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ĮVADAS 

Poveikio aplinkai vertinimas (toliau tekste - PAV) atliekamas planuojamai ūkinei veiklai (toliau tekste - PŪV) 

- Bastionų g. su nauju tiltu per Danės upę, Klaipėdos mieste, statyba.  

UAB „Kelprojektas“ kartu su Nyderlandų projektavimo ir konsultavimo bendrove „Royal Haskoning DHV“ 

ir architektų biuru „Andrijauskas ir partneriai“ rengia techninį darbo projektą pagal statinio projektavimo (techninę) 

užduotį, patvirtintą Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu „Dėl Bastionų g. su nauju 

tiltu per Danės upę statybos projektavimo užduoties (techninės užduoties) patvirtinimo (2014 m. rugsėjo 16 d. Nr. 

AD1-2740), žr. priedą Nr. 8.  

PŪV yra sudaryta iš dviejų etapų. Kiekvienam etapui rengiami atskiri techniniai darbo projektai: 

• 1 etapas. Bastionų g. su nauju tiltu per Danės upę, Klaipėdos mieste, statyba. Šį etapą sudaro: Bastionų 

gatvės nuo Danės g. iki Danės upės statyba, judančio tilto per Danės upę statyba, Bastionų gatvės nuo Danės 

upės iki Gluosnių gatvės statyba, Danės upės krantinių rekonstrukcija.  

• 2 etapas. Bastionų g. su nauju tiltu per Danės upę, Klaipėdos mieste, statyba. Šį etapą sudaro: Bastionų g. 

tiesimas nuo Gluosnių g. iki Bangų g., dalies Baltikalnio g. ir dalies Bangų g. rekonstrukcija. 

 

Poveikio aplinkai vertinimas, kurį sudaro PAV programos (toliau - Programa) ir PAV ataskaitos (toliau – 

Ataskaita) rengimas, atliekamas remiantis Atsakingos institucijos - Aplinkos apsaugos agentūros (toliau – AAA) 

raštu „Galutinė atrankos išvada dėl Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos planuojamos ūkinės veiklos - 

Bastionų gatvės su nauju tiltu per Danės upę, Klaipėdos mieste, statybos – poveikio aplinkai vertinimo“ (2018-03-

02, Nr. (28.3)-A4-2023, žr. priedą Nr. 2). Prieš gaunant galutinę Aplinkos apsaugos agentūros išvadą dėl planuojamos 

ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo privalomumo, atliktos sekančios poveikio aplinkai vertinimo procedūros:  

• Planuojama ūkinė veikla nepatenka į Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai 

vertinimo įstatymo 1 ir 2 priedus planuojamos ūkinės veiklos, kurios poveikis aplinkai privalo būti 

vertinamas, rūšių sąrašo punktus, tačiau Aplinkos apsaugos agentūra raštu „Dėl Bastionų gatvės su nauju 

tiltu per Danės upę statybos poveikio aplinkai vertinimo procedūrų“ (2016-03-01, Nr. (28.3)-A4-1977), 

vadovaudamasi PAV įstatymo 3 straipsnio 3 dalimi, nusprendė, kad planuojamai ūkinei veiklai būtina atlikti 

atranką dėl PAV; rašto kopija pateikta priede Nr. 3.   

• 2017-08-23 Aplinkos apsaugos agentūra priėmė išvadą (rašto Nr. (28.3)-A4-8690, žr. priedą Nr. 4), kad 

poveikio aplinkai vertinimas yra neprivalomas, tačiau ji raštu (žr. priedą Nr. 5) 2017-09-27 informavo, kad 

PAV subjektai - Nacionalinio visuomenės sveikatos centro Klaipėdos departamentas ir Kultūros paveldo 

departamento prie Kultūros ministerijos Klaipėdos skyrius paprašė atrankos išvados persvarstymo. 

Persvarstymo metu nuspręsta, jog PAV rengėjas turi papildyti atrankos dėl PAV informaciją pagal vertinimo 

subjektų pastabas (persvarstymo protokolo kopija pateikta priede Nr. 6). Atsižvelgiant į tai, projekto apimtyje 

buvo pakeistas eismų organizavimas, leidžiant į Laivų skersgatvį važiuoti tik vietos gyventojams ir viešajam 

transportui. Pagal šį eismo organizavimo sprendinį bei įvertinant Danės g. tęsinio iki Artojo g. atsiradimą, 

atliktas naujas eismų modeliavimas tiek sankryžoje su Laivų skersgatviu tiek ir visame kelių tinkle. Pagal 

sumodeliuotą eismų pasiskirstymą naujai atliktas oro taršos emisijų skaičiavimas ir sklaidos modeliavimas 

bei triukšmo sklaidos modeliavimas, parengta papildoma poveikio kultūros paveldo vertybėms ir 

kraštovaizdžiui analizė su motyvuotais paaiškinimais, kuri 2018-01-29 pateikta Kultūros paveldo 

departamento prie Kultūros ministerijos Klaipėdos skyriui raštu Nr. SR18-00228 „Dėl išvados priėmimo dėl 

poveikio aplinkai vertinimo privalomumo“. 

• Papildyta informacija atrankai dėl poveikio aplinkai vertinimo išsiųsta 2018-01-29 vertinimo subjektams ir 

Aplinkos apsaugos agentūrai (rašto Nr. SR18-00229). Pažymėtina, jog vertinimo subjektas - Nacionalinis 

visuomenės sveikatos centras Klaipėdos departamentas 2018-02-08 raštu Nr.(3-11 14.3.5 E)2-5052 „Dėl 

išvados priėmimo dėl poveikio aplinkai vertinimo privalomumo“ (žr. priedą Nr. 7) informavo, kad įvertino 

papildomai pateiktus UAB „Kelprojektas“ poveikio aplinkai vertinimo dokumentus ir pritaria 2017 m. 

rugpjūčio 23 d. Aplinkos apsaugos agentūros priimtai atrankos išvadai Nr. (28.3)-A4-8690, kad Klaipėdos 

miesto savivaldybės administracijos planuojamos ūkinės veiklos – Bastionų gatvės su naujuoju tiltu per 

Danės upę, Klaipėdos mieste, statybos - poveikio aplinkai vertinimas neprivalomas. Tačiau Kultūros paveldo 

departamentas prie Kultūros ministerijos Klaipėdos skyriaus 2018-02-07 raštu Nr. (9.38.-K1)2K1-116 ir 

2018-02-22 raštu Nr. (9.38.-K1)2K1-161 pateikė išvadą, kad planuojamos ūkinės veiklos poveikis aplinkai 

vertinimas yra privalomas.  

Aplinkos apsaugos agentūra 2018-03-02 raštu Nr. (28.3)-A4-2023 „Galutinė atrankos išvada dėl Klaipėdos 

miesto savivaldybės administracijos planuojamos ūkinės veiklos - Bastionų gatvės su nauju tiltu per Danės upę, 
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Klaipėdos mieste, statybos – poveikio aplinkai vertinimo“ (žr. priedą Nr. 2) informavo apie priimtą galutinę išvadą, 

kad planuojamai ūkinei veiklai poveikio aplinkai vertinimas privalomas. Pagrindiniai motyvai, kuriais buvo remtasi 

priimant galutinę atrankos išvadą: 

1. Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos Klaipėdos skyriaus 2018-02-07 raštu Nr. (9.38.-

K1)2K1-116 ir 2018-02-22 raštu Nr. (9.38.-K1)2K1-161, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos 

nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo ir Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos 

poveikio aplinkai vertinimo įstatymo nuostatomis bei atsižvelgdamas į galiojančius teritorijų planavimo 

dokumentus, pateikė išvadą, kad PŪV poveikio aplinkai vertinimas privalomas, motyvuodamas tuo, kad 

PŪV yra numatoma nekilnojamojo kultūros paveldo teritorijoje ir jos apsaugos zonose, todėl gali daryti 

reikšmingą neigiamą poveikį nekilnojamam kultūros paveldui. 

2. Didelis visuomenės nepasitenkinimas PŪV. Atrankos išvados viešinimo ir persvarstymo metu suinteresuota 

visuomenė teikė prieštaravimus dėl PŪV įgyvendinimo (pvz. dėl galimo reikšmingo neigiamo poveikio 

nekilnojamojo kultūros paveldo vertybėms, gyvenamosios aplinkos kokybei ir visuomenės sveikatai). 

Poveikio aplinkai vertinimo ataskaitos viešo supažindinimo metu visuomenė būtų visapusiškai supažindinta 

su PŪV. Poveikio aplinkai vertinimo procedūrų metu suinteresuotai visuomenei būtų suteikta galimybė 

dalyvauti poveikio aplinkai vertinimo procese, teikti pasiūlymus dėl PŪV, kuriuos užsakovas turėtų 

argumentuotai įvertinti.  

Programa ir Ataskaita planuojamai ūkinei veiklai yra rengiamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos 

Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymu (1996-08-15, Nr. I-1495, nauja redakcija nuo 2017-

11-01) bei Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo tvarkos aprašu (2017-10-31, Nr. D1-885).  

 

Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo procesą apims:      

1. PAV dokumentų rengėjo atliekamą planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimą, Programos1 ir 

Ataskaitos2 parengimą pagal teisės aktų reikalavimus.  

2. PAV subjektų atliekamą PAV dokumentų ir suinteresuotos visuomenės pasiūlymų įvertinimą, taip pat 

suinteresuotos visuomenės pasiūlymų nagrinėjimą ir išvadų dėl Programos ir Ataskaitos bei planuojamos 

ūkinės veiklos poveikio aplinkai parengimą; 

3. Visuomenės informavimą, suinteresuotos visuomenės dalyvavimą PAV procese, kaip nustatyta teisės 

aktuose. 

4. Atsakingosios institucijos (Vyriausybės įgaliota - Aplinkos apsaugos agentūra) atliekamą PAV dokumentų 

nagrinėjimą ir įvertinimą, suinteresuotos visuomenės pasiūlymų įvertinimo, suinteresuotos visuomenės 

pasiūlymų nagrinėjimą, PAV dokumentų rengėjo pateiktos papildomos informacijos, jeigu teisės aktų 

nustatyta tvarka tokia informacija pateikiama, nagrinėjimą ir įvertinimą, atsižvelgiant į PAV subjektų išvadas 

dėl ataskaitos ir PŪV poveikio aplinkai. 

5. Atsakingosios institucijos sprendimo3 dėl planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai priėmimą ir jo 

viešinimą. 

 

PAV subjektai4, kurie teiks savo išvadas dėl Programos ir Ataskaitos yra: 

1. Klaipėdos miesto savivaldybė. 

2. Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos ministerijos Klaipėdos departamentas. 

3. Klaipėdos apskrities priešgaisrinė gelbėjimo valdyba. 

4. Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Klaipėdos skyrius. 

 

PŪV svarba valstybės strateginių tikslų atžvilgiu nėra reikšminga, nes PŪV nepatenka į numatytus valstybės 

strateginius planus ar valstybinės svarbos ekonominius ar regioninės svarbos projektus. 

  

 

                                                      
1 Programa rengiama, siekiant nustatyti planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo aspektus ir vertinimo apimtį. 
2 Poveikio aplinkai vertinimo ataskaita  rengiama pagal patvirtintą Programą. 
3 Sprendimas dėl planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai – atsakingosios institucijos motyvuotas nustatyta tvarka priimtas dokumentas, 

kuriame nurodoma, ar planuojama ūkinė veikla, atsižvelgiant į jos pobūdį, vietą ir (ar) poveikį aplinkai, planuojamas įgyvendinti numatomo 

reikšmingo neigiamo poveikio aplinkai mažinimo ir (ar) kompensavimo priemones, atitinka teisės aktų reikalavimus, ir kuriame nustatomos 

planuojamos ūkinės veiklos įgyvendinimo sąlygos, susijusios su atliktu poveikio aplinkai vertinimu. 
4  Poveikio aplinkai vertinimo subjektai gali būti ir kitos šio straipsnio 1 dalies 2 punkte nenurodytos valstybės institucijos, jeigu atsakingoji 

institucija poveikio aplinkai vertinimo dokumentų nagrinėjimo metu, atsižvelgdama į planuojamos ūkinės veiklos pobūdį, mastą ar 

vietos ypatumus, aplinkos ministro nustatyta tvarka jas pakviečia dalyvauti poveikio aplinkai vertinimo procese. 
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1. INFORMACIJA APIE PLANUOJAMĄ ŪKINĘ VEIKLĄ  

1.1 PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS VIETA 

1.1.1. PŪV vieta pagal administracinius teritorinius vienetus 

Planuojama ūkinė veikla yra Klaipėdos apskrityje, Klaipėdos miesto savivaldybėje, Klaipėdos mieste, miesto 

centro rytinėje dalyje. Dalis PŪV (įgyvendinama II etapu) patenka į Klaipėdos senamiestį, kita dalis (įgyvendinama 

I etapu) yra Klaipėdos senojo miesto vietoje su priemiesčiais. PŪV I etapo teritorijos riba prasideda Danės g. ir Laivų 

skg. sankryžoje ir baigiasi ties sankryža su Gluosnių gatve. PŪV II etapo teritorijos ribos prasideda ties sankryža su 

Gluosnių g. ir baigiasi Bangų g. ir Baltikalnio g.. Bastionų g. įsilies į Bangų ir Baltikalnio gatvių sankryžą.  

Gretimybėje yra Danės skveras, Bastionų kompleksas, Danės upė, nugriauto nevertingo industrinio užstatymo 

teritorija ir ekstensyvaus užstatymo kvartalas, Bangų g. kvartalai. 

PŪV ir jos gretimybės pažymėtos situacijos schemoje priede Nr. 1. 

1.1.2. PŪV teritorijos padėtis pagal patvirtintą Klaipėdos miesto savivaldybės bendrąjį planą 

PŪV atitinka visų lygmenų (bendrojo, specialiojo, detaliojo) teritorijų planavimo dokumentus. Svarbiausi 

patvirtinti teritorijų planavimo dokumentai pateikti žemiau.  

 

Bendrasis planas 

Klaipėdos miesto savivaldybės taryba 2007 m. balandžio 5 d. sprendimu  Nr. T2-110 „Dėl Klaipėdos miesto 

bendrojo plano patvirtinimo“ yra patvirtinusi Klaipėdos miesto bendrąjį planą5. Bendrojo plano Miesto teritorijos 

funkcinių prioritetų brėžinyje pažymėtas planuojamas tiltas ir planuojama nauja pagrindinė gatvė (pav. 1.1). 

Bendrojo plano tekstiniuose sprendiniuose (ataskaitos 5 psl.) yra numatyta: „3.1.4. Pastatyti naują tiltą nuo Bangų g. 

iki Danės g.“. Taip pat, bendrojo plano Susisiekimo sistemos brėžinyje ties PŪV vieta yra pažymėtas planuojamas 

tiltas ir planuojama C kategorijos gatvė (pav. 1.2). 

