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ĮVADAS
Žemės sklype kad. Nr. 5544/0004:281, esančiame Dovilų miestelyje, Klaipėdos rajone, planuojama įkurti
ūkininko sodybą, kuri būtų naudojama kaimo turizmo reikmės. Žemės sklypo riba eina 30–40 m atstumu
nuo Minijos upės, patenka į Europos ekologinio tinklo NATURA 2000 paukščių apsaugai svarbios
teritorijos Minijos upės slėnis ribas. Atsižvelgdama į teritorijos jautrumą ir planuojamą ūkinę veiklą (toliau
– PŪV) Pajūrio regioninio parko direkcija 2014-09-28 raštu Nr. 6.4-393 priėmė PŪV įgyvendinimo
poveikio įsteigtoms ar potencialioms NATURA 2000 teritorijos reikšmingumo išvadą – būtina atlikti PŪV
poveikio aplinkai vertinimą (1 priedas).
Remiantis Pajūrio regioninio parko direkcijos rašte nurodytais motyvais poveikio aplinkai vertinimas
atliekamas biologinės įvairovės, saugomų teritorijų bei jose saugomų vertybių aspektu.
Planuojamai ūkinei veiklai atliekamos poveikio aplinkai vertinimo (PAV) procedūros, parengta, su PAV
subjektais suderinta ir atsakingos institucija – Aplinkos apsaugos agentūros 2017-02-28 raštu Nr. (28.1)A4-2154 patvirtinta poveikio aplinkai vertinimo programa. PAV subjektų išvados dėl PAV programos ir
tvirtinimo raštas pateikiami 2 priede.
PAV ataskaita parengta vadovaujantis patvirtinta PAV programa, LR Planuojamos ūkinės veiklos poveikio
aplinkai vertinimo įstatymu (priimtas LRS 1996 m. rugpjūčio 15 d. Nr. I-1495) ir 2005 m. gruodžio 23 d.
aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-636 patvirtintais „Poveikio aplinkai vertinimo programos ir ataskaitos
rengimo nuostatais“.
Remiantis LR Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo 5 straipsniu poveikio
aplinkai vertinimo subjektai, yra:






Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos;
Klaipėdos rajono savivaldybės administracija;
Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie SAM Klaipėdos departamentas;
Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Klaipėdos teritorinis padalinys;
Klaipėdos apskrities priešgaisrinė gelbėjimo valdyba.

Atsakinga institucija, kuri priims sprendimą dėl ūkinės veiklos galimybių – Aplinkos apsaugos agentūra.
Visuomenė apie parengtą PAV ataskaitą informuojama vadovaujantis Visuomenės informavimo ir
dalyvavimo planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo procese tvarkos aprašu (patvirtinta
Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. liepos 15 d. įsakymu Nr. D1-370).
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1. BENDRIEJI DUOMENYS
1.1. PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS ORGANIZATORIUS
Užsakovas

Rinatas Mamedovas

Adresas

Varpų g. 16-7, Klaipėda

Telefonas

8-698-31131

El. paštas

m.rinatas@gmail.com

1.2. PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO DOKUMENTŲ
RENGĖJAS
Įmonės pavadinimas

VšĮ Pajūrio tyrimų ir planavimo institutas

Adresas

V. Berbomo g. 10, 206 kb., LT-92221 Klaipėda

Kontaktinis asmuo

Rosita Milerienė, projekto vadovė

Telefonas, faksas

Tel. (8- 46) 398848, faks. (8- 46)390818

El. pašas

rosita@corpi.lt

1.3. PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS PAVADINIMAS, APRAŠYMAS
Planuojama ūkinė veikla – ūkininko ūkio sodybos statinių, pritaikant kaimo turizmo reikmėms, statyba
žemės sklype kad. Nr. 5544/0004:281 adresu Dovilų miestelis, Dovilų seniūnija, Klaipėdos rajono
savivaldybė.
Ūkininko sodyboje numatoma pastatyti šiuos statinius:
-

gyvenamasis namas;
ūkiniai pastatai.

Planuojamoje kaimo turizmo sodyboje numatoma teikti šias paslaugas:
-

svečių apgyvendinimas (iki 20 žmonių);
pirtis (numatoma galimybė ūkiniame pastate įrengti pirtį, iki 20 žmonių);
aktyvus sportas (tinklinio aikštelė, teniso kortai, vaikų žaidimų aikštelė).

Ūkininko ūkio sodybos statiniai yra planuojami žemės sklype išskirtoje statybos zonoje. Preliminarus
ūkininko ūkio sodybos statinių išdėstymas pateikiamas 1.3.1 pav. Statinių išdėstymas numatytoje statinių
statybos zonoje, pastatų plotai, tūriai bus tikslinami statinių statybos projekto sprendiniais.
Veiklos vykdymo etapai, jų terminai ir eiliškumas
Ūkininko ūkio sodybos statybą planuojama pradėti 2018 metais, veiklos vykdymas numatomas nuo 2019
metų.
Poveikio aplinkai vertinimo programos ir ataskaitos rengimo etapo sąsaja su planavimo ir projektavimo
etapais
Ūkininko ūkio sodybos statybai yra rengiamas kaimo plėtros žemėtvarkos projektas.
Kaimo plėtros žemėtvarkos projektu planuojama žemės ūkio paskirties žemės sklypo teritorija, nustatant
ūkininko sodybos ribas ir ūkininko sodybos statinių statybos zoną (žemės sklypo dalį, kurioje galima
statyba), kuri užims 0,2658 ha plotą (3 priedas). Poveikio aplinkai vertinimas atliekamas priimant, kad visi
sodybos statiniai bus statomi ir veikla bus vykdoma ūkininko sodybos statinių užstatymo zonoje.
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1.3.1 pav. Preliminarus ūkininko sodybos statinių išdėstymas planuojamoje užstatymo zonoje.

Duomenys apie naudojamą kurą, elektros energiją ir planuojamą prisijungimą prie inžinerinės
infrastruktūros įrenginių
Prisijungimas prie elektros tinklų bus suplanuotas rengiant statinių projektus pagal išduotas prisijungimo
sąlygas. Planuojamas pastatų šildymas kietu kuru arba elektros energija.
Aprūpinimui vandeniu sodyboje numatoma įrengti gręžinį. Buitinių nuotėkų valymui bus įrengti valymo
įrenginiai.
Numatoma iškasti kūdrą, kuri bus naudojama kaip priešgaisrinis vandens rezervuaras.
Privažiavimas į sodybą numatomas rytų pusėje esamu lauko keliu, kuris atsišakoja nuo rajoninio kelio Nr.
2228 Dovilai – Baičiai (gyvenvietės susisiekimo sistemoje – Klaipėdos gatvė). Kitų vidaus kelių įrengti
neplanuojama.
Galimos planuojamos ūkinės veiklos alternatyvos
Veiklos organizatorius planuoja statyti ūkininko ūkio sodybos statinius, kurie bus pritaikyti kaimo turizmo
reikmėms. Kitos ūkinės veiklos alternatyvos nesvarstomos.
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Planuojama ūkinė veikla yra numatoma vystyti veiklos organizatoriui nuosavybės teise priklausiančiame
žemės sklype, todėl vietos alternatyvos nesvarstomos.
Planuojamo žemės sklypo bendras plotas – 3,00 ha, planuojama užstatymo zonos plotas – 0,2658 ha.
Planuojamas užstatymo plotas parinktas kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo metu atsižvelgiant į
žemės sklypo reljefą bei reglamentuojamą atstumą nuo Minijos upės. Atsižvelgiant į poveikio aplinkai
vertinimo rezultatus gali būti svarstomos užstatymo zonos bei statinių išdėstymo alternatyvos.

1.4. INFORMACIJA APIE PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS VIETĄ
PŪV vykdymo galimybės analizuojamos žemės sklype kad. Nr. 5544/0004:281 adresu Dovilų miestelis,
Dovilų seniūnija, Klaipėdos rajono savivaldybė. 4 priede pateikiamas VĮ Registrų centras Nekilnojamojo
turto registro centrinio duomenų banko išrašas ir žemės sklypo planas (M1:1000).
Analizuojamo žemės sklypo plotas 3 ha. Planuojamas ūkininko sodybos statinių statybos zonos plotas –
0,2658 ha.

1.4.1 pav. PŪV vieta.

Pagal VĮ Registrų centras Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašą (4 priedas)
pagrindinė žemės sklypo naudojimo paskirtis – žemės ūkio, naudojimo būdas – kiti žemės ūkio paskirties
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sklypai. Žemės ūkio naudmenų plotas – 3,0 ha, iš jų pievų ir natūralių ganyklų plotas – 3,0 ha. Sklypas
nuosavybės teise priklauso PŪV organizatoriui Rinatui Mamedovui.
Žemės sklype yra įregistruotos šios specialiosios naudojimo sąlygos:
-

elektros linijų apsaugos zona – 0,40 ha;
paviršinio vandens telkinių apsaugos zonos ir juostos – 3,00 ha.

Pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1992 m. gegužės 12 d. nutarimu Nr. 343 patvirtintas Specialiąsias
žemės ir miško naudojimo sąlygas (VI straipsnio 20 punktas) elektros linijų apsaugos zonoje be elektros
tinklų įmonės raštiško leidimo draudžiama:
- statyti, kapitališkai remontuoti, rekonstruoti arba griauti pastatus, statinius ir inžinerinius tinklus;
- vykdyti kalnakasybos, krovimo, žemės kasybos bei lyginimo, sprogdinimo, melioravimo ir laistymo
darbus;
- sodinti arba kirsti medžius ir krūmus;
- važiuoti mašinoms ar kitiems mechanizmams, kurių aukštis su kroviniu arba be jo yra daugiau kaip 4,5
metro nuo kelio paviršiaus (elektros oro linijos apsaugos zonoje);
- rengti gyvulių laikymo aikšteles, tverti vielų užtvaras ir metalines tvoras.
Elektros linijos apsaugos zonoje draudžiama (VI straipsnio 21 punktas):
- įrengti žaidimų aikšteles, stadionus, turgavietes, visuomeninio transporto stoteles, visų rūšių mašinų ir
mechanizmų aikšteles, organizuoti renginius, į kuriuos susirenka daug žmonių;
- sandėliuoti pašarus, šiaudus, trąšas, durpes, malkas ir kitas medžiagas;
- įrengti degalines, kuro ir tepalų sandėlius;
- įrengti sąvartynus, teršti gruntą ir atmosferą, kūrenti laužus;
- užgriozdinti kelius prie elektros tinklų objektų;
- leisti aitvarus ir kitokius skraidančiuosius įtaisus, taip pat kitaip pažeisti elektros oro linijos izoliaciją;
- sustoti visokiam transportui, išskyrus geležinkelio (330 kV ir aukštesnės įtampos elektros oro linijų
apsaugos zonose.
Ūkininko ūkio sodybos statiniai planuojami už esamos elektros oro linijos apsaugos zonos ribų ir nepažeis
Specialiose žemės ir miško sąlygose nustatytų reglamentų.
Pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1992 m. gegužės 12 d. nutarimu Nr. 343 patvirtintas Specialiąsias
žemės ir miško naudojimo sąlygas (XXIX straipsnio 126 punktas) paviršinių vandens telkinių pakrantės
apsaugos juostuose draudžiama:
- statyti statinius, išskyrus Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų įstatyme nustatytus atvejus;
- tverti tvoras;
- naudoti trąšas, augalų apsaugos produktus;
- dirbti žemę, ardyti velėnas, ganyti gyvulius, išskyrus Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų įstatyme
nustatytus atvejus;
- statyti motorines transporto priemones arčiau kaip 25 metrai iki vandens telkinio kranto;
- vykdyti pagrindinius plynus miško kirtimus, naikinti miško paklotę.
Vandens telkinių apsaugos zonose draudžiama (XXIX straipsnio 127 punktas):
- plynai kirsti medžius ir krūmus šlaituose, kurių nuolydis didesnis kaip 10 laipsnių;
- statyti naujus gyvenamuosius namus, vasarnamius, ūkininkų ūkio ir kitus pastatus arčiau kaip 50 metrų
už pakrantės apsaugos juostos, išskyrus buvusių sodybų atkūrimo atvejus Lietuvos Respublikos saugomų
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teritorijų įstatyme ir Lietuvos Respublikos miškų įstatyme nustatytomis sąlygomis, taip pat miestų,
miestelių ir kompaktiškai užstatytų arba savivaldybių ar jų dalių bendruosiuose planuose numatytų
užstatyti kaimų teritorijose (bet visais atvejais – potvynio metu neužliejamoje teritorijoje). Asmeninio
naudojimo pirtis už paviršinio vandens telkinio pakrantės apsaugos juostos gali būti statoma Lietuvos
Respublikos saugomų teritorijų įstatyme nustatytais atvejais ir sąlygomis.
Kaimo plėtros žemėtvarkos projektu ūkininko sodybos statinių statybos zona (0,2658 ha ploto žemės sklypo
dalis, kurioje galima statyba) parinkta potvynio metu neužliejamoje sklypo dalyje, už pakrantės apsaugos
juostos ribų. Pažymėta, kad ūkininko sodyba arba kaimo turizmo veikla analizuojamoje teritorijoje yra
numatyta Dovilų miestelio bendrojo plano sprendiniuose (plačiau žr. punktą 1.4.5. Atitikimas galiojantiems
teritorijų planavimo dokumentų sprendiniams).
Atstumai nuo planuojamos sodybos užstatymo zonos iki paviršinių vandens telkinių ir jų apsaugos zonų
pateikiami skyriuje 2.1.
1.4.1. Artimiausios saugomos teritorijos
Žemės sklypo dalis, kurioje numatoma ūkininko ūkio sodybos statinių statyba patenka į NATURA 2000
PAST Minijos upės slėnis ribas.
Nedidelė pietinė žemės sklypo dalis patenka į NATURA 2000 BAST Minijos upė ir į Minijos upės
ichtiologinio draustinio ribas, tačiau šioje žemės sklypo dalyje veikla neplanuojama.
Informacija ir atstumai iki šios ir kitų saugomų teritorijų pateikti 1.4.2 pav.

1.4.2 pav. Artimiausios saugomos teritorijos.
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1.4.2. Artimiausios kultūros vertybės
Analizuojamas žemės sklypas nepatenka į registruotų kultūros paveldo vertybių ar jų apsaugos zonų ribas.
Informacija apie artimiausias registruotas kultūros paveldo vertybes pateikiama 1.4.1 lentelėje ir 1.4.3
paveiksle.
1.4.1 lentelė. Informacija apie artimiausias registruotas kultūros paveldo vertybes (pagal Kultūros vertybių
registre pateikiamus duomenis, prieiga internete: http://kvr.kpd.lt/#/, 2016-12-21)
Unikalus kodas ir
pavadinimas

Adresas

Plotas

Vizualinio
apsaugos zonos
pozonio plotas

Fizinio
apsaugos zonos
pozonio plotas

Atstumas iki
analizuojamo
žemės sklypo
ribos

17175 Baičių,
Baitų kapinynas

Baičių k., Dovilų
sen., Klaipėdos r. sav.

23423.00
kv. m

19800.00 kv. m

44000.00 kv. m

637 m

10966
Antrojo
pasaulinio
karo
Sovietų Sąjungos
karių palaidojimo
vieta

Dovilai, Dovilų sen.,
Klaipėdos r. sav.

2822.00
kv. m

-

nenurodytas

681 m

1.4.3 pav. Atstumas iki artimiausių registruotų kultūros vertybių.
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1.4.3. Artimiausia gyvenamoji aplinka
Artimiausios gyvenamos teritorijos – Dovilų miestelis ir Baičių kaimas. Atstumai iki artimiausių esamų
gyvenamųjų pastatų nurodyti 1.4.4 pav.

1.4.4 pav. Atstumai iki artimiausių gyvenamųjų sodybų.
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1.4.4. Artimiausi visuomeninės paskirties objektai
Artimiausi visuomeninės paskirties objektai yra išsidėstę Dovilų miestelyje. Informacija apie artimiausius
visuomeninės paskirties objektus ir atstumai iki jų pateikiami 1.4.5 pav.

1.4.5 pav. Atstumai iki artimiausių visuomeninės paskirties objektų.
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1.4.5. Atitikimas galiojantiems teritorijų planavimo dokumentų sprendiniams
Klaipėdos rajono savivaldybės teritorijos bendrasis planas
Pagal Klaipėdos rajono savivaldybės bendrojo plano, patvirtinto Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos
2011-02-24 sprendimu Nr. T11-111, žemės naudojimo ir apsaugos reglamentų brėžinį PŪV teritorija
patenka į tvarkymo zoną, kurioje nustatytos šios pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirtys: M, K(R)
– miškų ūkio paskirties ir kitos paskirties – specializuotos rekreacinės teritorijos (prioritetinė pirma
paskirtis).

1.4.6 pav. PŪV vieta Klaipėdos rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendinių atžvilgiu
(pagrindas Klaipėdos rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano žemės naudojimo ir apsaugos
reglamentų brėžinio ištrauka).

Pagrindinė tikslinė žemės paskirtis ir reglamentų indeksai:
-

Rekreacinių miškų (miško parkų) sklypai:
M2.2. – intensyvaus pritaikymo;
Specializuotų rekreacinių teritorijų sklypai:
R3.2 – urbanizuojamos aplinkos.
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1.4.2 lentelė. Klaipėdos rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendiniais numatyti žemės
naudojimo ir apsaugos reglamentai
Naudojimo būdas

Reglamentų indeksas

Teritorijos naudojimo ir apsaugos reglamentai

Miškų ūkio paskirties teritorijos
M2
Rekreacinių miškų
(miško
parkų)
sklypai

M 2.2 – intensyvaus
pritaikymo

Intensyvaus pritaikymo reglamentų rekreacinis miško parkų
kraštovaizdis.
Šis miškų naudojimo būdas numatytas projektuojamose
rekreacinio prioriteto teritorijose ir rekreaciniuose II B
grupės miškuose (miško parkų miškuose; miestų miškuose
bei rekreaciniuose miško sklypuose). Miškai turi būti
tvarkomi, naudojami ir atkuriami pagal miškotvarkos
projektą (Miškų įstatymas, str.).

Kitos paskirties teritorijos
R3
Specializuotų
rekreacinių
teritorijų sklypai

R 3.2 – urbanizuojamos
aplinkos

Rekreacinės paskirties žemės kraštovaizdžio tvarkymo
zonų teritorijose tvarkymą lemia numatytų rekreacinių
funkcijų poreikis. Rekreacinių teritorijų apsaugos ir
tvarkymo darbai vykdomi pagal specialiuosius ir
detaliuosius planus, išskyrus naujų statinių statybą kaimo
turizmo paslaugoms teikti, esamų individualių gyvenamųjų
pastatų ir sodybų rekonstravimą ir pritaikymą kaimo
turizmo poreikiams pagal teisės aktų nustatyta tvarka
parengtus ir patvirtintus projektus. Turi būti užtikrinamas
šių teritorijų prieinamumas lankytojams, poilsiautojų
saugumas, reikiamos poilsiavimo sąlygos, negalima
bloginti fizinių rekreacinių kraštovaizdžio savybių, naikinti
jo estetinio potencialo, statyti su rekreacija nesusijusių
pastatų ir įrenginių.
Urbanizuojamos rekreacinės aplinkos kraštovaizdžio
tvarkymo zonoje gali būti statomi: stovyklaviečių,
kempingų, turizmo centrų, poilsio namų ar kitokių
stacionarių rekreacinių statinių kompleksai; kuriama
intensyviai lankyti pritaikyta aplinka, rekreacinė inžinerinė
infrastruktūra; rekreaciniais interesais gali būti keičiamas
gamtinės aplinkos pobūdis.

Klaipėdos rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano konkretizuotų sprendinių skyriuje 5. Teritorijų
naudojimo, tvarkymo ir apsaugos reglamentavimas 5.4.1 poskyryje, nurodyta, kad: „miškai ne miško
žemėje turi būti įveisiami vadovaujantis Aplinkos ministro ir Žemės ūkio ministro parvirtintomis
taisyklėmis. ... Miškų įveisimas draudžiamas kai kuriuose draustiniuose bei daugelyje Natura 2000
teritorijų. Miškų įveisimo sąlygos turi atitikti Saugomų teritorijų įstatymą, apsaugos reglamentus,
Specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų reikalavimus, o Natura 2000 teritorijose – Bendrųjų buveinių
nuostatus ar Paukščių apsaugai svarbių teritorijų nuostatus“.
Analizuojamo žemės sklypo pagrindinė naudojimo paskirtis – žemės ūkio, didžioji sklypo dalis patenka į
NATURA 2000 PAST Minijos upės slėnis ribas, todėl miško įveisimas šioje teritorijoje mažai tikėtinas.
Atsižvelgiant į tai, PŪV – ūkininko ūkio sodybos statinių, skirtų kaimo turizmui, statyba – atitinka
Klaipėdos rajono savivaldybės teritorijos bendrajame plane numatytus urbanizuojamos rekreacinės
aplinkos kraštovaizdžio tvarkymo zonos naudojimo, tvarkymo ir apsaugos reglamentavimo sprendinius.
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Dovilų miestelio bendrasis planas
Dovilų miestelio bendrasis planas yra patvirtintas 2016 m. gruodžio 22 d. Klaipėdos rajono savivaldybės
tarybos sprendimu Nr. T11-446. Pagal šio plano sprendinius analizuojamas žemės sklypas patenka į
rekreacinio naudojimo žemės ūkio teritorijų (ZU_R_F) funkcinę zoną.

1.4.7 pav. PŪV vieta Dovilų miestelio bendrojo plano sprendinių atžvilgiu (pagrindas ištrauka iš Dovilų
mietelio bendrojo plano planuojamos teritorijos pagrindinio brėžinio).

1.4.3 lentelė. Analizuojamam žemės sklypui taikomi bendrieji reglamentai pagal Dovilų miestelio
teritorijos bendrąjį planą
Galima
pagrindinė
žemės
naudojimo
paskirtis

Teritorijos naudojimo
funkciniai prioritetai
Indeksas,
Požymiai

Teritorijos
naudojimo
tipas

Teritorijų naudojimo reglamentai

Teritorijos
užstatymo
tipas

Galimi
naudojimo
būdai

Leistinas
pastatų
aukščių
skaičius
(vnt.)

Leistinas
pastatų
aukštis
(m)

Leistinas
užstatymo
tankis (%)

Min
žemės
sklypo
dydis
(arai)

Pastabos

Z2, I2

1–2

8

40

50

Gali būti
plėtojamos
kaimo
turizmo ir
turistinės
stovyklos

Neurbanizuojamos teritorijos
Žemės
ūkio

ZU_R_F
Rekreacinio
naudojimo
žemės ūkio
teritorijos

ZU

Pavieniai
pastatai

17

Ūkininko ūkio sodybos statinių (pritaikant kaimo turizmo reikmėms) statybos žemės sklype kad. Nr. 5544/0004:281 Dovilų mstl.,
Dovilų seniūnijoje, Klaipėdos rajono savivaldybėje poveikio aplinkai vertinimo ataskaita

paslaugos.
Gali būti
steigiamos
ūkininkų
sodybos.

PŪV – ūkininko ūkio sodybos statinių, skirtų kaimo turizmui, statyba – atitinka Dovilų miestelio teritorijos
bendrajame plane numatytą žemės naudojimo paskirtį ir tipą.

2. PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS GALIMAS POVEIKIS ĮVAIRIEMS APLINKOS
KOMPONENTAMS
Analizuojamas sklypas yra greta Minios upės ir patenka į Europos ekologinių teritorijų tinklo PAST ribas.
Pagrindiniais faktoriais galinčiais neigiamai paveikti Natura 2000 teritorijas jose įkuriant sodybas yra
įvardijami trikdymas, buveinių fragmentacija ar plotų sumažėjimas, migracijos kelių sunaikinimas, upės
eutrofikacijos didinimas, cheminė vandens tarša (Pajūrio regioninio parko direkcijos 2014-09-28 raštas Nr.
6.4-393; 1 priedas).
Natura 2000 PAST „Minijos upės slėnis“ saugomi tulžiai ir griežlės. Sklypas ribojasi su Natura 2000 BAST
„Minijos upė“, kurioje saugoma kartuolė, ovalioji geldutė, paprastasis kirtiklis, paprastasis kūjagalvis,
pleištinė skėtė, ūdra, upinė nėgė.
Remiantis Pajūrio regioninio parko direkcijos išvada dėl galimo poveikio NATURA 2000 teritorijoms
reikšmingumo (1 priedas), kadangi numatoma užsiimti turizmo veikla, būtina nagrinėti galimą ženkliai
padidėsiančio trikdymo poveikį ūdrai; taip pat reikšmingas poveikis gali būti padarytas statybas vykdant
Paukščių apsaugai svarbioje teritorijoje, nes dalis šiems paukščiams tinkamo gyvenimui ploto bus prarasta,
gali būti sutrikdyta migracija. Atliekant monitoringą griežlės fiksuotos netoliese, bet už sklypo ribų. Taip
pat būtina įvertinti turizmo poveikį tulžiams, kurie gyvena netoliese, o Minijos atkarpoje besiribojančioje
su sklypu, jie nuolat maitinasi ir migruoja.
Pajūrio regioninio parko direkcijos išvadoje dėl galimo poveikio NATURA 2000 teritorijoms
reikšmingumo nurodyta, kad kadangi išvalytos nuotekos nebus išleidžiamos į Miniją, neigiamas poveikis
upės vandens kokybei nenumatomas, todėl poveikio upės hidrobiontams nagrinėti nebūtina.
Minijos upės slėnis, kuriame yra analizuojamas sklypas, gali būti užliejamas pavasarinių ir rudeninių
potvynių metu. Užstatant užliejamas pievas gyvenamaisiais namais, gali būti sunaikinama itin reikšminga
griežlėms perimvietė. Todėl užliejamose pievose, kurios patenka į Natura 2000 teritorijas statybos neturėtų
būti vykdomos.
Šie poveikio aspektai nagrinėjami poveikio aplinkai vertinimo metu.
Poveikio aplinkai vertinimo ataskaitoje pateikiama aplinkos komponentų, kuriems planuojama ūkinė veikla
gali turėti neigiamo poveikio, analizė ir galimo poveikio įvertinimas.
2.1. VANDUO
2.1.1. Esama situacija
Duomenys apie artimiausius paviršinio vandens telkinius
Minija
Minija – vakarų Lietuvos upė, dešinysis Nemuno intakas. Bendra kryptis: nuo versmių iki Salanto intako
iš rytų į vakarus, toliau – iš pietų į šiaurę. Minija yra nepastovaus režimo upė: dažnai smarkiai nusenka, o
po didesnių liūčių jos debitai trumpam laikui padidėja net iki 40 kartų, dėl Žemaitijos aukštumoje
iškrentančio didelio kritulių (iki 800 mm per metus) kiekio, jos baseino nuolydis gana didelis ir podirvis
labai nelaidus (molis, priemolis).
Minijos ilgis – 201,8 km, baseino plotas – 2942,1 km2 (Galiušis ir kt., 2001).
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Lašiupis
Lašiupis – upelis Klaipėdos rajone, Minijos dešinysis intakas. Prasideda prie Birbinčių, šalia Klaipėdos–
Gargždų geležinkelio atšakos. Teka pietų, pietryčių kryptimi. Įteka į Miniją 47,9 km nuo jos žiočių, šalia
Dovilų pietinio pakraščio.
Lašiupio ilgis – 6,8 km, baseino plotas – 10,1 km2 (Galiušis ir kt., 2001).
Esama paviršinių vandens telkinių būklė
Paviršinio vandens telkinio būklė vertinama pagal ekologinę būklę ir pagal cheminę būklę. Vandens
telkinio būklė nustatoma pagal prastesnę iš jų, klasifikuojant į dvi klases: gerą arba neatitinkančią geros
būklės.
Paviršinių vandens telkinių ekologinė būklė vertinama pagal fizikinių-cheminių, hidromorfologinių ir
biologinių kokybės elementų rodiklius. Ekologinė būklė skirstoma į penkias klases – labai gerą, gerą,
vidutinę, blogą ir labai blogą.
Pagal Aplinkos apsaugos agentūros pateikiamus duomenis (www.gamta.lt, prieiga 2017-03-10) Minijos
upės ties Dovilais cheminė būklė yra gera (2.1.1 pav.), ekologinė būklė iki santakos su Skinija – labai gera,
žemiau – gera (2.1.2 pav.).
Planuojamos ūkinės veiklos metu Minijos upės vanduo nebus naudojamas, į Miniją nenumatoma išleisti
nuotėkų, todėl veikla poveikio Minijos upės vandens kokybei neturės.

2.1.1 pav. Cheminė būklė (Aplinkos apsaugos agentūra, www.gamta.lt).
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2.1.2 pav. Paviršinių vandens telkinių ekologinė būklė ir ekologinis potencialas (Aplinkos apsaugos agentūra,
www.gamta.lt).

Paviršinių vandens telkinių apsaugos zonos ir juostos
Paviršinių vandens telkinių (išskyrus Baltijos jūrą ir Kuršių marias) apsaugos zonų ir pakrančių apsaugos
juostų nustatymo principus reglamentuoja Paviršinių vandens telkinių apsaugos zonų ir pakrančių apsaugos
juostų nustatymo tvarkos aprašas (toliau – Tvarkos aprašas) (patvirtinta LR AM 2001 m. lapkričio 7 d.
įsakymu Nr. 540).
Pagal Tvarko aprašo 5 punkto reikalavimus apsaugos juostos išorinė riba turi būti nutolusi nuo pakrantės
šlaito, o kai pakrantės šlaito nėra, – nuo kranto linijos tokiu atstumu (atstumas matuojamas teritorijos
projekcijoje):
- prie ilgesnių kaip 10 km upių kai pakrantės žemės paviršiaus vidutinis nuolydžio/polinkio kampas 10° ir
didesnis – 25 m.
- prie 10 km ir trumpesnių upių – du kartus mažesniu atstumu.
Miestų ir miestelių teritorijose prie paviršinių vandens telkinių apsaugos juostos gyvenamosiose teritorijose
nurodyti atstumai didinami 2 kartus.
Apsaugos zonų išorinė riba nuo kranto linijos turi būti nutolusi tokiu atstumu (atstumas matuojamas
teritorijos projekcijoje): prie ilgesnių kaip 50 km upių – 200 m, išskyrus miestų ir miestelių teritorijose prie
visų paviršinių vandens telkinių – apsaugos zonų plotis lygus tokiems paviršiniams vandens telkiniams
nustatomų apsaugos juostų pločiui.
Lietuvos respublikos upių, ežerų ir tvenkinių kadastre (toliau – UETK) įregistruotos Minijos upės apsaugos
zonos ir juostos pateikiamos 2.1.3 pav. UETK duomenimis Minijos upės pakrantės apsaugos juostos ir
apsaugos zonos ribos yra įregistruotos priešingame analizuojamam žemės ūkio sklypui Minijos upės krante.
Lašiupio upės pakrantės apsaugos juostos ir apsaugos zonos ribos neįregistruotos.
Mažiausias atstumas nuo planuojamos užstatymo zonos iki UETK įregistruotos Minijos upės apsaugos
juostos – 86 m (2.1.3 pav.).
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2.1.3 pav. Lietuvos respublikos upių, ežerų ir tvenkinių kadastre (UETK) įregistruotos Minijos upės apsaugos
zonos ir juostos pateikiamos (pagal UETK © AAA, 2017).

2016 m. gruodžio 22 d. Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T11-446 yra patvirtintas
Dovilų miestelio bendrasis planas. Dovilų mietelio bendrojo plano sprendinių Kraštovaizdžio tvarkymo ir
ekologinės apsaugos zonų nustatymo brėžinyje pateikiamos Minijos upės pakrantės apsaugos juostos ir
apsaugos zonos ribos atitinka UETK įregistruotas ribas (2.1.4 pav.).
Dovilų mietelio bendrojo plano sprendinių Kraštovaizdžio tvarkymo ir ekologinės apsaugos zonų
nustatymo brėžinyje yra pažymėta Lašiupio upės pakrantės apsaugos juosta.
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2.1.4 pav. Analizuojamos PŪV vieta Dovilų mietelio bendrojo plano Kraštovaizdžio tvarkymo ir ekologinės
apsaugos zonų nustatymo sprendinių atžvilgiu (pagrindas ištrauka iš Dovilų mietelio bendrojo plano
sprendinių Kraštovaizdžio tvarkymo ir ekologinės apsaugos zonų nustatymo brėžinio).

Dovilų miestelio bendrojo plano sprendinių aiškinamajame rašte nurodyta, kad Dovilų miestelio teritorijoje
vandens telkinių apsaugos zonos nustatytos ir patikslintos Lašiupio upeliui ir Minijos upei, vadovaujantis
Paviršinių vandens telkinių apsaugos zonų ir pakrančių apsaugos juostų nustatymo tvarkos aprašu,
patvirtintu Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 m. vasario 14 d. įsakymu Nr. D1-98. Miestelio
teritorijos ribose visų paviršinių vandens telkinių apsaugos zonų plotis lygus šiems vandens telkiniams
nustatytų pakrančių apsaugos juostų pločiui.
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2.1.5 pav. Analizuojamos PŪV vieta ir paviršinių vandens telkinių apsaugos zonos ir pakrantės apsaugos
juostos Dovilų mietelio bendrojo plano sprendinių atžvilgiu (pagrindas ištrauka iš Dovilų mietelio bendrojo
plano planuojamos teritorijos pagrindinio brėžinio).

PŪV parinkta ūkininko sodybos statinių statybos zona nepatenka į UETK įregistruotas ir Dovilų miestelio
bendrajame plane patikslintas paviršinių vandens telkinių pakrantės apsaugos juostas ir apsaugos zonų
ribas.
Informacija apie potvynių riziką, potvynių metu užliejamas teritorijas ir vandens gylius
Įgyvendinant 2007 m. spalio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 2007/60/EB dėl potvynių
rizikos įvertinimo ir valdymo (OL 2007 L 288, p. 27) nurodytus reikalavimus ir Lietuvos Respublikos
Vyriausybės 2009 m. lapkričio 25 d. nutarimą Nr. 1558 „Dėl potvynių rizikos vertinimo ir valdymo tvarkos
aprašo patvirtinimo“ 2011 metais buvo atliktas preliminarus potvynių rizikos įvertinimas Lietuvos
Respublikoje.
Analizuojant potvynius, įvertintas jų mastas, hidrologinės charakteristikos, hidrologinės ir meteorologinės
sąlygos, dėl kurių formuojasi ekstremalūs potvyniai, klimato kaitos įtaka upių vandeningumui, audrų
pasikartojimo dažnumui, vandens lygio Baltijos jūroje ir Kuršių mariose kaitai ir kiti faktoriai.
Preliminaraus potvynių rizikos vertinimo ataskaita patvirtinta Aplinkos ministro 2012 m. sausio 12 d.
įsakymu Nr. D1-23.
Aplinkos apsaugos agentūra kartu su Lietuvos hidrometeorologijos tarnyba (LHMT) parengė 1:2000
mastelio potvynių grėsmės ir rizikos žemėlapius, kuriuose nustatytos teritorijos užliejamos potvynių,
galinčių pasikartoti kas 10, 100 ir 1000 metų, ir įvertino galimą potvynių žalą žmonėms, aplinkai, kultūros
paveldui ir ekonominei veiklai. Taip pat sudaryti žemėlapiai, kuriuose yra nustatyti galimi užliejimai dėl
ledo sangrūdų sukeliamos patvankos upėse.
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Informacija apie galimus potvynius analizuojamoje teritorijoje pateikiama remiantis Aplinkos apsaugos
agentūros kartu su LHMT sudarytais potvynių grėsmės ir rizikos žemėlapiais (prieiga 2017-03-01, URL:
http://potvyniai.aplinka.lt/potvyniai/).

2.1.6 pav. Analizuojamos teritorijos išsidėstymas potvynių metu galimai užliejamų teritorijų atžvilgiu
(pagrindas Potvynių grėsmės ir rizikos žemėlapis, AAA, 2013).

Pagal Aplinkos apsaugos agentūros pateikiamus duomenis analizuojamas žemės sklypas patenka į sniego
tirpsmo ir liūčių potvynių grėsmės zoną (2.1.6 pav.). Planuojamos ūkininko sodybos statybos zona parinkta
atsižvelgiant į potvynių tikimybes. Statybos statinių zona nepatenka į didelės (kartą per 10 metų) ir
vidutinės (kartą per 100 metų) tikimybės potvynių teritoriją. Įvykus tokiems potvyniams numatoma
statybos zona nebūtų užliejama.
Įvykus ekstremaliai situacijai, t. y. mažos tikimybės (vieną karą per tūkstantį metų) potvyniui, teritorija
galėtų būti užlieta (2.1.7 pav.). Tokiu atveju galimas vandens gylis sodybos statinių statybos zonoje gal
siekti apie 30 cm. Siekiant užtikrinti, kad įvykus ekstremaliai situacijai potvynio vanduo nepasiektų statinių,
statybos zonos žemės paviršius turėtų būti pakeltas ne mažiau kaip 30 cm.
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2.1.7 pav. Teritorijos užliejimas ir vandens gyliai ekstremalių situacijos (mažos tikimybės potvynio) metu
(pagrindas Potvynių grėsmės ir rizikos žemėlapis, AAA, 2013).

Preliminaraus potvynių rizikos vertinimo ataskaitos punkte 73 pateikiama informacija, kad: „Minija savo
potvynių režimu kiek primena Nemuno žemupį (4 potvyniai iš 6 įvyko pavasarį), tačiau joje 2005 ir 2007
m. vasaros mėnesiais įvykę stichiniai potvyniai parodė, kad ši upė gana aktyviai reaguoja ir į intensyvaus
lietaus poveikį“.
Pagal daugumą charakteristikų Lietuvos Respublikos upėse išsiskiria dvi potvynių kategorijos: Nemuno
žemupyje ir deltoje vykstantys potvyniai; bei kitose upėse vykstantys potvyniai. Nemuno žemupyje ir
deltoje stichinio vandens lygio ir stichinių potvynių reiškiniai per pastaruosius 30 metų buvo nustatomi
beveik kasmet. Per 30 metų laikotarpį kitose upėse buvo nustatyti 22 stichinių potvynių ir stichinio vandens
lygio atvejai, iš jų 6 atvejai – Minijoje, katastrofinių potvynių ir katastrofinio vandens lygio atvejų nebuvo
fiksuota. Lietaus sukelti potvyniai, pasiekiantys ekstremalias reikšmes, Minijos upėje fiksuoti 2005 ir 2007
metais. 2005 metų rugpjūčio pradžioje stichinio reiškinio kriterijus viršijantys vandens lygiai nustatyti
Minijoje ties Lankupiais (reiškinio trukmė – 4 dienos). 2007 metų liepą analogiškų reiškinių būta Minijoje
ties Kartena (2 dienas). 2010 metų kovo mėn. 24–26 dienomis Minijos upės potvynio metu užlieta dalis
Priekulės miestelio gatvių ir pastatų bei gretimai esančių Minijos pakrančių rajonų sodybos. Preliminaraus
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potvynių rizikos vertinimo ataskaitoje duomenų apie Minijos upėje ties Dovilais įvykusius potvynius
nepateikiama, visi potvyniai stebėti Minijoje ties Lankupiais, ties Kartena ir ties Priekule.
Potvyniai dėl ledo sangrūdų ir užliejamų priekrantės teritorijų analizuojamam sklypui nebūdingi, grėsmė
nenumatoma.
2017 metų kovo mėn. pradžioje vykdytų lauko stebėjimų duomenimis analizuojamas žemės sklypas nebuvo
užlietas. Užliejimas stebėtas į vakarus nuo sklypo ribos, ties Minijos ir Lašiupo santaka (2.1.8 pav.).

2.1.8 pav. Stebėta užlieta teritorija analizuojamo sklypo gretimybėje 2017 metų kovo 2 d.

Melioracijos – drenažo sistemų aprašymas
Pagal VĮ Registrų centras Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašą analizuojamame
sklype nėra įregistruotų melioracijos statinių. Informacijos apie teritorijoje įrengtą melioracijos ir drenažo
sistemą nėra.
2.1.2. Galimas (numatomas) poveikis
Vandens sunaudojimas ir nuotėkų tvarkymas
Sodybos gyventojų aprūpinimas geriamuoju vandeniu bus vykdomas iš giluminio gręžinio, įrengto pagal
gręžinių įrengimo techninius reikalavimus.
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Numatoma, kad sodyboje bus sudarytos sąlygos apgyvendinti iki 20 žmonių, taip pat bus įrengta pirtis,
talpinanti iki 20 žmonių.
Preliminarus maksimalus momentinis vandens poreikis pagal RSN 26-90 Vandens vartojimo normas
priimamas 250 l/dieną vienam asmeniui, t. y. 5 m3/parą. Analogiškai skaičiuojama, kad maksimalus
susidarančių buitinių nuotėkų kiekis bus 5 m3/parą.
Buitinių nuotėkų tvarkymas vykdomas vadovaujantis LR Vyriausybės 1993 m. birželio 16 d. nutarimu Nr.
469 „Dėl gyvenamųjų namų ir kitų objektų statybos teritorijose, kuriose neįrengti inžineriniai įrenginiai“
bei LR Aplinkos ministro 2006 m. gegužės 17 d. įsakymu Nr. D1-236 (LR AM 2007 m. spalio 8 d. įsakymo
Nr. D1-515 redakcija) patvirtintu Nuotėkų tvarkymo reglamentu.
Nuotėkų tvarkymo reglamento 26 punktas numato, kad atskirąsias buitinių nuotekų tvarkymo sistemas su
nuotekų valymu ir valytų nuotekų išleidimu į aplinką, laikantis teisės aktais nustatytų reikalavimų, galima
planuoti (įrengti) pavieniams objektams (objektams, nepatenkantiems į aglomeracijų teritorijas ir esantiems
mažesnėse kaip dešimties objektų grupėse (sodyboms, fermoms, įmonėms ir pan.).
Nuotėkų tvarkymo reglamento 27 punktas numato kad, atskirąsias nuotekų tvarkymo sistemas su
reikalavimus atitinkančiais nuotekų kaupimo rezervuarais, laikantis teisės aktais nustatytų reikalavimų,
pavieniams objektams galima planuoti (įrengti) kai nėra galimybių pagal reikalavimus įrengti nuotekų
valymo įrenginių ir išleisti nuotekas į aplinką (nepakanka teritorijos valymo įrenginių įrengimui, nėra
tinkamo nuotekų priimtuvo, nėra galimybių užtikrinti reikiamą nuotekų išvalymo laipsnį, neišlaikomi
sanitariniai atstumai).
Pagal nuotėkų tvarkymo reglamento bendruosius nuotėkų tvarkymo reikalavimus (III skyriaus 10 punktas),
nuotekų išleidimo į aplinką vietos turi būti parenkamos taip, kad jų neigiamas poveikis aplinkai būtų kiek
įmanoma mažesnis (pvz., užtikrinant mažiausią geriamojo vandens šaltinių teršimo pavojų, pasirenkant
mažiausiai jautrų poveikiui nuotekų priimtuvą (prioriteto tvarka: upės, kanalai, infiltracija į gruntą,
tvenkiniai, dirbtiniai nepratekami vandens telkiniai, ežerai), nuotekų išleidimą numatant kiek įmanoma
toliau nuo kitų vandens išteklių naudotojų, rekreacijai skirtų bei kitų žmonių buvimo vietų ir t. t.).
Atsižvelgiant į šiuos Nuotėkų tvarkymo reglamento reikalavimus PŪV buitinių nuotekų tvarkymui galimos
dvi alternatyvos:
-

-

nuotėkų surinkimas į sertifikuotus valymo įrenginius, išvalymas iki nustatytų reikalavimų ir
išleidimas į aplinką infiltruojant į gruntą arba į planuojamą iškasti dirbtinį nepratekantį paviršinio
vandens telkinį;
nuotėkų surinkimas į kaupimo rezervuarą ir išvežimas tvarkymui pagal sutartis su specializuotomis
įmonėmis.

Taip pat, jeigu ateityje įgyvendinant Klaipėdos rajono vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros
plėtros specialiojo plano sprendinius, atsirastų galimybė prijungti sodybą prie centralizuotų vandens
teikimo bei nuotėkų surinkimo tinklų, šie sprendiniai bus įgyvendinti.
Planuojama ūkinė veiklos metu susidarančios nuotėkos bus išvalomos, nevalytų nuotėkų išleidimas į
aplinką nenumatomas, todėl poveikis vandeniui šiuo aspektu detaliau neanalizuojamas.
Nepratekamo paviršinio vandens telkinio įrengimas
Kūdros įrengimui taikomi dirbtinių nepratekamų paviršinių vandens telkinių įrengimo ir priežiūros
aplinkosaugos reikalavimų aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos
Respublikos žemės ūkio ministro 2012 m. liepos 12 d. įsakymu Nr. D1-590/3D-583, reikalavimai.
Pagal šiuos reikalavimus dirbtinį vandens telkinį įrengti draudžiama paviršinio vandens telkinio apsaugos
juostoje ir (arba) potvynio metu užliejamoje teritorijoje. Įrengiant dirbtinį vandens telkinį, privaloma
užtikrinti, kad nebus sunaikintos ir keičiamos saugomos reljefo formos, sunaikintos ar paveiktos saugomų
augalų, gyvūnų ar grybų radavietės ar augavietės.
Planuojamos kūdros įrengimui pasirinkta potvynio metu neužliejama žemės sklypo dalis, nepatenkanti į
Minijos upės pakrantės apsaugos juostą. Šioje sklypo dalyje saugotinų želdinių nėra, saugomų augalų,
gyvūnų ar grybų radaviečių ar augaviečių neaptikta.
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Preliminari dirbtinio nepratekamo paviršinio vandens telkinio vieta pažymėta 2.1.9 pav.

2.1.9 pav. Preliminari planuojami įrengti dirbtinio nepratekamo paviršinio vandens telkinio vieta.

