Pajūrio tyrimų ir planavimo institutas

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 programa

Klaipėda, 2017

Pajūrio tyrimų ir planavimo institutas

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 programa

Darbo užsakovas:

Rinatas Mamedovas

PAV programos rengėjas:

VšĮ Pajūrio tyrimų ir planavimo institutas

Direktorius:

Feliksas Anusauskas

Projekto vadovė:

Rosita Milerienė

Versija:

V-01.
2017-01-02. Derinimui su PAV subjektais

Klaipėda, 2017

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 programa

POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO PROGRAMOS RENGĖJŲ SĄRAŠAS
Projekto vadovas:
Rosita Milerienė, PTPI direktoriaus pavaduotoja, projektų vadovė
Rengėjai:
Vardas pavardė

telefonas

Skyrius, dalis

Rosita Milerienė

8 46 398 848

Visi

Raimonda Ilginė

8 46 398 842

Biologinė įvairovė ir
saugomos teritorijos

Dominykas Preibys

8 46 398 842

Grafinė informacija

Enrika Juzėnaitė

8 46 398 835

Visuomenės
informavimas

Parašas

3

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 programa

TURINYS
Įvadas ............................................................................................................................................................5
1. Bendrieji duomenys ...................................................................................................................................6
1.1. Planuojamos ūkinės veiklos organizatorius ........................................................................................6
1.2. Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo dokumentų rengėjas .................................6
1.3. Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas, aprašymas ........................................................................6
1.4. Informacija apie planuojamos ūkinės veiklos vietą ............................................................................7
2. Trumpas teritorijų, kurios gali Būti reikšmingai paveiktos aprašymas ...................................................13
3. aplinkos komponentai ir galimas poveikis, kuris bus nagrinėjamas PAV ataskaitoje ............................13
3.1. Vanduo..............................................................................................................................................13
3.2. Aplinkos oras ....................................................................................................................................14
3.3. Dirvožemis ........................................................................................................................................14
3.4. Žemės gelmės ...................................................................................................................................14
3.5. Biologinė įvairovė ir SAugomos teritorijos ......................................................................................14
3.7. Socialinė - ekonominė aplinka ..........................................................................................................15
3.8. Kultūros vertybės ..............................................................................................................................16
3.9. Visuomenės sveikata ........................................................................................................................16
4. Informacija apie poveikio aplinkai vertinimo prognozavimo ir vertinimo metodus ...............................16
5. Informacija apie tai, ar planuojam ūkinė veikla gali turėti reikšmingą neigiamą poveikį kitos valstybė
aplinkai ........................................................................................................................................................17
6. Visuomenės informavimas ir visuomenės nuomonės vertinimas............................................................17
7. Siūlomas PAV ataskaitos turinys ............................................................................................................17
Literatūra .....................................................................................................................................................18
PAV programos priedai ...............................................................................................................................19
PRIEDAI
1 priedas. Pajūrio regioninio parko direkcijos išvada dėl ūkininko sodybos poveikio aplinkai vertinimo
būtinumo
2 priedas. Nekilnojamo turto registro centrinio duomenų banko išrašas ir žemės sklypo planas M1:1000
3 priedas. Kaimo plėtros žemėtvarkos projektas ūkininko sodybos vietai parinkti. Sprendinių brėžinys
M1:2000
4 priedas. PAV programos rengėjų kvalifikacijos dokumentų kopijos

4

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 programa

ĮVADAS
Žemės sklype kad. Nr. 5544/0004:281, esančiame Dovilų miestelyje, Klaipėdos rajone, planuojama įkurti
ūkininko sodybą, kuri būtų naudojama kaimo turizmo reikmės. 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 pradedamos poveikio aplinkai vertinimo (PAV) procedūros – parengta PAV
programa. Pagrindiniai PAV programos rengimo tikslai:






nustatyti planuojamos ūkinės veiklos PAV ataskaitos turinį ir apimtis;
užtikrinti, kad PAV ataskaitoje būtų išsamiai išnagrinėtas galimas reikšmingas poveikis aplinkai,
ypatingą dėmesį skiriant biologinei įvairovei ir saugomoms teritorijoms, ir būtų pateikta
informacija, reikalinga priimti sprendimą dėl planuojamos ūkinės veiklos galimybių nagrinėjamoje
teritorijoje;
numatyti neigiamo poveikio prevencijos ir sumažinimo ar kompensacinių priemonių reikalingumą
ir taikymą ankstyvojo veiklos planavimo metu;
numatyti, kokie metodai bus taikomi planuojamos ūkinės veiklos poveikiui aplinkai prognozuoti,
jo svarbai nustatyti ir įvertinti.