 

 

Pav. 1.1 Klaipėdos miesto bendrojo plano Miesto teritorijos funkcinių prioritetų brėžinio ištrauka (planuojama 

teritorija pažymėta pilka spalva) 

                                                      
5 Klaipėdos miesto bendrojo plano brėžiniai ir tekstiniai sprendiniai pateikti: https://www.klaipeda.lt/lt/savivaldybe/administracija/miesto-

bendrasis-planas/218 (žiūrėta: 2018-06-25) 
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Pav. 1.2 Klaipėdos miesto bendrojo plano Susisiekimo sistemos brėžinio ištrauka (planuojama teritorija pažymėta 

pilka spalva) 

 

Šiuo metu yra rengiamas Klaipėdos miesto bendrojo plano keitimas6. Klaipėdos miesto savivaldybės taryba 

2017 m. liepos 14 d. sprendimu Nr. T2-159 „Dėl pritarimo Klaipėdos miesto bendrojo plano keitimo koncepcijos 

variantui (teritorijos raidos alternatyvai)“ pritarė Klaipėdos miesto bendrojo plano keitimo koncepcijos variantui Nr. 

2. Pagal koncepcijos Nr. 2 brėžinį (parengtas 2018 m. balandžio mėnesį), PŪV yra įtraukta į planuojamus sprendinius 

kaip: 1. Planuojamos C1/C2 kategorijos gatvės; 2. Planuojami tiltai ir viadukai (žr. pav. 1.3).  

 

                                                      
6 Šaltinis: https://www.klaipeda.lt/lit/img/5000 
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Pav. 1.3 Klaipėdos m. bendrojo plano keitimo koncepcijos brėžinio Nr. 2 ištrauka (planuojama teritorija pažymėta 

pilka spalva) 

 

Specialieji planai 

• Naujas tiltas per Akmenos-Danės upę yra numatytas Danės upės slėnio teritorijos nuo Biržos tilto iki 

Palangos kelio (Klaipėdos miesto ribose) specialiajame plane (pav. 1.4), patvirtintame Klaipėdos m. 

savivaldybės administracijos direktoriaus 2010-10-22 įsakymu Nr. AD1-1872; 

• Vietinė dviračių trasa greta Bastionų g. yra numatyta Klaipėdos miesto dviračių infrastruktūros plėtros 

specialiajame plane (pav. 1.5), patvirtintame Klaipėdos miesto  2015 m. rugsėjo 24 d. tarybos sprendimu Nr. 

T2-247.  

 

 

Pav. 1.4 Danės upės slėnio teritorijos nuo Biržos tilto iki Palangos kelio (Klaipėdos miesto ribose) specialiojo plano 

ištrauka (planuojama teritorija pažymėta pilka spalva) 
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Pav. 1.5 Klaipėdos miesto dviračių infrastruktūros plėtros specialiojo plano ištrauka (planuojama teritorija pažymėta 

pilka spalva) 

 

Detalieji planai 

PŪV  rengiama pagal šių patvirtintų detaliųjų planų sprendinius: 

• Žemės sklypų Bangų g. 7, Gluosnių g. 8 ir juos supančios aplinkos detalusis planas, patvirtintas Klaipėdos 

m. sav. sprendimu 2004 m. rugsėjo 30 d. Nr. 1-355 (sprendimas ir brėžinys pateikti priede Nr. 9); 

• Žemės sklypų Bangų g. 7, Gluosnių g. 8 ir juos supančios aplinkos detaliojo plano, patvirtinto Klaipėdos 

miesto savivaldybės tarybos 2004 m. rugsėjo 30 d. sprendimu Nr. 1-355, sprendinių keitimo teritorijos daliai 

prie Bangų gatvės detalusis planas, patvirtintas Klaipėdos m. sav. administracijos direktoriaus įsakymu 2016 

m. kovo 10 d. Nr. AD1-730 (įsakymas ir brėžinys pateikti priede Nr. 10); 

• Teritorijos tarp Danės g. tęsinio, Artojų g., skvero ir Danės upės Klaipėdoje detalusis planas, patvirtintas 

Klaipėdos m. sav. administracijos direktoriaus įsakymu 2013 m. rugsėjo 24 d. Nr. AD1-2329 (įsakymas ir 

brėžinys pateikti priede Nr. 11); 

• Gyvenamųjų teritorijų tarp Tilžės g., Baltikalnio g., Gluosnių g, kitų detaliai suplanuotų teritorijų ir 

Kooperacijos g., Klaipėdoje, detalusis planas, patvirtintas Klaipėdos m. sav. administracijos direktoriaus 

2015 m. gruodžio 3 d. įsakymu Nr. AD1-3566 (įsakymas ir brėžinys pateikti priede Nr. 12). 

  

PŪV teritorija ribojasi su šiais detaliaisiais planais suplanuotomis teritorijomis ir neprieštarauja šių detaliųjų 

planų sprendiniams: 

• Teritorijos tarp Gluosnių gatvės, Gluosnių skersgatvio, Danės upės ir bastionų komplekso, Klaipėdoje 

detalusis planas, patvirtintas Klaipėdos m. sav. administracijos direktoriaus įsakymu 2009 m. gruodžio 31 d. 

Nr. AD1-2157; 

• Klaipėdos miesto viešojo naudojimo erdvių miesto istorinėje dalyje (U16) detalusis planas, patvirtintas 

Klaipėdos m. sav. administracijos direktoriaus 2014 m. lapkričio 28 d. įsakymu Nr. AD1-3598.  
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1.1.3. Informacija apie teisę valdyti, naudoti, ar disponuoti planuojamos teritorijos žemės sklypą ar 

teritoriją 

 

PŪV planuojama teritorijoje, kurios žemės naudojimo būdas: susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių 

teritorijos.  

Dalyje PŪV teritorijos yra suformuoti sklypai (Sklypas, esantis prie Danės g.: unikalus daikto numeris 4400-

2410-9124, žemės sklypo kadastro numeris 2101/0003:774, registro Nr. 44/1534537; Sklypas, esantis prie Gluosnių 

g.: unikalus daikto numeris 4400-2408-6138, žemės sklypo kadastro numeris 2101/0003:773, registro Nr. 

44/1533742). Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Kita. Žemės sklypo naudojimo būdas: Susisiekimo ir 

inžinerinių tinklų koridorių teritorijos. Savininkas: Lietuvos Respublika. Panaudos gavėjas: Klaipėdos miesto 

savivaldybė. Sklypams nustatytos specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos, kurios pateiktos 1.1 ir 1.2 

lentelėse. Sklypų nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašai pateikti priede Nr. 13 „Bastionų g. 

sklypų registro centro išrašai”. Sklypai pažymėti situacijos schemoje priede Nr. 1 ir pav. 1.6, 1.7. 

 

1.1 lentelė. Žemė sklypo, kurio unikalus daikto numeris 4400-2410-9124 ir registro Nr. 44/1534537, nekilnojamojo 

turto registro centrinio duomenų banko išraše nurodytos specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos 
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1.2 lentelė. Žemė sklypo, kurio unikalus daikto numeris 4400-2408-6138 ir registro Nr. 44/1533742, nekilnojamojo 

turto registro centrinio duomenų banko išraše nurodytos specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos 

 
 

PŪV teritorijai, kuri yra už suformuotų sklypų (registro Nr. 44/1534537 ir Nr. 44/1533742), sklypai dar nėra 

suformuoti ir įregistruoti, nes tebevykdomas žemės paėmimo visuomenės poreikiams procedūros pagal patvirtintus 

detaliuosius planus:  

• „Žemės sklypų Bangų g. 7, Gluosnių g. 8 ir juos supančios aplinkos detaliojo plano, patvirtinto Klaipėdos 

miesto savivaldybės tarybos 2004 m. rugsėjo 30 d. sprendimu Nr. 1-355, sprendinių keitimo teritorijos 

daliai prie Bangų gatvės detalusis planas“, patvirtintas Klaipėdos m. sav. administracijos direktoriaus 

įsakymu 2016 m. kovo 10 d. Nr. AD1-730 (įsakymas ir sprendinių brėžinys pateikti priede Nr. 10);  

• Teritorijos tarp Danės g. tęsinio, Artojų g., skvero ir Danės upės Klaipėdoje detalusis planas, patvirtintas 

Klaipėdos m. sav. administracijos direktoriaus įsakymu 2013 m. rugsėjo 24 d. Nr. AD1-2329 (įsakymas ir 

sprendinių brėžinys pateiki priede Nr. 11). 
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Pav. 1.6 Žemės sklypo, kadastro numeris 2101/0003:774, padėtis planuojamoje teritorijoje (šaltinis: Nekilnojamojo 

turto registro centrinio duomenų banko žemėlapis, https://www.registrucentras.lt, peržiūros data: 2018-08-21) 
 

 
Pav. 1.7 Žemės sklypo, kadastro numeris 2101/0003:773, padėtis planuojamoje teritorijoje (šaltinis: Nekilnojamojo 

turto registro centrinio duomenų banko žemėlapis, https://www.registrucentras.lt, peržiūros data: 2018-08-21) 

https://www.registrucentras.lt/
https://www.registrucentras.lt/
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Tenkinant viešąjį interesą, PŪV įgyvendinimui visuomenės poreikiams bus paimtas žemiau išvardintas 

nekilnojamasis turtas (2016 m. yra pradėtos paėmimo procedūros) ir savininkams atlyginama teisės aktų numatyta 

tvarka:  

• Danės g. 6 dalis sklypo, esančio prie Danės g. ir Bastionų g. sankryžos, (unikalus daikto numeris 2101-

0003-0259, registro Nr. 21/3365). 

Remiantis nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašo informacija, žemės sklypo Danės 

g. 6 esama daikto pagrindinė naudojimo paskirtis – kita, žemės sklypo naudojimo būdas – susisiekimo ir 

inžinerinių komunikacijų aptarnavimo objektų teritorijos. Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų 

banko išraše yra žyma, kad pradėta žemės sklypo (Nr. 2101-0003-0259) paėmimo visuomenės poreikiams 

procedūra, įregistravimo pagrindas: 2016-08-01 Nacionalinės žemės tarnybos direktoriaus įsakymas Nr. 

1P-262-1(1.3), aprašymas: pradėta valstybinės žemės sklypo 253/6500 dalies nuomos sutarties nutraukimo 

procedūra, įrašas galioja nuo 2016-08-08.  

• Bangų g. 11 sklypas (600 m2) (unikalus daikto numeris 4400-0601-7710, registro Nr. 44/408393), įskaitant 

jame esantį pastatą (unikalus daikto numeris 2197-9000-4019). 

Remiantis nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašo informacija, dėl PŪV planuojamas 

nugriauti Bangų g. 11 pastatas yra pastatas-garažas, daikto pagrindinė naudojimo paskirtis – garažų. 

Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išraše yra žyma, kad pradėta žemės sklypo 

paėmimo visuomenės poreikiams procedūra: „Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos, 

a.k. 188704927, daiktas: pastatas Nr. 2197-9000-4019, įregistravimo pagrindas: 2016-11-28 Įsakymas Nr. 

1P-424-(1.17 E.), įrašas galioja nuo 2016-12-05“.  

Remiantis nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašo informacija, žemės sklypo Bangų 

g. 11 esama daikto pagrindinė naudojimo paskirtis – kita, žemės sklypo naudojimo būdas – gyvenamosios 

teritorijos, komercinės paskirties objektų teritorijos, susisiekimo ir inžinerinių komunikacijų aptarnavimo 

objektų teritorijos. Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išraše yra žyma, kad pradėta 

žemės sklypo paėmimo visuomenės poreikiams procedūra: „Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio 

ministerijos, a.k. 188704927, daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-0601-7710, įregistravimo pagrindas: 2016-

11-28 Įsakymas Nr. 1P-424-(1.17 E.), įrašas galioja nuo 2016-12-05“. 

• PŪV patenka į naujai suformuotą 76 m2 ploto sklypą (unikalus daikto numeris 4400-4898-4682, registro 

Nr. 44/2202996), kurio žemės sklypo daikto pagrindinė naudojimo paskirtis pakeista į kita, žemės sklypo 

naudojimo būdas į susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos. Nekilnojamojo turto registre 

žemės sklypas įregistruotas 2018-01-15; suformuotas padalijus daiktą, kurio unikalus daikto numeris 

4400-1049-5728 (Gluosnių g. 6, Klaipėda). Sklypo savininkai: Lietuvos Respublika ir du privatūs 

asmenys. Sklypui nustatytos specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos.  

Sklypų nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašai pateikti priede Nr. 14.  

Baigus žemės paėmimo visuomenės poreikiams procedūras ir suformavus likusius PŪV sklypus, jų žemės 

sklypo naudojimo būdas bus susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos. 

1.1.4. PŪV vietos gretimybės  

 

PŪV vieta rekreacinių, kurortinių, gyvenamosios, visuomeninės paskirties, pramonės ir sandėliavimo,  inžinerinės 

infrastruktūros teritorijų atžvilgiu 

 

Remiantis Klaipėdos miesto bendruoju planu ir aukščiau minėtais patvirtintais detaliaisiais planais, PŪV 

gretimybėje yra suplanuojamos šios teritorijos (žr. 1.1 pav.): 

• Sklype tarp Bastionų gatvės, Danės upės ir Bastionų komplekso – komercinės paskirties teritorija, prekybos, 

paslaugų ir pramogų objektų statybos; 

• Sklype tarp Bastionų gatvės, Danės upės ir Gluosnių gatvės – gyvenamosios teritorijos (daugiabučių ir 

aukštybinių gyvenamųjų namų statybos) ir komercinė teritorija (prekybos, paslaugų ir pramogų objektų 

statybos); 

• Sklype tarp Bastionų g., Bangų g. ir Bastionų komplekso – Komercinės paskirties objektų teritorijos 

(prekybos, paslaugų ir pramogų objektų statybos) ir gyvenamosios teritorijos (daugiabučių gyvenamųjų 

pastatų ir bendrabučių statybos teritorija); 

• Sklype tarp Bastionų gatvės, Danės gatvės ir Danės upės (Bastionų g. dešinėje) – bendro naudojimo teritorija 

(kitos paskirties žemė), Danės skveras. 
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• Teritorijoje tarp Bastionų, Danės upės ir Danės gatvės (Bastionų g. kairėje) – komercinės paskirties teritorija 

(paslaugų teritorija); 

• Prie Danės upės – bendro naudojimo erdvių, želdynų teritorija, atskirųjų želdynų teritorija. 

• Į šiaurę nuo Bastionų g. (už Danės g.) – gyvenamosios teritorijos (kitos paskirties žemė); 

• Ties sankryža tarp Bastionų g., Bangų g., Baltikalnio g. – toliau tęsiasi inžinerinės infrastruktūros teritorijos 

(susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridoriai), gyvenamosios teritorijos (daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir 

bendrabučių statybos teritorija), komercinės paskirties objektų teritorijos (prekybos, paslaugų ir pramogų 

objektų statybos). 

Vadovaujantis Klaipėdos miesto bendrojo plano, patvirtinto Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2007 m. 

balandžio 5 d. sprendimu Nr. T2-110 „Dėl Klaipėdos miesto bendrojo plano patvirtinimo“, Miesto teritorijų funkcinių 

prioritetų brėžiniu, artimiausia rekreacinė teritorija yra už ~235 m į šiaurę nuo PŪV, artimiausia pramonės ir 

sandėliavimo teritorija yra už ~24 m į pietus nuo PŪV.  

Planuojamoje vietovėje tankiau apgyvendintos teritorijos yra prie Danės g. ir Laivų skg. sankryžos, Bangų g., 

Baltikalnio g., Gluosnių g. Prie Danės gatvės ~5-13 m atstumu nuo važiuojamosios kelio dalies yra 4-5 aukštų 

daugiabučiai, prie Bangų, Baltikalnio, Gluosnių g. 3-15 m atstumu - 2-5 aukštų gyvenamieji pastatai. 