Numatomas kūdros plotas iki 0,1 ha.
Įrengiant kūdrą derlingasis dirvožemio sluoksnis bus nukasamas, sandėliuojamas sklypo ribose ir
panaudojamas statybų metu pažeistoms teritorijoms rekultivuoti (gerinti). Kūdros įrengimo metu iškastas
gruntas bus panaudojamas reljefui formuoti analizuojamame žemės sklype.
Galimas poveikis potvynių metu
Vandens tiekimui numatomas gręžinys. Siekiant užtikrinti, kad potvynio metu paviršinis vanduo nepateks
į gilesnius sluoksnius, gręžinio žiotys pakeltos aukščiau potvynio lygio, hermetiškai uždengtos. Vamzdynai
iš gręžinio išvedami per užsandarintą gręžinio galvutę, bet kokios potvynio vandens patekimo į požeminę
hidrosferą per vandens tiekimo įrenginius galimybės panaikinamos.
Susidarančios buitinės atliekos saugomos uždaruose konteineriuose ir išvežamos.
Siekiant užtikrinti, kad potvynio metu pakils vandens lygiui vanduo nepatektų į nuotėkų valymo įrenginius
ar į nuotėkų kaupimo rezervuarą, nuotėkų surinkimo ir valymo rezervuarų angos bus pakeltos aukščiau
potvynio lygio, hermetiškai uždengtos.
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Poveikis paviršiniam vandeniui, ypač polaidžio metu būtų galimas iš ūkinių pastatų, jei juose laikomi
gyvuliai, mėšlidžių, atliekų sandėliavimo vietų. Eksploatuojant kaimo turizmo sodybą savininkai nenumato
ūkiniuose pastatuose laikyti gyvulių, todėl nebus mėšlidžių, fekalijų rezervuarų ir kitos su panašaus
pobūdžio veikla susijusios taršos.
Kitų poveikio paviršiniams vandens telkiniams ir požeminei hidrosferai nėra.
2.1.3. Poveikio mažinimo ar kompensacinės priemonės
Planuojamos ūkinės veiklos metu Minijos upės vanduo nebus naudojamas, į Miniją nenumatoma išleisti
nuotėkų, todėl veikla poveikio Minijos upės vandens kokybei neturės; poveikio mažinimo ar
kompensacinės priemonės paviršinio vandens telkiniams nenumatomos.
Sodybos statinių statybos zona parinkta potvynių neužliejamoje žemės sklypo dalyje, tačiau pagal Aplinkos
apsaugos agentūros sudarytus potvynių grėsmės ir rizikos žemėlapius gali būti užlieta įvykus ekstremaliai
situacijai, t. y. mažos tikimybės (vieną kartą per tūkstantį metų) potvyniui. Tokiu atveju galimas vandens
gylis sodybos statinių statybos zonoje gali siekti apie 30 cm. Sodybos statinių statybos zonoje numatoma
pakelti teritorijos aukštį ne mažiau kaip 30 cm naudojant kūdros įrengimo metu iškasamą ir/arba atvežtinį
gruntą. Tokiu atveju potvynio metu pakilęs vandens lygis nepasiektų pastatų. PAV rengimo metu nėra
žinomi tikslūs planuojamų pastatų bei įrengiamų dangų plotai, todėl reikalingo grunto kiekiai teritorijos
formavimui bus apskaičiuoti statybos projekto rengimo metu.
Planuojamos poveikio mažinimo priemonės požeminiam ir paviršiniam vandeniui, požeminio vandens
apsauga nuo užteršimo potvynių metu. Siekiant išvengti avarinio nuotekų išsiliejimo į aplinką potvynio
metu, numatoma imtis šių prevencinių priemonių:
 prieš pavasario potvynius nuotekų valymo įrenginyje arba nuotėkų sukaupimo rezervuare esančias
nuotekos išsiurbti ir išvežti, sudarius sutartį su nuotekų išvežimo paslaugas teikiančia įmone;


pasirinkus nuotėkų valymo vietiniuose įrenginiuose alternatyvą nuotekų išleidimo linijoje
sumontuoti uždaromąją sklendę, kuria aukšto potvynio vandens metu valymo įrenginys uždaromas,
nuotekos į įrenginį neišleidžiamos;



pasirinkus nuotėkų valymo vietiniuose įrenginiuose alternatyvą nuotekų sukaupimui prieš valymą
įrengiama sandari tarpinė talpa, pakankama bent 5 dienų (tikėtina potvynio trukmė 2–4 dienos)
nuotekoms sukaupti;



nuotekų valymo įrenginio viršutinės angos pakeliamos apie 1 m aukščiau žemės paviršaus,
užsandarinamos, apsisaugant nuo užliejimo.

Vandens tiekimo gręžinys įrengiamas taip, kad potvynio vanduo per žiotis nepatektų į eksploatuojamą
vandeningą horizontą.
Visos nuotekų patekimo į aplinką ir geriamo vandens paėmimo įrenginių apsaugos priemonės bus
numatytos ir patikslintos statybos projekto rengimo metu, kai bus pasirinktas konkretus nuotekų valymo
įrenginys ir parengtas vandens tiekimo gręžinio įrengimo projektas.
Elektros tiekimui reikalingą transformatorinę numatoma įrengti prisilaikant normatyvinių dokumentų
reikalavimų ir užtikrinant saugią jos eksploataciją potvynio metu.
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2.2. APLINKOS ORAS
2.2.1. Informacija apie vietovę
Vietovės meteorologinius duomenis aplinkos oro teršalų sklaidos modeliavimui pateikė Lietuvos
hidrometeorologijos tarnyba (5 priedas). Meteorologinių duomenų paketą sudaro 2010–2014 m.
laikotarpio, keturių pagrindinių meteorologinių parametrų reikšmės kiekvienai metų valandai: aplinkos
temperatūra, vėjo greitis ir kryptis, debesuotumas. Pagal gautus vėjo krypties duomenis sudaryta vėjų rožė
pateikiama 2.2.1 paveiksle.

2.2.1 pav. Vėjų rožė (pagal Klaipėdos hidrometeorologijos stoties 2010–2014 m duomenis).

Planuojamos ūkinės veiklos vietoje aplinkos oro foninis užterštumas nustatomas vadovaujantis Aplinkos
apsaugos agentūros direktoriaus 2008-07-10 įsakymu Nr. AV-112 patvirtintomis „Foninio aplinkos oro
užterštumo duomenų naudojimo ūkinės veiklos poveikiui aplinkos orui įvertinti rekomendacijomis“.
Aplinkos oro kokybės tyrimo stočių 2 km spinduliu nuo planuojamos ūkinės veiklos vietos nėra. Remiantis
Aplinkos apsaugos agentūros 2017-01-26 raštu Nr.(28.3)-A4-1508 (6 priedas) oro teršalų sklaidos
skaičiavimuose vertinant foninę taršą naudojamos Klaipėdos regiono santykinai švarių Lietuvos kaimiškų
vietovių aplinkos oro teršalų vidutinių metinių koncentracijų vertės. Kietųjų dalelių, azoto dioksido, sieros
dioksido, anglies monoksido foninės koncentracijos nustatytos pagal nuolatinių matavimų integruoto
monitoringo stotyse (IMS) duomenis: Klaipėdos RAAD regiono kietųjų dalelių KD10 foninė koncentracija
lygi 11,1 µg/m3, kietųjų dalelių KD2,5 – 4,5 µg/m3, azoto dioksido – 6,6 µg/m3, sieros dioksido – 2,2 µg/m3,
anglies
monoksido
150
µg/m3.
Internetinė
prieiga:
http://oras.gamta.lt/files/Santyk_svarios_kaimo_fonines_2015-1.pdf
2.2.2. Į aplinkos orą išmetami teršalai
PŪV galimi aplinkos oro taršos šaltiniai – šilumos gamybos įrenginiai bei autotransportas. Šilumos
gamybai svarstomos kelios alternatyvos: kieto kuro katilas arba šilumos siurblys. Pasirinkus šilumos
siurblio alternatyvą aplinkos oras nebus teršiamas.
Tarša į aplinkos orą galima, jeigu šilumos gamybai bus pasirinkta kieto kuro katilinės alternatyva. Tokiu
atveju sodyboje veiks vienas stacionarus oro taršos šaltinis – biokuro katilo kaminas (o. t. š. Nr. 001). Į
aplinkos orą deginant biokurą bus išmetami degimo produktai: anglies monoksidas, kietosios dalelės, azoto
oksidai, sieros dioksidas.
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2.2.3. Aplinkos oro taršos šaltiniai
Stacionarūs aplinkos oro taršos šaltiniai
Planuojama, kad sodyboje bus naudojamas 40 kW biokuro katilas. Katilas veiks šildymo sezonu apie 5304
val./metus. Per metus bus sudeginama iki 9 t/metus biokuro ir per kaminą (o. t. š. Nr. 001) į aplinkos orą
bus išmetama apie 0,084 t/metus teršalų.

2.2.1 pav. Stacionarių oro taršos šaltinių išsidėstymo schema.

Deginant biokurą išsiskiriančių teršalų kiekis apskaičiuotas pagal Europos aplinkos agentūros į atmosferą
išmetamų teršalų metodiką (EMEP/CORINAIR Atmospheric emission inventory guidebook, 2016),
įvertinant katilo darbo laiką bei sunaudojamą biokuro kiekį per metus (2.2.1 lentelė).
2.2.1 lentelė. Taršos šaltinio Nr. 001 išmetamų teršalų kiekio skaičiavimas
Parametrai

CO

NOx

SO2

KD

B – kuro išeiga, t/metus

9

9

9

9

B – kuro išeiga, g/s

2,64

2,64

2,64

2,64

Qž – žemutinė kuro degimo šiluma, GJ/kg

0,0019

0,0019

0,0019

0,0019

E – emisijos faktorius, kg/GJ

4

0,08

0,011

0,8

Teršalo emisija, g/s

0,0201

0,0004

0,0001

0,0040

Teršalo emisija, t/metus

0,068

0,001

0,0002

0,014

Oro taršos rodikliai ir šaltinių charakteristikos pateikiamos 2.2.2 ir 2.2.3. lentelėse.
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2.2.2 lentelė. Taršos šaltinių charakteristikos
Išmetamųjų dujų rodikliai*
Taršos šaltiniai
pavyzdžio paėmimo (matavimo) vietoje

Teršalų išmetimo
trukmė, val./m,

Pavadinimas

Nr.

Koordinatės*

aukštis, m

išėjimo angos
matmenys, m

srauto greitis,
m/s

temperatūra, º C

tūrio debitas,
Nm3/s

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Kaminas

001

4

0,1

2,546

110

0,02

5304

X334118
Y–6173552

* PAV ataskaitoje pateikiamos preliminarios taršos šaltinio koordinatės, kurios gali būti tikslinamos statybos projekto sprendiniais.

2.2.3 lentelė. Tarša į aplinkos orą
Taršos šaltiniai

Veiklos rūšis

1

Šilumos gamyba

Cecho ar kt., pavadinimas,
gamybos rūšies pavadinimas

2

Kaimo turizmo sodyba

Teršalai

Numatoma tarša

vienkartinis dydis
pavadinimas

3

Kaminas

Nr.

4

pavadinimas

metinė,
t/m

kodas
vnt.

maks.

5

6

10

11

12

Anglies monoksidas (A)

177

g/s

0,0201

0,068

Azoto oksidai (A)

250

g/s

0,0004

0,001

Kietosios dalelės (A)

6493

g/s

0,0040

0,0002

Sieros dioksidas (A)

1753

g/s

0,0001

0,014

001

Viso:

0,084

32

Ūkininko ūkio sodybos statinių (pritaikant kaimo turizmo reikmėms) statybos žemės sklype kad. Nr. 5544/0004:281 Dovilų mstl.,
Dovilų seniūnijoje, Klaipėdos rajono savivaldybėje poveikio aplinkai vertinimo ataskaita

Mobilūs aplinkos oro taršos šaltiniai
Įgyvendinus PŪV į ūkininko sodybą, pritaikytą kaimo turizmo reikmėms, atvyks lengvasis transportas.
Skaičiuojant galimą transporto priemonių poveikį oro kokybei priimama, kad atvykstančio/išvykstančio
transporto srautas sudarys iki 15 aut./dieną.
Siekiant įvertinti transporto išmetamų aplinkos oro teršalų kiekius PŪV teritorijoje, buvo apskaičiuotas
orientacinis naudojamo transporto su vidaus degimo varikliais sunaudoto kuro kiekis (2.2.4 lentelė).
Transporto priemonių išsiskiriančių teršalų kiekiai apskaičiuoti pagal 2013 m. CORINAIR (1.A.3.b.i,
1.A.3.b.ii, 1.A.3.b.iii, 1.A.3.b.iv Passenger cars, light commercial trucks, heavy-duty vehicles including
buses and motor cycles) transporto taršos emisijų metodiką, paremtą teršalų kiekio apskaičiavimu pagal
vidutines kuro sąnaudas.
2.2.4 lentelė. Teršalų kiekis išmetamas iš mobilių aplinkos oro taršos šaltinių
Transporto
priemonės
tipas
Lengvieji
automobili
ai (<3,5 t)

Naudojam
as kuras

Tipinės
kuro
sąnaudos,
kg/km

Benzinas

0,07

Dyzelinas

0,06

CO

84,70

Teršalo
emisija,
t/km/metu
s
0,016

Teršalo
momentinė
emisija
g/s/km
0,0008

3,33

0,001

0,0000

0,017

0,0009

Emisijos
rodiklis,
g/kg

Viso:
Transporto
priemonės
tipas
Lengvieji
automobili
ai (<3,5 t)

Naudojam
as kuras

Tipinės
kuro
sąnaudos,
kg/km

Benzinas

0,07

Dyzelinas

0,06

NOx
Emisijos
rodiklis,
g/kg

Teršalo
emisija,
g/km/metus

8,73

0,002

Teršalo
momentinė
emisija
g/s/km
0,0001

12,96

0,002

0,0001

0,004

0,0002

LOJ

KD

10,05

Teršalo
emisija,
g/km/met
us
0,002

Teršalo
momentinė
emisija
g/s/km
0,0001

0,70

0,000

0,0000

0,002

0,0001

Emisijos
rodiklis,
g/kg

Viso:

Emisijos
rodiklis,
g/kg

Teršalo
emisija,
g/km/metus

1

0,000

Teršalo
momentinė
emisija
g/s/km
0,0001

1,10

0,000

0,0000

0,000

0,0001

2.2.4 Aplinkos oro užterštumo prognozė
Teršalų sklaidos matematinis modeliavimas atliktas kompiuterinių programų paketu „ISC-AERMOD
View”, AERMOD matematiniu modeliu, skirtu pramoninių šaltinių kompleksų išmetamų teršalų sklaidai
aplinkoje simuliuoti. LR aplinkos apsaugos agentūros direktoriaus 2008 m. gruodžio 9 d. įsakymu Nr. AV200 patvirtintose „Ūkinės veiklos poveikiui aplinkos orui vertinti teršalų sklaidos skaičiavimo modelių
pasirinkimo rekomendacijose“ AERMOD modelis yra rekomenduojamas teršalų sklaidai modeliuoti.
Meteorologiniai parametrai. Modeliavimui buvo naudojami Klaipėdos hidrometeorologinės stoties
meteorologiniai duomenys, kuriuos pateikė Lietuvos hidrometeorologijos tarnyba (5 priedas).
Meteorologinių duomenų paketą sudaro 2010–2014 m. laikotarpio, keturių pagrindinių meteorologinių
parametrų reikšmės kiekvienai metų valandai: aplinkos temperatūra, vėjo greitis ir kryptis, debesuotumas.
Receptorių tinklelis. Pažemio koncentracijos apskaičiuojamos modelyje nustatomuose taškuose. Šie taškai
paprastai vadinami receptoriais (angl. receptor). PŪV veiklos teršalų skaidos modelyje buvo naudojamas
Dekarto (Cartesian) receptorių tinklelis. Receptorių tinklelio dydis 2450 x 2450 m, žingsnis – apie 50 m.
Iš viso receptorių tinklelį sudaro 2500 receptorių. Teršalų koncentracijos apskaičiuojamos 1,5 m aukštyje.
Procentiliai. Vadovaujantis Aplinkos apsaugos agentūros direktoriaus 2008 m. liepos 10 d. įsakymu Nr.
AV-112 (Aplinkos apsaugos agentūros direktoriaus 2016 m. liepos 29 d. įsakymo Nr. AV-217 redakcija)
patvirtintomis Foninio aplinkos oro užterštumo duomenų naudojimo planuojamos ūkinės veiklos poveikiui
aplinkos orui įvertinti rekomendacijomis apskaičiuotų koncentracijų palyginimas su ribinėmis vertėmis
atliekamas taikant atitinkamą procentilį:
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–
–
–
–

azoto oksidų 1 val. koncentracijai – 99,8 procentilis;
kietųjų dalelių (KD10) 24 val. koncentracijai – 90,4 procentilis;
sieros dioksido 1 val. koncentracijai – 99,7 procentilis;
sieros dioksido 24 val. koncentracijai – 99,2 procentilis.

Ribinės aplinkos oro užterštumo vertės. PŪV į aplinkos orą išmetamų teršalų ribinės koncentracijų vertės
nustatytos remiantis „Teršalų, kurių kiekis aplinkos ore ribojamas pagal Europos sąjungos kriterijus,
sąrašu“ patvirtintu LR AM ir LR SAM 2007-06-11 įsakymu Nr. D1-239/V-469) bei LR AM ir SAM 201007-07 įsakymu Nr. D1-585/V-611 patvirtintomis „Aplinkos oro užterštumo sieros dioksidu, azoto dioksidu,
azoto oksidais, benzenu, anglies monoksidu, švinu, kietosiomis dalelėmis ir ozonu normomis“ ir pateiktos
2.2.5 lentelėje.
2.2.5 lentelė. Išmetamų teršalų ribinės koncentracijų vertės
Ribinė vertė

Teršalas

[µg/m3]
10000
200
40
50
40
25
350
125

vidurkis
8 valandų
valandos
metų
paros
metų
metų
valandos
paros

Anglies monoksidas
Azoto dioksidas
Kietosios dalelės (KD10)
Kietosios dalelės (KD2,5)
Sieros dioksidas

Aplinkos oro teršalų sklaidos modeliavimo rezultatai ir jų palyginimas su ribinėmis vertėmis pateikiami
2.2.6 lentelėje. Sklaidos žemėlapiai pateikiami 7 priede.
2.2.6 lentelė. Apskaičiuotos didžiausios aplinkos oro teršalų koncentracijos
Ribinė vertė
Teršalas
vidurkis
1
Anglies monoksidas
Azoto dioksidas
Kietos
(KD10)
Kietos
(KD2,5)

dalelės
dalelės

Sieros dioksidas

[g/m3]

Apskaičiuota
didžiausia
koncentracija nevertinant
foninės taršos
vnt. dalimis
[g/m3]
ribinės vertės
4
5
24,92
0,0025
0,60
0,0030
0,08
0,0020
0,34
0,0068
0,56
0,0140

Apskaičiuota didžiausia
koncentracija įvertinus
foninę taršą
vnt. dalimis
[g/m3]
ribinės vertės
4
5
174,9
0,0175
7,18
0,0359
6,70
0,1675
11,44
0,2288
11,66
0,2915

2
8 valandų
valandos
metų
paros
metų

3
10000
200
40
50
40

metų

25

0,28

0,0112

4,78

0,1912

valandos
paros

350
125

0,09
0,021

0,0003
0,0002

2,29
2,22

0,0065
0,0178

Pagal atliktą aplinkos oro taršos sklaidos vertinimą, prognozuojamos maksimalios priežeminės teršalų
koncentracijos neviršys teisės aktais nustatytų ribinių verčių ties sklypo riba ir už jos, vertinant taršos
šaltinio išmetimus su fonine tarša ir be jos.
4.2.5 Poveikio sumažinimo priemonės
Planuojama ūkinė veikla neturės reikšmingo neigiamo poveikio aplinkos orui, todėl poveikio sumažinimo
priemonės nėra būtinos.
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2.3. TRIUKŠMAS
Triukšmas gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje įvertinamas matavimo ir
(ar) modeliavimo būdu gautus rezultatus palyginant su atitinkamais Lietuvos higienos normoje HN 33:2011
„Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje“
pateikiamais didžiausiais leidžiamais triukšmo ribiniais dydžiais gyvenamuosiuose bei visuomeninės
paskirties pastatuose bei jų aplinkoje.
2.3.1 lentelė. Didžiausi leidžiami triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties
pastatuose bei jų aplinkoje
Eil.
Nr.

1.

2.

Objekto pavadinimas

Gyvenamųjų pastatų (namų) ir visuomeninės
paskirties pastatų (išskyrus maitinimo ir
kultūros paskirties pastatus) aplinkoje,
išskyrus transporto sukeliamą triukšmą
Gyvenamųjų pastatų (namų) ir visuomeninės
paskirties pastatų (išskyrus maitinimo ir
kultūros paskirties pastatus) aplinkoje,
veikiamoje
transporto
sukeliamo
triukšmo

Paros laikas,
val.

Ekvivalentinis garso Maksimalus garso
slėgio lygis (LAeqT), slėgio lygis (LAFmax),
dBA
dBA

6–18

55

60

18–22

50

55

22–6

45

50

6–18

65

70

18–22

60

65

22–6

55

60

Triukšmas vertinamas pagal Lietuvos higienos normos HN 33:2011 „Triukšmo ribiniai dydžiai
gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje“ reglamentuojamus didžiausius
leidžiamus triukšmo ribinius dydžius gyvenamųjų pastatų (namų) ir visuomeninės paskirties pastatų (išskyrus
maitinimo ir kultūros paskirties pastatus) aplinkoje, išskyrus transporto sukeliamo triukšmo.
Esamas aplinkos triukšmo lygis
Esamoje situacijoje planuojamoje teritorijoje pagrindinis triukšmo šaltinis yra rajoniniu keliu Nr. 2228
Dovilai-Baičiai važiuojantis autotransportas.
Taip pat galimi triukšmo (kartu ir trikdymo) šaltiniai – Minijos upėje žvejojantys žvejai mėgėjai, prie upės
atvažiuojantys poilsiautojai. Tokie triukšmo šaliniai nėra nuolatiniai ar sisteminiai, todėl sukeliamas fonas
negali būti išmatuotas, taip pat nėra metodikų tokio fono įvertinimui.
Esamas triukšmo įvertinimui atliekamas keliu Nr. 2228 Dovilai-Baičiai važiuojančio autotransporto sukeliamo
triukšmo lygio matematinis modeliavimas naudojant CadnaA programą.
Eismo intensyvumo nustatymui panaudoti Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos
duomenys (šaltinis http://www.eismoinfo.lt/eismo-zemelapis). Vidutinis metinis paros eismo intensyvumas
(toliau – VMPEI) 2015 m. kelyje Nr. 2228 Dovilai-Baičiai buvo 2334 automobiliai, iš kurių lengvasis
transportas sudaro 1911, o sunkusis – 423 automobilius per parą.
Esamo transporto eismo sukeliamo triukšmo žemėlapiai pateikti 2.3.1 ir 2.3.2 paveiksluose.
Pagal atliktą analizė esamas triukšmo lygis PŪV žemės sklypo ribose tiek dienos, tiek vakaro metu siekia apie
35–40 dBA. Esami transporto triukšmo lygiai neviršija Lietuvos higienos normoje HN 33:2011 „Triukšmo
ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje“ nustatytų didžiausių
leidžiamų triukšmo ribinių dydžių gyvenamųjų bei visuomeninės paskirties pastatų aplinkoje veikiamoje
transporto sukeliamo triukšmo.
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2.3.1 pav. Esamas triukšmo lygis (Ldienos) PŪV sklype.

2.3.2 pav. Esamas triukšmo lygis (Lvakaro) PŪV sklype.
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Planuojami triukšmo šaltiniai
PŪV teritorijoje numatomi tik mobilūs triukšmo šaltiniai. Mobilius triukšmo šaltinius sudaro lengvasis
autotransportas ir jų parkavimosi aikštelė.
Skaičiavimuose priimta, kad dienos metu į teritoriją atvyks iki 10 automobilių, o vakaro – iki 5. Planuojamas
autotransporto judėjimo kelias sklype nuo įvažiavimo rytinėje sklypo pusėje iki pietinėje sklypo dalyje įrengtų
automobilių parkavimosi aikštelių (2.3.3 pav.). Skaičiavimuose transporto judėjimo greitis priimamas
20 km/val.

2.3.3 pav. Planuojami triukšmo šaltiniai PŪV sklype.