PAV programa parengta vadovaujantis LR Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo
įstatymu (1996-08-15 Nr. I-1495, aktuali redakcija 2013-06-27) ir 2005 m. gruodžio 23 d. aplinkos ministro
įsakymu Nr. D1-636 patvirtintais „Poveikio aplinkai vertinimo programos ir ataskaitos rengimo nuostatais“
bei įvertinus planuojamos ūkinės veiklos specifiką.
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 programą 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).
Šioje PAV programoje pateikiami PŪV techniniai parametrai yra preliminarūs ir gali būti koreguojami
PAV ataskaitos rengimo metu.
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1. BENDRIEJI DUOMENYS
1.1. PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS ORGANIZATORIUS
Užsakovas
Adresas
Telefonas
El. paštas

Rinatas Mamedovas
Varpų g. 16-7, Klaipėda
8-698-31131
m.rinatas@gmail.com

1.2. PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO DOKUMENTŲ
RENGĖJAS
Įmonės pavadinimas
Adresas
Kontaktinis asmuo
Telefonas, faksas
El. pašas

VšĮ Pajūrio tyrimų ir planavimo institutas
V. Berbomo g. 10, 206 kb., LT-92221 Klaipėda
Rosita Milerienė, projekto vadovė
Tel. (8- 46) 398848, faks. (8- 46)390818
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;
ūkinis pastatas.

Numatoma, kad vienu metu sodyboje bus galima priimti iki 20 žmonių.
Aprūpinimui vandeniu sodyboje numatoma įrengti gręžinį. Buitinių nuotėkų valymui bus įrengti valymo
įrenginiai. Numatoma iškasti kūdrą, kuri bus naudojama kaip priešgaisrinis vandens rezervuaras.
PAV
ataskaitoje Preliminarus ūkininko sodybos statinių išdėstymas planuojamoje užstatymo
zonoje.
pateikiama
informacija
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).
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.
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.
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Galimos planuojamos ūkinės veiklos alternatyvos
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 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. 2 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 plotas – 0,2658 ha.

1.4.1 pav. PŪV vieta.
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Pagal VĮ Registrų centras Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašą (2 priedas)
pagrindinė žemės sklypo naudojimo paskirtis – žemės ūkio, naudojimo būdas – kiti žemės ūkio paskirties
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.

PAV
ataskaitoje Specialios žemės ir miško naudojimo sąlygos analizuojamoje teritorijoje bei
veiklos apribojimai
pateikiama
informacija
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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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

17175 Baičių,
Baitų kapinynas
10966
Antrojo
pasaulinio
karo
Sovietų Sąjungos
karių palaidojimo
vieta

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

23423.00
kv. m
2822.00
kv. m

19800.00 kv. m

44000.00 kv. m

Atstumas iki
analizuojamo
žemės sklypo
ribos
637 m

-

nenurodytas

681 m

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

1.4.4 pav. Atstumai iki artimiausių gyvenamųjų sodybų.
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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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Galiojantys teritorijų planavimo dokumentų sprendiniai
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 žemės, urbanizuotos rekreacijos teritorijos (prioritetinė pirma
paskirtis).
Pagrindinė tikslinė žemės paskirtis ir reglamentų indeksai:
-

Rekreacinių miškų (miško parkų) sklypai:
M2.2. – intensyvaus pritaikymo;
Specializuotų rekreacinių teritorijų sklypai:
R3.2 – urbanizuojamos aplinkos.

1.4.6 pav. Ištrauka savivaldybės teritorijos bendrojo plano žemės naudojimo ir apsaugos reglamentų
brėžinio.

PAV
ataskaitoje Atitikimas galiojantiems teritorijų planavimo dokumentų sprendiniams.
pateikiama
informacija
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2. TRUMPAS TERITORIJŲ, KURIOS GALI BŪTI REIKŠMINGAI PAVEIKTOS APRAŠYMAS
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.
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 bus išnagrinėti poveikio aplinkai vertinimo metu.
3. APLINKOS KOMPONENTAI IR GALIMAS POVEIKIS, KURIS BUS NAGRINĖJAMAS PAV
ATASKAITOJE
Poveikio aplinkai vertinimo metu numatoma analizuoti aplinkos komponentus, kuriems planuojama ūkinė
veikla gali turėti neigiamo poveikio.
3.1. VANDUO
Sodybos gyventojų aprūpinimas geriamuoju vandeniu bus vykdomas iš giluminio gręžinio, įrengto pagal
gręžinių įrengimo techninius reikalavimus. Buitinės nuotekos bus surenkamos į sertifikuotus valymo
įrenginius, išvalomos ir išleidžiamos į iškastą priešgaisrinę kūdrą.
Planuojama ūkinė veikla neįtakos didelio kiekio vandens naudojimo ar nevalytų nuotėkų išleidimo į
aplinką, todėl poveikis vandeniui šiuo aspektu nebus analizuojamas.
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.
PAV ataskaitoje pateikiama informacija
Nagrinėjamas aspektas
Esama situacija

