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PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS ORGANIZATORIAUS (UŢSAKOVO) AR
POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO DOKUMENTŲ RENGĖJO PATEIKIAMA
INFORMACIJA
I. INFORMACIJA APIE PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS ORGANIZATORIŲ
(UŢSAKOVĄ)
1. Planuojamos ūkinės veiklos organizatoriaus (uţsakovo) kontaktiniai duomenys
(vardas, pavardė; įmonės pavadinimas; adresas, telefonas, faksas, el. paštas).
1.1. Įmonė
KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA. Įstaigos kodas 188710823.
1.2. Adresas korespondencijai, telefonas, faksas ir t.t.
Klaipėdos miesto savivaldybės administracija, Liepų g. 11, 91502 Klaipėda, tel. 8 46 39 60 66,
faks. 8 46 41 00 47, el. p. info@klaipeda.lt.
2. Tais atvejais, kai informaciją atrankai teikia planuojamos ūkinės veiklos
organizatoriaus (uţsakovo) pasitelktas konsultantas, papildomai pateikiami planuojamos
ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo dokumento rengėjo kontaktiniai duomenys
(vardas, pavardė; įmonės pavadinimas; adresas, telefonas, faksas, el. paštas).
PŪV rengėjas:

MB „Ekuvos projektai“,
Kretingos g. 57-18, Klaipėda
Tel.: +370 615 12367;
el. paštas: ekuvosprojektai@gmail.com
II. PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS APRAŠYMAS

3. Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas:
nurodant kurį(-iuos) Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo
įstatymo 2 priedo planuojamos ūkinės veiklos, kuriai turi būti atliekama atranka dėl poveikio aplinkai
vertinimo, rūšių sąrašo punktą(-us) atitinka planuojama ūkinė veikla arba nurodant, kad atranka atliekama
vadovaujantis Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo 3
straipsnio 3 dalimi, nurodomas atsakingos institucijos raštas (data, Nr.), kad privaloma atranka.

Planuojama ūkinė veikla – nemotorinių laivų (valčių) bei irklenčių prieplaukos įrengimas
Bastionų gatvėje esančioje buvusių bastioninių įtvirtinimų teritorijoje (vadinama Jono kalneliu)
Klaipėdoje.
Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos planuojamos ūkinės veiklos atranka dėl
poveikio aplinkai vertinimo privalomumo atliekama pagal Planuojamos ūkinės veiklos poveikio
aplinkai vertinimo įstatymo 2 priedo 12.3. p. – Jachtų ar valčių prieplaukų įrengimas (kai
prieplaukos plotas didesnis kaip 0,2 ha).
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4. Planuojamos ūkinės veiklos fizinės charakteristikos:
ţemės sklypo plotas ir planuojama jo naudojimo paskirtis ir būdas (būdai), funkcinės zonos, planuojamas
uţstatymo plotas, numatomi statiniai, įrenginiai ir jų paskirtys, numatomi įrengti giluminiai gręţiniai, kurių
gylis viršija 300 m, numatomi griovimo darbai, reikalinga inţinerinė infrastruktūra (pvz. inţineriniai tinklai
(vandentiekio, nuotekų šalinimo, šilumos, energijos ir kt.) susisiekimo komunikacijos).

Planuojama ūkinė veikla (PŪV) – nemotorinių laivų (valčių) prieplaukos įrengimas planuojama vykdyti Klaipėdoje prie buvusių bastioninių įtvirtinimų. Planuojama veikla vandens
telkinyje, uţimant ~ 6000 kv. m. (0,6 ha) plotą. Vandens telkinys yra Detaliuoju planu (ţemės
sklypų Bangų g.7, Gluosnių g. 8 ir juos supančios aplinkos detalusis planas, patvirtintas Klaipėdos
miesto savivaldybės tarybos 2004-09-30 d. sprendimu Nr. 1-355) suplanuotame sklype, kurio
paskirtis kita, naudojimo būdas – rekreacinės paskirties teritorija. Detaliojo plano ištrauka
pridedama priede Nr.2.
Planuojama teritorija yra Klaipėdos miesto centrinėje dalyje.