Triukšmo lygio prognozė
Triukšmo skaičiavimo programinė įranga ir metodikos
Mobilių šaltinių triukšmas PŪV teritorijoje apskaičiuotas naudojant CadnaA programinę įrangą. CadnaA
(Computer Aided Noise Abatement – kompiuterinė triukšmo mažinimo sistema) – programinė įranga skirta
triukšmo poveikio apskaičiavimui, vizualizacijai, įvertinimui ir prognozavimui. CadnaA programoje
vertinamos visos akustinių taršos šaltinių grupės (pagal 2002/49/EB), kurioms taikomos atitinkamos
Europos Sąjungoje ir Lietuvoje galiojančios metodikos ir standartai:
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pramoninės veiklos triukšmui – ISO 9613;
kelių transporto triukšmui - NMPB-Routes-96;

Pagal HN 33:2011 buvo apskaičiuoti šie ekvivalentinio triukšmo rodikliai: Ldienos ir Lvakaro, kurie
apibrėžiami, kaip:




dienos triukšmo rodiklis (Ldienos) – dienos metu (nuo 6 val. iki 18 val.) triukšmo sukelto dirginimo
rodiklis, t. y. vidutinis ilgalaikis A svertinis garso lygis, nustatytas vienerių metų dienos
laikotarpiui;
vakaro triukšmo rodiklis (Lvakaro) – vakaro metu (nuo 18 val. iki 22 val.) triukšmo sukelto dirginimo
rodiklis, t. y. vidutinis ilgalaikis A svertinis garso lygis, nustatytas vienerių metų vakaro
laikotarpiui;

Kiti įvesties parametrai
Prognozuojami triukšmo lygiai skaičiuojami 1,5 m aukštyje, atsižvelgiant į tai, kad PŪV gretimybėse
vyrauja mažaaukštė statyba. Skaičiavimo žingsnis – 5 m.
Sklaidos modeliavimo rezultatai
Apskaičiuoti PŪV prognozuojami dienos ir vakaro triukšmo rodikliai ties sklypo ribomis neviršija HN
33:2011 nustatytų ribinių verčių. Didžiausias apskaičiuotas triukšmo rodiklis dienos metu prie sklypo ribos
siekia apie 35 dBA, o vakaro metu – 32 dBA (2.3.2 lentelė).
2.3.2 lentelė. Apskaičiuoti PŪV triukšmo rodikliai
Vieta

PŪV sklypo riba

Nustatytas esamas foninis
triukšmo lygis, dBA

Apskaičiuotas
rodiklis, dBA

35 – 40

HN 33:2011 ribinė vertė

didžiausias

triukšmo

Ldienos

Lvakaro

35,2

32,1

55

50

Apskaičiuoti PŪV triukšmo rodikliai ties sklypo ribomis neviršija Lietuvos higienos normoje HN 33:2011
„Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje“
nustatytų didžiausių leidžiamų triukšmo ribinių dydžių gyvenamųjų bei visuomeninės paskirties pastatų
aplinkoje dienos ir vakaro metu.
PŪV sukeliamas triukšmas neįtakos esamo aplinkos triukšmo.
PŪV triukšmo sklaidos žemėlapiai pateikiami 8 priede.
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2.4. BIOLOGINĖ ĮVAIROVĖ IR SAUGOMOS TERITORIJOS
2.4.1. Artimiausios saugomos, NATURA 2000 teritorijos, jose saugomų rūšių apžvalga, galiojantys
apsaugos reglamentai
Žemės sklypo dalis, kurioje numatoma ūkininko ūkio sodybos statinių statyba patenka į NATURA 2000
PAST Minijos upės slėnis ribas (žr. 1.4.1 pav.). Nedidelė pietinė žemės sklypo dalis patenka į NATURA
2000 BAST Minijos upė ir į Minijos upės ichtiologinio draustinio ribas, tačiau šioje žemės sklypo dalyje
veikla neplanuojama.
NATURA 2000 PAST Minijos upės slėnis. Paukščių apsaugai svarbi teritorija, įsteigta Lietuvos
Respublikos Vyriausybės 2004 m. balandžio 8 d. nutarimu Nr. 399. Skirta griežlių (Crex ) ir tulžių (Alcedo
atthis) apsaugai.
NATURA 2000 BAST Minijos upė. Įsteigta Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. birželio 15d.
įsakymu Nr. D1-302. Apima dalį Minijos ichtiologinio draustinio ir ribos sutampa su draustinio ribomis.
BAST įsteigta siekiant apsaugoti kartuolės, paprastojo kirtiklio, paprastojo kūjagalvio, upinės nėgės,
ovaliosios geldutės (Unio crassus), pleištinės skėtės (Ophiogomphus cecilia) ir ūdros (Lutra lutra)
buveines.
Minijos ichtiologinis draustinis. Įsteigtas LTSR Ministrų Tarybos 1974 m. gegužės 16 d. nutarimu Nr. 195,
siekiant išsaugoti upėtakių (Salmo trutta fario), lašišų (Salmo salar), šlakių (Salmo trutta trutta) ir žiobrių
(Vimba vimba) nerštavietes. Draustinis apima Minijos upę ir svarbesnius jos intakus (Sausdravas, Kapupis,
Šilupis, Didžioji Sruoja, Salantas, Blendžiava).
Saugomose ir NATURA 2000 teritorijose galiojantys apsaugos reglamentai
Saugomose teritorijose veiklą reglamentuoja Saugomų teritorijų įstatymas (patvirtinta 2001 m, gruodžio 4
d. LR seimo nutarimu Nr. IX-628) ir Specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos (patvirtinta LRV
1992 m. gegužės 12 d. nutarimu Nr. 343).
Bendrieji veiklos reglamentai NATURA 2000 teritorijose nustatomi LRV 2004 m. kovo 15 d. nutarimu Nr.
276 “Dėl Bendrųjų buveinių ar paukščių apsaugai svarbių teritorijų nuostatų patvirtinimo“. Žemiau
pateikiama informacija apie saugomų ir NATURA 2000 teritorijų, į kurias patenka analizuojamo sklypo
ribos, apsaugos reglamentus.
NATURA 2000 PAST Minijos upės slėnis:
Griežlių (Crex crex) apsaugai svarbiose teritorijose (Bendrųjų buveinių ar paukščių apsaugai svarbių
teritorijų nuostatų II straipsnio 11 punktas):
- pievos ir ganyklos negali būti paverčiamos ariama žeme;
- negali būti keičiamas hidrologinis režimas, jeigu dėl to sumažėtų maitinimuisi tinkamų buveinių ar
pablogėtų jų kokybė;
- negali būti įveisiamas miškas;
- skatinama atkurti nusausintų biotopų hidrologinį režimą;
- skatinama ekologiškai ūkininkauti;
- skatinama taikyti ekologiškas šienavimo technologijas (šienavimas nuo lauko vidurio linijos, baidytuvų
naudojimas);
- skatinama reguliuoti lapių, mangutų, šernų, kranklių, pilkųjų varnų gausą;
- skatinama šalinti sumedėjusią augaliją ir nendres;
- skatinama nenaudoti pesticidų;
- skatinama ekstensyviai ganyti gyvulius (1 hektaro plote 1 sutartinis gyvulys (toliau SG/ha) ir šienauti
rankiniu būdu;
- skatinama pradėti šienauti tik po liepos 1 dienos;
- skatinama pradėti ganyti gyvulius ne anksčiau kaip birželio 15 dieną.
Tulžių (Alcedo atthis) apsaugai svarbiose teritorijose (Bendrųjų buveinių ar paukščių apsaugai svarbių
teritorijų nuostatų IV straipsnio 59 punktas):
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- negali būti keičiamas hidrologinis režimas, jeigu dėl to sumažėtų tinkamų buveinių ar pablogėtų jų
kokybė;
- negali būti stovyklaujama kovo–rugpjūčio mėnesiais, išskyrus nustatytas rekreacines zonas;
- negali būti apsodinami eroduojantys vandens telkinių krantai;
- skatinama taikyti krantų tvarkymo priemones, kad ne mažiau kaip 50 procentų atodangų ir stačių krantų
būtų atviri;
- skatinama reguliuoti kanadinių audinių gausą;
- skatinama įrengti dirbtinius urvelius potencialiose veisimosi vietose.
NATURA 2000 BAST Minijos upė:
Lašišų (Salmo salar) (Bendrųjų buveinių ar paukščių apsaugai svarbių teritorijų nuostatų XIII straipsnio
46 punktas, kartuolių (Rhodeus sericeus) (XIII straipsnio 49 punktas), kirtiklių (Cobitis taenia) (XIII
straipsnio 47 punktas), paprastųjų kūjagalvių (Cottus gobio) (XIII straipsnio 51 punktas), upinių nėgių
(Lampetra fluviatilis) buveinėse (XIII straipsnio 44 punktas):
- negali būti tiesinamos upių vagos, vykdomi sausinimo darbai vandens telkinių apsaugos zonose;
- upės nuotėkis negali būti sumažintas daugiau kaip 20 procentų vidutinio nuotėkio per mėnesį;
- negali būti statomos dirbtinės kliūtys migracijos keliuose;
- lašišų buveinėse negali būti žvejojama spiningais nuo spalio 1 d. iki gruodžio 31 d., taip pat plūdinėmis
ar dugninėmis meškerėmis naudojant kaip masalą gyvas žuveles;
- lašišų buveinėse negali būti įveisiamos plėšriosios ir nevietinių rūšių žuvys;
- kartuolių, kirtiklių ir paprastųjų kūjagalvių buveinėse negali būti įveisiamos plėšriosios žuvys didesniais
kiekiais, negu numato Žuvų ir vėžių įveisimo normos;
- paprastųjų kūjagalvių negali būti perkeliamos ar introdukuojamos nevietinių rūšių žuvys ir vėžiagyviai;
- negali būti gaudomi ir naudojami žūklei kaip masalas nėgių jaunikliai (vingiliai);
- skatinama įrengti gamybos centrų, gyvenviečių nuotekų valymo įrenginius;
- skatinama apželdinti vandens telkinių pakrantes;
- vandens telkinių apsaugos zonose skatinama ekologiškai ūkininkauti, nenaudoti trąšų ir pesticidų žemės
ir miškų ūkyje;
- skatinama dirbtinai veisti lašišas, panaudojant tam žuvivaisos medžiagą, gautą iš to paties baseino lašišų
populiacijos;
- skatinama statyti žuvų pralaidas ir šalinti kliūtis jų migracijos keliuose;
- skatinama įgyvendinti kitas priemones, gerinančias vandens kokybę iki Europos Sąjungos direktyvoje
78/659/EEB** nurodytų reikalavimų ir aplinkos ministro 2005 m. gruodžio 21 d. įsakymu Nr. D1-633
nustatytų vandens kokybės reikalavimų
Ovaliųjų geldučių (Unio crassus) buveinėse (Bendrųjų buveinių ar paukščių apsaugai svarbių teritorijų
nuostatų XIV straipsnio 63 punktas):
- negali būti patvenkiamos upės;
- skatinama reguliuoti bebrų gausą;
- ribojamas vandens turizmas, stovyklaviečių įrengimas greta buveinių.
Pleištinių skėčių (Ophiogomphus cecilia) buveinėse (Bendrųjų buveinių ar paukščių apsaugai svarbių
teritorijų nuostatų XIV straipsnio 53 punktas):
- negali būti patvenkiamos upės, keičiamas vandens telkinių hidrologinis režimas;
- skatinama šienauti vandens telkinių pakrantes.
Ūdrų (Lutra lutra) buveinėse (XI straipsnio 38 punktas):
- negali būti tiesinamos upių ir upelių vagos, sausinamos buveinės;
- negali būti medžiojama su spąstais;
- ribojamas plaukiojimas motorinėmis plaukiojimo priemonėmis gegužės–liepos mėnesiais;
- negali būti žvejojama statomaisiais tinklais, venteriais, neturinčiais specialių ūdras apsaugančių
priemonių;
- skatinama įrengti gamybos centrų, gyvenviečių nuotekų valymo įrenginius;
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- skatinama nenaudoti trąšų ir pesticidų;
- skatinama ekologiškai ūkininkauti vandens telkinių apsaugos zonose.
Ichtiologinis draustinis Minijos upė
Pagal Saugomų teritorijų įstatymo 9 straipsnio 2 punktą gamtiniuose draustiniuose draudžiama:
1) naikinti ar žaloti reljefo formas bei saugomus objektus;
2) kasti durpes ir ežerų nuosėdas (sapropelį), išskyrus pradėtas kasti iki draustinio įsteigimo;
3) rengti naujus naudingųjų iškasenų karjerus ir šachtas, taip pat naujus gręžinius naftos ir dujų žvalgybai
bei gavybai, statyti pramonės įmones, kurioms reikalingi taršos integruotos prevencijos ir kontrolės
leidimai, aerodromus, vėjo jėgaines, išskyrus atstatomus vėjo malūnus, rengti sąvartynus, kitus aplinką
teršiančius, įskaitant vizualiai, statinius;
4) rinkti, sprogdinti, pjaustyti ar kitaip naikinti didesnius kaip 0,5 kubinio metro natūraliai juose esančius
akmenis;
5) tvenkti ir reguliuoti natūralias upes, keisti jų vagas ir natūralų ežerų vandens lygį. Atstatyti buvusias
užtvankas, kitus hidrotechninius statinius, tvirtinti krantus, valyti vagas, įrengti dirbtinius vandens telkinius,
atlikti kitus darbus galima tik tais atvejais, kai tai reikalinga draustinyje esantiems kultūros paveldo
objektams (nekilnojamosioms kultūros vertybėms) atkurti bei tvarkyti ir vykdant prevencines priemones
miestuose, miesteliuose ir kaimuose stichinėms nelaimėms išvengti;
6) įrengti naujus su draustinio paskirtimi nesusijusius, didesnius kaip 0,1 hektaro vandens telkinius;
7) sausinti ir keisti į kitas žemės naudmenas pelkes ir jų apypelkius;
8) statyti su draustinio steigimo tikslais nesusijusius statinius, išskyrus pastatus esamose ir buvusiose
sodybose (kai yra išlikę buvusių statinių ir (ar) sodų liekanų arba kai sodybos yra pažymėtos vietovės ar
kituose planuose, taip pat nustatant juridinį faktą), taip pat vietas, nustatytas draustinių tvarkymo planuose
ir (ar) bendruosiuose planuose, statyti pastatus ar didinti jų tūrius šlaituose, kurių nuolydis didesnis kaip 15
laipsnių, taip pat arčiau kaip 50 metrų nuo šių šlaitų viršutinės bei apatinės briaunos;
9) sodinti želdinius, užstojančius istorinę, kultūrinę bei estetinę vertę turinčias panoramas;
10) įrengti išorinę reklamą, išskyrus miestų ir miestelių teritorijas, nesusijusią su draustinyje saugomais
kompleksais ir objektais (vertybėmis);
11) auginti ir dauginti genetiškai modifikuotus organizmus, augalus ir jų sėklas. Šis draudimas taikomas ir
teritorijose, esančiose 5 km atstumu aplink draustinius;
12) atlikti kitą veiklą, kuri gali pakenkti saugomiems kompleksams bei objektams (vertybėms).
Pagal Specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų XLIV straipsnio 176 punktą ichtiologiniuose
draustiniuose taip pat draudžiama:
- vykdyti pagrindinius plynus kirtimus sklypuose arba jų dalyse, kur auga saugomos augalų bendrijos, yra
į Lietuvos raudonąją knygą įrašytų augalų, grybų augaviečių arba gyvūnų radaviečių (išskyrus stichinių
nelaimių atvejus, kai reikia šalinti audros ir gaisrų padarinius, kenkėjų ir ligų židinius);
- vykdyti miško kirtimus, neįšalus gruntui, sklypuose arba jų dalyse, kur auga saugomos augalų bendrijos,
griežtai saugomos EB svarbos augalų rūšys, griežtai saugomos į Lietuvos raudonąją knygą įrašytos grybų
ir augalų rūšys (išskyrus stichinių nelaimių atvejus, kai reikia šalinti audros ir gaisrų padarinius, kenkėjų ir
ligų židinius);
- kurti ir plėsti sodų bendrijas, specializuotus gėlininkystės, sodininkystės, šiltnaminės daržininkystės,
tvenkininės žuvininkystės ir kitus tokio pobūdžio ūkius;
- įrengti atliekų saugojimo aikšteles, jų surinkimo punktus ir sąvartynus;
- įrengti kempingus, stovyklavietes ir poilsiavietes, išskyrus stovyklavietes ir poilsiavietes, numatytas
saugomų teritorijų planavimo dokumentuose arba prie bendruosiuose ir/ar specialiuosiuose planuose
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pažymėtų vandens ir dviračių turizmo trasų, taip pat statyti transporto priemones ir kurti laužus ne tam
skirtose vietose;
- naikinti ar žaloti saugomų teritorijų riboženklius, informacinius stendus, savavališkai keisti jų vietą;
- statyti, laikyti ir naudoti vagonėlius ir kilnojamuosius objektus/įrenginius: namelius, konteinerius,
nebenaudojamas transporto priemones, sandėliukus, garažus, bitininkų/sodininkų vagonėlius/namelius
(išskyrus atvejus, numatytus Lietuvos Respublikos statybos įstatyme ir kituose teisės aktuose, ir teisės aktų
nustatyta tvarka masinių renginių organizavimo tikslu naudojamus laikinus statinius, objektus ir
įrenginius);
- ne keliuose važinėti, statyti ar kitaip eksploatuoti motorines transporto priemones (įskaitant dvirates,
trirates ir keturrates savaeiges transporto priemones), išskyrus specialiąsias transporto priemones, žemės ir
miškų ūkio techniką, Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka;
- tvarkyti, naudoti ir atkurti miškus draustiniuose ne pagal miškotvarkos projektus, patvirtintus teisės aktų
nustatyta tvarka;
- keisti vandens telkinių hidrologinį, terminį ir cheminį režimą (išskyrus atvejus, kai pažeisto hidrologinio
režimo atkūrimo darbai numatyti gamtotvarkos planuose), sausinti žemę (išskyrus esamų melioracijos
sistemų priežiūrą, remontą ir rekonstravimą), ją kalkinti;
- naudoti trąšas ir pesticidus;
- važiuoti per brastas;
- introdukuoti žuvų ir kitų hidrobiontų, augalų rūšis;
- vykdyti verslinę žvejybą.
2.4.2. Duomenys apie vietovės augaliją ir gyvūniją
Informacija apie teritorijos augaliją ir gyvūniją pateikiama remiantis lauko tyrimų duomenimis. Saugomi
ir reti gyvūnai teritorijoje ir apylinkėse buvo stebimi 2015 ir 2016 metais: griežlių apskaita buvo atliekama
2015 metų birželio 22 d., tulžių – rugpjūčio 10 d., šikšnosparnių – liepos 17d. Bebrai ir ūdros Minijos upėje
skaičiuoti 2016 gruodžio 22 d. Taip pat rengiant ataskaitą panaudoti Aplinkos ministerijos Lietuvos
teritorijos natūralioje gamtinėje aplinkoje gyvenančių ar laikinai esančių saugomų laukinių gyvūnų, augalų
ir grybų rūšių informacinės sistemos (SRIS) duomenys.
Informacija apie augaliją
Analizuojamoje teritorijoje yra susiformavusi vidutinių drėgmės sąlygų (mezofitinė) kultūrinė pieva, įsėta
pašarinėmis žolėmis. Žolyną formuoja varpiniai augalai: paprastoji šunažolė (Dactylis glomerata),
pašarinis motiejukas (Phleum pratense), paprastasis varputis (Elytrigia repens), tikrasis eraičinas (Festuca
pratensis). Įvairiažolynas negausus, auga paprastoji kraujažolė (Achillea millefolium), paprastoji kiaulpienė
(Taraxacum officinale), pakrūminė bajorė (Centaurea jacea), paprastasis kietis (Artemisia vulgaris),
paprastoji žemuogė (Fragaria vesca).
Mišku apaugusių plotų teritorijoje nėra.
Saugomų augalų rūšių įrašytų į Lietuvos Respublikos saugomų gyvūnų, augalų ir grybų rūšių sąrašą
(patvirtintą Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. spalio 13 d. įsakymu Nr. 504) teritorijoje
neaptikta.
Teritorijos gretimybėse yra inventorizuotos europinės svarbos buveinės kriterijus atitinkančios miškų
buveinės: 9160 Skroblynai, 91E0 Aliuviniai miškai. Šios buveinės nutolusios apie pusės kilometro atstumu
nuo planuojamos sodybos statinių statybos zonos (2.4.1 pav.).
Informacija apie gyvūniją
Paukščiai. Teritorijoje, kurioje planuojama ūkinė veikla dominuoja pievos ir ganyklos, vyrauja atviro
kraštovaizdžio paukščiai. Dažniausiai yra stebimi dirviniai vieversiai (Alauda arvensis), varnėnai (Sturnus
vulgaris), pievinis kalviukas (Anthus pratensis), geltonoji starta (Emberiza citrinella), kiauliukė (Saxicola
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rubetra), baltoji kielė (Motacilla alba), geltonoji kielė (Motacilla flava), dagilis (Carduelis carduelis),
baltasis gandras (Ciconia ciconia), pempė (Vanellus vanellus), kurapka (Perdix perdix) ir kt.
Minijos ir Lašiupio upelių krantuose augančiuose krūmynuose gyvena ir peri būdingos paukščių rūšys:
strazdai giesmininkas (Turdus philomelos) ir smilginis (Turdus pilaris), žalioji ir plikoji pečialindos
(Phylloscopus sibilatrix ir Ph. colybita), liepsnelė (Erithacus rubecula), lakštingala (Luscinia luscinia),
karietaitė (Troglodytes troglodytes) šarka (Pica pica) ir kt.
Analizuojamoje teritorijoje taip pat stebėtos retos ir saugomos paukščių rūšys: didysis dančiasnapis
(Mergus merganser), griežlė (Crex crex), tulžys (Alcedo atthis) Šios paukščių rūšys yra įtrauktos į Paukščių
direktyvos I priedo ir į Lietuvos raudonosios knygos sąrašus (2.4.1 lentelė; 2.4.1 pav.).
Griežlė (Crex crex) – tai drėgnokų, dažnai upių slėnių ir kitokių pievų paukštis, sutinkamas ir javų
laukuose. Skraido mažai, tačiau kai kada neaukštai perskrenda iš vienos vietos į kitą. Ant žemės griežlę
sunkiau pastebėti, nes nuolat slapstosi žolėse, greitai bėgioja. Tuoktuvių metu, ypač vakare ir naktį,
girdimas garsus, monotoniškas ir labai charakteringas patinėlių balsas. Peri ant žemės, arčiau pievos
vidurio. Vengia sausesnių atviro kraštovaizdžio buveinių, ypač statesnių kalvų ar slėnių šlaitų, o taip pat
didesnių ariamos žemės ar intensyviai naudojamų ganyklų plotų, sumedėjusia augalija apaugančių vietų.
Svarbiausia griežlių veisimosi buveinė yra šienaujamos tiek natūralios, tiek kultūrinės pievos. Griežlės
praktiškai nesutinkamos per daug tankia žoline augalija pievose, kurios formuojasi nutraukus jų naudojimą.
Griežlė yra įrašyta į Lietuvos raudonąją knygą ir į Paukščių direktyvos I priedą.
Visoje Europoje griežlės labai sparčiai nyksta, kadangi anksti mechanizuotai šienaujant, žūva suaugę
paukščiai, sunaikinami jų lizdai, o nuo chemikalų ir technikos žūsta daug jauniklių. Didžiausią grėsmę
perinčioms griežlėms kelia netinkamas ūkininkavimas arba visiškas tradicinės ūkinės veiklos, t. y.
šienavimo ir ganymo nutraukimas. Apleistos pievos ir ganyklos netinka griežlių perėjimui, nes jose pradeda
augti krūmai ir medžiai. Griežlėms nepalankus yra ir intensyvus gyvulių ganymas ir ankstyvas, ypač
mechanizuotas ir netinkamai vykdomas, šienavimas, kurio metu žūsta dėtys, jaunikliai ar net suaugę
paukščiai (ypač jei šienaujama iš lauko pakraščio į vidurį). Be to, turi būti taikomi ūkinės veiklos
apribojimai laike, t. y. masiškai šienauti galima pradėti tik po liepos 1 d. Pievų suarimas – kita grėsmė, dėl
kurios griežlių buveinės visiškai sunaikinamos, o jų atsistatymas gali trukti ilgą laiką.
Tulžys (Alcedo atthis) – tai žuvingų skaidrių vandens telkinių, ypač upių, su stačiais krantais paukštis. Jis
aptinkamas išimtinai prie vandens, kur gali tupėti ant nulinkusių krūmų ir medžių šakų, aukštų tvirtų žolių,
tykodamas pasirodant mažos žuvelės ar kito nedidelio vandens grobio. Perėjimui stačiame upės krante
išsikasa ilgą urvelį. Jų paplitimą riboja perėjimui tinkamų upelių krantų stoka ir paukščių būdas, nes viena
perinti pora nemėgsta kitos poros artumo. Tulžys yra įrašytas į Lietuvos raudonąją knygą ir į Paukščių
direktyvos I priedą.
Tulžiams didžiausią grėsmę kelia perėjimo metu žmonių keliamas trikdymas (pakrantėse žvejojantys
žvejai, plaukiantys upe ar stovyklaujantys pakrantėse turistai ir pan.). Todėl tulžių apsaugai išskirtose
teritorijose draudžiama stovyklauti ar kitaip juos trikdyti kovo – rugpjūčio mėnesiais.
Žinduoliai. Teritorijos žinduolių įvairovė rūšiniu atžvilgiu yra skurdi. Retkarčiais galima sutikti
užklystančias lapes (Vulpes vulpes), usūrinius šunis (Nyctereutes proyonoides), miškines kiaunes (Martes
martes). Smulkiųjų žinduolių rūšinė įvairovė nedidelė, vyrauja rudieji pelėnai (Clethrionomys glareolus),
paprastieji pelėnai (Microtus arvalis), pelkiniai pelėnai Microtus oeconomus), kurmiai (Talpa europaea),
ežiai (Erinaceus europaeus) ir kt. Vakarais, teritorijoje ir palei Minijos upę sutinkami šikšnosparniai –
šikšniukas nykštukas (Pipistrellus pipistrellus), Natuzijaus šikšniukas (Pipistrellus nathusii), šiaurinis
šikšnys (Eptesicus nilssonii). Vėlyvasis šikšnys (Eptesicus serotinus) stebėtas Dovilų miestelyje, pavieniai
individai, medžiodami gali užklysti ir į planuojamos sodybos teritoriją (lentelė 2.4.1; 2.4.1 pav.).
Numatomoje ūkininko ūkio sodybos teritorijos ribų pakraščiu pratenkančiuose Minijos ir Lašiupio
upeliuose gyvena saugomos žinduolių rūšys – bebras (Castor fiber) ir ūdra (Lutra lutra) (lentelė 2.4.1; 2.4.1
pav.). Bebras ir ūdra yra europinės svarbos saugomos rūšys, įtrauktos į buveinių direktyvos antrąjį ir
ketvirtąjį priedus, o ūdra - dar ir į Lietuvos raudonosios knygos sąrašą.
Ūdra (Lutra lutra) – kiauninių šeimos žvėrelis. Jos kūnas ilgas, palyginti laibas ir labai lankstus. Kadangi
ūdros letenų pirštai sujungti plaukiojamąja plėve, ji gerai plaukia ir nardo. Ūdros kailis labai tankus, ypač
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pavilnė, kuri vandenyje ilgai neperšlampa. Tai naktinis gyvūnas, nors retsykiais pastebimos ir dieną, ypač
ten, kur žvėreliai daugiausia minta dieną besiilsinčiomis žuvimis. Be žuvų, ūdros taip pat maitinasi
varliagyviais, stambiais vabzdžiais, smulkiais vandens paukščiais. Ūdra mėgsta sraunius, tekančius per
miškus upelius su aukštais, vandens paplautais, išvirtusiais medžiais apkritusiais krantais. Jos gyvena
pavieniui. Turi savo individualią teritoriją, kurią ženklina ir gina. Tokia teritorija gali apimti 40 ir daugiau
kilometrų vandens telkinio pakrantės juostos.
Nors ūdros aptinkamos visoje Lietuvoje, tačiau jų nėra daug. Siekiant užtikrinti šių žvėrelių apsaugą, ūdros
įrašytos į Lietuvos raudonąją knygą ir ES Buveinių direktyvos II ir IV priedus.