PŪV teritorijoje yra visuomeninės paskirties pastatų, tai: 

• viešbutis „Aribė“ (Bangų g. 17A) – ~5 m atstumu nuo Bangų g. važiuojamosios gatvės dalies; 

• viešbutis „Memel Hotel“ (Bangų g. 4) – ~17,5 m atstumu nuo  Bangų g. važiuojamosios gatvės dalies; 

• lopšelis-darželis „Boružėlė“ (Danės g. 29) – už ~90 m nuo PŪV sprendinių;  

• darželis-mokykla „Šaltinėlis“ (Bangų g. 14) – už ~40 m nuo PŪV sprendinių; 

• respublikinės Klaipėdos ligoninės psichiatrijos skyrius (adresu Bangų g. 6A), gydymo paskirties pastatas-

ligoninė – už ~2 m nuo Baltikalnio g. važiuojamosios gatvės dalies. 

Gyvenamieji ir visuomeniniai pastatai pateikti situacijos schemoje (žr. priedą Nr. 1). 

PŪV vieta jautrių teritorijų atžvilgiu 

Paviršiniai vandens telkiniai 

 

Artimiausi planuojamai ūkinei veiklai paviršiniai vandens telkiniai (pav. 1.8): 

• Akmenos-Danės upė (id. k. 20010410), priklausanti Lietuvos pajūrio upių baseinui ir Nemuno upių baseinų 

rajonui. Tiltas projektuojamas per Akmenos-Danės upę, kuri už ~1,3 km įteka į Kuršių marias. Upės vagos 

plotis ties planuojamu statyti tiltu yra apie 36 m. Upės vaga yra sureguliuota, prieš penkis dešimtmečius upės 

krantuose įrengtos gelžbetoninės krantinės. Upės krantinių absoliutiniai aukščiai svyruoja nuo 0,9 iki 2,0 m. 

Upės vandens lygis ties PŪV vieta 2018 metų rugpjūčio mėnesį buvo 0,86 m. Šis lygis yra artimas 

vidutiniam. Upės gylis svyruoja nuo 1,0 iki 3,2 m; 

• Už ~280 m į rytus nuo PŪV yra Malūno tvenkinys7 (id. k. 20050014 ). Malūno (Trinyčių) tvenkinys yra 

naudojamas ir prižiūrimas, vadovaujantis Trinyčių tvenkinio naudojimo ir priežiūros taisyklėmis, 

patvirtintomis Aplinkos apsaugos agentūros direktoriaus 2008-12-18 įsakymu Nr. AV-207 „Dėl Trinyčių 

tvenkinio naudojimo ir priežiūros taisyklių patvirtinimo“; 

• Už ~1000 m į vakarus nuo PŪV yra Kuršių Marios (id. k. 0000700001); 

• Už ~2,74 km į vakarus nuo PŪV yra Baltijos Jūra (id. k. 0000900001). 

 

                                                      
7 Vadovaujantis Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2017-02-23 sprendimu Nr. T2-31 „Dėl tvenkinio ir parko pavadinimų suteikimo“, 

buvo nuspręsta pakeisti Trinyčių tvenkinio pavadinimą ir suteikti istorinį Malūno tvenkinio pavadinimą; taip pat nuspręsta suteikti parkui 

aplink tvenkinį Malūno parko pavadinimą. 
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Pav. 1.8 Lietuvos Respublikos upių, ežerų ir tvenkinių kadastro ištrauka ties planuojama teritorija (žiūrėta: 2018-06-

27) 

Potvynių zonos 

Pagal Potvynių grėsmės ir rizikos žemėlapį PŪV patenka į teritorijas, kuriose yra 0,1 %, 1% ir 10 % 

tikimybės užliejamos priekrantės teritorijos ir 10 % tikimybės sniego tirpsmo ir liūčių potvyniai  (pav. 1.9).  

 
Pav. 1.9 Potvynių grėsmės ir rizikos žemėlapio ištrauka (planuojami sprendiniai pažymėti tamsiai pilka spalva) 
(Šaltinis: http://potvyniai.aplinka.lt/Potvyniai/, žiūrėta: 2018-06-27) 
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Vandenvietės 

 

Pagal Lietuvos Geologijos tarnybos Požeminio vandens vandenviečių žemėlapį PŪV teritorijoje vandenviečių 

nėra. Artimiausios vandenvietės (žr. pav. 1.10): 

• už ~ 530 m į šiaurės rytus nuo PŪV yra geriamojo gėlo vandens vandenvietė Klaipėdos I (Nr. 50), būklė – 

naudojamas, SAZ įsteigtas – taip, ištekliai – aprobuoti; 

• už ~ 980 m į pietryčius nuo PŪV yra geriamojo gėlo vandens vandenvietė Klaipėdos II (Nr. 2413), būklė – 

nenaudojamas, SAZ įsteigtas – ne, SAZ projektas – yra, ištekliai – aprobuoti. 

 

 
Pav. 1.10 Požeminio vandens vandenviečių žemėlapio ištrauka (Šaltinis: https://www.lgt.lt/epaslaugos/elpaslauga.xhtml, 

žiūrėta: 2018-06-27) 
 

Vadovaujantis Klaipėdos miesto pirmosios vandenvietės Liepų g. 49A sanitarinės apsaugos zonos specialiuoju 

planu, patvirtintu Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2009 m. sausio 29 d. sprendimu Nr. T2-17, PŪV patenka į 

Klaipėdos I vandenvietės (Nr. 50) sanitarinės apsaugos zonos 3-ąją (cheminės taršos apribojimo) juostą bei PŪV yra 

už ~210 m į pietus nuo šios vandenvietės sanitarinės apsaugos zonos 2-os (mikrobinės taršos apribojimo) juostos8 

(žr. pav. 1.11). Vandenvietė priklauso I-ai – uždarų vandenviečių – grupei. Klaipėdos II vandenvietės (Nr. 2413) 

SAZ nėra įsteigta, vandenvietės būklė – nenaudojama.  

 

 

 

                                                      
8 Atkreiptinas dėmesys, kad Lietuvos higienos norma HN 44:2006 „Vandenviečių sanitarinių apsaugos zonų nustatymas ir priežiūra“ 

nebegalioja. Šiuo metu galioja Požeminio vandens apsaugos zonų nustatymo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos 

ministro 2015 m. gruodžio 14 d. įsakymu Nr. D1-912 „Dėl požeminio  vandens vandenviečių apsaugos zonų nustatymo tvarkos aprašo 

patvirtinimo“.  
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Pav. 1.11 Klaipėdos miesto pirmosios vandenvietės Liepų g. 49A sanitarinės apsaugos zonos specialiojo plano 

ištrauka 

LR ir ES saugomos teritorijos 

 

„Natura 2000“ tinklo teritorijos 

 

Artimiausios „Natura 2000“ teritorijos yra apie 1,4 km atstumu vakarų kryptimi nuo PŪV (pav. 1.12): 

• PAST Kuršių nerijos nacionalinis parkas (LTKLAB001); priskyrimo tikslas: Jūrinių erelių (Haliaeetus 

albicilla), ligučių (Lullula arborea), dirvoninių kalviukų (Anthus campestris); migruojančių mažųjų kirų 

(Larus minutus) ir upinių žuvėdrų (Sterna hirundo) sankaupų vietų Kuršių mariose ir Baltijos jūroje ir 

žiemojančių nuodėgulių (Melanitta fusca) ir alkų (Alca torda) sankaupų vietų Baltijos jūroje, taip pat 

paukščių migracinių srautų susiliejimo vietų apsaugai; 

• BAST Kuršių nerija (LTNER0005); priskyrimo tikslas: 2110, Užuomazginės pustomos kopos; 2120, 

Baltosios kopos; 2130, Pilkosios kopos; 2140, Kopų varnauogynai; 2170, Kopų gluosnynai; 2180, Medžiais 

apaugusios pajūrio kopos; 2190, Drėgnos tarpkopės; 2320, Pajūrio smėlynų tyruliai; Didysis auksinukas; 

Pajūrinė linažolė; Perpelė. 

Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos rašte „Dėl planuojamos ūkinės veiklos 

įgyvendinimo poveikio įsteigtoms ar potencialioms „Natura 2000“ teritorijoms reikšmingumo išvados“ (2016-02-23, 

Nr. (4)-V3-274(7.21) nurodė, kad „nustatyti planuojamos ūkinės veiklos įgyvendinimo poveikio įsteigtoms ar 

potencialioms „Natura 2000“ teritorijoms reikšmingumą yra netikslinga“, neigiamas poveikis saugomoms rūšims, 

buveinėms nenumatomas. Rašto kopija pateikta priede Nr. 15. 

Saugomos teritorijos ir objektai 

PŪV nekerta ir nesiriboja su saugomomis teritorijomis ar objektais. Artimiausia saugoma teritorija yra už ~1,7 

km į vakarus nuo PŪV – Kuršių nerijos nacionalinis parkas (pav. 1.12), kurio steigimo tikslas: išsaugoti vertingiausią 

gamtiniu bei kultūriniu požiūriu Lietuvos pajūrio kraštovaizdžio kompleksą su unikaliu Europoje kopagūbriu bei 

etnokultūrinio paveldo vertybes. Artimiausias gamtos paveldo objektas yra už ~0,8 km į šiaurės vakarus nuo PŪV – 

Skvero ąžuolas (pav. 1.12). 
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Pav. 1.12 „Natura 2000“ ir kitų saugomų teritorijų padėtis PŪV atžvilgiu (šaltinis: Lietuvos Respublikos saugomų 

teritorijų valstybės kadastras: https://stk.am.lt/portal/, žiūrėta: 2018-06-27) 

Natūralūs biotopai: miškai, natūralios pievos, pelkės 

 

Miškai 

Remiantis Valstybinės miškų tarnybos teikiamais Miškų kadastro duomenimis, PŪV nekerta ir nesiriboja su 

miškų teritorijomis, įskaitant valstybinės reikšmės miškus. Kertinių miško buveinių planuojamoje teritorijoje nėra.  

Artimiausios miškų teritorijos (pav. 1.13): 

• šiaurės vakarų ir pietvakarių kryptimi  už ~1,7 km nuo PŪV: II grupės miškai - rekreaciniai miškai, pogrupis 

– miško parkai. 

 
Pav. 1.13 Ištrauka iš Miškų kadastro, vaizduojanti artimiausius miškus PŪV aplinkoje (šaltinis: 

https://kadastras.amvmt.lt/portal/apps/webappviewer/index.html?id=42967a7ae33848a6ad8a577a70307607, žiūrėta: 2018-06-

27) 

https://stk.am.lt/portal/
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Natūralios pievos, Europos Bendrijos svarbos natūralios buveinės 

 

PŪV teritorijoje ir gretimybėse nėra natūralių pievų ir ganyklų, remiantis Lietuvos nacionalinio atlaso natūralių 

pievų ir ganyklų žemėlapiu, Geoportalo georeferencinio pagrindo kadastro žemėlapiu ir Corine žemės dangų 

žemėlapiu. 

Vadovaujantis Aplinkos ministerijos sudarytu Europos Bendrijos svarbos natūralių buveinių žemėlapiu9, PŪV 

nekerta ir nesiriboja su Europos Bendrijos svarbos natūraliomis buveinėmis (pav. 1.14). Artimiausios natūralios 

buveinės: 

• ~1,7 km į pietvakarius nuo PŪV esanti buveinė – Atlanto, žemyninės ir borealinės srities kopos apaugusios 

mišku (2180); 

• ~1,8 km į šiaurės rytus nuo PŪV esanti buveinė – aliuvinės pievos (6450). 

 
Pav. 1.14 Europos Bendrijos svarbos natūralių buveinių žemėlapio ištrauka (žiūrėta: 2018-06-28) 

 

Pelkės 

Remiantis valstybinės geologijos tarnybos informacinės sistemos (GEOLIS) pelkių ir durpynų žemėlapiu10, 

PŪV teritorijoje nėra pelkių ir durpynų. Artimiausias pelkių plotas yra ~270 m atstumu į rytus nuo PŪV esantis 

durpingų pažemėjimų plotas (pav. 1.15). 

 

Europos Bendrijos svarbos natūralių buveinių ir saugomų rūšių radavietės (augavietės) 

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos saugomų rūšių informacinės sistemos „Lietuvos teritorijos 

natūralioje gamtinėje aplinkoje gyvenančių ar laikinai esančių saugomų laukinių gyvūnų, augalų ir grybų rūšių 

informacinė sistema“ duomenimis11, arti planuojamos ūkinės veiklos nėra saugomų rūšių augaviečių ir radaviečių.  

Artimiausios buveinės (žr. pav. 1.16): 

• už ~210 m į pietus nuo PŪV esanti pelėsakalio radavietė RAD-FALTIN038777  (plyšys daugiaaukštyje 

miesto centre, kur stebėtas suaugęs individas veisimosi vietoje 2015-05-16); 

• už ~340 m į rytus nuo PŪV esanti vėlyvojo šikšnio radavietė RAD-EPTSER037152 (parkas. Rūšis nustatyta 

ultragarso detektoriumi, veiklos požymiai – kiti buvimo požymiai (balsai ir kt.), individų – 1 vnt., stebėjimo 

data – 2015-05-09); 

                                                      
9Šaltinis:https://www.geoportal.lt/map/#portalAction=openService&serviceUrl=http%3A%2F%2Fkaukas%3A6080%2Farcgis%2Frest%2Fs

ervices%2Fgeoportal_teikeju%2FAM_BIGIS_spalvotas%2FMapServer 
10 Šaltinis: https://www.lgt.lt/epaslaugos/elpaslauga.xhtml 
11 Šaltinis: https://sris.am.lt 
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• už ~310 m į vakarus nuo PŪV esanti pajūrinės narytžolės augavietė AUG-TRIMAR070127, kurios praktiškai 

toje vietoje nebėra, nes teritorija urbanizuota, užstatyta pastatais ir keliais, o augavietės stebėjimo data yra 

1982-06-25; 

• už ~385 m į šiaurės rytus nuo PŪV esanti kovo radavietė RAD-CORFRU003230 (vystymosi stadija – 

suaugęs individas veisimosi vietoje, veiklos požymiai – lizdas, ola ir pan., stebėjimo data 2014-04-23); 

• už ~730 m į rytus nuo PŪV esanti vandeninės plaumuonės augavietė AUG-NYMPEL050177, žydintis 

augalas, sąžalynas, stebėjimo data 2015-06-27.   

 
Pav. 1.15 Valstybinės geologijos tarnybos informacinės sistemos pelkių ir durpynų žemėlapio ištrauka (žiūrėta: 2018-

06-28) 

 
Pav. 1.16 Ištrauka iš informacinės sistemos „Lietuvos teritorijos natūralioje gamtinėje aplinkoje gyvenančių ar 

laikinai esančių saugomų laukinių gyvūnų, augalų ir grybų rūšių informacinė sistema“ tinklalapio (šaltinis: 

https://sris.am.lt/, žiūrėta: 2018-08-13) 
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Remiantis VENBIS duomenų bazės informacija – paukščių ir šikšnosparnių stebėjimų duomenų bazės 

žemėlapiu 12, PŪV teritorijoje nėra stebėta šikšnosparnių, perinčių, žiemojančių ar migruojančių paukščių (pav. 1.17).  