Galimas (numatomas) poveikis
Poveikį mažinančios priemonės

Pateikiama informacija
Duomenys apie artimiausius paviršinio vandens telkinius.
Informacija apie potvynių riziką, potvynių metu užliejamas teritorijas
ir vandens gylius.
Melioracijos – drenažo sistemų aprašymas.
Galimas poveikis potvynių metu.
Poveikio mažinimo ar kompensacinės priemonės.
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3.2. APLINKOS ORAS
Ūkininko sodybos statinių šildymui ir karšto vandens ruošimui numatoma naudoti elektros energija arba
kietasis kuras. Pasirinkus šildymo kietuoju kuru alternatyvą sodyboje būtų įrengiamas buitinis kieto kuro
katilas. Pirmu atveju tarša į aplinkos orą nenumatoma, antru atveju galima minimali tarša kuro degimo
produktais. PAV ataskaitoje bus pateikiami oro teršalų išmetimų iš kieto kuro katilo skaičiavimai.
PAV ataskaitoje pateikiama informacija
Nagrinėjamas aspektas
Esama situacija
Galimas (numatomas) poveikis

Poveikį mažinančios priemonės

Pateikiama informacija
Duomenys apie meteorologines ir klimato sąlygas.
Aplinkos oro foninės taršos charakteristikos.
Trumpa taršos šaltinių charakteristika ir susidarantys aplinkos oro
teršalai.
Išmetamų teršalų kiekių skaičiavimas.
Išmetamų teršalų ribinės aplinkos oro užterštumo vertės.
Aplinkos oro užterštumo prognozė.
Aplinkos oro taršos reguliavimo techniniai sprendimai.

3.3. DIRVOŽEMIS
Ūkininko ūkio sodybos statinių statybos metu galimas dirvožemio sluoksnio pažeidimas dalyje numatomo
0,2658 ha ploto. Prieš pradedant statybos darbus humusingas dirvožemis bus nustumiamas ir
sandėliuojamas statybvietėje, paskui paskleidžiamas sklypo ribose gerbūvio sutvarkymui.
Pagal dirbtinių nepratekamų paviršinių vandens telkinių įrengimo ir priežiūros aplinkosaugos reikalavimų
aprašo II skyriaus 12 punktą įrengiant dirbtinį vandens telkinį, turi būti išsaugomas derlingasis dirvožemio
sluoksnis ir panaudojamas pažeistoms teritorijoms rekultivuoti (gerinti). Dirbtinio vandens telkinio
įrengimo metu iškastas gruntas ir (arba) derlingasis dirvožemio sluoksnis turi būti panaudojami reljefui
formuoti ir pažeistoms teritorijoms rekultivuoti žemės sklype, kuriame įrengiamas dirbtinis vandens
telkinys.
Sodybos eksploatacijos metu poveikio dirvožemiui nenumatoma, todėl PAV ataskaitoje poveikis
dirvožemiui nebus analizuojamas.
3.4. ŽEMĖS GELMĖS
Planuojama ūkinė veikla nesusijusi su žemės gelmių išteklių naudojimu, todėl PAV ataskaitoje poveikis
žemės gelmėms nebus analizuojamas.
3.5. BIOLOGINĖ ĮVAIROVĖ IR SAUGOMOS TERITORIJOS
Atsižvelgiant į teritorijos jautrumą ir gretimybes su saugomomis bei NATURA 2000 PAST ir BAST
teritorijomis, poveikio aplinkai vertinimo ataskaitoje numatoma analizuoti galimą poveikį biologinei
įvairovei, saugomoms teritorijoms ir jose saugomoms vertybėms.
PAV ataskaitoje pateikiama informacija
Nagrinėjamas aspektas
Esama situacija

Galimas (numatomas) poveikis
Poveikį mažinančios priemonės

Pateikiama informacija
Duomenys apie vietovės augaliją ir gyvūniją.
Artimiausios saugomos, NATURA 2000 teritorijos, jose saugomų
rūšių apžvalga ir trumpa charakteristika.
Galimas poveikis biologinei įvairovei ir saugomoms teritorijoms bei
jose saugomoms vertybėms.
Planuojamos poveikio biologinei įvairovei mažinimo priemonės.

3.6. KRAŠTOVAIZDIS
PŪV numatoma Klaipėdos rajone, Dovilų miestelio ribose. 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
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analizuojamas žemės sklypas patenka į ekologinės apsaugos prioriteto gamtinio ir rekreacinio prioriteto
agrarinėse teritorijose kaimiško kraštovaizdžio (EGK/RKK) funkcinių zonų ribas.