2.4.1. pav. Teritorijos gretimybėse aptinkamos europinės svarbos buveinės bei stebėtos retos ir saugotinos
gyvūnų rūšys.
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2.4.1 lentelė. Retos ir saugomos gyvūnų rūšys stebėtos ūkininko sodyboje ir apylinkėse
Eil.
Nr.

Rūšies pavadinimas

Apsaugos
statusas

Stebėjimo
data

1

Didysis dančiasnapis
(Mergus merganser)

2015-06-22

5

X
55.667396

Y
21.360449

Minijos upė

2

Griežlė
(Crex crex)

2015-06-22

1

55.668282

21.360726

Pieva

3

Tulžys
(Alcedo atthis)

2015-08-10

1

55.667752

21.365368

Minijos upė

4

Šikšniukas nykštukas
(Pipistrellus
pipistrellus)
Natuzijaus šikšniukas
(Pipistrellus nathusii)
Šiaurinis šikšnys
(Eptesicus nilssonii)
Natuzijaus šikšniukas
(Pipistrellus nathusii)
Natuzijaus šikšniukas
(Pipistrellus nathusii)
Šiaurinis šikšnys
(Eptesicus nilssonii)
Šikšniukas nykštukas
(Pipistrellus
pipistrellus)
Vėlyvasis šikšnys
(Eptesicus serotinus)
Vėlyvasis šikšnys
(Eptesicus serotinus)
Natuzijaus šikšniukas
(Pipistrellus nathusii)
Bebras
(Castor fiber)

LRK 5(Rs)
PD-II/2
priedas
LRK
5(Rs):
PD-I
priedas
LRK 3(R)
PD-I
priedas
LRK 4(I)

2015-07-17

1

55.66928791

21.37321170

Minijos upė

2015-07-17

1

55.66932619

21.37362587

Minijos upė

2015-07-17

1

55.66940367

21.37339806

Minijos upė

2015-07-17

1

55.67004318

21.37256686

Pieva

2015-07-17

1

55.67137063

21.37043175

Pieva

LRK 4(I)

2015-07-17

1

55.67456143

21.36543604

Dovilai

LRK 4(I)

2015-07-17

1

55.67580636

21.36018998

Dovilai

LRK 5(Rs)

2015-07-17

1

55.67638207

21.35890188

Dovilai

LRK 5(Rs)

2015-07-17

1

55.67579264

21.35827302

Dovilai

2015-07-17

1

55.67544088

21.35775865

Dovilai

BD II ir IV
priedas

2016-12-22

1

LRK
5(Rs);
BD II ir
IV priedas

2016-12-22

1

5
6
7
8
9
10

11
12
13
14

15

Ūdra
(Lutra lutra)

LRK 4(I)

Gausu
mas

Koordinatės

55.669341

21.372968

Biotopas

Veiklos žymės
Minijos
ir
Lašiupio upėse
Veiklos žymės
Minijos upėje

LRK – Lietuvos raudonoji knyga; PD – Paukščių Direktyva; BD – Buveinių Direktyva

2.4.2. Galimas (numatomas) poveikis
Planuojama ūkinė veikla – ūkininko ūkio sodybos statinių (pritaikant kaimo turizmo reikmėms) statyba –
planuojama už Minijos upės ichtiologinio draustinio ir NATURA 2000 BAST Minijos upė ribų. Veiklos
metu Minijos upės vanduo nebus naudojamos, nuotėkų išleisti neplanuojama, todėl poveikio upės
hidrologiniam režimui ar vandens kokybei, o kartu ir saugomoms vandens gyvūnijos rūšims nenumatoma.
Vykdant sodybos statybos darbus bus sunaikinta žolinė augalija. Tačiau Teritorijoje yra kultūrinė pieva,
todėl poveikis vertingai augalijai ir saugomoms augalų rūšims nenumatomas.
Numatoma kaimo turizmo veikla gali turėti trikdymo poveikį NATURA 2000 PAST Minijos upės slėnis
saugomoms rūšims – griežlėms ir tulžiams bei NATURA 2000 BAST Minijos upė saugomai rūšiai – ūdrai.
Poveikis griežlėms galėtų būti padarytas vykdant statybas Paukščių apsaugai svarbioje teritorijoje, nes
sumažėtų perėjimui tinkamas plotas. Analizuojamoje teritorijoje griežlės yra stebėtos arčiau Minijos –
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Lašiupo santakos, drėgnoje pievos dalyje. Šioje teritorijoje veiklos vystymas nenumatomas. Sodybos
statinių zona yra pasirinkta aukščiausioje sklypo vietoje, apie 150 m atstumu nuo griežlei tinkamiausios
pievos dalies. Įgyvendinus planuojamą ūkinę veiklą nenumatoma atlikti teritorijos sausinimo darbų, todėl
griežlės perėjimui tinkamų teritorijų nebus sumažinama.

2.4.3. Poveikį mažinančios priemonės
Siekiant minimizuoti poveikį saugomoms rūšims numatytos šios poveikio mažinimo priemonės:
- teritorijos šienavimas bus pradedamas nuo liepos vidurio, kas leis išsaugoti griežlių jauniklius ir neduos
užželti pievoms krūmais ir aukštaūgėmis žolėmis, todėl bus išsaugota rūšinė pievų augalų sudėtis;
- sodybos statinių statyba bus vykdoma tik tam numatytoje žemės sklypo dalyje. Likusioje žemės sklypo
dalyje nebus vykdomi aplinkos kultūrinimo darbai, žemė nebus ariama, nebus keičiamas esamas
hidrologinis režimas; šią sklypo dalį sklypo savininkui rekomenduojama šienauti, laikantis Bendrųjų
veiklos reglamentų NATURA 2000 teritorijose (šienavimas nuo lauko vidurio linijos, baidytuvų
naudojimas);
- siekiant sumažinti galim trikdymo poveikį tulžiams ir ūdrai, nusileidimui prie upės bus įrengtas tam skirtas
tinkamas priėjimas. Pastovioje vietoje nusileidžiant prie upės bus lokalizuotas trikdymo veiksnys tulžiams
ir ūdroms.
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2.5. KRAŠTOVAIZDIS
PŪV numatoma Klaipėdos rajone, Dovilų miestelio ribose.
Remiantis Dovilų miestelio bendrojo plano konkretizuotų sprendinių aiškinamajame rašte pateikta
informacija (Dovilų..., 2015), Dovilų miestelio teritorijoje vyrauja dispersiškas ir atviras lygumų
kraštovaizdis. Vertikalioji kraštovaizdžio sąskaida neišreikšta. Tai būdinga pajūrio teritorijai. Kraštovaizdį
paįvairina Minijos slėnis ir jos intakai – maži upeliukai. Vertikaliųjų dominantų beveik nėra, o ir esantys
nėra raiškūs. Jie paskendę miško ar upės pakrantės žalumoje. Didelio tūrio pastatų ar statinių Dovilų
miestelyje ir jo aplinkoje nėra, todėl kraštovaizdyje dominuoja gamtinė aplinka.
Pagal Klaipėdos rajono savivaldybės teritorijos kraštovaizdžio tvarkymo specialiojo plano (patvirtintas
Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2015 m. gegužės 28 d. sprendimu Nr. T11-166) sprendinių
Kraštovaizdžio tvarkymo zonų reglamentų brėžinį analizuojamas žemės sklypas patenka į ekologinės
apsaugos prioriteto gamtinio ir rekreacinio prioriteto agrarinėse teritorijose kaimiško kraštovaizdžio
(EGK/RKK) funkcinių zonų ribas.

2.5.1 pav. Teritorijos funkcinis zonavimas pagal Klaipėdos rajono savivaldybės teritorijos kraštovaizdžio
tvarkymo plano sprendinių Kraštovaizdžio tvarkymo zonų reglamentų brėžinį.
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Pagal Klaipėdos rajono savivaldybės teritorijos kraštovaizdžio tvarkymo specialiojo plano aiškinamąjį raštą
rekreacinio prioriteto kaimiško kraštovaizdžio tipo (RKK) teritorijose gali būti statomi bei eksploatuojami
kaimo turizmo ir turistinės stovyklos paslaugoms teikti reikalingi statiniai. Ūkininkų sodybų steigimas šio
tipo kraštovaizdyje galimas tiktai tuo atveju, jei joje yra numatyta rekreacinės veiklos funkcija.
Remiantis Dovilų miestelio bendrojo plano konkretizuotų sprendinių aiškinamajame rašte pateikta
informacija (Dovilų..., 2015), Dovilų miestelio pakraščiu – Minijos slėniu, planuojamas regioninės
reikšmės migracijos koridorius. Didžioji jo dalis yra žemės ūkio teritorijos, miško naudmenos. Dovilų
miestelio ribose migracijos koridoriaus dalis yra urbanizuota (daugiabučiais), mažai miškinga (miško
naudmenos nesudaro 20 % teritorijos), menkai dirbama, beveik nėra pavienių medžių – pažeisto
geoekologinio potencialo gamtinio karkaso teritorija. Šiose teritorijose, tęsiant natūralią miestelio
struktūros plėtrą, privačioje žemėje planuojama mažo intensyvumo gyvenamoji sodybinio tipo statyba su
padidintu priklausomųjų želdynų kiekiu bei 30 % užstatymo tankiu. Valstybinėje žemėje planuojami
miestelio bendro naudojimo želdynai. Teritorijose, esančiose arčiau Minijos paliekama žemės ūkio veikla
su galima rekreacine veikla (kaimo turizmo ar stovyklavietės paslaugomis). Numatyti apribojimai žemės
ūkio gamybos statiniams (fermoms, siloso ar grūdų bokštams, sandėliams ir kt.). Esamų miško naudmenų
keisti kitomis naudmenomis neplanuojama.

2.5.2 pav. Analizuojamo žemės sklypo ir planuojamos kaimo turizmo sodybos statybos vieta Dovilų miestelio
bendrojo plano Kraštovaizdžio tvarkymo sprendinių atžvilgiu (pagrindas: ištrauka iš Dovilų miestelio
bendrojo plano kraštovaizdžio tvarkymo ir ekologinės apsaugos zonų nustatymo brėžinio).

Planuojamą ūkininko ūkio sodybą numatoma pritaikyti kaimo turizmo reikmėms, kas atitinka Klaipėdos
rajono savivaldybės teritorijos kraštovaizdžio tvarkymo kraštovaizdžio tvarkymo specialiojo plano
sprendinius bei Dovilų miestelio teritorijos bendrojo plano sprendinius. PAV ataskaitoje detalesnis poveikis
kraštovaizdžiui neanalizuojamas.
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2.6. VISUOMENĖS SVEIKATA
2.6.1. Esamos visuomenės sveikatos būklės ir veiksnių (cheminių, fizikinių), darančių įtaką
visuomenės sveikatai, analizė
Lietuvos statistikos departamento atlikto Lietuvos Respublikos 2011 m. visuotinio gyventojų surašymo
duomenimis, Dovilų miestelyje gyveno 1246 gyventojai (588 vyrai ir 658 moterys), Baičių kaime – 194
gyventojai (90 vyrų ir 104 moterys).
PŪV neįtakos demografinių Klaipėdos rajono ar Dovilų miestelio rodiklių kitimo. Kaimo turizmas, kaip
viena iš ekologinio turizmo rūšių, išplės poilsio gamtinėje aplinkoje galimybes bei prieinamumą Klaipėdos
rajono gyventojams, ir taip prisidės prie visuomenės sveikatinimo paslaugų kūrimo.
Vykdant PŪV, gyventojų sveikatą gali įtakoti triukšmas, oro tarša cheminėmis medžiagomis.
Triukšmas gali turėti įtakos sergamumui nervų sistemos ligomis, taip pat triukšmo sukeltas lėtinis stresas
gali įtakoti sergamumą kraujotakos ir virškinimo sistemos ligomis.
Oro tarša cheminėmis medžiagomis gali turėti įtakos kvėpavimo sistemos ligų, kraujotakos sistemos ligų,
piktybinių navikų išsivystymui. Visuomenės sveikatos rodiklių analizė rengiama būtent šių, aktualių
nagrinėjamai ūkinei veiklai, susirgimų aspektu.
Analizuojant visuomenės sveikatos būklę nagrinėjami Klaipėdos rajono savivaldybės teritorijos
visuomenės sveikatos būklės aktualūs rodikliai, kurie palyginami su Lietuvos Respublikos atitinkamais
rodikliais. Šiame skyriuje panaudoti statistiniai duomenys iš Higienos instituto Sveikatos informacijos
centro (Lietuvos sveikatos rodiklių sistema).
2006–2015 m. Klaipėdos r. savivaldybėje sergamumas piktybiniais navikais buvo mažesnis už Lietuvos
atitinkamą rodiklį. Lietuvoje šis rodiklis nežymiai didėja, Klaipėdos r. savivaldybėje – netolygiai kinta.

2.6.1 pav. Asmenų, sergančių piktybiniais navikais (C00-C97), skaičius 1000-čiui gyv.

2.6.1. lentelė. Asmenų, sergančių piktybiniais navikais (C00-C97), skaičius 1000-čiui gyv.
Metai

Klaipėdos r.

Lietuva

2003

321.49

465.27

2004

351.94

477.75
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2005

316.8

483.43

2006

386.58

529.07

2007

422.93

557.67

2008

391.47

573.54

2009

459.76

562.77

2010

512.01

575.02

2011

416.81

589.87

2012

485.35

593.62

2006–2015 m. Klaipėdos r. savivaldybėje sergamumas nervų sistemos ligomis buvo mažesnis už Lietuvos
atitinkamą rodiklį. Kaip ir visoje Lietuvoje, Klaipėdos r. savivaldybėje sergamumas nervų sistemos ligomis
auga.

2.6.2. pav. Asmenų, sergančių nervų sistemos ligomis (G00-G99), skaičius 1000-čiui gyv.

2.6.2. lentelė. Asmenų, sergančių nervų sistemos ligomis (G00-G99), skaičius 1000-čiui gyv.
Metai

Klaipėdos r.

Lietuva

2006

2661.05

3505.27

2007

2667.84

3709.78

2008

2454.54

3777.87

2009

2279.47

3522.41

2010

2558.14

3541.52

2011

2678.12

3727.1

2012

2803.37

3833.66

2013

3601.87

4286.59
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2014

4025.12

4842.1

2015

4342.84

5166.94

Sergamumas kraujotakos sistemos ligomis Lietuvoje, taip pat Klaipėdos r. savivaldybėje, auga.
2006-2015 m. Klaipėdos r. savivaldybėje sergamumo kraujotakos sistemos ligomis rodiklis išlieka didesnis
už atitinkamą Lietuvos rodiklį.

2.6.3 pav. Asmenų, sergančių kraujotakos sistemos ligomis (I00-I99), skaičius 1000-čiui gyv.

2.6.3. lentelė. Asmenų, sergančių kraujotakos sistemos ligomis (I00-I99), skaičius 1000-čiui gyv.
Metai

Klaipėdos r.

Lietuva

2006

3589.65

3343.37

2007

3461.58

3366.52

2008

3662.24

3545.71

2009

3560.22

3506.45

2010

4131.03

3596.93

2011

3895.45

3694.54

2012

4205.05

3851.63

2013

5898.35

5257.99

2014

6933.42

6228.24

2015

7165.3

6351.69

2006–2012 m. sergamumas kvėpavimo sistemos ligomis Klaipėdos r. savivaldybėje buvo
mažesnis už Lietuvos atitinkamą sergamumo rodiklį, tačiau 2013 m. šis rodiklis Klaipėdos r. savivaldybėje
buvo 1,07 karto didesnis nei Lietuvos rodiklis. 2014–2015 m. segamumas kvėpavimo sistemos ligomis
Klaipėdos r. savivaldybėje buvo mažesnis už Lietuvos atitinkamą sergamumo rodiklį.
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2.6.4 pav. Asmenų, sergančių kvėpavimo sistemos ligomis (J00-J99), skaičius 1000-čiui gyv.

2.6.4 lentelė. Asmenų, sergančių kvėpavimo sistemos ligomis (J00-J99), skaičius 1000-čiui gyv.
Metai

Klaipėdos r.

Lietuva

2006

24646.9

25110.1

2007

24629.9

26679.3

2008

23531.5

23798.5

2009

23754.7

25375.3

2010

21407.7

22274.4

2011

23680.4

25892.4

2012

21498.9

22517.4

2013

30222.5

28230.7

2014

23925.8

24079.3

2015

25232.8

25379.7

2006–2015 m. sergamumas virškinimo sistemos ligomis Lietuvoje, taip pat Klaipėdos r.
savivaldybėje, auga. Eilę metų sergamumas virškinimo sistemos ligomis Klaipėdos r. savivaldybėje buvo
mažesnis už Lietuvos atitinkamą sergamumo rodiklį.
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2.6.5 pav. Asmenų, sergančių virškinimo sistemos ligomis be dantų ligų (K09–K 93), skaičius 1000-čiui gyv.

2.6.5. lentelė. Asmenų, sergančių virškinimo sistemos ligomis be dantų ligų (K09–K 93), skaičius 1000čiui gyv.
Metai

Klaipėdos r.