Artimiausi stebėti paukščiai ir šikšnosparniai: 

• už ~200 m į pietus nuo PŪV perintys paukščiai; 

• už ~490 m į pietus nuo PŪV šikšnosparniai; 

• už ~850 m į pietryčius nuo PŪV žiemojantys paukščiai. 

Pažymėtina, kad VENBIS duomenų bazė yra skirta vėjo elektrinių poveikiui vertinti13. 

 
Pav. 1.17 VENBIS Paukščių ir šikšnosparnių stebėjimų duomenų bazės tinklalapio ištrauka (šaltinis: 

http://corpi.lt/venbis/index.php/observation/open) 

 Kraštovaizdis 

Remiantis Klaipėdos m. bendrojo plano, patvirtinto Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2007 m. balandžio 

5 d. sprendimu  Nr. T2-110 „Dėl Klaipėdos miesto bendrojo plano patvirtinimo“, Kraštovaizdžio tvarkymo brėžiniu, 

PŪV eis per bendrojo naudojimo teritoriją, užstatytą teritoriją ir teritoriją, kuriai siūloma keisti teritorijos naudojimo 

profilį iš gamybinės į komercinę-visuomeninę (žr. pav. 1.18). 

Pagal Lietuvos Respublikos kraštovaizdžio erdvinės struktūros įvairovės ir jos tipų identifikavimo studijos 

(2013 m.) vizualinės struktūros žemėlapį PŪV eina per V0H0-a kraštovaizdžio tipą: neišreikšta vertikalioji sąskaida 

(lyguminis kraštovaizdis su 1 lygmens videotopais), vyraujančių uždarų nepražvelgiamų erdvių kraštovaizdis, 

kraštovaizdžio erdvinėje struktūroje išreikštas vertikalių ir horizontalių dominantų kompleksas (žr. pav. 1.19). Ši 

teritorija nepriskiriama vertingiausioms estetiniu požiūriu Lietuvos kraštovaizdžio vizualinės struktūroms. 

                                                      
12 Šaltinis: http://corpi.lt/venbis/index.php/observation/open 
13 Remiantis VENBIS duomenų bazės teritorijų jautrumo žemėlapiu paukščių ir šikšnosparnių atžvilgiu, PŪV patenka į teritoriją, kuri yra 

mažai jautri ir labai jautri teritorija šikšnosparnių atžvilgiu, labai jautri teritorija paukščių atžvilgiu, mažai jautri teritorija migruojančių ir 

žiemojančių paukščių atžvilgiu, labai jautri teritorija perinčių paukščių atžvilgiu. VENBIS duomenų bazės teritorijų jautrumo žemėlapio 

paukščių ir šikšnosparnių atžvilgiu žemėlapio skaičiavimo metodika yra pateikta ataskaitoje „Internetinio žemėlapio su biologinei įvairovei 

svarbiomis teritorijomis VE plėtros kontekste aiškinamoji dalis“ (http://corpi.lt/venbis/files/reports/VENBIS_3_1_2.pdf). Ataskaitos pirmame 

skyriuje „Informacija apie įvesties duomenis“ yra teigiama, kad suvestinė informacija yra skirta paukščių ir šikšnosparnių jautrumo vėjo 

elektrinių poveikiui vertinti (5-11 p.). Ataskaitos skyriuje „4.Apibendrinimas“ (31 p.) nurodyta, kad „Sukurtas žemėlapis gali suteikti vėjo 

elektrinių vietos pasirinkimo alternatyvą, potencialiai sukeliant mažiau grėsmės biologinei įvairovei, gali padėti investuotojams išvengti didelių 

išlaidų tolesniuose etapuose, o PAV subjektams – greitai įvertinti teritorijos tinkamumą vėjo elektrinių veiklai <...>“. Iš to seka išvada, jog 

teritorijų jautrumo žemėlapis paukščių ir šikšnosparnių atžvilgiu yra sudarytas konkrečios ūkinės veiklos – vėjo elektrinių – poveikiui įvertinti, 

o ne visų ūkinių veiklų poveikiui vertinti, dėl to neteisinga būtų teigti, kad ūkinė veikla „Bastionų g. su nauju tiltu per Danės upę, Klaipėdos 

mieste, statyba“ planuojama jautrioje teritorijoje paukščių ir šikšnosparnių atžvilgiu. 
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Pav. 1.18 Klaipėdos miesto bendrojo plano Kraštovaizdžio tvarkymo plano ištrauka (planuojama statyti Bastionų g. 

su nauju tiltu pavaizduoti  juoda taškine linija) 

 
Pav. 1.19 Lietuvos Respublikos kraštovaizdžio erdvinės struktūros įvairovės ir jos tipų identifikavimo studijos 

Lietuvos kraštovaizdžio vizualinės struktūros žemėlapio ištrauka (šaltinis: 

http://www.am.lt/VI/article.php3?article_id=13398, žiūrėta: 2018-06-21)  
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Vadovaujantis Nacionalinio kraštovaizdžio tvarkymo plano (2015 m.) Kraštovaizdžio tvarkymo zonų brėžiniu, 

PŪV yra smėlingoje pajūrio lygumoje, kur vyrauja urbanistinis konservacinis-tausojantis kraštovaizdžio naudojimo 

pobūdis. 

Nekilnojamosios kultūros vertybės 

Pagal Kultūros vertybių registro14 žemėlapio duomenis, PŪV patenka į sekančias kultūros vertybių registro 

teritorijas ir apsaugos pozonius:   

• Klaipėdos senojo miesto vieta su priemiesčiais (kodas 27077); 

• Klaipėdos miesto istorinė dalis, vad. Naujamiesčiu (kodas 22012) ir jo vizualinės apsaugos pozonis; 

• Klaipėdos senamiestis (kodas 16075) ir jo vizualinės apsaugos pozonis; 

• Klaipėdos šiluminės elektrinės pastatų komplekso (kodas 25808) vizualinės apsaugos pozonis. 

 

PŪV ~2 metrų atstumu priartėja prie šios kultūros vertybių teritorijos: 

• Pastatas (kodas 31831).  

PŪV nekerta ir nesiriboja su taškiniais kultūros paveldo objektais. Kultūros vertybių registro teritorijos, 

objektai, jų apsaugos zonos pavaizduoti pav. 1.20 ir situacijos schemoje priede Nr. 1.   

 
Pav. 1.20 Nekilnojamosios kultūros paveldo vertybės PŪV gretimybėse (žiūrėta: 2018-06-28) 

Pažymėtina, kad planuojamas griauti  pastatas, esantis adresu Bangų g. 11, nėra įtrauktas į kultūros vertybių 

registrą kaip kultūros paveldo objektas. Planuojama ūkinė veikla bus įgyvendinama atsižvelgiant į Lietuvos 

Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo (1994 m. gruodžio 22 d. Nr. I-733) nuostatus, 

nepažeidžiant kultūros vertybių registro objektų vertingųjų savybių. Bangų gatvėje tašytų akmenų grindinys bus 

perklotas ir išsaugotas. 

                                                      
14 Šaltinis: http://kvr.kpd.lt/#/static-heritage-search 
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Žemės gelmių ištekliai 

Vadovaujantis Lietuvos Geologijos tarnybos Naudingųjų iškasenų telkinių žemėlapiu, PŪV teritorijoje nėra 

naudingųjų iškasenų telkinių ir išteklių plotų. Artimiausi telkiniai ir plotai: 

• už ~4,8 km į šiaurės rytus nuo PŪV yra išteklių plotas Slengiai (Nr. 1603, išteklių rūšis – žvyras, būklė – 

išeksploatuotas); 

• už ~7,4 km į pietus nuo PŪV yra išteklių plotas Smeltė (Nr. 3284, išteklių rūšis – gintaras, būklė – 

išeksploatuotas); 

• už ~7,9 km į pietus nuo PŪV yra išteklių plotas Gintaro I plotas (Nr. 1651, išteklių rūšis – gintaras, būklė –

nenaudojamas); 

• už ~9 km į pietryčius nuo PŪV yra naudingųjų iškasenų telkinys Rimkai (Nr. 4710, išteklių rūšis – smėlis ir 

žvyras, būklė – naudojamas). 

Pagal Lietuvos Geologijos tarnybos Geologinių reiškinių ir procesų žemėlapį prie PŪV nėra geologinių 

reiškinių (smegduobių, įgriuvų, nuošliaužų ir kitų reiškinių). Artimiausias objektas – už ~3,2 km į pietryčius nuo 

PŪV esanti griova (Nr. 907), Smiltynėje. 

Avarijų rizika 

Planuojamos ūkinės veiklos teritorijoje nėra vietovių, kurios keltų avarijų riziką planuojamai ūkinei veiklai. 

Tai yra, PŪV nepatenka į karstinį rajoną bei karstinių procesų aktyvumo teritorijas, pavojingų objektų ar praeityje 

užterštas teritorijas (vadovaujantis Lietuvos geologijos tarnybos Karstinio rajono žemių ekologinio pažeidžiamumo 

grupių žemėlapiu ir Potencialių taršos židinių ir geologinių tyrimų žemėlapiu). Pagal Potvynių grėsmės ir rizikos 

žemėlapį, PŪV patenka į teritorijas, kuriose yra 0,1 %, 1% ir 10 % tikimybės užliejamos priekrantės teritorijos ir 10 

% tikimybės sniego tirpsmo ir liūčių potvyniai, tačiau dėl to įtaka PŪV nenumatoma (žr. 1.9 pav.).  

Kita  

Aplinkos oras. Klimatas.  

Vadovaujantis Foninio aplinkos oro užterštumo naudojimo planuojamos ūkinės veiklos poveikiui aplinkos 

orui įvertinti rekomendacijomis, patvirtintomis Aplinkos apsaugos agentūros direktoriaus 2008 m. liepos 10 d. 

įsakymu Nr. AV-112 „Dėl Foninio aplinkos oro užterštumo naudojimo planuojamos ūkinės veiklos poveikiui aplinkos 

orui įvertinti rekomendacijų patvirtinimo“ foniniam vietovės aplinkos oro užterštumui įvertinti naudojamos aplink 

planuojamą ūkinės veiklos objektą iki 2 km atstumu esančios aplinkos oro kokybės tyrimo (toliau – OKT) stoties 

„Klaipėda, Centras“ duomenys. Naujausia informacija, tai yra 2017 m. vidutinės metinės teršalų koncentracijos OKT 

stotelėje15, pateikta 1.3 lentelėje.  

1.3 lentelė 2017 m. vidutinės metinės teršalų koncentracijų vertės oro kokybės tyrimo stotelėje  

Stotis 

Koordinatės LKS’94 

sistemoje 
Vidutinė metinė koncentracija 

X Y KD10, µg/m3 KD2,5, µg/m3 SO2, µg/m3 
NO2, 

µg/m3 
CO,  mg/m3 

Klaipėda 

Centras 
320353 6178480 15,2 - 7,9 18,6 0,229 

Ribinė vertė - - 40 25 20 40 

10 (8 val. 

vidurkinimo 

laikas) 

  

OKT stotyje nėra matuojamos kietųjų dalelių (KD2.5) ir benzeno koncentracijos. Remiantis aukščiau 

minėtomis rekomendacijomis, jeigu aplink planuojamą objektą 2 km atstumu nėra OKT stoties, eiliškumo tvarka 

skaičiavimams reikia naudoti indikatorinių aplinkos oro kokybės vertinimų, atliktų per pastaruosius penkerius metus 

arba modeliavimo būdu nustatytų aplinkos oro užterštumo duomenis. Vadovaujantis rekomendacijomis, benzeno 

foninė koncentracijos vertė įvertinta pagal 2014 metų statistinius oro kokybės rodiklius, kuriuos teikia Aplinkos 

apsaugos agentūra. Ji lygi 0,17 µg/m3. KD2,5 foninė tarša įvertinta pagal smulkiųjų kietųjų dalelių koncentracijos 

Klaipėdoje 2017 m. žemėlapį, ji yra lygi 22 µg/m3. Pažymėtina, jog foninės teršalų metinės koncentracijos nustatytų 

ribinių verčių neviršija (žr. 1.3 lentelę).    

Klimato kaitos procesai gali vykti dėl planuojamos ūkinės veiklos išmetamų į atmosferą šiltnamio efektą 

sukeliančių dujų (toliau - ŠESD). Pagrindinis PŪV metu į atmosferą išsiskirsiančios ŠESD yra anglies dioksidas. 

                                                      
15 Šaltinis: http://oras.gamta.lt/files/2017_metines_fonines_konc_patiksl_koordinates.pdf 
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Anglies monoksidas išmestas iš taršos šaltinių į aplinkos orą atmosferoje išsilaiko apie mėnesį, po to oksiduojasi į 

anglies dioksidą. Anglies monoksido foninė metinė koncentracija analizuojamoje teritorijoje pateikta 1.3 lentelėje. 

Triukšmas 

Aplinkos triukšmo monitoringo duomenys 

Prie gyvenamojo namo Bangų g. 10 vykdomas triukšmo monitoringas. 2012-2016 m. laikotarpiu 

ekvivalentinis triukšmo lygis Ldienos prie namo svyravo nuo 54,2 iki 79,7 dB, Lvakaro – nuo 54,1 iki 70,4 dB, Lnakties – 

nuo 40,9 iki 56,5 dB, Ldvn nuo 56,5 iki 77,2 dB (pav. 1.21).  

Iš akustinės situacijos kitimo laike matyti, kad nuo 2014 m. triukšmo lygis prie Bangų g. 10 namo turi 

tendenciją mažėti. Pagal naujausius triukšmo matavimus, 2016 m. spalį16 ekvivalentinis triukšmo lygis neviršijo 

ribinių dydžių visais paros periodais. 

Klaipėdos miesto triukšmo žemėlapių duomenys 

Klaipėdos m. sav. taryba 2012 m. liepos 26 d. sprendimu Nr.T2-199 „Dėl strateginių triukšmo žemėlapių 

patvirtinimo“ yra patvirtinusi strateginius Klaipėdos miesto triukšmo žemėlapius. Remiantis šiais kelių transporto 

triukšmo žemėlapiais17, triukšmo lygis nakties metu Danės g. ir Bangų g. gyvenamųjų pastatų aplinkoje siekia 55-60 

dBA, Baltikalnio g. – 45-54 dBA, Gluosnių g. – 45-49 dBA (pav. 1.22). Triukšmo lygis Ldvn Danės g. ir Bangų g. 

gyvenamųjų pastatų aplinkoje siekia 65-70 dBA, Baltikalnio g. – 59-64 dBA, Gluosnių g. – 55-59 dBA (pav. 1.23). 

                                                      
16Šaltinis:http://www.klaipedosmonitoringas.lt/failai/Klaipedos%20miesto%20sav.%20aplinkos%20monitoringo%20ataskaita%20uz%20201

6%20m.pdf 
17Šaltinis: http://kmsa.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=88a5514e62b0432fa885c5000dc24ad0 

  

  
Pav. 1.21 Triukšmo lygio matavimo rezultatai prie Bangų g. 10 namo 2012-2016 metų laikotarpiu  
(šaltinis: http://www.klaipedosmonitoringas.lt/?vieta=aplinkos_triuksmo) 
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Pav. 1.22 Triukšmo sklaidos Lnakties ištrauka iš Klaipėdos miesto strateginio kelių transporto triukšmo žemėlapio 

 

 

 

Pav. 1.23 Triukšmo sklaidos Ldvn ištrauka iš Klaipėdos miesto strateginio kelių transporto triukšmo žemėlapio 



 

POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO PROGRAMA                            AIŠKINAMASIS RAŠTAS 

28 
PŪV - Bastionų g. su nauju tiltu per Danės upę, Klaipėdos mieste, statyba 

Klaipėdos miesto triukšmo prevencijos zonos 

Klaipėdos miesto savivaldybės taryba 2012 m. gruodžio 20 d. sprendimu Nr. T2-334 „Dėl triukšmo 

prevencijos zonų žemėlapių patvirtinimo“ yra patvirtinusi Klaipėdos miesto savivaldybės transporto paros triukšmo 

(Ldvn) prevencijos zonų žemėlapį. Žemėlapio ištrauka yra pateikta pav. 1.24. Remiantis šiuo žemėlapiu, prie Danės 

g., Bangų g. ir Laivų skg. gyvenamųjų pastatų fasadų triukšmo lygis Ldvn viršija  normą 1-4 dBA. 