Planuojama
ūkinė veikla

1 pav. Numatoma planuojamos ūkinės veiklos įgyvendinimo vieta
(Šaltinis: http://www.maps.lt)
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Nagrinėjamam ţemės sklypui servitutas nenustatytas.
Nagrinėjama teritorija bei jos apylinkės nepatenka į saugomų gamtinių teritorijų, centralizuotų
vandenviečių bei jų apsaugos zonų ribas, kuriuose draudţiama tokia ūkinė veikla.
Reikalinga inţinerinė infrastruktūra (pvz. inţineriniai tinklai (vandentiekio, nuotekų
šalinimo, šilumos, energijos ir kt.) susisiekimo komunikacijos) – PŪV vystyti numatoma miesto
inţinerinio aprūpinimo (elektros, vandens tiekimo, nuotekų šalinimo) tinklų statyba. Susisiekimui
tiesiamas sutapdintas pėsčiųjų – dviračių, aptarnaujančio transporto takas - pravaţiavimas telkinio
pakrantėje (esamo neįrengto tako vietoje) bei automobilių stovėjimo aikštelė. Sklypo planas
pateikiamas priede Nr.4.
Prijungimui prie inţinerinių tinklų bus rengiami techniniai projektai pagal tinklų savininkų išduotas
technines sąlygas.

Planuojamas uţstatymo plotas, numatomi statiniai, įrenginiai ir jų paskirtys – uţstatymas
neplanuojamas, numatomi statiniai – inţinerinės susisiekimo infrastruktūros objektai (poliai ir
lieptai pontoninėms prieplaukoms tvirtinti, tiltas).
Numatomi įrengti giluminiai gręţiniai, kurių gylis viršija 300 m – nenumatoma.
Numatomi griovimo darbai – nenumatomi. Numatomi įplaukos gilinimas iki 50 cm.

5. Planuojamos ūkinės veiklos pobūdis: produkcija, technologijos ir pajėgumai
(planuojant esamos veiklos plėtrą nurodyti ir vykdomos veiklos technologijas ir pajėgumus).
Veiklos pavadinimas: nemotorinių laivų (valčių) bei irklenčių prieplaukos įrengimas prie
senamiesčio bastioninių įtvirtinimų Klaipėdoje.
Produkcija: negaminama.
Numatomi pajėgumai: 70 stovėjimo vietų.
Veiklos pobūdis bei technologijos: nemotorinių laivų (valčių) bei irklenčių prieplaukos
įrengimas prie senamiesčio bastioninių įtvirtinimų Klaipėdoje, valčių laikymas laivybos sezono
metu. Planuojama prieplaukos talpa ~ 70 stovėjimo vietų maţiesiems nematoriniams laivams.
Planuojamas prieplaukos ilgis – 200 metrų, plotis – 2,5 metrai. Prieplaukoje planuojama pastatyti
konteinerinio tipo tualetą, nuotekas surinkti į miesto centralizuoto nuotekų šalinimo tinklus. Bus
pastatyti buitinių nuotekų surinkimo konteineriai, taip pat pastatyti konteineriai atliekų rūšiavimui.
Privaţiavimas planuojamas Bastionų gatve, mašinų parkavimui numatoma 0,2 ha mašinų
stovėjimo aikštelė (su 5-iomis sustojimo vietomis automobiliams). Daugiau lankytojų automobilių
tilps prie Bangų gatvės esančioje viešoje automobilių stovėjimo aikštelėje, kurią detaliuoju planu
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suplanuota išplėsti. Daugiau aptarnaujančių transporto priemonių galės sustoti greta esančios
irklavimo bazės, kuri, tikėtina, eksploatuos prieplauką, saugomoje teritorijoje.
Planuojamos veiklos sklypo plano brėţinys pateikiamas priede Nr.4.
6. Ţaliavų naudojimas; cheminių medţiagų ir preparatų (mišinių) naudojimas:
įskaitant ir pavojingų cheminių medţiagų ir preparatų naudojimą (nurodant jų pavojingumo klasę ir kategoriją);
radioaktyviųjų medţiagų naudojimas; pavojingų (nurodant pavojingų atliekų technologinius srautus) ir
nepavojingų atliekų (nurodant atliekų susidarymo šaltinį arba atliekų tipą) naudojimas; planuojamos ūkinės
veiklos metu numatomas naudoti ir laikyti tokių ţaliavų ir medţiagų preliminarus kiekis.