Lietuva

2006

4941.66

5227.36

2007

4706.31

5141.38

2008

5093.07

5618.92

2009

5036.08

5472.86

2010

4959.17

5589.61

2011

5295.86

5909.02

2012

5208.75

5866.44

2013

6224.21

6837.37

2014

6927.7

7668.51

2015

7195.41

7961.9
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2.6.2. Poveikio visuomenės sveikatai vertinimo metodų aprašymas. Metodų pasirinkimo
pagrindimas.
Poveikio visuomenės sveikatai vertinimas atliktas vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro
2005 m. gruodžio 23 d. įsakymu Nr. D1-636 „Dėl poveikio aplinkai vertinimo programos ir ataskaitos
rengimo nuostatų patvirtinimo“ bei Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos 2009 m. birželio 06 1 d.
parengtu „Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo vadovu“.
Vertinant vietovės sveikatos rodiklius buvo naudotasi Higienos instituto Sveikatos informacijos centro
pateiktais statistiniais duomenimis, kuriais buvo atlikta visuomenės sveikatos būklės analizė.
Aplinkos oro taršos sklaidos modeliavimui buvo naudotas AERMOD View matematinis modelis (Lakes
Environmental Software, Kanada). AERMOD View modelis taikomas oro kokybei kontroliuoti ir skirtas
taškiniams, ploto, linijiniams bei tūrio šaltiniams modeliuoti. AERMOD algoritmai yra skirti pažemio
sluoksniui, vėjo, turbulencijos ir temperatūros vertikaliems profiliams, taip pat valandos vidurkių
koncentracijoms (nuo 1 iki 24 val., mėnesio, metų) apskaičiuoti, vietovės tipams įvertinti. Šis modelis yra
įtrauktas į Rekomenduojamų modelių sąrašą, patvirtintą Aplinkos apsaugos agentūros direktorius 2008 m.
gruodžio 9 d. įsakymu Nr. AV-200 „Dėl ūkinės veiklos poveikiui aplinkos orui vertinti teršalų sklaidos
skaičiavimo modelių pasirinkimo rekomendacijų patvirtinimo“.
PŪV sukeliamo triukšmo poveikio vertinimui naudota CadnaA programinė įranga. CadnaA (Computer
Aided Noise Abatement – kompiuterinė triukšmo mažinimo sistema) – tai programinė įranga skirta
triukšmo poveikio apskaičiavimui, vizualizacijai, įvertinimui ir prognozavimui.
Poveikio sveikatai vertinimo netikslumai ir klaidos gali būti tuo atveju, jei PŪV organizatorius poveikio
visuomenės sveikatai vertintojui pateikė nepilną ar neteisingą informaciją apie nagrinėjamą ūkinę veiklą
bei veiklos lemiamus fizinės aplinkos veiksnius, darančius įtaką sveikatai.
2.6.3. Galimo poveikio visuomenės sveikatai įvertinimas
Planuojamos ūkinės veiklos cheminės, biologinės (mikroorganizmai, virusai ir kt.) ir fizikinės
(triukšmas, jonizuojančioji ir nejonizuojančioji spinduliuotė ir kt.) taršos, galinčios daryti poveikį
visuomenės sveikatai, vertinimas
Siekiant išanalizuoti PŪV, t. y. ūkininko sodybai, kuri būtų naudojama kaimo turizmo reikmėms,
reikšmingus poveikio visuomenės sveikatai aspektu visuomenės sveikatos rodiklius, nustatome PŪV
įtakojamus aplinkos komponentus, sveikatai įtaką darančius veiksnius bei šių veiksnių specifinį poveikį
sveikatai.
Svarbiausi veiklos lemiami sveikatai įtaką darantys veiksniai, jų poveikiai nagrinėjami šiais aspektais:
 triukšmas,
 oro tarša cheminėmis medžiagomis.
PŪV sąlygojamo triukšmo poveikis visuomenės sveikatai
Esamoje situacijoje planuojamoje teritorijoje pagrindinis triukšmo šaltinis yra rajoniniu keliu Nr. 2228
Dovilai-Baičiai važiuojantis autotransportas. PŪV teritorijoje numatomi tik mobilūs triukšmo šaltiniai:
lengvasis autotransportas ir jų parkavimosi aikštelė. Esami ir numatomi triukšmo lygiai apskaičiuoti PAV
ataskaitos skyriuje 2.3.
Apskaičiuoti PŪV triukšmo rodikliai ties sklypo ribomis neviršija Lietuvos higienos normoje HN 33:2011
„Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje“
nustatytų didžiausių leidžiamų triukšmo ribinių dydžių gyvenamųjų bei visuomeninės paskirties pastatų
aplinkoje dienos ir vakaro metu.
PŪV sąlygojamo oro tarša cheminėmis medžiagomis poveikis visuomenės sveikatai
Įgyvendinus PŪV veiks vienas stacionarus oro taršos šaltinis – biokuro katilo kaminas (o. t. š. Nr. 001). Į
aplinkos orą deginant biokurą bus išmetami degimo produktai: anglies monoksidas, kietosios dalelės, azoto
oksidai, sieros dioksidas.
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Įgyvendinus PŪV į ūkininko sodybą, pritaikytą kaimo turizmo reikmėms, atvyks lengvasis transportas.
Numatomi atvykstančio/išvykstančio transporto srautai: lengvieji automobiliai atvykstantys į sodybą
(poilsiautojai) – 15 aut./dieną.
Galimas planuojamos ūkinės veiklos poveikis aplinkos orui įvertintas PAV ataskaitos skyriuje 2.2.
Pagal atliktą aplinkos oro taršos sklaidos vertinimą, prognozuojamos maksimalios priežeminės teršalų
koncentracijos neviršys teisės aktuose nustatytų ribinių verčių ties sklypo riba ir už jos, vertinant įmonės
taršos šaltinių išmetimus su fonine tarša ir be jos.
Išvada: Atlikus prognozuojamų sveikatos rizikos veiksnių analizę, nustatyta, kad pradėjus vykdyti PŪV,
neigiamas poveikis visuomenės sveikatai nenumatomas.
Galimas planuojamos ūkinės veiklos poveikis visuomenės sveikatai, atsižvelgiant į ūkinės veiklos
metu į aplinką skleidžiamus kvapus.
PŪV nebus aktuali oro tarša kvapais.
Sanitarinė apsaugos zona (SAZ). Normatyvinis SAZ dydis. Siūlomas patikslintas SAZ dydis,
įvertinus planuojamos ūkinės veiklos poveikį aplinkai ir visuomenės sveikatai. Išvados ir
rekomendacijos.
Vadovaujantis Specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygomis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos
Vyriausybės 1992 m. gegužės 12 d. nutarimu Nr. 343 „Dėl specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų
patvirtinimo“ ir Sanitarinių apsaugos zonų ribų nustatymo ir režimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos
Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m. rugpjūčio 19 d. įsakymu Nr. V-586 „Dėl sanitarinių
apsaugos zonų ribų nustatymo ir režimo taisyklių patvirtinimo“ ūkininko ūkio sodyboms sanitarinė
apsaugos zona nėra formuojama.
Analizuojamo žemės sklypo gretimybėse nėra objektų, kurių veikla ar suformuota sanitarinė apsaugos zona
galėtų apriboti ūkininko sodybos įsteigimą.
Esama 330 kV įtampos elektros perdavimo oro linija (EP OL) eina 330 m atstumu nuo planuojamos
ūkininko sodybos statinių statybos zonos (2.6.1. pav.), todėl privalomi Lietuvos higienos normos HN
104:2011 „Gyventojų sauga nuo elektros linijų sukuriamo elektromagnetinio lauko“ reikalavimai
netaikomi.

2.6.1 pav. Atstumas nuo planuojamos sodybos statinių statybos zonos iki esamos 330 kV EP OL.
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2.6.4. Poveikio visuomenės sveikatai sumažinimo priemonės.
Gauti triukšmo sklaidos modeliavimo rezultatai rodo, kad pradėjus vykdyti nagrinėjamą ūkinę veiklą už
PŪV sklypo ribų nebus viršijami dienos ir vakaro triukšmo ribiniai dydžiai bei pagal atliktą aplinkos oro
taršos sklaidos vertinimą, prognozuojamos maksimalios priežeminės teršalų koncentracijos neviršys teisės
aktuose nustatytų ribinių verčių ties PŪV sklypo riba ir už jos, todėl taikyti poveikio mažinimo priemones
nenumatoma.
3. ALTERNATYVŲ ANALIZĖ
Veiklos organizatorius planuoja statyti ūkininko ūkio sodybos statinius, kurie bus pritaikyti kaimo turizmo
reikmėms. Kitos ūkinės veiklos alternatyvos nesvarstomos.
Planuojama ūkinė veikla yra numatoma vystyti veiklos organizatoriui nuosavybės teise priklausiančiame
žemės sklype, todėl vietos alternatyvos nesvarstomos.
Planuojamo žemės sklypo bendras plotas – 3,00 ha, planuojama užstatymo zonos plotas – 0,2658 ha.
Planuojamas užstatymo plotas parinktas kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo metu atsižvelgiant į
žemės sklypo reljefą bei reglamentuojamą atstumą nuo Minijos upės. Atsižvelgiant į poveikio aplinkai
vertinimo rezultatus užstatymo zonos bei statinių išdėstymo alternatyvos nesvarstomos.
4. MONITORINGAS
Nenumatomas
5. INFORMACIJA APIE POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO PROGNOZAVIMO IR
VERTINIMO METODUS
Rengiant PAV ataskaitą apibendrinta esama literatūrinė informacija, naudojami prieinami atliktų mokslinių
tyrimų bei monitoringo duomenys apie nagrinėjamus aplinkos komponentus, atliekama informacijos
duomenų analizė, sudaromi GIS žemėlapiai, taikomas ekspertinis vertinimas.
PŪV cheminė (aplinkos oro tarša) ir fizikinė (triukšmas) tarša, galinti daryti poveikį aplinkai, vertinama
matematinio modeliavimo būdu, naudojant Aplinkos ministerijos poveikio aplinkai vertinimui
rekomenduojamų modelių sąraše išvardintus modelius.
Aplinkos oro taršos sklaidos modeliavimui numatoma naudoti AERMOD View matematinį modelį (Lakes
Environmental Software, Kanada). AERMOD View modelis taikomas oro kokybei kontroliuoti ir skirtas
taškiniams, ploto, linijiniams bei tūrio šaltiniams modeliuoti. AERMOD algoritmai yra skirti pažemio
sluoksniui, vėjo, turbulencijos ir temperatūros vertikaliems profiliams, taip pat valandos vidurkių
koncentracijoms (nuo 1 iki 24 val., mėnesio, metų) apskaičiuoti, vietovės tipams įvertinti. Šis modelis yra
įtrauktas į LR Aplinkos ministerijos rekomenduojamų modelių, skirtų vertinti poveikį aplinkai, sąrašą.
Gauti rezultatai lyginami tiek su Europos Sąjungos, tiek su Lietuvos Respublikos teisės aktų bei norminių
dokumentų reikalavimais.
Planuojamos ūkinės veiklos sukeliamo triukšmo poveikio vertinimui numatoma naudoti CadnaA
programinę įrangą. CadnaA (Computer Aided Noise Abatement – kompiuterinė triukšmo mažinimo
sistema) – tai programinė įranga skirta triukšmo poveikio apskaičiavimui, vizualizacijai, įvertinimui ir
prognozavimui.
Artimiausia gyvenamosios ir visuomeninės paskirties pastatų aplinka ir rekreacinės teritorijos vertinamos
pagal kadastrinius žemėlapius, teritorijų planavimo dokumentų (bendrųjų, detaliųjų ir specialiųjų planų)
duomenis, apžiūrint vietovę.
6. INFORMACIJA APIE TAI, AR PLANUOJAM ŪKINĖ VEIKLA GALI TURĖTI REIKŠMINGĄ
NEIGIAMĄ POVEIKĮ KITOS VALSTYBĖ APLINKAI
Atsižvelgiant į tai, kad analizuojama planuojamos ūkinės veiklos vieta yra toli nuo valstybinių sienų,
planuojama ūkinė veikla neturės reikšmingo neigiamo poveikio kitų valstybių aplinkai.
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7. VISUOMENĖS INFORMAVIMAS IR VISUOMENĖS NUOMONĖS VERTINIMAS
Apie parengtą PAV programą informacija visuomenei paskelbta laikraščiuose „Lietuvos žinios“ ir
„Banga“, Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos, Dovilų seniūnijos skelbimų lentose ir VšĮ Pajūrio
tyrimų ir planavimo institutas tinklapyje (9 priedas). Pranešimas apie parengtą PAV programą išsiųstas el.
paštu AM Aplinkos apsaugos agentūrai.
Apie planuojamą viešą PAV ataskaitos pristatymą informacija visuomenei paskelbta 2017-04-15 d.
laikraščiuose „Lietuvos žinios“ ir „Banga“, 2017-04-18 d. Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos,
Dovilų seniūnijos skelbimų lentose ir VšĮ Pajūrio tyrimų ir planavimo institutas tinklapyje (9 priedas).

SANTRAUKA
Bendrieji duomenys
Planuojama ūkinė veikla – ūkininko ūkio sodybos statinių, pritaikant kaimo turizmo reikmėms, statyba
žemės sklype kad. Nr. 5544/0004:281 adresu Dovilų miestelis, Dovilų seniūnija, Klaipėdos rajono
savivaldybė.
Analizuojamo žemės sklypo bendras plotas – 3,00 ha. Kaimo plėtros žemėtvarkos projektu planuojamo
žemės ūkio paskirties žemės sklypo teritorijoje yra nustatytos ūkininko sodybos ribas ir ūkininko sodybos
statinių statybos zona, kuri užims 0,2658 ha plotą. Likusioje sklypo dalyje statinių statyba neplanuojama.
Kaimo plėtros žemėtvarkos projektu ūkininko sodybos statinių statybos zona (0,2658 ha ploto žemės sklypo
dalis, kurioje galima statyba) parinkta potvynio metu neužliejamoje sklypo dalyje, už pakrantės apsaugos
juostos ribų. Analizuojamas žemės sklypas nepatenka į registruotų kultūros paveldo vertybių ar jų apsaugos
zonų ribas.
PŪV – ūkininko ūkio sodybos statinių, skirtų kaimo turizmui, statyba – atitinka Klaipėdos rajono
savivaldybės teritorijos bendrajame plane numatytus urbanizuojamos rekreacinės aplinkos kraštovaizdžio
tvarkymo zonos naudojimo, tvarkymo ir apsaugos reglamentavimo sprendinius bei Dovilų miestelio
teritorijos bendrajame plane numatytą žemės naudojimo paskirtį ir tipą.
Planuojamos ūkinės veiklos galimas poveikis įvairiems aplinkos komponentams
Vanduo
Artimiausi paviršinio vandens telkiniai – Minija ir Lašiupis. PŪV parinkta ūkininko sodybos statinių statybos zona
nepatenka į UETK įregistruotas ir Dovilų miestelio bendrajame plane patikslintas paviršinių vandens telkinių
pakrantės apsaugos juostas ir apsaugos zonų ribas. Planuojamos ūkinės veiklos metu Minijos upės vanduo nebus

naudojamas, į Miniją nenumatoma išleisti nuotėkų, todėl veikla poveikio Minijos upės vandens kokybei
neturės; poveikio mažinimo ar kompensacinės priemonės paviršinio vandens telkiniams nenumatomos.
Sodybos gyventojų aprūpinimas geriamuoju vandeniu bus vykdomas iš giluminio gręžinio, įrengto pagal
gręžinių įrengimo techninius reikalavimus.
Atsižvelgiant į Nuotėkų tvarkymo reglamento reikalavimus PŪV buitinių nuotekų tvarkymui galimos dvi
alternatyvos:
-

-

nuotėkų surinkimas į sertifikuotus valymo įrenginius, išvalymas iki nustatytų reikalavimų ir
išleidimas į aplinką infiltruojant į gruntą arba į planuojamą iškasti dirbtinį nepratekantį paviršinio
vandens telkinį;
nuotėkų surinkimas į kaupimo rezervuarą ir išvežimas tvarkymui pagal sutartis su specializuotomis
įmonėmis.

Planuojama ūkinė veiklos metu susidarančios nuotėkos bus išvalomos, nevalytų nuotėkų išleidimas į
aplinką nenumatomas, todėl poveikis vandeniui šiuo aspektu detaliau neanalizuojamas.
Sodybos statinių statybos zona parinkta potvynių neužliejamoje žemės sklypo dalyje, tačiau pagal Aplinkos
apsaugos agentūros sudarytus potvynių grėsmės ir rizikos žemėlapius gali būti užlieta įvykus ekstremaliai
situacijai, t. y. mažos tikimybės (vieną kartą per tūkstantį metų) potvyniui. Tokiu atveju galimas vandens
gylis sodybos statinių statybos zonoje gali siekti apie 30 cm. Sodybos statinių statybos zonoje numatoma
pakelti teritorijos aukštį ne mažiau kaip 30 cm naudojant kūdros įrengimo metu iškasamą ir/arba atvežtinį
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gruntą. Tokiu atveju potvynio metu pakilęs vandens lygis nepasiektų pastatų. PAV rengimo metu nėra
žinomi tikslūs planuojamų pastatų bei įrengiamų dangų plotai, todėl reikalingo grunto kiekiai teritorijos
formavimui bus apskaičiuoti statybos projekto rengimo metu.
Siekiant užtikrinti, kad potvynio metu paviršinis vanduo nepateks į gilesnius sluoksnius, gręžinio žiotys
pakeltos aukščiau potvynio lygio, hermetiškai uždengtos. Vamzdynai iš gręžinio išvedami per užsandarintą
gręžinio galvutę, bet kokios potvynio vandens patekimo į požeminę hidrosferą per vandens tiekimo
įrenginius galimybės panaikinamos.
Susidarančios buitinės atliekos saugomos uždaruose konteineriuose ir išvežamos.
Siekiant užtikrinti, kad potvynio metu pakils vandens lygiui vanduo nepatektų į nuotėkų valymo įrenginius
ar į nuotėkų kaupimo rezervuarą, nuotėkų surinkimo ir valymo rezervuarų angos bus pakeltos aukščiau
potvynio lygio, hermetiškai uždengtos.
Planuojamos poveikio mažinimo priemonės požeminiam ir paviršiniam vandeniui, požeminio vandens
apsauga nuo užteršimo potvynių metu. Siekiant išvengti avarinio nuotekų išsiliejimo į aplinką potvynio
metu, numatoma imtis šių prevencinių priemonių:
 prieš pavasario potvynius nuotekų valymo įrenginyje arba nuotėkų sukaupimo rezervuare esančias
nuotekos išsiurbti ir išvežti, sudarius sutartį su nuotekų išvežimo paslaugas teikiančia įmone;


pasirinkus nuotėkų valymo vietiniuose įrenginiuose alternatyvą nuotekų išleidimo linijoje
sumontuoti uždaromąją sklendę, kuria aukšto potvynio vandens metu valymo įrenginys uždaromas,
nuotekos į įrenginį neišleidžiamos;



pasirinkus nuotėkų valymo vietiniuose įrenginiuose alternatyvą nuotekų sukaupimui prieš valymą
įrengiama sandari tarpinė talpa, pakankama bent 5 dienų (tikėtina potvynio trukmė 2–4 dienos)
nuotekoms sukaupti;



nuotekų valymo įrenginio viršutinės angos pakeliamos apie 1 m aukščiau žemės paviršaus,
užsandarinamos, apsisaugant nuo užliejimo.

Vandens tiekimo gręžinys įrengiamas taip, kad potvynio vanduo per žiotis nepatektų į eksploatuojamą
vandeningą horizontą.
Elektros tiekimui reikalingą transformatorinę numatoma įrengti prisilaikant normatyvinių dokumentų
reikalavimų ir užtikrinant saugią jos eksploataciją potvynio metu.
Aplinkos oras
PŪV galimi aplinkos oro taršos šaltiniai – šilumos gamybos įrenginiai bei autotransportas. Įgyvendinus
PŪV tarša į aplinkos orą galima, jeigu šilumos gamybai bus pasirinkta kieto kuro katilinės alternatyva.
Tokiu atveju sodyboje veiks vienas stacionarus oro taršos šaltinis – biokuro katilo kaminas (o. t. š. Nr. 001).
Į aplinkos orą deginant biokurą bus išmetami degimo produktai: anglies monoksidas, kietosios dalelės,
azoto oksidai, sieros dioksidas. Planuojama, kad sodyboje bus naudojamas 40 kW biokuro katilas. Katilas
veiks šildymo sezonu apie 5304 val./metus. Per metus bus sudeginama iki 9 t/metus biokuro ir per kaminą
(o. t. š. Nr. 001) į aplinkos orą bus išmetama apie 0,084 t/metus teršalų.
Skaičiuojant galimą transporto priemonių poveikį oro kokybei priimama, kad atvykstančio/išvykstančio
transporto srautas sudarys iki 15 aut./dieną.
Teršalų sklaidos matematinis modeliavimas atliktas kompiuterinių programų paketu „ISC-AERMOD
View”, AERMOD matematiniu modeliu. Pagal atliktą aplinkos oro taršos sklaidos vertinimą,
prognozuojamos maksimalios priežeminės teršalų koncentracijos neviršys teisės aktais nustatytų ribinių
verčių ties sklypo riba ir už jos, vertinant taršos šaltinio išmetimus su fonine tarša ir be jos.
Triukšmas
Esamoje situacijoje planuojamoje teritorijoje pagrindinis triukšmo šaltinis yra rajoniniu keliu Nr. 2228
Dovilai-Baičiai važiuojantis autotransportas.
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Taip pat galimi triukšmo (kartu ir trikdymo) šaltiniai – Minijos upėje žvejojantys žvejai mėgėjai, prie upės
atvažiuojantys poilsiautojai. Tokie triukšmo šaliniai nėra nuolatiniai ar sisteminiai, todėl sukeliamas fonas
negali būti išmatuotas, taip pat nėra metodikų tokio fono įvertinimui.
Esamas triukšmo įvertinimui atliekamas keliu Nr. 2228 Dovilai-Baičiai važiuojančio autotransporto sukeliamo
triukšmo lygio matematinis modeliavimas naudojant CadnaA programą. Pagal atliktą analizė esamas triukšmo
lygis PŪV žemės sklypo ribose tiek dienos, tiek vakaro metu siekia apie 35–40 dBA.
PŪV teritorijoje numatomi tik mobilūs triukšmo šaltiniai. Mobilius triukšmo šaltinius sudaro lengvasis
autotransportas ir jų parkavimosi aikštelė.
Apskaičiuoti PŪV triukšmo rodikliai ties sklypo ribomis neviršija Lietuvos higienos normoje HN 33:2011
„Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje“
nustatytų didžiausių leidžiamų triukšmo ribinių dydžių gyvenamųjų bei visuomeninės paskirties pastatų
aplinkoje dienos ir vakaro metu.
PŪV sukeliamas triukšmas neįtakos esamo aplinkos triukšmo.
Biologinė įvairovė ir saugomos teritorijos
Žemės sklypo dalis, kurioje numatoma ūkininko ūkio sodybos statinių statyba patenka į NATURA 2000
PAST Minijos upės slėnis ribas. Nedidelė pietinė žemės sklypo dalis patenka į NATURA 2000 BAST
Minijos upė ir į Minijos upės ichtiologinio draustinio ribas, tačiau šioje žemės sklypo dalyje veikla
neplanuojama.
Augalija. Analizuojamoje teritorijoje yra susiformavusi vidutinių drėgmės sąlygų (mezofitinė) kultūrinė
pieva, įsėta pašarinėmis žolėmis. Žolyną formuoja varpiniai augalai: paprastoji šunažolė (Dactylis
glomerata), pašarinis motiejukas (Phleum pratense), paprastasis varputis (Elytrigia repens), tikrasis
eraičinas (Festuca pratensis). Įvairiažolynas negausus, auga paprastoji kraujažolė (Achillea millefolium),
paprastoji kiaulpienė (Taraxacum officinale), pakrūminė bajorė (Centaurea jacea), paprastasis kietis
(Artemisia vulgaris), paprastoji žemuogė (Fragaria vesca).
Mišku apaugusių plotų teritorijoje nėra.
Saugomų augalų rūšių įrašytų į Lietuvos Respublikos saugomų gyvūnų, augalų ir grybų rūšių sąrašą
(patvirtintą Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. spalio 13 d. įsakymu Nr. 504) teritorijoje
neaptikta.
Teritorijos gretimybėse yra inventorizuotos europinės svarbos buveinės kriterijus atitinkančios miškų
buveinės: 9160 Skroblynai, 91E0 Aliuviniai miškai. Šios buveinės nutolusios apie pusės kilometro atstumu
nuo planuojamos sodybos statinių statybos zonos.
Paukščiai. Teritorijoje, kurioje planuojama ūkinė veikla dominuoja pievos ir ganyklos, vyrauja atviro
kraštovaizdžio paukščiai. Dažniausiai yra stebimi dirviniai vieversiai (Alauda arvensis), varnėnai (Sturnus
vulgaris), pievinis kalviukas (Anthus pratensis), geltonoji starta (Emberiza citrinella), kiauliukė (Saxicola
rubetra), baltoji kielė (Motacilla alba), geltonoji kielė (Motacilla flava), dagilis (Carduelis carduelis),
baltasis gandras (Ciconia ciconia), pempė (Vanellus vanellus), kurapka (Perdix perdix) ir kt.
Minijos ir Lašiupio upelių krantuose augančiuose krūmynuose gyvena ir peri būdingos paukščių rūšys:
strazdai giesmininkas (Turdus philomelos) ir smilginis (Turdus pilaris), žalioji ir plikoji pečialindos
(Phylloscopus sibilatrix ir Ph. colybita), liepsnelė (Erithacus rubecula), lakštingala (Luscinia luscinia),
karietaitė (Troglodytes troglodytes) šarka (Pica pica) ir kt.
Analizuojamoje teritorijoje ir gretimybės taip pat stebėtos retos ir saugomos paukščių rūšys: didysis
dančiasnapis (Mergus merganser), griežlė (Crex crex), tulžys (Alcedo atthis) Šios paukščių rūšys yra
įtrauktos į Paukščių direktyvos I priedo ir į Lietuvos raudonosios knygos sąrašus.
Žinduoliai. Teritorijos žinduolių įvairovė rūšiniu atžvilgiu yra skurdi. Retkarčiais galima sutikti
užklystančias lapes (Vulpes vulpes), usūrinius šunis (Nyctereutes proyonoides), miškines kiaunes (Martes
martes). Smulkiųjų žinduolių rūšinė įvairovė nedidelė, vyrauja rudieji pelėnai (Clethrionomys glareolus),
paprastieji pelėnai (Microtus arvalis), pelkiniai pelėnai Microtus oeconomus), kurmiai (Talpa europaea),
59