 

 

 
 

Pav. 1.24 Ištrauka iš Klaipėdos miesto savivaldybės transporto paros triukšmo (Ldvn) prevencijos zonų 

žemėlapio 
 

Visuomenės sveikatos rodikliai 

Pagal Lietuvos statistikos departamento teikiamus statistinius duomenis bei remiantis Klaipėdos miesto 

savivaldybės visuomenės sveikatos stebėsenos 2016 metų ataskaitos duomenimis, gyventojų skaičius Klaipėdos 

mieste kasmet mažėja (žr. 1.4 lentelę). Klaipėdos m. sav. gyventojai pagal lytį – 55,1 proc. moterų ir 44,9 proc. vyrų. 

Didžiąją gyventojų dalį (60,8 proc.) sudaro darbingo amžiaus gyventojai. Išlieka gyventojų senėjimo tendencija, nes 

Klaipėdos m. sav. gyvena daugiau pensinio amžiaus žmonių nei vaikų, natūrali gyventojų kaita išlieka neigiama ir 

kiekvienais metais didėja (žr. 1.4, 1.6 lenteles). Lyginant Klaipėdos m. sav. ir Lietuvos Respublikos duomenis, išlieka 

ta pati tendencija – kasmet gyventojų skaičius mažėja, natūrali gyventojų kaita išlieka neigiama ir didėja.  

Pagrindinės ligos, nuo kurių Klaipėdos m. sav. ir Lietuvos Respublikoje mirštama dažniausiai ir jų skaičius 

pateiktos 1.5 lentelėje. Mirusiųjų skaičius, tenkantis 100 tūkst. gyventojų, analizuojamose vietovėse išlieka panašus. 
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1.4 lentelė. Klaipėdos m. sav. gyventojų demografiniai rodikliai 2016 – 2018 metų laikotarpiu (šaltinis: Lietuvos 

statistikos departamentas, nuoroda: https://osp.stat.gov.lt/) 
 Nuolatinių gyventojų skaičius liepos 1 d. | asmenys Natūrali gyventojų kaita | asmenys 

Miestas Vyrai ir moterys 

2018 m 2017 m 2016 m 2018 m 2017 m 2016 m 

Lietuvos Respublika 1 878 304 * 1 895 859 1 929 207 - -11 446 -10 483 

Klaipėdos m. sav. 148 090 * 149 860 153 030 - -323 -305 
* išankstiniai duomenys 

 

Pagal Klaipėdos miesto savivaldybės visuomenės sveikatos stebėsenos 2016 metų ataskaitoje teikiamus 

duomenis, iš 11 savivaldybės rodiklių, kurie pateko į prasčiausių rodiklių grupę, buvo išrinktos 3 prioritetinės 

Klaipėdos m. sav. sritys: 

• Mirtingumas dėl priežasčių, susijusių su narkotikų vartojimu, 100 000 gyventojų.  

Klaipėdoje dėl narkotinių medžiagų vartojimo 2016 m. mirė 17 asmenų (11,1 atvejo 100 000 gyventojų), o Lietuvos 

rodiklis yra 2,5 karto mažesnis (4,5/100 000 gyventojų); 

• Metų amžiaus vaikų MMR1 (tymų, epideminio parotito, raudonukės vakcina, 1 dozė) skiepijimo apimtys 

bei 1 metų amžiaus vaikų DTP3 (difterijos, stabligės, kokliušo vakcina), poliomielito ir B tipo 

Haemophilus influenzae infekcijos skiepijimo apimtys (3 dozės); 

Klaipėdoje pasiskiepijusių vaikų skaičius minėtomis vakcinomis procentais yra mažesnis nei Lietuvos vidurkis. 

• Sergamumas II tipo cukriniu diabetu (E11) 10 000 gyventojų. 

Sergamumas II tipo cukriniu diabetu Klaipėdos m. sav. yra didesnis už Lietuvos rodiklį. Sergamumas II tipo 

cukriniu diabetu tiek Lietuvoje, tiek Klaipėdoje turi didėjimo tendenciją. Nutukimas tiesiogiai susijęs su II tipo 

cukrinio diabeto atsiradimu. Klaipėdos mieste nuo 2009 iki 2016 m. antsvorį turinčių vaikų skaičius nuo 3 proc. 

padidėjo iki 13,6 proc. 

1.5 lentelė. Mirusiųjų skaičius Klaipėdos m. sav. nuo pagrindinių ligų (šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas, 

nuoroda: https://osp.stat.gov.lt/) 
 Mirusiųjų skaičius, tenkantis 100 tūkst. gyventojų | asmenys 

2005 m 2006 m 2007 m 2008 m 2009 m 

Lietuvos 

Respublika 

Piktybiniai 

navikai 
236 240 245 246 244 

Kraujotakos 

sistemos ligos 
698 717 720 704 698 

Kvėpavimo 

sistemos ligos 
51 50 58 50 47 

Išorinės mirties 

priežastys 
163 157 155 143 125 

Klaipėdos m. 

sav. 

Piktybiniai 

navikai 
230 228 250 253 243 

Kraujotakos 

sistemos ligos 
485 542 549 563 535 

Kvėpavimo 

sistemos ligos 
44 53 52 40 50 

Išorinės mirties 

priežastys 
134 153 131 113 117 

Jautriausiai gyventojų grupei yra priskiriami vaikai, senyvo amžiaus gyventojai. Tai grupė, kurie jautriausiai 

reaguoja į padidintą taršą. 1.6 lentelėje pateikti Klaipėdos m. sav. gyvenančių 0-15 metų bei pensinio amžiaus 

gyventojų skaičius pagal Lietuvos statistikos departamento teikiamus duomenis. Abiejų grupių gyventojų skaičius, 

vertinant paskutinius trejus metus, išlieka panašus. 

1.6 lentelė. Gyventojų skaičius, priskiriamas jautriausiai gyventojų grupei (šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas, 

nuoroda: https://osp.stat.gov.lt/) 
 Nuolatinių gyventojų skaičius metų pradžioje (vyrai ir moterys) 

Gyventojai (0-15 metų amžiaus) Pensinio amžiaus gyventojai 

2018 m  2017 m 2016 m 2018 m 2017 m 2016 m 

Klaipėdos m. sav. 25 612 25 574 25 618 33 480 33 812 34 93 
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1.2 PŪV FIZINĖS IR TECHNINĖS CHARAKTERISTIKOS 

1.2.1 PŪV etapų aprašymas 

PŪV yra sudaryta iš dviejų etapų (techninių darbo projektų): 

• I etapas. Bastionų g. su nauju tiltu per Danės upę, Klaipėdos mieste, statyba. Šį etapą sudaro: Bastionų 

gatvės nuo Danės g. iki Danės upės statyba, judančio tilto per Danės upę statyba, Bastionų gatvės nuo 

Danės upės iki Gluosnių gatvės statyba, Danės upės krantinių rekonstrukcija; 

• II etapas. Bastionų g. su nauju tiltu per Danės upę, Klaipėdos mieste, statyba. Šį etapą sudaro: Bastionų g. 

tiesimas nuo Gluosnių g. iki Bangų g., dalies Baltikalnio ir dalies Bangų g. rekonstrukcija.  

Techniniai darbo projektai rengiami 2016-2019 metais. Projekto įgyvendinimas (rangos darbai) planuojamas 

etapais: I etapas 2019-2021 m., II etapas 2020-2021 m. Gatvės eksploatacijos laikas neterminuotas. Tilto 

skaičiuojamasis eksploatacijos periodas – 100 metų.  

1.2.2 PŪV fizinės charakteristikos 

 

Planuojamos ūkinės veiklos apimtyje Klaipėdos mieste planuojama: Bastionų gatvės statyba nuo Danės gatvės 

iki Danės upės, judančio tilto statyba per Danės upę, Bastionų gatvės statyba nuo Danės upės iki Bangų gatvės, Danės 

upės krantinių, ties planuojamu statyti tiltu, rekonstrukcija. Išsamesnė informacija apie planuojamus sprendinius 

pateikiama žemiau. 

 

Tiltas per Danės upę  

 

Planuojamo tilto ilgis – 55,50 m, plotis – 19,80 m. Tiltas planuojamas 4 eismo juostų, kurių plotis po 3,25 m, 

C2 kategorijos gatvė su pėsčiųjų taku abiejose gatvės pusėse (1,5 m pločio) ir dviračių taku vienoje gatvės pusėje 

(3,0 m pločio). Tilto konstrukcija: judantis (pakeliamas). Kilnojamas tiltas projektuojamas kaip svertinis tiltas, kurį 

sudaro dvi atskiros svirtys, tvirtinamos ant pilonų. Pakeliama dalis – vienos angos, atveriamo tipo su pakėlimo 

svirtimis įtvirtintomis pilonuose ir templėmis. Tilto pakėlimų skaičius per metus – 500 kartų (šiltuoju metų 

laikotarpiu, esant teigiamai temperatūrai). Numatomas lietaus vandens nuo tilto pakloto ir vandens iš mechanizmų 

patalpų surinkimas bei nuvedimas į lietaus nuotekų tinklus su pirminiu vandens valymu nuo teršalų (pvz., išsiliejus 

hidraulinei alyvai). Numatomas tilto dekoratyvinis apšvietimas.  

Tilto laikomoji galia atitinka LST EN 1991-2 reikalavimus 1 ir 2 apkrovų modeliams. Tiltas bus statomas ant 

gręžtinių gelžbetoninių polių pamatų. Atramos monolitinio gelžbetonio, perdanga plieninė (judanti dalis) ir 

gelžbetoninė (nejudanti dalis). Polinių pamatų ir atramų rostverkų įrengimui (tarpinė atrama statoma upėje) upės 

vanduo nuo pamatų duobių bus atitveriama plieniniais spraustasieniais. Iškastas pamatų įrengimui gruntas bus 

panaudotas tų pačių pamatų duobių užpylimui, jei tinkamas – kelio sankasų įrengimui, paviršių (darbų ribose) 

planiravimui. Tilto plieninė perdanga, pilonai, balansyrinės sijos atvežamos į statybvietę kaip gaminiai ir 

montuojamos kranais. Atramos ir nejudanti tilto dalis betonuojamos vietoje. Patiltėje abipus farvaterio bus įrengiami 

apsauginiai aptvėrimai saugantys nuo praplaukiančio laivo smūgių į tilto konstrukcijas. Apsauginiai aptvėrimai 

įrengiami iš plieninių vamzdinių profilių įspraudžiamų į upės dugną ir plieninių atitvarinių juostų.  

Tilto architektūrinė vizualizacija pateikta priede Nr. 16 „Tilto bendras vaizdas ir architektūrinė vizualizacija“. 

Tilto prieigų sutvarkymo planas pateiktas priede Nr. 17 „Tilto prieigų sutvarkymo planas“. 

 

Gatvė, prietilčiai ir patiltė 

 

Bastionų gatvė - projektuojama C2 kategorijos gatvė, 522 m ilgio, 4 eismo juostų, kurių plotis po 3,25 m,  su 

dviračių taku (3,0 m pločio, lygi asfalto danga) vienoje gatvės pusėje ir pėsčiųjų taku (1,5 m pločio, danga – betoninės 

trinkelės) abiejose gatvės pusėse, nuo važiuojamosios dalies atskiriama žaliąja skiriamąja juosta. Gatvės raudonosios 

linijos plotis – 25 m. Abiejose Akmenos-Danės upės pusėse įrengiami dviračių ir pėsčiųjų takai.  

Gatvės dangos skersinis nuolydis dvišlaitis, kintantis nuo 2,0 iki 2,5 %. Šaligatvių, pėsčiųjų takų ir dviračių 

takų nuolydis kinta nuo 1,5 iki 2,5 %. Dangos konstrukcijos skersiniai pjūviai ir detalės yra pateikti priede Nr. 18 

„Dangos konstrukcijos skersiniai pjūviai“. 

PŪV teritorija pritaikoma neįgaliųjų judėjimui. Pėsčiųjų ir dviračių takai projektuojami taikant bekliūtės trasos 

reikalavimus. Visose galimose perėjimų per gatvę ir susikirtimų su šalutinėmis gatvėmis vietose bus numatomi gatvės 

bortų ir takų tinkamo išilginio nuolydžio (1:12) nuleidimai iki važiuojamosios dalies lygio (peraukštėjimas neturi 
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būti didesnis nei 2 cm), kad būtų užtikrintas saugus ir patogus eismas judėjimo negalią turintiems žmonėms. Taip pat 

PŪV numatytos priemonės regėjimo negalią turintiems žmonėms. Vadovaujantis aplinkos ir teritorijų pritaikymo 

žmonėms su regėjimo negalia projektavimo ir įrengimo, STR 2.03.01:2001 „Statiniai ir teritorijos. Reikalavimai 

žmonių su negalia reikmėms“ bei R ISEP 10 „Inžinerinių saugaus eismo priemonių projektavimo ir naudojimo 

rekomendacijų“ reikalavimais, pėsčiųjų takų susikirtimuose su gatvių važiuojamąja dalimi numatyti įrengti neregių 

įspėjamieji bei vedimo paviršiai. Pėsčiųjų takai, perėjos, pandusai, laiptai ir kitus žmonių su negalia trasoje esančius 

elementus numatyta gerai apšviesti tamsiuoju paros metu. 

Gatvėje numatomas vertikalus ir horizontalus gatvių bei pėsčiųjų ir dviračių takų ženklinimas. Sankryžose bei 

pėsčiųjų perėjose bus numatytas eismo valdymas šviesoforais, įvertinant šiuolaikines technologijas bei Lietuvos bei 

Europos sąjungos praktiką eismo saugumo srityje. Tikslesniam eismo valdymui užtikrinti atliktas eismo srautų 

modeliavimas. Saugiam eismui užtikrinti numatytas pėsčiųjų perėjų krypinis apšvietimas, o projektuojamoje gatvėje 

suprojektuotas gatvės bei pėsčiųjų ir dviračių takų apšvietimas. 

Bastionų g. ir Bangų g. numatytos 4 naujos visuomeninio transporto sustojimo vietos. 