3.6.1 pav. Teritorijos funkcinis zonavimas pagal Klaipėdos rajono savivaldybės teritorijos kraštovaizdžio
tvarkymo plano sprendinių Kraštovaizdžio tvarkymo zonų reglamentų brėžinį.

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.
Planuojamą ūkininko ūkio sodybą numatoma pritaikyti kaimo turizmo reikmėms, kas atitinka
kraštovaizdžio tvarkymo specialiojo plano sprendinius. PAV ataskaitoje detalesnis poveikis kraštovaizdžiui
nebus analizuojamas.
3.7. SOCIALINĖ - EKONOMINĖ APLINKA
Remiantis Lietuvos turizmo plėtros 2014–2020 metų programa (patvirtinta LR Vyriausybės 2014 m. kovo
12 d. nutarimu Nr. 238) kaimo turizmas – viena iš ekologinio turizmo rūšių, kai kuriuose regionuose
aktyviai prisidedančių prie ekologinio turizmo produktų kūrimo. Lietuvos Respublikoje ekologinio turizmo
veikla aktyviausia nacionaliniuose ir regioniniuose parkuose, tam tikrose rytų, pietų ir vakarų Lietuvos
Respublikos kaimo vietovėse.
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Kaimo turizmui skatinti 2007–2013 metais skirta 46,6 mln. eurų iš Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai
ir nacionalinio biudžeto – įgyvendinta daugiau nei 340 projektų (Lietuvos turizmo plėtros 2014–2020 metų
programa).
Lietuvos statistikos departamento duomenimis, Lietuvos Respublikoje 2015 metais veikė 655 kaimo
turizmo sodybos. Kaimo turizmo sodybose 2015 metais buvo 14,5 tūkst. vietų. Kaimo turizmo sodybų
pasiskirstymas 2015 metais pagal apskritis: Utenos (26,1 procento), Vilniaus (19,1 procento), Alytaus (14,5
procento), Kauno (11,5 procento) ir Klaipėdos (9,8 procento).
Planuojama ūkinė veikla prisidės prie kaimo turizmo plėtojimo Klaipėdos rajone ir gali turėti teigiamo
poveikio socialinei – ekonominei aplinkai. PAV ataskaitoje detaliau poveikis socialinei – ekonominei
aplinkai nebus analizuojamas.
3.8. KULTŪROS VERTYBĖS
Planuojamame sklype žinomų į nekilnojamų kultūros vertybių registrą įregistruotų objektų nėra. PAV
ataskaitoje detaliau poveikis kultūros vertybėms nebus analizuojamas.
3.9. VISUOMENĖS SVEIKATA
Analizuojamo žemės sklypo gretimybėse nėra objektų, kurių veikla ar suformuota sanitarinė apsaugos zona
galėtų apriboti ūkininko sodybos įsteigimą. Pagal Specialiąsias žemės ir miško naudojimo sąlygas ūkininko
ūkio sodyboms sanitarinė apsaugos zona nėra formuojama.
Planuojama ūkinė veikla 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.
Remiantis šiais motyvais rengiant poveikio aplinkai vertinimo ataskaitą poveikis visuomenės sveikatai
nebus vertinamas.
4. INFORMACIJA APIE POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO PROGNOZAVIMO IR
VERTINIMO METODUS
Rengiant PAV ataskaitą bus 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, bus 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.
Rengiant poveikio aplinkai vertinimo ataskaitą, pagal poreikį gali būti pasitelkti ir kiti reikalingi
prognozavimo ir vertinimo metodai.
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5. 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.
6. 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.
Pranešimas apie parengtą PAV programą išsiųstas el. paštu AM Aplinkos apsaugos agentūrai.
PAV ataskaitoje bus pateikti visuomenės informavimo dokumentai: skelbimai spaudoje, visuomenės
motyvuoti pasiūlymai ir jų vertinimas, PAV ataskaitos viešo svarstymo protokolai.

7. SIŪLOMAS PAV ATASKAITOS TURINYS
Įvadas
1. Bendrieji duomenys
1.1. Informacija apie PŪV organizatorių
1.2. Informacija apie PAV rengėją
1.3. Informacija apie planuojamą ūkinę veiklą
1.4. Informacija apie planuojamos ūkinės veiklos vietą
2. Planuojamos ūkinės veiklos galimas poveikis įvairiems aplinkos komponentams
2.1. Vanduo
2.2. Aplinkos oras
2.3. Biologinė įvairovė ir saugomos teritorijos
3. Alternatyvų analizė
4. Monitoringas
5. Visuomenės informavimas ir visuomenės nuomonės vertinimas
Santrauka
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1 PRIEDAS
Pajūrio regioninio parko direkcijos išvada dėl ūkininko sodybos
poveikio aplinkai vertinimo būtinumo

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

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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