Ūkininko ūkio sodybos statinių (pritaikant kaimo turizmo reikmėms) statybos žemės sklype kad. Nr. 5544/0004:281 Dovilų mstl.,
Dovilų seniūnijoje, Klaipėdos rajono savivaldybėje poveikio aplinkai vertinimo ataskaita

ežiai (Erinaceus europaeus) ir kt. Vakarais, teritorijoje ir palei Minijos upę sutinkami šikšnosparniai –
šikšniukas nykštukas (Pipistrellus pipistrellus), Natuzijaus šikšniukas (Pipistrellus nathusii), šiaurinis
šikšnys (Eptesicus nilssonii). Vėlyvasis šikšnys (Eptesicus serotinus) stebėtas Dovilų miestelyje, pavieniai
individai, medžiodami gali užklysti ir į planuojamos sodybos teritoriją. Minijos ir Lašiupio upeliuose
gyvena saugomos žinduolių rūšys – bebras (Castor fiber) ir ūdra (Lutra lutra).
Planuojama ūkinė veikla – ūkininko ūkio sodybos statinių (pritaikant kaimo turizmo reikmėms) statyba –
planuojama už Minijos upės ichtiologinio draustinio ir NATURA 2000 BAST Minijos upė ribų. Veiklos
metu Minijos upės vanduo nebus naudojamos, nuotėkų išleisti neplanuojama, todėl poveikio upės
hidrologiniam režimui ar vandens kokybei, o kartu ir saugomoms vandens gyvūnijos rūšims nenumatoma.
Vykdant sodybos statybos darbus bus sunaikinta žolinė augalija. Tačiau Teritorijoje yra kultūrinė pieva,
todėl poveikis vertingai augalijai ir saugomoms augalų rūšims nenumatomas. Numatoma kaimo turizmo
veikla gali turėti trikdymo poveikį NATURA 2000 PAST Minijos upės slėnis saugomoms rūšims –
griežlėms ir tulžiams bei NATURA 2000 BAST Minijos upė saugomai rūšiai – ūdrai.
Poveikis griežlėms galėtų būti padarytas vykdant statybas Paukščių apsaugai svarbioje teritorijoje, nes
sumažėtų perėjimui tinkamas plotas. Analizuojamoje teritorijoje griežlės yra stebėtos arčiau Minijos –
Lašiupo santakos, drėgnoje pievos dalyje. Šioje teritorijoje veiklos vystymas nenumatomas. Sodybos
statinių zona yra pasirinkta aukščiausioje sklypo vietoje, apie 150 m atstumu nuo griežlei tinkamiausios
pievos dalies. Įgyvendinus planuojamą ūkinę veiklą nenumatoma atlikti teritorijos sausinimo darbų, todėl
griežlės perėjimui tinkamų teritorijų nebus sumažinama.
Siekiant minimizuoti poveikį saugomoms rūšims numatytos šios poveikio mažinimo priemonės:
- teritorijos šienavimas bus pradedamas nuo liepos vidurio, kas leis išsaugoti griežlių jauniklius ir neduos
užželti pievoms krūmais ir aukštaūgėmis žolėmis, todėl bus išsaugota rūšinė pievų augalų sudėtis;
- sodybos statinių statyba bus vykdoma tik tam numatytoje žemės sklypo dalyje. Likusioje žemės sklypo
dalyje nebus vykdomi aplinkos kultūrinimo darbai, žemė nebus ariama, nebus keičiamas esamas
hidrologinis režimas; šią sklypo dalį sklypo savininkui rekomenduojama šienauti, laikantis Bendrųjų
veiklos reglamentų NATURA 2000 teritorijose (šienavimas nuo lauko vidurio linijos, baidytuvų
naudojimas);
- siekiant sumažinti galim trikdymo poveikį tulžiams ir ūdrai, nusileidimui prie upės bus įrengtas tam skirtas
tinkamas priėjimas. Pastovioje vietoje nusileidžiant prie upės bus lokalizuotas trikdymo veiksnys tulžiams
ir ūdroms.
Kraštovaizdis. PŪV numatoma Klaipėdos rajone, Dovilų miestelio ribose. Planuojamą ūkininko ūkio
sodybą numatoma pritaikyti kaimo turizmo reikmėms, kas atitinka Klaipėdos rajono savivaldybės
teritorijos kraštovaizdžio tvarkymo kraštovaizdžio tvarkymo specialiojo plano sprendinius bei Dovilų
miestelio teritorijos bendrojo plano sprendinius.
Visuomenės sveikata. PŪV neįtakos demografinių Klaipėdos rajono ar Dovilų miestelio rodiklių kitimo.
Kaimo turizmas, kaip viena iš ekologinio turizmo rūšių, išplės poilsio gamtinėje aplinkoje galimybes bei
prieinamumą Klaipėdos rajono gyventojams, ir taip prisidės prie visuomenės sveikatinimo paslaugų
kūrimo. Vykdant PŪV, gyventojų sveikatą gali įtakoti triukšmas, oro tarša cheminėmis medžiagomis.
Apskaičiuoti PŪV triukšmo rodikliai ties sklypo ribomis neviršija Lietuvos higienos normoje HN 33:2011
„Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje“
nustatytų didžiausių leidžiamų triukšmo ribinių dydžių gyvenamųjų bei visuomeninės paskirties pastatų
aplinkoje dienos ir vakaro metu.
Pagal atliktą aplinkos oro taršos sklaidos vertinimą, prognozuojamos maksimalios priežeminės teršalų
koncentracijos neviršys teisės aktuose nustatytų ribinių verčių ties sklypo riba ir už jos, vertinant įmonės
taršos šaltinių išmetimus su fonine tarša ir be jos.
Atlikus prognozuojamų sveikatos rizikos veiksnių analizę, nustatyta, kad pradėjus vykdyti PŪV, neigiamas
poveikis visuomenės sveikatai nenumatomas.
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Nr. 2.3-JfY(16.8.3.
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3.11)

DĖL ŪKININKO ŪKIO SODYBOS STATINIŲ (PRITAIKANT KAIMO TURIZMO
REIKMĖMS) STATYBOS ŽEMĖS SKLYPE KAD. NR. 5544/0004:281 DOVILŲ MSTL.,
DOVILŲ SENIŪNIJOJE, KLAIPĖDOS RAJONO SAVIVALDYBĖJE POVEIKIO
APLINKAI VERTINIMO PROGRAMOS

Informuojame jus, kad Ūkininko ūkio sodybos statinių (pritaikant kaimo turizmo
reikmėms) statybos žemės sklype kad. Nr. 5544/0004:281 Dovilų mstl., Dovilų seniūnijoje,
Klaipėdos rajono savivaldybėje poveikio aplinkai vertinimo programai (toliau - Programa)
pritariame.
Pataisytoje Programoje nurodoma, kad poveikio aplinkai vertinimo ataskaitos skyrius
„Visuomenės sveikata" bus rengiamas vadovaujantis Poveikio aplinkai vertinimo programos ir
ataskaitos rengimo nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 111.
gruodžio 23 d. įsakymu Nr. Dl-636 „Dėl poveikio aplinkai vertinimo programos ir ataskaitos
rengimo nuostatų" patvirtinimo" priedo 4.9 punkto reikalavimais.
Nurodoma, kad poveikis visuomenės sveikatai bus nagrinėjamas šiais aspektais:
nagrinėjamo objekto vietos esamų gyvenamųjų teritorijų ir visuomeninių objektų atžvilgiu, bus
nustatytas galimos cheminės ir fizikinės taršos pobūdis, įvertinti oro tašos ir triukšmo šaltiniai bei
sklaida, atsižvelgiant į normatyviniais dokumentais nustatytas taršos dydžių ribines vertes,
skaičiavimų ir sklaidos modeliavimo rezultatus.

Klaipėdos departamento direktorius

Rimantas Pilipavičius

Originalas nebus siunčiamas.

R. Giedraitis, tel. (8 46) 48 50 94, faks. (8 46) 41 03 35, el. p.rimantas.giedraitis@nvsc.lt

VALSTYBINE SAUGOMV TERITORIJU TARNYBA
PRIE APLINKOS MINISTERIJOS
Valstybes btudletinA istaiga, Antakalnio g. 9, LT-10312Vitnius,
tel. (8 5) 272 3284, faks. (8 sl 272 2s72, et. p. vstt@vstt.rt
htto://www.vstt.rt.
Duomenys kauprami ir saugomi Jurrdinlq asmentl registre, koaas 1aaz24gg1

VSf ,,Pajflrio tyrimq ir planavimo institutui
Kopija
Pajflrio regioninio parko direkcijai

20r7-0X,02
12017-01-19

Nr. (4)-wJ'10
Q.2r)
Nr. s17-028

DEL UxrNrNro Urro soDyBos srATrNrU srATyBos povErKro ApLTNKAI

VERTINIMO

PROGRAMOS

Valstybine saugomq teritorijq tamyba prie Aplinkos ministerijos pagal kompetencij4 Natura
2000 ir nacionaliniq saugomq teritorijq ir jose saugomq gamtiniq vertybiq aspektu i5nagrinejo
pateikt4 [kininko [kio sodybos statiniq (pritaikant kaimo turizmo reikmems) statybosZemessklype
kad- 554410004:281Dovilq mstl., Dovilq seniiinijoje, Klaipedos rajono savivaldybejepoveikio
aplinkai vertinimo program4 (toliau - PAV programa).
Tamyba PAV programai pritaria su pastaba,kad Pajtrio regioninio parko direkcijos Z0l4-0g28 raSteNr. 6.4-393 i5destyti veiklos elementai galintys sukelti reiksming4 poveiki
isteigtoms ar
potencialioms Natura 2000 teritorijoms bus ivertinti , i5nagrineti ir pateikti PAV ataskaitoje.Taip
pat duomenys apie vietovds augalij4 ir gyv[nij4 bus ne senesni, kaip 5 metq senumo ir apims
teritorij4 maZiausiai500 m atstumunuo planuojamoslkines veiklos sklypo ribos.

Direktorius

R. Uzdras,8 659 63299,el. p. remigijus.uzdras@vstt.lt

Albertas Stanislovaitis

KLAIPEDOS A"SKRITIES PRIESGAISRINTS GELBETMO VALD\'BOS
GARGZDU PRIESGAISRINI' GELBEJIMO TARNYBA
Biudzetinei$aigATrilapioS. 12,92191 Klaipeda.
Duomenys kaupimi h saugoni Ju.idini! dmerq registre, kodas l9l 0123 I 2.
Tmybos duomenys: Zemaiies g. 68.96124 Cargzdai, tel. (8 46) 452 395, faks. (8 46) a52 201, el.p. gar8zdai.p81@vpet.1r

ty

planavimo institutas"
Direkto ui Feliksui Anusauskui
VS] ,,Pajudo

mr+ fu

2017 -02-06

12017-01-t9

Nr. l-16-5
Nr. S17-030

Vilhelmo Berbomo g. 10, Lt-92221, Klaipeda
El.p. rosita@corpi.lt

DTL POITIKIO APLINKAI VERTINIMO PROGRAMOS

Informuojame, kad Klaipddos apskrities priesgaisrines gelbejimo valdybos GargZdq
prieigaisrine gelbejimo tamyba, iSnagrinejo fikininko nkio sodybos statiniq (pdtaikant kaimo
turizmo reikmems), adresu Klaipedos r., Dovilq mstl., skl. Nr.5544/0004:281, poveikio aplinkai
verlinimo program4, jai nepri€Starauja, pastabrl, pasitlynrl netud.
Poveiko aplinkai vertinimo ataskaitos nagrineti nepageidausime.

VirSininkas

Originalas siundiamas nebus

Arunas Ar:rnalis (8 46) 45 23 95

Tomas Taudius

3 PRIEDAS
Kaimo plėtros žemėtvarkos projektas ūkininko sodybos vietai parinkti. Sprendinių
brėžinys M1:2000

KAIMO PLĖTROS ŽEMĖTVARKOS PROJEKTAS ŪKININKO SODYBOS VIETAI PARINKTI
SPRENDINI Ų BRĖŽINYS M1:2000
Planuojamos teritorijos bendras plotas 3,0000 ha, Ūkininko sodybos plotas 0,2658 ha
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Lietuvos Respublikos teritorijos M1:10 000 skaitmeninis rastrinis ortofotografinis žemėlapis ORT10LT
© Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos, 2010

Sutartiniai žymėjimai
Planuojamos teritorijos riba
Ūkininko sodybos ribos
Gretimų žemės sklypų ribos
Ūkininko sodybos statinių statybos zona
Elektros oro linijos apsaugos zona

Įvažiavimas-išvažiavimas
Apsauginių zonų riba
Minijos ichtiologinis draustinis
Minijos upė (BAST)
Minijos upės slėnis (PAST)

Artūras Juočas, individuali veikla
(Pažymos Nr.684068)

vardas ir pavardė

kvalifikacijos pažymėjimo numeris

Artūras Juočas

2R-KP-572

parašas

data
2016-11-09

4 PRIEDAS
Nekilnojamo turto registro centrinio duomenų banko išrašas ir
žemės sklypo planas M1:1000

5 PRIEDAS
Lietuvos hidrometeorologijos tarnyba

6 PRIEDAS
Aplinkos apsaugos agentūros 2017-01-26 raštas Nr.(28.3)-A4-1508

7 PRIEDAS
Aplinkos oro teršalų sklaidos modeliavimo rezultatai

PROJECT TITLE:
ÿkininko sodyba, pritaikyta kaimo turizmo reikmâms
Anglies monoksido 8 valandô koncentracija be foninâs tarÜos

COMMENTS:

SOURCES:

COMPANY NAME:

Ribiný vertý - 10000 ug/m3

1

Vÿþ Pajýrio tyrimù ir planavimo institutas

RECEPTORS:

MODELER:

2500

Dominykas Preibys

OUTPUT TYPE:

SCALE:

Concentration

0

MAX:

1:8 000
0,3 km
PROJECT NO.:

24,92 ug/m^3
AERMOD View - Lakes Environmental Software

D:\Documents\Darbas\2017\AERMOD\Kaimo_turizmas_Dovilai\CO\CO.isc

PROJECT TITLE:
ÿkininko sodyba, pritaikyta kaimo turizmo reikmâms
Anglies monoksido 8 valandô koncentracija èvertinus foninÛ tarÖÕ

COMMENTS:

SOURCES:

COMPANY NAME:

Ribiný vertý - 10000 ug/m3

1

Vÿþ Pajýrio tyrimù ir planavimo institutas

RECEPTORS:

MODELER:

2500

Dominykas Preibys

OUTPUT TYPE:

SCALE:

Concentration

0

MAX:

1:8 000
0,3 km
PROJECT NO.:

174,9 ug/m^3
AERMOD View - Lakes Environmental Software

D:\Documents\Darbas\2017\AERMOD\Kaimo_turizmas_Dovilai\CO\CO.isc

PROJECT TITLE:
ÿkininko sodyba, pritaikyta kaimo turizmo reikmâms
Kietosios dalelâs (KD10) metó koncentracija be foninâs tarÜos

COMMENTS:

SOURCES:

COMPANY NAME:

Ribiný vertý - 40 ug/m3

1

Vÿþ Pajýrio tyrimù ir planavimo institutas

RECEPTORS:

MODELER:

2500

Dominykas Preibys

OUTPUT TYPE:

SCALE:

Concentration

0

MAX:

1:8 000
0,3 km
PROJECT NO.:

0,56 ug/m^3
AERMOD View - Lakes Environmental Software

D:\Documents\Darbas\2017\AERMOD\Kaimo_turizmas_Dovilai\KD10\KD10.isc

PROJECT TITLE:
ÿkininko sodyba, pritaikyta kaimo turizmo reikmâms
Kietosios dalelús (KD10) metó koncentracija èvertinus foninÜ tar×Ö

COMMENTS:

SOURCES:

COMPANY NAME:

Ribiný vertý - 40 ug/m3

1

Vÿþ Pajýrio tyrimù ir planavimo institutas

RECEPTORS:

MODELER:

2500

Dominykas Preibys

OUTPUT TYPE:

SCALE:

Concentration

0

MAX:

1:8 000
0,3 km
PROJECT NO.:

11,66 ug/m^3
AERMOD View - Lakes Environmental Software

D:\Documents\Darbas\2017\AERMOD\Kaimo_turizmas_Dovilai\KD10\KD10.isc

PROJECT TITLE:
ÿkininko sodyba, pritaikyta kaimo turizmo reikmâms
Kietosios dalelás (KD10) paros koncentracija be foninás tarÛos

COMMENTS:

SOURCES:

COMPANY NAME:

Ribiný vertý - 50 ug/m3

1

Vÿþ Pajýrio tyrimù ir planavimo institutas

RECEPTORS:

MODELER:

2500

Dominykas Preibys

OUTPUT TYPE:

SCALE:

Concentration

0

MAX:

1:8 000
0,3 km
PROJECT NO.:

0,34 ug/m^3
AERMOD View - Lakes Environmental Software

D:\Documents\Darbas\2017\AERMOD\Kaimo_turizmas_Dovilai\KD10\KD10.isc

PROJECT TITLE:
ÿkininko sodyba, pritaikyta kaimo turizmo reikmâms
Kietosios dalelús (KD10) paros koncentracija çvertinus foninÛ tarÖÕ

COMMENTS:

SOURCES:

COMPANY NAME:

Ribiný vertý - 50 ug/m3

1

Vÿþ Pajýrio tyrimù ir planavimo institutas

RECEPTORS:

MODELER:

2500

Dominykas Preibys

OUTPUT TYPE:

SCALE:

Concentration

0

MAX:

1:8 000
0,3 km
PROJECT NO.:

11,44 ug/m^3
AERMOD View - Lakes Environmental Software

D:\Documents\Darbas\2017\AERMOD\Kaimo_turizmas_Dovilai\KD10\KD10.isc

PROJECT TITLE:
ÿkininko sodyba, pritaikyta kaimo turizmo reikmâms
Kietosios dalelâs (KD25) metó koncentracija be foninâs tarÜos

COMMENTS:

SOURCES:

COMPANY NAME:

Ribiný vertý - 25 ug/m3

1

Vÿþ Pajýrio tyrimù ir planavimo institutas

RECEPTORS:

MODELER:

2500

Dominykas Preibys

OUTPUT TYPE:

SCALE:

Concentration

0

MAX:

1:8 000
0,3 km
PROJECT NO.:

0,28 ug/m^3
AERMOD View - Lakes Environmental Software

D:\Documents\Darbas\2017\AERMOD\Kaimo_turizmas_Dovilai\KD25\KD25.isc

PROJECT TITLE:
ÿkininko sodyba, pritaikyta kaimo turizmo reikmâms
Kietosios dalelús (KD25) metó koncentracija èvertinus foninÜ tar×Ö

COMMENTS:

SOURCES:

COMPANY NAME:

Ribiný vertý - 25 ug/m3

1

Vÿþ Pajýrio tyrimù ir planavimo institutas

RECEPTORS:

MODELER:

2500

Dominykas Preibys

OUTPUT TYPE:

SCALE:

Concentration

0

MAX:

1:8 000
0,3 km
PROJECT NO.:

4,78 ug/m^3
AERMOD View - Lakes Environmental Software

D:\Documents\Darbas\2017\AERMOD\Kaimo_turizmas_Dovilai\KD25\KD25.isc

PROJECT TITLE:

ÿkininko sodyba, pritaikyta kaimo turizmo reikmâms
Azoto dioksido valandos koncentracija be foninäs tarÞos

COMMENTS:

SOURCES:

Ribiný vertý - 200 ug/m3

1
RECEPTORS:

2500
OUTPUT TYPE:

Concentration
MAX:

SCALE:

0

1:8 000
0,3 km
PROJECT NO.:

0,6 ug/m^3
AERMOD View - Lakes Environmental Software

D:\Documents\Darbas\2017\AERMOD\Kaimo_turizmas_Dovilai\NOx\NOx.isc

PROJECT TITLE:

ÿkininko sodyba, pritaikyta kaimo turizmo reikmâms
Azoto dioksido valandos koncentracija êvertinus foninÝ tarØ×

COMMENTS:

SOURCES:

Ribiný vertý - 200 ug/m3

1
RECEPTORS:

2500
OUTPUT TYPE:

Concentration
MAX:

SCALE:

0

1:8 000
0,3 km
PROJECT NO.:

7,18 ug/m^3
AERMOD View - Lakes Environmental Software

D:\Documents\Darbas\2017\AERMOD\Kaimo_turizmas_Dovilai\NOx\NOx.isc

PROJECT TITLE:

ÿkininko sodyba, pritaikyta kaimo turizmo reikmâms
Azoto dioksido metø koncentracija be foninçs taráos

COMMENTS:

SOURCES:

Ribiný vertý - 40 ug/m3

1
RECEPTORS:

2500
OUTPUT TYPE:

Concentration
MAX:

SCALE:

0

1:8 000
0,3 km
PROJECT NO.:

0,08 ug/m^3
AERMOD View - Lakes Environmental Software

D:\Documents\Darbas\2017\AERMOD\Kaimo_turizmas_Dovilai\NOx\NOx.isc

PROJECT TITLE:

ÿkininko sodyba, pritaikyta kaimo turizmo reikmâms
Azoto dioksido metø koncentracija ívertinus foniná tarÜÛ

COMMENTS:

SOURCES:

Ribiný vertý - 40 ug/m3

1
RECEPTORS:

2500
OUTPUT TYPE:

Concentration
MAX:

SCALE:

0

1:8 000
0,3 km
PROJECT NO.:

6,7 ug/m^3
AERMOD View - Lakes Environmental Software

D:\Documents\Darbas\2017\AERMOD\Kaimo_turizmas_Dovilai\NOx\NOx.isc

PROJECT TITLE:
ÿkininko sodyba, pritaikyta kaimo turizmo reikmâms
Sieros dioksidas (SO2) valandos koncentracija be foninßs tarÙos

COMMENTS:

SOURCES:

COMPANY NAME:

Ribiný vertý - 350 ug/m3

1

Vÿþ Pajýrio tyrimù ir planavimo institutas

RECEPTORS:

MODELER:

2500

Dominykas Preibys

OUTPUT TYPE:

SCALE:

Concentration

0

MAX:

1:8 000
0,3 km
PROJECT NO.:

0,09 ug/m^3
AERMOD View - Lakes Environmental Software

D:\Documents\Darbas\2017\AERMOD\Kaimo_turizmas_Dovilai\SO2\SO2.isc

PROJECT TITLE:
ÿkininko sodyba, pritaikyta kaimo turizmo reikmâms
Sieros dioksidas (SO2) valandos koncentracija åvertinus foninØ tarÓÒ

COMMENTS:

SOURCES:

COMPANY NAME:

Ribiný vertý - 350 ug/m3

1

Vÿþ Pajýrio tyrimù ir planavimo institutas

RECEPTORS:

MODELER:

2500

Dominykas Preibys

OUTPUT TYPE:

SCALE:

Concentration

0

MAX:

1:8 000
0,3 km
PROJECT NO.:

2,29 ug/m^3
AERMOD View - Lakes Environmental Software

D:\Documents\Darbas\2017\AERMOD\Kaimo_turizmas_Dovilai\SO2\SO2.isc

PROJECT TITLE:
ÿkininko sodyba, pritaikyta kaimo turizmo reikmâms
Sieros dioksidas (SO2) paros koncentracija be foninás tarÛos

COMMENTS:

SOURCES:

COMPANY NAME:

Ribiný vertý - 125 ug/m3

1

Vÿþ Pajýrio tyrimù ir planavimo institutas

RECEPTORS:

MODELER:

2500

Dominykas Preibys

OUTPUT TYPE:

SCALE:

Concentration

0

MAX:

1:8 000
0,3 km
PROJECT NO.:

0,021 ug/m^3
AERMOD View - Lakes Environmental Software

D:\Documents\Darbas\2017\AERMOD\Kaimo_turizmas_Dovilai\SO2\SO2.isc

PROJECT TITLE:
ÿkininko sodyba, pritaikyta kaimo turizmo reikmâms
Sieros dioksidas (SO2) paros koncentracija çvertinus foninÛ tarÖÕ

COMMENTS:

SOURCES:

COMPANY NAME:

Ribiný vertý - 125 ug/m3

1

Vÿþ Pajýrio tyrimù ir planavimo institutas

RECEPTORS:

MODELER:

2500

Dominykas Preibys

OUTPUT TYPE:

SCALE:

Concentration

0

MAX:

1:8 000
0,3 km
PROJECT NO.:

2,22 ug/m^3
AERMOD View - Lakes Environmental Software

D:\Documents\Darbas\2017\AERMOD\Kaimo_turizmas_Dovilai\SO2\SO2.isc

8 PRIEDAS
Triukšmo sklaidos žemėlapiai

334000

334050

334100

334150

334200

334250

334300

334350

6173600
6173550

6173550

6173600

6173650

333950

6173650

333900

35.2

6173500

6173500

31.5

6173400
333900

333950

334000

334050

334100

334150

334200

334250

334300

... <= 35.0 dB(A)
35.0 < ... <= 40.0 dB(A)
40.0 < ... <= 45.0 dB(A)
45.0 < ... <= 50.0 dB(A)
50.0 < ... <= 55.0 dB(A)
55.0 < ... <= 60.0 dB(A)
60.0 < ... <= 65.0 dB(A)
65.0 < ... <= 70.0 dB(A)
70.0 < ... <= 75.0 dB(A)
75.0 < ... <= 80.0 dB(A)
80.0 < ... dB(A)
334350

6173450

M 1 : 2000

6173400

6173450

Prognozuojamo triukšmo rodiklis L (diena)

334000

334050

334100

334150

334200

334250

334300

334350

6173600
6173550

6173550

6173600

6173650

333950

6173650

333900

32.1

6173500

6173500

22.6

6173400
333900

333950

334000

334050

334100

334150

334200

334250

334300

... <= 35.0 dB(A)
35.0 < ... <= 40.0 dB(A)
40.0 < ... <= 45.0 dB(A)
45.0 < ... <= 50.0 dB(A)
50.0 < ... <= 55.0 dB(A)
55.0 < ... <= 60.0 dB(A)
60.0 < ... <= 65.0 dB(A)
65.0 < ... <= 70.0 dB(A)
70.0 < ... <= 75.0 dB(A)
75.0 < ... <= 80.0 dB(A)
80.0 < ... dB(A)
334350

6173450

M 1 : 2000

6173400

6173450

Prognozuojamo triukšmo rodiklis L (vakaras)

9 PRIEDAS
PAV procedūrų viešinimo dokumentai

Banga

2017 m. sausio 4 d. Nr. 1 (9539)

ISSN 1392 - 4427

11

Iniciatyvos

Pasidalijome gerumu
Gruodžio 30 dieną Gargždų „Bangos“ pagrindinės komandos vyriausiasis treneris T.
Tamošauskas, žaidėjas K. Urbaitis, merginų
komandos treneris D. Afonso bei žaidėjos M.
Grikšaitė ir P. Narbutaitė artėjančių Naujųjų
metų proga dalijo dovanas.
Per pusdienį „Bangos“ atstovai aplankė Gargždų lopšeliųdarželių „Naminukas“ ir „Gintarėlis“ specialiųjų ugdymo poreikių turinčius vaikus, Klaipėdos rajono Lapių pagrindinės
mokyklos globos grupę, Gargždų socialinių paslaugų centro
Vaikų dienos centro vaikus, Gargždų socialinių paslaugų
centro suaugusius asmenis su negalia ir senyvo amžiaus
asmenis bei Nakvynės namų gyventojus ir dovanomis pradžiugino apie 100 žmonių.
VšĮ „Gargždų futbolas“ informacija ir nuotr.