Numatomas vertikalus ir horizontalus gatvių/sankryžų ženklinimas ir valdymas šviesoforais Bastionų g. 

sankryžoje su Danės g. ir su Bangų g. Patiltėje įrengiamas signalinis/šviesoforinis laivų eismo valdymas. Numatomas 

eismo užtvėrimas prietilčiuose, naudojant nuleidžiamus kelio užtvarus. Gatvių, pėsčiųjų-dviračių takų, 

rekonstruojamos Akmenos-Danės upės krantinių apšvietimas numatomas su maitinimu iš elektros tinklo ir (arba) 

atsinaujinančių energijos šaltinių. Inžinerinių tinklų statybos/rekonstrukcijos (vandentiekis, buitinės nuotekos, lietaus 

nuotekos, elektros tinklai, gatvės apšvietimas, telekomunikacijų tinklai ir kiti) projektuojamos pagal prisijungimo 

prie inžinerinių tinklų ar technines sąlygas (AB „TEO LT“ sąlygos, UAB „Gatvių apšvietimas“ sąlygos, AB 

„Energijos skirstymo operatorius“ sąlygos, UAB „Balticum TV“ sąlygos, AB „Klaipėdos energija“ sąlygos, 

Klaipėdos m. sav. administracijos sąlygos ir kt. sąlygos). Esamos apšvietimo linijos, ryšių linijos tinklai, kabelinės, 

orinės 0,4 ir 10 kV linijos, patenkančios į projektuojamos gatvės ribas, bus iškeltos arba apsaugotos pagal išduotas 

technines sąlygas projektavimui. Bangų gatvėje, perklojant istorinį akmenų grindinį, bus išlygintas dangos paviršius, 

siūlės tarp akmenų bus užpildytos mažai erozišku užpildu, todėl važiuojant per akmenis sumažės autotransporto 

bildėjimas. 

 

Krantinių sutvarkymas 

 

Numatytose darbų ribose dešinės krantinės fasadinės gelžbetoninės plokštės remontuojamos arba pakeičiamos 

naujomis surenkamomis gelžbetoninėmis plokštėmis, atsižvelgiant į jų būklę. Kairė krantinė paaukštinama iki 

projektuojamo žemės paviršiaus lygio. Sustiprinami krantinės pamatai įrengiant naujų polių eilę. Įrengiamos naujos 

fasadinės gelžbetoninės plokštės. 

Sutvarkomos prieigos prie numatomo statyti tilto – klojama nauja pėsčiųjų takų danga, statomi papildomi 

suoliukai ir šiukšliadėžės. Formuojamas naujas pontoninis praėjimas po tiltu nekeičia esamos krantinės linijos – 

nuvažiavimai projektuojami iškertant siauras esamos krantinės atkarpas. Kairėje upės pusėje projektuojamos 

amfiteatrinės, į upę orientuotos pasisėdėjimo vietos. Projektuojami želdynų intarpai, papildantys krantinių 

kompoziciją ir padedantys kurti patrauklią aplinką. Suformuojamas patogus patekimas ant tilto pėstiesiems, 

dviratininkams bei neįgaliesiems. Projektuojamas pėsčiųjų takų apšvietimas, naudojant taupius šviestuvus, 

sumontuotus ant apšvietimo stovų. Praėjimai po tiltu abiejose upės pusėse projektuojami naudojant pontonų sistemą. 

Klaipėdos m. sav. administracija 2016-11-15 raštu Nr. (4.39)-R2-3149 yra pritarusi projekto principiniams 

sprendiniams (rašto kopija pateikta priede Nr. 19).  

1.2.3 Duomenys apie planuojamos ūkinės veiklos paslaugas 

 

Pagal UAB „Kelprojektas“ Aplinkosaugos ir investicinių projektų skyriaus 2016 m. atliktą natūrinį ir 

ekonominį tyrimą prognozuojama, kad įgyvendinus Bastionų g. projektą (I ir II etapus), paros eismo intensyvumas 

Bastionų gatve bus apie 19 tūkst. aut./parą, iš jų 500 – 1500 autobusai. Bastionų gatvėje krovininio transporto 

(neskaitant lengvų dviašių sunkvežimių) eismas bus draudžiamas. Po projekto įgyvendinimo autotransporto srautai 

per miesto tiltus persiskirstys, per Bastionų tiltą važiuos apie 19 tūkst. aut./parą, o eismo intensyvumas per Mokyklos, 

Pilies ir Biržos tiltus sumažės. 

1.2.4 Duomenys apie energijos, kuro ir degalų naudojimą, energijos gamybą  

Vykdant statybos darbus naudojamas dyzelinis kuras, benzinas, suskystintos automobilinės dujos bei elektros 

energija.   
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Statybos – montavimo darbai aprūpinami elektros energija nuo artimiausiai esančių transformatorinių žemos 

įtampos skydinių, pravedus laikinas orines žemos įtampos linijas ir pastačius pasijungimo dėžes. 

Eksploatacijos metu bus naudojama elektros energija gatvei ir tiltui apšviesti, šviesoforui ir tiltui valdyti. 

Preliminarus skaičiavimo rezultatai parodė, kad tilto pakėlimui energijos sąnaudos sieks ~ 4000 kWh, o elektros 

energijos tiekimas lygus 160 kVA, priimant, kad elektrohidraulinės pavaros nominali galia 120 kW. Bastionų g. 

metinis elektros energijos suvartojimas – 39000 kWh. 

1.2.5 Duomenys apie naudojamas žaliavas, chemines (įskaitant tirpiklių turinčias) medžiagas ir preparatus 

(mišinius), jų saugojimą  

 

Šiuo metu tikslūs žaliavų kiekiai statybos darbams nėra žinomi. Gatvės ir tilto statybos metu bus daugiausia 

naudojama: gamtinis smėlis, skaldos pagrindo sluoksnis iš nesurištojo mišinio, asfaltas, gruntas, polimerinė medžiaga 

ženklinimui, dažai, plastikiniai vamzdžiai, bordiūrai, armatūrinis ir lakštinis plienas, betonas, gelžbetonis, 

aliumininis, organinis stiklas, augalinis dirvožemio sluoksnis, žolių sėklos, kuras ir kita. Tilto hidraulinėje sistemoje 

naudojama tik biologiškai suyranti alyva (pagal ISO 15380). Tikslūs žaliavų kiekiai bus pateikti baigiant rengti 

techninį darbo projektą.   

Radioaktyvių medžiagų, cheminių medžiagų ir preparatų (mišinių) naudoti ar saugoti nenumatoma. 

1.2.6 Duomenys apie atliekas 

 

Atliekų susidarymas statybos metu 

Atliekant statybos darbus, susidarys įvairių rūšių nepavojingos atliekos: asfaltbetonis (esamos kelio dangos 

nufrezavimas), betonas (kelio ženklų pamatai, įvairios dangos), metalai (kelio ženklai, atramos, atitvarai), mediena 

(želdiniai), gruntas ir akmenys, skalda, plastmasė ir kt. PAV rengimo etape tikslūs PŪV atliekų kiekiai nėra žinomi. 

Atliekų kiekiai ir tvarkymo būdai detaliai bus nurodomi atliekų tvarkymo žiniaraštyje, kuris sudaromas baigiant 

rengti techninį darbo projektą. 

 

Atliekų susidarymas PŪV eksploatacijos metu 

Eksploatuojant gatves susidaro vairuotojų ir pėsčiųjų paliekamos atliekos, kurias surenka už miesto gatvių 

priežiūrą atsakinga įmonė. Už atliekas, kurios susidaro eksploatuojant PŪV teritorijoje esančius inžinerinius tinklus 

(vandentiekį, lietaus nuotekas, elektros tinklus, telekomunikacijų tinklus, šilumos tinklus ir kita) yra atsakingi tų 

tinklų valdytojai. 

Eksploatacijos metu galimas tilto hidraulinės sistemos riebokšlių, sandariklių, oro ir alyvos filtrų taip pat 

pačios alyvos keitimas. Hidraulinėje sistemoje naudojama tik biologiškai suyranti alyva (pagal ISO 15380). 

Eksploatuojant naftos produktų ir nuosėdų atskirtuvą, susidarys perteklinio dumblo, naftos produktų, 

koalescensinio filtro atliekos, kurios yra priskiriamos pavojingų atliekų kategorijai. Atsižvelgiant į tai, atskirtuvo 

ištuštinimas visada turi būti atliekamas įmonių, kurios turi atitinkamus leidimus tokiems darbams atlikti. 

1.2.7 Informacija apie technologinius procesus  

 

Informacija apie planuojamos ūkinės veiklos technologinius procesus pateikta 1.2.1 skyriuje „PŪV fizinės 

charakteristikos“.  

1.2.8 Želdiniai  

 

Augalijos įvairovės aspektu PŪV teritorija nėra išskirtinė. Akmenos-Danės g. krantinėje pasodintus gluosnius 

numatoma persodinti. Dėl planuojamų statybos darbų ir užstatymo susisiekimo infrastruktūros objektais bus iškirsta 

medžių, kurių skersmuo nuo 5 cm (šeivamedis) iki 120 cm (gluosnis). Medžių rūšys – uosiai, eglės, kaštonai, 

gluosniai, klevai, liepos, tuopos, gluosniai, drebulės, šeivamedžiai, obelys, slyvos, robinijos/vikmedžiai ir kt. Taip 

pat bus šalinami krūmai. Dalies šalinamų medžių būklė yra bloga – palinkę nuo netaisyklingo genėjimo, turi 

pažeidimų, nudžiūvę, dalis medžių yra invazinės rūšies (pvz.: uosialapis klevas), todėl juos tikslinga iškirsti. PŪV 

darbams netrukdantys želdiniai, kuriuos tikslinga išsaugoti, bus išsaugoti.  

Dalies šių želdinių šalinimas buvo numatytas patvirtintuose detaliuosiuose planuose. Želdinių fotofiksacija ir 

šalinimo žiniaraščiai su preliminariu šalinamų želdinių kiekiu (pagal etapus) ir šalinamų, išsaugomų ir perkeliamų 

želdinių planinė padėtis bus pateikti Ataskaitos prieduose.  
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Šalinamų želdinių kiekiai dar gali nežymiai keistis. Galutinis šalinamų želdinių žiniaraštis su fotofiksacija bus 

pateiktas techniniame darbo projekte, kai bus aiškūs detalūs projektiniai sprendiniai ir pagal juos bus nustatoma, 

kuriuos želdinius būtina šalinti, o kuriuos yra galimybė išsaugoti. Želdiniai, kuriuos įmanoma išsaugoti atliekant 

statybos darbus bei kuriuos yra tikslinga išsaugoti, bus išsaugoti.  

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 m. sausio 31 d. įsakymu Nr. D1-87 „Dėl 

saugotinų medžių ir krūmų kirtimo, persodinimo ar kitokio pašalinimo atvejų, šių darbų vykdymo ir leidimų šiems 

darbams išdavimo, medžių ir krūmų vertės atlyginimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, saugotinų medžių ir krūmų 

kirtimui yra reikalingas savivaldybės leidimas. 

PŪV teritorijoje bus numatytas apželdinimas medžiais ir krūmais, atsižvelgiant į kitus projektinius sprendinius. 

Apželdinimas bus parengtas baigiant rengti techninį darbo projektą, kai bus aiškūs detalūs projektiniai sprendiniai, 

pagal kuriuos bus galima parinkti želdinimo vietas, t. y. laisvą plotą želdinti. 
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2. PŪV NUMATOMAS REIKŠMINGAS POVEIKIS, NUMATOMO 

REIKŠMINGO NEIGIAMO POVEIKIO APLINKAI IŠVENGIMO, 

SUMAŽINIMO IR KOMPENSAVIMO PRIEMONĖS 

PAV ataskaita bus rengiama vadovaujantis 2017 m. spalio 31 d. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 

patvirtintu įsakymu Nr. D1-885 „Dėl planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo tvarkos aprašo 

patvirtinimo“, kartu atsižvelgiant į Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo vadove teikiamas 

rekomendacijas. 

PAV ataskaitoje numatomi nagrinėti aplinkos elementai ir jų sąveika: 

• Vanduo; 

• Aplinkos oras ir klimatas; 

• Triukšmas ir vibracija; 

• Žemė (jos paviršius ir gelmės), dirvožemis; 

• Kraštovaizdis, saugomos teritorijos ir biologinė įvairovė; 

• Materialinės vertybės; 

• Nekilnojamosios kultūros vertybės; 

• Visuomenės sveikata; 

 

Poveikio aplinkai vertinimas planuojamas atlikti remiantis kiekybiniais metodais: techniniais skaičiavimais, 

kompiuterinėmis modeliavimo programomis, įskaitant geografines informacines sistemas (GIS), atliktais tyrimais, ir  

kokybiniais metodais: aprašomąja statistika, stebėsenos rezultatų analize, teritorijos situacijos analize, remiantis 

duomenų bazėmis, žemėlapiais, suinteresuotos visuomenės motyvuotais pasiūlymais; ekspertiniu vertinimu, 

statistinių duomenų analizės metodais, remiantis normatyviniais ir kitais dokumentais išnagrinėjant poveikį aplinkos 

komponentams. 

Esant poreikiui, Ataskaitoje bus nurodomos priemonės, kurias numatoma taikyti siekiant išvengti nustatyto 

reikšmingo neigiamo poveikio aplinkai ir visuomenės sveikatai, jį sumažinti arba kompensuoti. 

2.1 VANDUO  

 

PAV ataskaitos apimtyje bus pateikiama sekanti informacija apie esamą būklę PŪV teritorijoje ir gretimybėse: 

• Paviršiniai vandens telkiniai (jų apsaugos zonos ir pakrantės apsaugos juostos, potvyniai ir užliejamų 

teritorijų plotai, kita aktuali susijusi informacija); 

• Vietovės hidrogeologinės sąlygos; 

• Artimiausios vandenvietės, jų apsaugos zonos; 

• Požeminis vanduo. 

 

Planuojamos ūkinės veiklos galimas poveikis ir nustatymo metodas: 

• Informacija ir duomenys apie paviršinių (lietaus) nuotekų kiekį ir tvarkymą;  

• Poveikis paviršiniams vandens telkiniams statybos, eksploatacijos ir avarijų atveju; 

• Upės hidrologinio rėžimo galimas pokytis; 

• Krantinių deformacijos dėl galimo grunto prasėdimo. 

 

Vertinant galimą poveikį bus naudojamos oficialios duomenų bazės bei normatyviniai dokumentai: 

• Lietuvos geologijos tarnybos Požeminio vandens informacinė sistema (PožVIS), Valstybinė geologijos 

informacinė sistema (GEOLIS), Žemės gelmių registras (Požeminio vandens vandenviečių duomenys);  

• Lietuvos Respublikos upių, ežerų ir tvenkinių kadastras (UETK); 

• Potvynių grėsmės ir rizikos žemėlapis; 

• Aplinkosauginių priemonių projektavimo, įdiegimo ir priežiūros rekomendacijos „Vandens telkinių APR – 

VTA 10“, patvirtinimas Lietuvos Automobilių kelių direkcijos prie susisiekimo ministerijos generalinio 

direktoriaus 2010 m. balandžio 1 d. įsakymu Nr. V-89 (2010, Nr. 41 – 2017); 

• Specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos Nr. 343, patvirtintos 1992 m. gegužės 12 d. nutarimu Nr. 

343; 

• LR aplinkos ministro įsakymas 2001 m. lapkričio 7 d. Nr. 540 „Dėl paviršinių vandens telkinių apsaugos 

zonų ir pakrančių apsaugos juostų nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo“; 
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• Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2015 m. gruodžio 14 d. įsakymu Nr. D1-912 „Dėl požeminio 

vandens vandenviečių apsaugos zonų nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo“; 

• Klaipėdos miesto savivaldybės teritorijų planavimo dokumentai. 

