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Dėl PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO ATRANKOS DOKUMENTO
AB „Lietuvos geležinkeliai“ planuojamos ūkinės veiklos- Klaipėdos m. Draugystės geležinkelio stoties
geležinkelio kelio Nr. 201 išvystymas ir eksploatavimas informacijos atrankai dėl poveikio aplinkai vertinimo
dokumentas (toliau – atrankos dėl PAV dokumentas) buvo papildytas atsižvelgiant į Aplinkos apsaugos
agentūros (AAA) 2018-08-24 d. pastabas.
1. Atrankos informacijos 10, 12, 20 ir 28 punktuose nurodote PŪV rekomenduotinas taikyti
poveikį aplinkai mažinančias priemones. Prašome patikslinti Atrankos informaciją ir pateikti planuojamas
taikyti, o ne rekomenduojamas neigiamą poveikį aplinkai mažinančias priemones.
Informacija patikslinta.
2. „...prašome atsižvelgti į NVSC prie SAM Klaipėdos departamento rašte teikiamus pasiūlymus ir
pastabas bei papildyti Atrankos informaciją.“
2.1. Neišsamiai įvertinta planuojamos ūkinės veiklos rizika žmonių sveikatai, gyvenamosios
aplinkos kokybei dėl planuojamos ir esamos veiklos taršos, atsižvelgiant į dydį ir erdvinį
mąstą, pobūdį, poveikio intensyvumą ir sudėtingumą, poveikio tikimybę, trukmę, dažnumą.
Pateikti nepagrįsti ir neužtikrinantys visuomenės sveikatos saugos duomenys apie
planuojamų triukšmo mažinimo priemonių įgyvendinimą, įgyvendinimo terminus.
PŪV pagrindiniai veiksniai, galintys turėti riziką žmonių sveikatai yra triukšmas ir tarša. PAV
atrankoje kiekybiškai analizuotas poveikio pobūdis, jo trukmė, tikimybė, dažnumas, sudėtingumas.
Informacija dėl galimo neigiamo poveikio aplinkai ir žmonių sveikatai yra pateikta išsamiai, atliktos triukšmo
lygio palyginamosios analizės, įvertinti įvairūs scenarijai, įvairūs foniniai triukšmo šaltiniai, suplanuotos
reikalingos priemonės būtent konkrečiai planuojamai ūkinei veiklai. Triukšmo poveikio dydis įvertintas dBA
ir palygintas su triukšmo ribinėmis vertėmis pagal HN 33:2011. Taršos poveikio dydis įvertintas teršalų
koncentraciją aplinkos ore ug/m3 lyginant su teršalų ribinėmis vertėmis. Poveikio erdvinis mastas
analizuotas lyginant reikšmingai paveiktų būstų skaičių prieš po projektų įgyvendinimo. Pasiūlytos
priemonės, kurios sumažina poveikį iki nereikšmingo.
Pastaba nemotyvuota ir nepagrįsta, kadangi įvertinus PŪV riziką žmonių sveikatai, nebuvo
nustatytas reikšmingas poveikis.
2.2. Atrankos dokumentuose pateiktame triukšmo mažinimo priemonių plane nepateikta
informacija ar su pateiktu triukšmo mažinimo priemonių planu yra susipažinusios ir sutinka
atsakingos institucijos/įmonės.
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Aplinkos ministro 2017-10-31 įsakymu Nr. D1-885 patvirtinto
planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo tvarkos aprašo (toliau Aprašas) punktu Nr. 12,
„...ataskaitoje pateikiami planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai nustatymo, prognozavimo ir
apibūdinimo duomenys ir vertinimo rezultatai: ... aprašomos pasirinktos priemonės, kurių numatoma imtis
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siekiant išvengti numatomo reikšmingo neigiamo poveikio aplinkai ir visuomenės sveikatai, jį sumažinti ar,
jeigu įmanoma, jį kompensuoti...“. Reikalingų priemonių planas buvo nustatytas atlikus poveikio vertinimą
ir parengtas planas buvo derintas su AB „Lietuvos geležinkeliai“, VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto
direkcija ir Klaipėdos miesto savivaldybės administracija. Atrankos dėl PAV dokumento punkte Nr. 12.1.
„Triukšmas“, 15 lentelėje yra nurodytos šios institucijos.
Atrankos dokumente nenurodėme ar su pateiktu triukšmo mažinimo priemonių planu yra
susipažinusios ir sutinka atsakingos institucijos/įmonės dėl šių priežasčių:
1. šiuo metu LR Susisiekimo ministerijoje vyksta geležinkelio kelių perdavimo klausimas, tad
nėra aišku ar VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija ar AB „Lietuvos geležinkeliai“ bus
uosto teritorijoje esančio turto savininkas.
2. Apraše nėra nurodytas reikalavimas, kad atrankos dėl PAV dokumente būtų pateikta
informacija, apie atsakingų institucijų sutikimą dėl priemonių plano įgyvendinimo. Pagal
Aprašo 44.p. reikalavimą „Kai atrankos informaciją rengia PAV dokumentų rengėjas, turi
būti pridedama planuojamos ūkinės veiklos organizatoriaus ir PAV dokumentų rengėjo
pasirašyta laisvos formos deklaracija, kad jo įgaliotas PAV dokumentų rengėjas atitinka
Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo 5
straipsnio 1 dalies 4 punkte nustatytus reikalavimus“ pridėta Deklaracija su Užsakovo
parašu. Kitų institucijų patvirtinančių parašų, kad jos sutinka su pateiktu priemonių planu,
Atrankos dokumentų rengėjas neturi jokio teisinio pagrindo paprašyti.
3. Galimybių studija, pagal kurią buvo rengiama Atranka pateikia gaires tolimesnių projektų
įgyvendinimui. Sekančiame PŪV vystymo etape bus rengiami reikalingi projektai,
pasiskirstomos atsakomybės. Projektai bus derinami su už aplinkos apsaugą ir žmonių
sveikatą atsakingomis institucijomis, kurios turės galimybę priimti arba atmesti projektus
tuo atveju, jeigu numatytos priemonės nebus suprojektuotos.
Mūsų nuomone NVSC pastabos nėra motyvuotos ir pagrįstos. Reikalaujama informacija yra
perteklinė ir neatitinka „Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo tvarkos aprašo“, Nr. D1885, 2017 m spalio 31 d. Vilnius. NVC Reikalavimas atlikti pilną PAV, nenustačius galimo reikšmingo poveikio
žmonių sveikatai, nėra pagrįstas.
Prašome Jūsų kaip atsakingos institucijos priimti motyvuotą ir pagrįstą išvadą neužkertant kelio
tolimesnių projektų įgyvendinimui su numatytomis poveikį mažinančiomis priemonėmis.

PRIDEDAME:
 nuorodą į atnaujintą PŪV Klaipėdos m. Draugystės geležinkelio stoties geležinkelio kelio Nr. 201
išvystymas ir eksploatavimas informacijos atrankai dėl poveikio aplinkai vertinimo dokumentą
(skaitmenine forma, .docx ir .pdf formatais), bei atrankos dokumento priedus (skaitmenine
forma, .pdf formatu)
https://www.dropbox.com/sh/10e7416mn1e6491/AAB6lXpCibVOn9M3ff1U8G2Na?dl=0

PAV grupės vadovas
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