Permainos
2017 m. planuojama nutiesti, rekonstruoti ar suremontuoti ne mažiau kaip 1 tūkst.
km valstybinės reikšmės
kelių. Kelio dangos paviršiaus
apdaro darbai numatomi
ruožuose, kurių bendras ilgis
siekia 400 km (2016 m. – 290
km), taip pat išasfaltuoti per
600 km žvyrkelių, rekonstruoti
ar suremontuoti per 60 km
magistralinių ir krašto kelių.

Šalyje keliai gerės
Šiais metais numatoma
tęsti žvyrkelių asfaltavimo
programas. Planuojama baigti žvyrkelių asfaltavimo per
gyvenvietes programą, finansuojamą KPPP ir Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai
lėšomis. Pagal pernai pradėtą
programą bus išasfaltuota
115 km žvyrkelių per 119
gyvenviečių. Joje numatytiems darbams atlikti buvo
sudaryta 11 rangos sutarčių,

kurių bendra vertė – 28,02
mln. eurų.
2017 m. taip pat numatoma baigti tik KPPP lėšomis
finansuojamą šiais metais
pradėtą žvyrkelių ruožų, įsiterpusių tarp jau asfaltuotų
kelio atkarpų, asfaltavimo
programą. Pagal ją bus išasfaltuota per 385 km žvyrkelių.
Susisiekimo
ministerijos informacija

Kas nuo ko valoma?

Informacija apie parengtą ūkininko ūkio sodybos statinių (pritaikant kaimo
turizmo reikmėms) statybos žemės sklype kad. Nr. 5544/0004:281 Dovilų
mstl. planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo (PAV) programą
1. Planuojamos ūkinės veiklos užsakovas: Rinatas Mamedovas, Klaipėda,
tel. 8 698 31131.
2. Planuojamos ūkinės veiklos PAV dokumentų rengėjas: VšĮ Pajūrio
tyrimų ir planavimo institutas, V. Berbomo g.10-206, LT-92221 Klaipėda, tel.
(8 46) 398848, faks. (8 46) 390818.
3. Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas: ūkininko ūkio sodybos
statinių, pritaikant kaimo turizmo reikmėms, statyba.
4. Planuojamos ūkinės veiklos vieta: Klaipėdos r. sav., Dovilų seniūnija,
Dovilų mstl., žemės sklype kad. Nr. 5544/0004:281.
5. PAV subjektai, kurie pagal kompetenciją nagrinės PAV dokumentus,
teiks išvadas: Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos,
Klaipėdos rajono savivaldybė, Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie
SAM Klaipėdos departamentas, Kultūros paveldo departamento prie Kultūros
ministerijos Klaipėdos teritorinis padalinys, Klaipėdos apskrities priešgaisrinė
gelbėjimo valdyba. Atsakinga institucija, kuri priims sprendimą: Aplinkos
apsaugos agentūra.
6. Išsamiau susipažinti su PAV programa galima per 10 darbo dienų
nuo šio skelbimo datos: VšĮ Pajūrio tyrimų ir planavimo institute, V. Berbomo g. 10-242, Klaipėdos mokslo ir technologijų parkas, LT-92221 Klaipėda
(darbo dienomis nuo 9.00 iki 17.00 val.) bei interneto tinklalapyje www.corpi.
lt (skiltyje Skelbimai).
7. Pasiūlymai teikiami PAV dokumentų rengėjui VšĮ Pajūrio tyrimų ir
planavimo institutas raštu (paštu, faksu arba el. paštu) V. Berbomo g. 10-242,
Klaipėdos mokslo ir technologijų parkas, LT-92221 Klaipėda, faks. (8 46)
390818, el. paštas rosita@corpi.lt. Pasiūlymų kopijos papildomai gali būti
pateiktos pagal kompetenciją PAV subjektams ir atsakingai institucijai.

Štai viena įmonė savo tinklalapyje apie vieną iš produkcijos
pavyzdžių rašo:
Šios juostos turi ypatingą
plėvele padengtą paviršių, kuri
palengvina juostos nuvalymą
nuo purvo.
Ką nuo ko valome? Jei nuvalysime kelius nuo sniego,
neturėsime net apsnigtų kelių. O
gal būtų tikrai saugiau, jei žiemą
būtų leidžiama važinėti ne tik
keliais, bet ir laukais?
Trupinius valome nuo stalo
(o ne atvirkščiai), dulkes nuo
palangių ir pan., todėl ir plėvelė, dengianti gamybinės juostos
paviršių, padeda nuvalyti purvą
nuo juostos.
-dbPRANEŠIMAS
Vykdant žemės sklypo Nr.
5513/0014:112 (Vasaros g. 23, Derceklių k., Klaipėdos r.) kadastrinius
matavimus, sklypo Nr. 5513/0014:113
(Vasaros g. 25, Derceklių k., Klaipėdos r.) savininkė Laima Zibalienė,
pretenzijas ir pastabas gali pateikti
iki 2017 m. vasario 4 d. adresu: S.
Daukanto g. 20-4, Klaipėda.

16

2017 01 04

Klasifikuoti skelbimai
Informacija apie Klaipėdos valstybinio jūrų uosto
krantinių Nr. 1 ir Nr. 2 rekonstravimo poveikio aplinkai
vertinimo atrankos išvadą

1. Planuojamos ūkinės veiklos užsakovas: VĮ „Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija“, J. Janonio g. 24, LT-92251 Klaipėda, tel. (8 46) 49 97 19.
2. Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas: Klaipėdos valstybinio jūrų uosto
krantinių Nr. 1–2 rekonstravimas.
3. Planuojamos ūkinės veiklos vieta: Klaipėdos apskritis, Klaipėdos miestas, Klaipėdos valstybinio jūrų uosto teritorija ir akvatorija ties krantinėmis Nr. 1–2.
4. Aplinkos apsaugos agentūros 2016 12 29 raštu Nr. (28.3)-A4-13152 priimta
atrankos išvada – poveikio aplinkai vertinimas neprivalomas.
5. Išsamiau susipažinti su informacija apie planuojamą ūkinę veiklą galima VĮ
„Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija“, J. Janonio g. 24, LT-92251 Klaipėda, tel.
(8 46) 49 97 19, darbo valandomis (8.00–17.00 val.).
6. Visuomenė pasiūlymus persvarstyti atrankos išvadą per 20 darbo dienų nuo
šios informacijos paskelbimo gali teikti Aplinkos apsaugos agentūrai, A. Juozapavičiaus g. 9, LT-09311 Vilnius, tel. 8 706 62 008.
7. Išsamiau susipažinti su atrankos išvada ir atrankos dokumentais galima per
10 darbo dienų nuo šio skelbimo Aplinkos apsaugos agentūros Taršos prevencijos
ir leidimų departamento Klaipėdos skyriuje, Birutės g. 16, LT-91204 Klaipėda, tel.
(8 46) 46 64 66, ir Pajūrio tyrimų ir planavimo institute, V. Berbomo g. 10-206, tel.
(8 46) 39 08 18. 
Užs. LM-11

BUTAI
NUOMOJA

Sutvarkytą 3 kambarių butą Vilniuje,
Viršuliškėse, Tujų g. (kaina –
350 eurų). Tel. 8 686 85 253.

Odos ir venerinių ligų gydytojas S. Kilinskas gydo suaugusiuosius ir vaikus.
Alytus, Tvirtovės g. 17-17,
tel. 8 615 63 815.
ĮVAIRŪS

NAMAI, PATALPOS

PARDUODA

NUOMOJA

Parduodamas UAB „Inžinerinės idėjos“ priklausantis kilnojamasis
turtas. Dėl papildomos informacijos
kreiptis tel. +370 686 78 088, el. p.:
robertas.dumbliauskas@gmail.com,
adresas: Traidenio g. 39-4, Vilnius. 

Užs. LM-14

Mūrinį garažą su rūsiu Vilniuje,
Savanorių pr., už „Silikato“.
Tel. 8 680 41 831.
SODYBOS, SKLYPAI
PARDUODA

29 a žemės sklypą gražioje vietoje
Rudaminos seniūnijoje, Šveicarų
kaime. Tel. 8 680 41 831.
AUTOMOBILIŲ REMONTAS

Kokybiškai iš odos ir veliūro siuvu automobilių sėdynių užvalkalus. Taisau,
keičiu suplyšusius salonų ir sėdynių
apmušalus. Tel.: 8 676 34 662,
(8 5) 231 8014.
STATYBOS PASLAUGOS

40 proc. nuolaidos įrenginiams “AntiCa”. Ekologiški vandens
minkštinimo įrenginiai, skirti apsaugai nuo užkalkėjimo katilams,
boileriams, šilumokaičiams, skalbimo
ir indų plovimo mašinoms. Projektavimas. Montavimas. Garantija. Vilnius,
tel. 8 687 73 616.
MEDICINOS PASLAUGOS

Fiziologiškai tiksliai išmokysiu spręsti
aukšto kraujo spaudimo problemą.
Padėsiu atsisakyti kenksmingų kraujotakos slopintojų. Tel. 8 601 60 951.
Teismo medicinos profesorius konsultuoja ir atlieka tyrimus įvairiais
kūno sužalojimų ar kitokio pobūdžio
sveikatos sutrikdymo atvejais. Tel.: 8
674 91 550, 8 615 16 310, (8 50 278
8403, el. paštas: garmus@cablenet.lt.

JĖGA tiražo Nr. 5242
2017 01 02
Didysis prizas - 121 785,50 Eur
06 08 21 26 28 29 + 10
Atspėta: Laimėjimas:
6
121 785,50 Eur
5+1
5 405,00 Eur
5
282,50 Eur
4+1
71,00 Eur
4
22,00 Eur
3+1
2,50 Eur
3
1,00 Eur
KENOLOTO tiražo Nr. 6610
2017 01 02
Galima laimėti 100 000 Eur (345 000 Lt)
Išriedėję skaičiai:
02 04 07 10 19 20 21 24 26 29
40 41 42 43 44 47 48 52 54 57

PERKA

Ženkliukus, monetas, apdovanojimus, meno kūrinius ir t. t.
Tel. 8 617 81 272.
PRANEŠIMAI

Informacija apie parengtą ūkininko ūkio sodybos statinių (pritaikant kaimo turizmo reikmėms)
statybos žemės sklype, kad. Nr. 5544/0004:281, Dovilų mstl. planuojamos ūkinės veiklos
poveikio aplinkai vertinimo (PAV) programą
1. Planuojamos ūkinės veiklos užsakovas: Rinatas Mamedovas, Klaipėda, tel. 8 698 31 131.
2. Planuojamos ūkinės veiklos PAV dokumentų rengėjas: VšĮ Pajūrio tyrimų ir planavimo institutas, V. Berbomo g.10-206, LT92221 Klaipėda, tel. (8 46) 39 88 48, faks. (8 46) 39 08 18.
3. Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas: ūkininko ūkio sodybos statinių, pritaikant kaimo turizmo reikmėms, statyba.
4. Planuojamos ūkinės veiklos vieta: Klaipėdos r. sav., Dovilų seniūnija, Dovilų mstl., žemės sklype kad. Nr. 5544/0004:281.
5. PAV subjektai, kurie pagal kompetenciją nagrinės PAV dokumentus, teiks išvadas: Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba
prie Aplinkos ministerijos, Klaipėdos rajono savivaldybė, Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie SAM Klaipėdos departamentas, Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Klaipėdos teritorinis padalinys, Klaipėdos apskrities priešgaisrinė gelbėjimo valdyba. Atsakinga institucija, kuri priims sprendimą: Aplinkos apsaugos agentūra.
6. Išsamiau susipažinti su PAV programa galima per 10 darbo dienų nuo šio skelbimo datos: VšĮ Pajūrio tyrimų ir planavimo
institute, V. Berbomo g.10-242, Klaipėdos mokslo ir technologijų parkas, LT-92221 Klaipėda (darbo dienomis nuo 9.00 iki 17.00
val.) bei interneto tinklapyje www.corpi.lt (skiltyje Skelbimai).
7. Pasiūlymai teikiami PAV dokumentų rengėjui VšĮ Pajūrio tyrimų ir planavimo institutas raštu (paštu, faksu arba el.
paštu) V. Berbomo g. 10-242, Klaipėdos mokslo ir technologijų parkas, LT-92221 Klaipėda, faks. (8 46) 39 08 18, el. paštas:
rosita@corpi.lt. Pasiūlymų kopijos papildomai gali būti pateiktos pagal kompetenciją PAV subjektams ir atsakingai institucijai.
Užs. LM-9075


INFORMACIJA apie “Prekybos pastato (8.3) statyba ir eksploatavimas“ galutinę atrankos išvadą
dėl poveikio aplinkai vertinimo
1. Planuojamos ūkinės veiklos užsakovas: UAB “Lintiva“, Skroblų g. 5-14, Vilnius.
2. Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas: prekybos pastato (8.3) statyba ir eksploatavimas.
3. Planuojamos ūkinės veiklos vieta: Vilniaus miestas, Žirmūnų g. 67,
4. Persvarstoma atsakingos institucijos priimta atrankos išvada 2016 10 25 Nr. ( 28.7) A4-10677 dėl prekybos pastato (8.3)
Žirmūnų g. 67, Vilniuje, statybos ir eksploatavimo poveikio aplinkai vertinimas.
5. Motyvai peržiūrėti atrankos išvadą: Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Vilniaus
departamentas 2016 11 08 rašte Nr. 2.10-84939(16.9.7.10.11) nurodyta, kad nėra pateikta informacija apie konkrečius PŪV ir
su ja susijusių transporto srautų keliamo triukšmo lygio bei atliktus išsamius skaičiavimus, įrodančius ir pagrindžiančius teikiamą
išvadą, kad PŪV ir su ja susijusių transporto srautų keliamas triukšmas artimiausioje gyvenamojoje ir visuomeninėje aplinkoje
neviršys LR HN 33:2011 „Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje“,
patvirtintos LR sveikatos apsaugos ministro 2011 m. birželio13 d. įsakymu Nr. V-604, reglamentuojamų ribinių dydžių.
6. Pagrindiniai motyvai, kuriais buvo remtasi priimant galutinę atrankos išvadą:
6.1. PAV subjektai-Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Vilniaus departamentas
(2016 12 22 atrankos išvados persvarstymo metu), Vilniaus apskrities priešgaisrinė gelbėjimo valdyba (2016 12 22 raštu Nr. 326-2438(10.1-26) pritaria dėl neprivalomo PŪV poveikio vertinimo.
6.2. PŪV yra sąlyginai švari ir reikšmingo poveikio aplinkos komponentams neturės. Į PŪV teritoriją saugomi gamtinio paveldo,
kultūrinio kraštovaizdžio objektai bei saugotinos kultūros paveldo vertybės nepatenka. Įvertinus PŪV vietą ir atstumus iki saugomų teritorijų, PŪV poveikis artimiausioms gamtinėms paveldo vertybėms, kultūrinio kraštovaizdžio vietoms, kultūros paveldo
vertybėms, saugomoms teritorijoms bei Natūra 2000 teritorijoms nenumatomas.

JONUI ALGIMANTUI PUIŠIUI Lietuvos
gyventojų genocido ir rezistencijos
tyrimo centro išduotas nukentėjusiojo nuo okupacinio režimo asmens
pažymėjimas Nr. 00932 yra prarastas
ir skelbiamas negaliojančiu.

6.3. Teritorijoje yra visi veiklai vystyti reikalinga inžinerinė infrastruktūra: šilumos tiekimo, elektros tiekimo, vandentiekio tinklai,
lietaus ir buitinių nuotekų tinklai, todėl tarša nuotekomis ir oro tarša iš stacionarių šaltinių nenumatoma. Žemės sklypo pagrindinė naudojimo paskirtis ir naudojimo būdas atitinka PŪV.

Bankrutavusi UAB RMD technologies PARDUODA: 1. Ginčytinas
reikalavimo teises į įmonę Fobiss
BV (Olandija). Skola 178 000,00
eur. Vyksta ginčas arbitražiniame
teisme. Minimali siūlymo kaina 50
000,00 eur. 2. Naudotus baldus ir
kompiuterinę techniką. Minimali
siūlymo kaina 15 000,00 eur. Siūlymus dėl įsigijimo iki 2017 01 18
siųsti bankroto administratoriui
UAB Valeksa - A. Jakšto g. 5, Vilnius.
Papildoma informacija tel.
(8 5) 212 1110 arba el. paštu:
Užs. LM-16
RMD@valeksa.lt. 

6.5. Atrankos informacijoje nurodoma, kad PŪV metų teršalų (CO, NOx, KD) koncentracijos nuo mobilių taršos šaltinių aplinkos
orui įtakos turės, tačiau neviršys ribinių verčių nustatytų žmonių sveikatos apsaugai.

PRANEŠAME, kad UAB „Ekstazė“
(į. k. 301879675), UAB „YMAX LT“
(į. k. 302835824), UAB „Senika“
(į. k. 135029151), UAB „ŽEMAITIJOS
TAKSI“ (į. k. 242068390), UAB
„KLAIPĖDOS FAUGA“ (į. k.
141886070), UAB „Visa sauga“ (į. k.
302484581) įstatus ir registracijos
pažymėjimus laikyti negaliojančiais. Bankroto administratorius
Užs. LM-13
UAB „Inlegis“.

6.4. Triukšmo sklaidos modeliavimas atliktas kompiuterine programa CadnaA parodė, jog pastačius prekybos paskirties pastatą
Žirmūnų g. 67, triukšmo lygis dėl padidėsiančio autotransporto srauto gyvenamųjų namų ir visuomeninės paskirties pastatų
aplinkoje liks nepakitęs.

6.6.Aplinkos tarša atliekomis nenumatoma, kadangi visas veiklos metu susidarysiančias atliekas numatoma rūšiuoti ir tolimesniam tvarkymui perduoti atliekas tvarkančioms įmonėms.
6.7. Derlingas dirvožemio sluoksnis bus išsaugotas ir panaudojamas teritorijos gerbūviui tvarkyti.
7. Priimta galutinė atrankos išvada: Aplinkos apsaugos agentūros 2016 12 29 raštu Nr. (28.7)-A4-13226 priimta galutinė atrankos išvada: prekybos pastato (8.3) Žirmūnų g. 67, Vilniuje, statybai ir eksploatavimui poveikio aplinkai vertinimas neprivalomas.

Užs. LM-12

KVIETIMAS. PRAŠOME GRETIMŲ SKLYPŲ SAVININKUS
2017 01 14 d. 16.00 val. dalyvauti prie žemės sklypo
Vilniaus m. sav., Deltuvos g. 23. Bus atliekami ribų ženklinimo darbai. Dėl smulkesnės informacijos
tel. 8 656 23 532. 
Užs. LM-9001
2016 12 15 Kauno apygardos teismo nutartimi c. b. Nr.
eB2-2761-413/2016 UAB Gorstas, 303372717, IŠKELTA
BANKROTO BYLA. Kreditorinius reikalavimus galima
pareikšti iki 2017 02 05 adresu: UAB Bankroto vadyba,
Vienybės g. 7, Klaipėda. Visos sutartys, sudarytos iki
nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos, laiUžs. LM-10
komos pasibaigusiomis. Tel. 8 616 53 767. 
INFORMUOJAME, kad UAB „Žirmūnų būstas“ organizuoja konkursą, adresu: Žirmūnų g. 98 (VI laipt.),
Vilniuje, dėl daugiabučio gyvenamojo namo laiptinės
remonto darbų pirkimo. Daugiau informacijos –
Užs. LM-15
Justina@pirkimucentras.lt. 

2016 12 14 Vilniaus apygardos teismo nutartimi c. b.
Nr. eB2-6199-567/2016 UAB Aukso adata, 303339806,
IŠKELTA BANKROTO BYLA. Kreditorinius reikalavimus
galima pareikšti iki 2017 02 10 adresu: UAB Bankroto
vadyba, Vienybės g. 7, Klaipėda. Visos sutartys, sudarytos iki nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo
dienos, laikomos pasibaigusiomis. Tel. 8 616 53 767.

Užs. LM-9
BUAB „AUTOJUS“ (į. k. 300927697) įstatai ir registravimo pažymėjimas bankroto administratoriui
neperduoti, laikyti negaliojančiais. 
Užs. LM-17
Bankrutavusi UAB „Ūkio banko investicinė grupė“ PARDUODA teises ir pareigas, kylančias iš nebaigtos
vykdyti 2007 05 23 sutarties (dėl Vilniaus namų
Maskvoje vystymo). Dėl pardavimo kainos ir tvarkos
kreiptis el. paštu evaldas@bap.lt. UAB „Bankroto adUžs. LM-8
ministravimo paslaugos“, tel. 8 615 50 272. 

10 PRIEDAS
PAV ataskaitos rengėjų kvalifikacijos dokumentų kopijos
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