 

Reikšmingo neigiamo poveikio aplinkai išvengimo, sumažinimo ir kompensavimo priemonės 

• Nustačius, jog planuojama ūkinė veikla galimai darys neigiamą poveikį, bus numatomos priemonės, kurios 

padės išvengti, sumažinti ar kompensuoti galimą neigiamą reikšmingą poveikį vandens aplinkai. 

 

Pažymėtina, jog upės vagos dugno linija nebus keičiama. Eksploatuojant planuojamą ūkinę veiklą vanduo 

nebus naudojamas. Buitinės, gamybinės nuotekos nesusidarys, todėl PAV apimtyje šie aplinkos elementai nebus 

nagrinėjami. 

2.2 APLINKOS ORAS IR KLIMATAS  

 

PAV ataskaitos apimtyje bus pateikiama ši informacija apie aplinkos oro esamą būklę PŪV teritorijoje ir 

gretimybėse: 

• Informacija apie vietovės meteorologines ir klimato sąlygas, foninį aplinkos oro užterštumą; 

• Informacija apie su planuojama ūkine veikla susijusius mobilius oro taršos šaltinius bei pagrindinius į 

aplinkos orą išsiskiriančius autotransporto teršalus.  

 

Planuojamos ūkinės veiklos galimas poveikis ir nustatymo metodas 

• Planuojamas oro taršos poveikis numatomas vertinti remiantis skaičiavimais (atliktu modeliavimu). 

Skaičiavimai bus atliekami ne tik nuo planuojamos statyti Bastionų g. ir tilto per Danės upę, bet visame 

susietame gatvių tinkle. Su PŪV susietas gatvių tinklas pateiktas pav. 2.1. Pasirinkta B ir C kategorijos 

gatvėmis apribota analizės teritorija, kurioje nauja jungtis gali turėti esminį poveikį transporto srautų 

persiskirstymui. Eismo intensyvumas, oro taršos lygio palyginimas susietame gatvių tinkle esamoje ir 

prognozuojamoje situacijose bus pateikti PAV Ataskaitoje. 

• Aplinkos oro teršalų emisijų skaičiavimai bus atlikti naudojant programinį paketą COPERT 4 (angl. 

Computer program to calculate emissions from road transport, kurią koordinuoja Europos aplinkos agentūra. 

Metodika yra įtraukta į „Į atmosferą išmetamo teršalų kiekio apskaičiavimo metodikų sąrašą“, kuris 

patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. 395.  

• PŪV metu į atmosferą išsiskirsiančios šiltnamio efektą sukeliančios dujos (toliau – ŠESD) yra anglies 

dioksidas, kurio šaltinis yra autotransportas. Išsiskiriančio anglies dioksido metinės emisijos skaičiuojamos 

pagal aukščiau minėtą patvirtintą (COPERT 4) metodiką. 

• Siekiant įvertinti galimą poveikį bus atliktas oro taršos sklaidos modeliavimas naudojant ISC-AERMOD 

View“ AERMOD modelį, kartu įvertinant vietovės meteorologines sąlygas ir foninį aplinkos oro užterštumą 

(duomenys naudojami vadovaujantis Foninio aplinkos oro užterštumo naudojimo planuojamos ūkinės 

veiklos poveikiui aplinkos orui įvertinti rekomendacijomis, patvirtintomis Aplinkos apsaugos agentūros 

direktoriaus 2008 m. liepos 10 d. įsakymu Nr. AV-112 „Dėl Foninio aplinkos oro užterštumo naudojimo 

planuojamos ūkinės veiklos poveikiui aplinkos orui įvertinti rekomendacijų patvirtinimo). Teršalų sklaidos 

skaičiavimo modelis pasirinktas atsižvelgiant į Aplinkos apsaugos agentūros patvirtintas Ūkinės veiklos 

poveikiui aplinkos orui vertinti teršalų sklaidos skaičiavimo modelių pasirinkimo rekomendacijas.  

• Sumodeliuotos teršalų koncentracijų vertės bus lyginamos su aplinkos oro užterštumo vertėmis, kurios 

nustatytos ir patvirtintos Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos 

ministro 2010 m. liepos 7 d. įsakymu Nr. D1-585/V-611 „Dėl aplinkos oro užterštumo sieros dioksidu, azoto 

dioksidu, azoto oksidais, benzenu, anglies monoksidu, švinu, kietosiomis dalelėmis ir ozonu normų 

patvirtinimo“.  

• Atliekant klimato kaitos aspektų vertinimą, bus vadovaujamasi Europos Komisijos, kitų šalių parengtomis 

gairėmis dėl klimato kaitos aspektų vertinimo rengiant poveikio aplinkai vertinimo ataskaitas. 

 

Reikšmingo neigiamo poveikio aplinkai išvengimo, sumažinimo ir kompensavimo priemonės 

• Nustačius, jog dėl planuojamos ūkinės veiklos į atmosferą išsiskirsiantys teršalai viršys nustatytas ribines 

vertes,  ar reikšmingai prisidės prie klimato kaitos skatinimo, bus siūlomos taršą mažinančios, klimato kaitą 

švelninančios priemonės. 
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2.3 ŽEMĖ (JOS PAVIRŠIUS IR GELMĖS), DIRVOŽEMIS 

 

PAV ataskaitos apimtyje bus pateikiama sekanti informacija apie žemės ir dirvožemio esamą būklę PŪV teritorijoje 

ir gretimybėse: 

• Vietovėje vyraujančių dirvožemių charakteristika; 

• Inžinerinės-geologinės ir hidrogeologinės sąlygos, gruntų sudėtis; 

• Geologiniai procesai ir reiškiniai, geotopai. 

 

Planuojamos ūkinės veiklos galimas poveikis ir nustatymo metodas 

• Poveikis dirvožemiui dėl autotransporto išmetamų teršalų eksploatuojant gatvę; 

• Poveikis dirvožemiui dėl paviršinio vandens susidarymo;  

• Poveikis galimų avarijų atveju naftos produktais planuojamos ūkinės veiklos statybos ar eksploatacijos metu; 

• Dirvožemio erozija. 

Galimas poveikis bus vertinamas remiantis projektiniais inžineriniais-geologiniais tyrimais numatytoje gatvės 

ir tilto vietovėje, Lietuvos geologijos tarnybos Valstybinė geologijos informacinės sistemos (GEOLIS) teikiamais 

duomenimis, kitomis duomenų bazėmis, normatyviniais dokumentais. 

 

Reikšmingo neigiamo poveikio aplinkai išvengimo, sumažinimo ir kompensavimo priemonės 

• Esant galimam poveikiui, bus numatomos priemonės, kurios padės išvengti, sumažinti ar kompensuoti 

galimą neigiamą reikšmingą poveikį dirvožemio aplinkai (pvz.: esamų gruntų stiprinimo darbai, atraminių 

sienučių įrengimas, derlingojo dirvožemio sluoksnio išsaugojimas, pažeistos teritorijos tvirtinimas 

dirvožemio sluoksniu). 

 

Pažymėtina, jog didelės apimties žemės darbai, kaip ir upės gilinimas ar vagos tiesinimas PŪV statybos metu 

neplanuojami. 

2.4 KRAŠTOVAIZDIS, SAUGOMOS TERITORIJOS IR BIOLOGINĖ ĮVAIROVĖ 

 

Žemiau pateikiama informacija, kuri bus aprašoma ir nagrinėjama PAV ataskaitos apimtyje.  

 

Esama būklė PŪV teritorijoje ir gretimybėse 

• Informacija apie kraštovaizdį, jo charakteristiką, vietovės reljefą; 

• Esamos rekreacinės teritorijos, parkai; 

• Biotopai; 

• Valstybės ir savivaldybių saugomos teritorijos ir „Natura 2000“ teritorijos; 

• Informacija apie saugomas rūšis, jų augavietes  ir radavietes; 

• Miškingumas, atskirieji želdynai, želdiniai; 

• Akmenės – Danės upės biologinė įvairovė. 

 

Planuojamos ūkinės veiklos galimas poveikis ir nustatymo metodas 

 

Galimas poveikis kraštovaizdžiui, saugomoms teritorijoms ir biologinei įvairovei (įskaitant želdynus) bus 

vertinamas ekspertiniu vertinimo metodu, remiantis: teritorijos Bastionų gatvės zonoje ir jos aplinkoje urbanistinės 

raidos analize ir planuojamų sprendinių poveikio teritorijos vertingosioms savybėms vertinimu, dendrologiniu 

želdynų įvertinimu, oficialiomis duomenų bazėmis (Saugomų teritorijų valstybės kadastru, Saugomų rūšių 

informacine sistema, EB svarbos buveinių duomenų baze, Valstybiniu miškų kadastru, Kertinių miško buveinių 

žemėlapiais), normatyviniais dokumentais (saugomas teritorijas reglamentuojančiais teisės aktais, specialiosiomis 

žemės ir miško naudojimo sąlygomis, patvirtintais miesto savivaldybės teritorijų planavimo dokumentais ir kitais 

planais), metodikomis ir studijomis (Lietuvos kraštovaizdžio politikos krypčių aprašu, Nacionalinio kraštovaizdžio 

tvarkymo plano sprendiniais, Lietuvos Respublikos kraštovaizdžio erdvinės struktūros įvairovės ir jos tipų 

identifikavimo studija, Vizualinės taršos gamtiniams kraštovaizdžio kompleksams ir objektams nustatymo 

metodika). 
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Poveikis vyraujančiam kraštovaizdžiui nagrinėjamas naujai planuojamų statyti objektų - tilto ir gatvės 

atsiradimo ir objektų dydžių aspektais. 

 

Reikšmingo neigiamo poveikio aplinkai išvengimo, sumažinimo ir kompensavimo priemonės 

• Nustačius, jog planuojama ūkinė veikla gali daryti neigiamą poveikį kraštovaizdžiui, biologinei įvairovei, 

želdynams, bus numatomos priemonės, kurios padės išvengti, sumažinti ar kompensuoti galimą neigiamą 

reikšmingą poveikį.  

2.5 MATERIALINĖS VERTYBĖS 

 

Esama būklė PŪV teritorijoje ir gretimybėse 

• PAV ataskaitoje bus pateikiama informacija apie žemės sklypuose (per kuriuos projektuojami PŪV 

sprendiniai) ir gretimybėse esančias materialines vertybes.  

 

Planuojamos ūkinės veiklos galimas poveikis ir nustatymo metodas 

• Numatomas galimas poveikis materialinėms vertybėms dėl PŪV sukeliamo triukšmo ir vibracijos; 

• Galimas poveikis materialinėms vertybėms dėl jų paėmimo (numatoma paimti: Gluosnių g. 6 pietvakarinė 

sklypo dalis, Danės g. 6 sklypo dalis), sunaikinimo (numatoma nugriauti pastatą, esantį Bangų g. 11) ar 

planuojamų žemės naudojimo apribojimų, pagal specialiąsias žemės ir miško naudojimo sąlygas.  

 

Vertinimas atliekamas remiantis duomenų bazėmis: Registrų centro teikiamais duomenimis, Regionų 

geoinformacinės aplinkos paslauga (REGIA), Lietuvos erdvinės informacijos portale (www.geoportal.lt) teikiamais 

duomenimis, normatyviniais dokumentais. 

 

Reikšmingo neigiamo poveikio aplinkai išvengimo, sumažinimo ir kompensavimo priemonės 

• Dėl numatomo galimo poveikio materialinėms vertybėms, esant poreikiui, numatomos priemonės 

reikšmingam neigiamam poveikiui išvengti, sumažinti ar kompensuoti. 

2.6 NEKILNOJAMOSIOS KULTŪROS VERTYBĖS 

 

Esama būklė PŪV teritorijoje ir gretimybėse 

• Informacija apie PŪV teritorijoje ir gretimybėse esančias nekilnojamąsias kultūros vertybes, kurios yra 

registruotos Kultūros vertybių registre, jų apsaugos reglamentą ir zonas.  

  

Planuojamos ūkinės veiklos galimas poveikis ir nustatymo metodas 

Poveikis nekilnojamosioms kultūros vertybėms numatomas vertinti ekspertiniu metodu parengiant: 

1. Teritorijos greta PŪV istorinės raidos tyrimų ataskaitą (istorinę apybraižą), kurioje istorinės medžiagos 

pagrindu nagrinėjama teritorijos struktūros raida ir turimos istorinės medžiagos pagrindu įvertinamas PŪV 

poveikis kultūros paveldo vertybėms. Tyrimai atliekami skirstant laikotarpius iki 1945 metų18 ir po jų,  

nagrinėjant svarbesnius teritorijos vystymosi momentus, urbanistinę raidą, pramonės bei infrastruktūros 

plėtrą.   

2. Teritorijos greta PŪV urbanistinės raidos analizę ir sprendinių poveikio kultūros paveldo teritorijų 

vertingosioms savybėms vertinimą, kur analizuojamas artimiausios PŪV aplinkos, istorinės ir urbanistinės 

raidos, plano bei erdvinės struktūros formavimas. Darbe: 
• Susipažinus su sukaupta tyrimų ir publikacijų medžiaga, istoriniu - kultūriniu palikimu ir paveldosauginiais 

reikalavimais bei apžvelgiant į teritorijos istorinės raidos etapus, aplinkos vertingąsias savybes, įvertinamas 

PŪV sprendinių poveikis kultūros paveldo vertybėms įtrauktoms į Kultūros vertybių registrą, poveikis 

kraštovaizdžiui ir apžvalgai; 

• Analizuojama kaip įgyvendinant PŪV bus kuriama urbanistinė struktūra, vertinant dominuojantį kvartalų 

užstatymo tipą, saugant autentiškumo požymius, pratęsiant Klaipėdos senamiesčiui būdingus erdvių 

formavimo principus, architektūros raišką bei išryškinant kultūrinę vertę.  

 

Reikšmingo neigiamo poveikio aplinkai išvengimo, sumažinimo ir kompensavimo priemonės 

                                                      
18 II pasaulinio karo metai, kuomet po miesto sugriovimo prasidėjo visiškai naujas raidos etapas. 

http://www.geoportal.lt/


 

POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO PROGRAMA                            AIŠKINAMASIS RAŠTAS 

38 
PŪV - Bastionų g. su nauju tiltu per Danės upę, Klaipėdos mieste, statyba 

• Nustačius galimą poveikį nekilnojamosioms kultūros vertybėms numatomos priemonės reikšmingam 

neigiamam poveikiui išvengti, sumažinti ar kompensuoti. 

 

Pažymėtina, jog planuojama ūkinė veikla yra suplanuota detaliaisiais planais ir poveikis kultūros paveldo 

vertybėms buvo išnagrinėtas detaliuose planuose, kurie suderinti su Kultūros paveldo departamento prie Kultūros 

ministerijos Klaipėdos teritoriniu padaliniu. 

2.7 VISUOMENĖS SVEIKATA 

 

Esama būklė PŪV teritorijoje ir gretimybėse 

• Analizuojama planuojamos teritorijos gyventojų esama sveikatos būklė, pateikiant sekančią informaciją:  

- vietovės gyventojų demografiniai rodikliai; 

- gyventojų sergamumo rodiklių analizė; 

- gyventojų rizikos grupių populiacijoje analizė; 

- gyventojų demografinių ir sveikatos rodiklių palyginimas su visos populiacijos duomenimis. 

• Tekstinėje bei grafinėje Ataskaitos dalyse pateikiami atstumai nuo planuojamos ūkinės veiklos iki 

rekreacinių, kurortinių, gyvenamosios, visuomeninės paskirties teritorijų ir pastatų.   

 

Planuojamos ūkinės veiklos galimas poveikis ir nustatymo metodas 

Planuojamos ūkinės veiklos poveikis visuomenės sveikatai nagrinėjamas analizuojant: 

• poveikį gyvenamajai, rekreacinei ir visuomeninei aplinkai; 

• poveikį elgsenos ir gyvensenos veiksniams – fiziniam aktyvumui; 

• poveikį psichologiniams veiksniams; 

• poveikį vietos darbo rinkai ir vietovės gyventojų demografijai; 

• sukeliamus fizikinius ir cheminius veiksnius:  

- vandens taršą (žr. 2.1 skyrių); 

- oro taršą (žr. 2.2 skyrių);  

- triukšmą ir vibraciją 

- ir kt. 

2.7.1. Triukšmas 

Esama būklė PŪV teritorijoje ir gretimybėse 

Vienas pagrindinių gatvėmis važiuojančių autotransporto priemonių keliamų poveikių yra triukšmas. Esama 

akustinė situacija vertinama remiantis: 

• Aplinkos triukšmo monitoringo duomenimis; 

• Klaipėdos m. strateginio triukšmo kartografavimo žemėlapių ir pagal juos parengtų triukšmo prevencijos 

planų duomenimis; 

• Detaliais esamos akustinės situacijos skaičiavimais. 

 

Planuojamos ūkinės veiklos galimas poveikis ir nustatymo metodas 

Planuojama akustinė situacija numatoma vertinti remiantis skaičiavimais (atliktu modeliavimu) susietame 

gatvių tinkle. Su PŪV susietas gatvių tinklas pateiktas pav. 2.1. Pasirinkta B ir C kategorijos gatvėmis apribota 

analizės teritorija, kurioje nauja jungtis gali turėti esminį poveikį transporto srautų persiskirstymui. 
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Pav. 2.1. Oro taršos ir triukšmo analizėje nagrinėjamas susietas gatvių tinklas (raudona spalva – esamas gatvių 

tinklas, žalia spalva – gatvių tinklas, įgyvendinus PŪV ir atlikus su ja susijusių gatvių rekonstravimą) 

 

Triukšmo sklaidos modeliavimą numatoma atlikti, naudojant CadnaA programinę įrangą, skaičiavimai 

planuojami atlikti naudojant „ISO 9613-2“ (stacionariems šaltiniams) ir „NMPB-Routes-96“ (autotransportui) 

metodikas, kurios rekomenduojamos strateginiam triukšmo kartografavimui pagal direktyvą 2002/49/EB dėl 

aplinkos triukšmo įvertinimo ir valdymo. Modelyje vertinami veiksniai, nuo kurių priklauso generuojamas triukšmo 

lygis (metinis eismo intensyvumas atskirais paros laikotarpiais, autotransporto greitis, kelio danga ir pan.) ir aplinkos 

veiksniai, įtakojantys triukšmo sklidimą aplinkoje (žemės paviršius, kliūtys, vietovės meteorologinės sąlygos).  

 

Numatomas fizikinės taršos - triukšmo, galinčio daryti poveikį visuomenės sveikatai, vertinimas, kuris 

atliekamas vadovaujantis Lietuvos higienos norma HN 33:2011 „Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir 

visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje“, patvirtinta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 

2011 m. birželio 13 d. įsakymu Nr. V-604 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 33:2011 „Triukšmo ribiniai dydžiai 

gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje“ patvirtinimo“. 

 

Reikšmingo neigiamo poveikio aplinkai išvengimo, sumažinimo ir kompensavimo priemonės 

Triukšmo mažinimo priemonės eksploatacijos laikotarpiui numatomos atsižvelgiant į triukšmo skaičiavimų 

rezultatus. Gali būti parenkamos eismo organizavimo, tylesnių kelio dangų parinkimo, triukšmo užtvarų ir kitos 

poveikio mažinimo priemonės.  
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  Statybos metu numatomos priemonės, atsižvelgiant į bendruosius triukšmo valdymo įstatymo reikalavimus  

ir į specialiuosius ribojimus, nustatytus Klaipėdos miesto sav. tarybos sprendimu19 bei Klaipėdos m. sav. 

administracijos direktoriaus įsakymu20 

2.7.2. Vibracija 

Vibracija yra normuojama gyvenamosiose, specialiosiose ir visuomeninėse patalpose higienos norma HN 

50:2016 „Visą žmogaus kūną veikianti vibracija: didžiausi leidžiami dydžiai ir matavimo reikalavimai 

gyvenamosiose, specialiosiose ir visuomeninėse patalpose“, patvirtina Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos 

ministro 2016 m. gruodžio 9 d. įsakymu Nr. V-1420. 

Vibracijų lygis priklauso nuo autotransporto priemonės tipo21, greičio, kelio dangos būklės, sankasos sluoksnių 

charakteristikų, atstumo tarp kelio ir pastato, tarp kelio ir pastato esančių grunto savybių, pastato konstrukcijos, 

medžiagų22. 

Pagrindinės galimos vibracijos nuo autotransporto pastatų viduje priežastys: 

• autotransporto priemonės perduodamos dinaminės jėgos į sankasą (kelio konstrukciją) ir grunto atsakas į 

tas jėgas;   

• oru sklindantis didelės galios triukšmas (ypač žemų dažnių), kuris generuoja pastato konstrukcijų virpesius 

(pav. 2.2). 

 
Pav. 2.2. Vibracijų ir triukšmo perdavimo iš triukšmo šaltinio priėmėjui iliustracija (adaptuota iliustracija pagal 

informacijos šaltinį: http://www.rivas-project.eu/index.php?id=4) 

Vibracijų lygiui modeliuoti nėra patvirtintų metodikų, todėl poveikis dėl galimų vibracijų, atsižvelgiant į abi 

aukščiau minimas vibracijų pastatuose, esančiuose netoli kelių/gatvių, priežastis, vertinamas remiantis tyrimais, 

atliktais panašiose situacijose (analogų metodas).   

 

Reikšmingo neigiamo poveikio aplinkai išvengimo, sumažinimo ir kompensavimo priemonės 

Nustačius galimą reikšmingą PŪV poveikį eksploatacijos metu, bus numatomos techninės priemonės 

neigiamam poveikiui sumažinti.  

 Numatoma, kad statybos darbų metu galimas neigiamam poveikiui sumažinti triukšmingų ir vibraciją 

keliančių darbų laikas turės derinti su savivaldybe. Esant poreikiui bus numatomos pastatų fizinės apsaugos statybų 

metu priemonės. 

                                                      
19 Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2009 m. gegužės 29 d. sprendimas Nr. T2-223 „Dėl triukšmo prevencijos viešose vietose taisyklių 

patvirtinimo“.  
20 Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2017-04-18 įsakymu Nr. AD-1938 „Dėl triukšmo šaltinių valdytojų, vykdančių 

statybos darbus gyvenamosiose patalpose ir gyvenamosiose teritorijose ir kurie nėra ūkio subjektai, planinių patikrinimų taisyklių 

patvirtinimo“.  
21 Vibracijos pastatuose įprastai juntamos, kai pravažiuoja sunkvežimis arba autobusas, o ne lengvasis automobilis. 
22 Šaltinis: Garg N, Sharma O (2010) Investigations on transportation induced ground vibrations. In M Burgess, J Davey, C Don, and T 

McMinn (Eds.), Proceedings of the 20th International Congress on Acoustics (ICA 2010). Sydney: The Australian Acoustical Society. 
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2.8 RIZIKOS ANALIZĖ IR JOS VERTINIMAS 

 

Esama būklė PŪV teritorijoje ir gretimybėse ir numatytos priemonės galimai rizikai sumažinti 

 

• Planuojamos ūkinės veiklos teritorijoje nėra objektų, kurios keltų avarijų riziką planuojamai ūkinei 

veiklai. Tai yra, PŪV nepatenka į karstinį rajoną bei karstinių procesų aktyvumo teritorijas, pavojingų 

objektų ar praeityje užterštas teritorijas. 

• Pagal Potvynių grėsmės ir rizikos žemėlapį, PŪV patenka į teritorijas, kuriose yra 0,1 %, 1% ir 10 % 

tikimybės užliejamos priekrantės teritorijos ir 10 % tikimybės sniego tirpsmo ir liūčių potvyniai. Statant 

Bastionų gatvę bei tiltą, vietovės reljefas bus paaukštintas, todėl potvynių tikimybė nagrinėjamoje 

teritorijoje sumažės, įtaka PŪV nenumatoma. 

• Remiantis planuojamos ūkinės veiklos galimų avarijų rizikos vertinimo rekomendacijomis R 41-02 

(Aplinkos ministro 2002 m. liepos 16 d. įsakymas Nr. 367), keliai ir tiltai priskiriami prie rizikos objektų. 

Kelių būdingiausi pavojingi veiksniai yra transporto priemonės ir pavojingi kroviniai. Pažymėtina, kad 

sunkiasvorio transporto eismas Bastionų gatve nebus leidžiamas, todėl ekstremalių situacijų rizika dėl 

pavojingų krovinių gabenimo beveik eliminuojama. 

• Laivų susidūrimo su tiltu avarijoms išvengti patiltėje yra įrengiamas signalinis/šviesoforinis laivų eismo 

valdymas. Jeigu sugestų tilto valdymo pagrindinė pavara (dažniausiai elektronika), būtų naudojama 

avarine pavara (veikimas mažesniu greičiu). 

• Neigiamo poveikio grėsmei avarijos atveju sumažinti tilto pakėlimo sistemoje numatyta naudoti 

biologiškai suyrantį hidraulinį skystį (tepalą). 

 

Dėl aukščiau išvardintų priežasčių ekologiniu požiūriu planuojama ūkinė veikla nėra pavojinga kitiems 

objektams. Galimos avarinės situacijos neprognozuojamos, avarijų likvidavimo planai nesudaromi. Poveikio aplinkai 

vertinimo ataskaitoje atskiras rizikos vertinimas atliekamas nebus. 

2.9 ALTERNATYVŲ VERTINIMAS 

 

Poveikio aplinkai vertinimas atliekamas planuojamai ūkinei veiklai – Bastionų gatvės su nauju tiltu per Danės 

upę statyba (Projektinė alternatyva). Pažymėtina, jog PŪV yra numatyta visų lygmenų – bendrojo, specialiojo ir 

detaliojo patvirtintuose teritorijų planavimo dokumentuose (plačiau žr. 1.1.2 skyriuje). 

Kitos planuojamos ūkinės veiklos alternatyvos neanalizuojamos ir nevertinamos. PAV Ataskaitoje Projektinę 

alternatyvą numatoma lyginti su 0 („nieko nedarymo“) alternatyva.  

Apibendrinant, poveikio aplinkai vertinime numatomos analizuoti ir lyginti sekančios alternatyvos:  

• Projektinė alternatyva – situacija, kai planuojama ūkinė veikla įgyvendinama; 

• 0 alternatyva – situacija, jeigu nebūtų įgyvendinta planuojama ūkinė veikla.  

2.10 STEBĖSENA (MONITORINGAS) 

 

Įvertinus PŪV pobūdį, mastą ir galimą neigiamą poveikį aplinkos komponentams, esant būtinybei, bus 

siūloma, kaip švelninimo priemonę, stebėti atitinkamų aplinkos elementų parametrus, numatant kiekvieno elemento 

stebėjimų periodiškumą, parametrus ir stebėjimų vietas tiek Bastionų g. su  nauju tiltu statybos, tiek jų eksploatavimo 

etapais. 
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3. TARPVALSTYBINIS POVEIKIS 

Planuojama ūkinė veikla nėra pasienio zonoje, todėl negali daryti reikšmingo neigiamo tarpvalstybinio 

poveikio. Poveikio aplinkai vertinimo ataskaitoje tarpvalstybinis poveikis nagrinėti nenumatomas. 
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4. PROGNOZAVIMO METODŲ, ĮRODYMŲ, TAIKYTŲ NUSTATANT IR 

VERTINANT REIKŠMINGĄ POVEIKĮ APLINKAI, ĮSKAITANT PROBLEMAS 

APRAŠYMAS 

 

Vertinant poveikį aplinkos komponentams bus naudojami tiek kiekybiniai, tiek kokybiniai poveikio aplinkai 

vertinimo ir prognozavimo metodai, siekiant kuo detaliau įvertinti galimą poveikį aplinkos elementams ir visuomenės 

sveikatai.  

PAV ataskaitoje bus pateikiama informacija apie problemas su kuriomis poveikio aplinkai vertinimo rengėjas 

susidūrė (jeigu susidurs) atlikdamas poveikio aplinkai vertinimą ir rengdamas programą ir ataskaitą, nurodant kurių 

poveikio aplinkai vertinimo proceso etapų metu iškilo daugiausiai problemų. 

   



 

POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO PROGRAMA                            AIŠKINAMASIS RAŠTAS 

44 
PŪV - Bastionų g. su nauju tiltu per Danės upę, Klaipėdos mieste, statyba 

5. SIŪLOMAS POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO ATASKAITOS TURINYS 

ĮVADAS 

1. INFORMACIJA APIE PLANUOJAMĄ ŪKINĘ VEIKLĄ 

1.1 Planuojamos ūkinės veiklos vieta 

1.2 Planuojamos ūkinės veiklos fizinės ir techninės charakteristikos 

2. PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS NUMATOMAS REIKŠMINGAS POVEIKIS, NUMATOMO 

REIKŠMINGO NEIGIAMO POVEIKIO APLINKAI IŠVENGIMO, SUMAŽINIMO IR KOMPENSAVIMO 

PRIEMONĖS 

2.1 Vanduo (esama būklė, poveikis, priemonės) 

2.2 Aplinkos oras ir klimatas (esama būklė, poveikis, priemonės) 

2.3 Triukšmas ir vibracija (esama būklė, poveikis, priemonės) 

2.4 Žemė (jos paviršius ir gelmės), dirvožemis (esama būklė, poveikis, priemonės)  

2.5 Kraštovaizdis, saugomos teritorijos ir biologinė įvairovė (esama būklė, poveikis, priemonės)  

2.6 Materialinės vertybės (esama būklė, poveikis, priemonės) 

2.7 Nekilnojamosios kultūros vertybės (esama būklė, poveikis, priemonės)  

2.8 Visuomenės sveikata (esama būklė, poveikis, priemonės) 

2.9 Rizikos analizė ir jos vertinimas (esama būklė, poveikis, priemonės)  

2.10 Alternatyvų analizė ir jų įvertinimas  

2.11 Stebėsena (monitoringas)  

3. TARPVALSTYBINIS POVEIKIS  

4. PROGNOZAVIMO METODŲ, ĮRODYMŲ, TAIKYTŲ NUSTATANT IR VERTINANT REIKŠMINGĄ 

POVEIKĮ APLINKAI, ĮSKAITANT PROBLEMAS APRAŠYMAS  

5. POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO NETECHNINIO POBŪDŽIO SANTRAUKA  

6. LITERATŪROS SĄRAŠAS 

7. POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO DOKUMENTŲ PRIEDAI (žemėlapiai, schemos, brėžiniai, planai, 

su PŪV ir PAV susijusių dokumentų kopijos, tyrimai, PAV dokumentų rengėjų kvalifikaciją patvirtinančių 

dokumentų kopijos, visuomenės informavimo dokumentai, PAV subjektų išvados, atsakingos institucijos 

sprendimas) 
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