PŪV metu pavojingų cheminių medţiagų ir preparatų, radioaktyviųjų medţiagų, pavojingų ir
nepavojingų atliekų naudojimas nenumatomas.
Planuojamos panaudoti medţiagos statybai bus sertifikuotos pagal LR veikiančius teisės aktus.
Techninis plaukiojimo priemonių aptarnavimas nenumatomas, pavojingų atliekų susidarymas
nenumatomas.
7. Gamtos išteklių (natūralių gamtos komponentų), visų pirma vandens, ţemės,
dirvoţemio, biologinės įvairovės naudojimo mastas ir regeneracinis pajėgumas (atsistatymas).
Technologiniame procese gamtos ištekliai (natūralūs gamtos komponentai) nenaudojami.
Vanduo prieplaukos vietoje yra pritekantis iš Danės upės, nuolat pasipildantis paviršinis vanduo.
Prieplaukoje jis nebus sunaudojamas. Geriamo vandens patiekimui laiveliams bus įrengta tiekimo
linija iš Klaipėdos miesto vandens tiekimo tinklo. Planuojamas maksimalus geriamo vandens
panaudojimas iki 200 l (0,2 m3 per parą pačiu intensyviausiu laivybos periodo metu.)
Geriamojo vandens poreikis: 0,2 m3/d; 100 m3/metus;
Detalūs energetinių išteklių kiekiai bus įvertinti parengtuose techniniuose projektuose.
Vykdant planuojama veiklą dirvoţemio ar vandens taršos ar erozijos nebus. Statybos metu visi
ţemės darbai bus atliekami pagal parengtus ir suderintus techninius projektus. Statybų metu
nukastas derlingas dirvoţemio sluoksnis bus saugomas, o vėliau panaudotas ţaliųjų plotų
rekultivacijai.
Biologinės įvairovės naudojimas neplanuojamas.
8. Energijos išteklių naudojimo mastas, nurodant kuro rūšį.
Planuojama naudoti elektrą teritorijos apšvietimui, energijos patiekimui plaukiojimo priemonių
reikmėms. Numatomas kiekis iki 40 KW.
Detalūs energetinių išteklių kiekiai bus įvertinti parengtuose techniniuose projektuose.
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9. Pavojingų, nepavojingų ir radioaktyviųjų atliekų susidarymas, nurodant, atliekų
susidarymo vietą, kokios atliekos susidaro (atliekų susidarymo šaltinis arba atliekų tipas),
preliminarų jų kiekį, jų tvarkymo veiklos rūšis.
Susidariusios atliekos bus tvarkomos vadovaujantis LR aplinkos ministro 2011 m geguţės 3 d.
įsakymu Nr. D1-368 patvirtintus „Atliekų tvarkymo taisyklių“ reikalavimais (Ţin., 2011, Nr. 572721). Visais atvejais atliekos bus renkamos, saugomos ir rūšiuojamos taip, kad nekeltų pavojaus
ţmonių sveikatai bei aplinkai.
Nepavojingų buitinių atliekų iš pramoginių nemotorinių laivelių kiekis gali siekti iki 200 l (2
m3) per parą pačiu intensyviausiu laivybos periodo metu. Buitines atliekas planuojama surinkti ir
tvarkyti atliekų tvarkymą reglamentuojančių teisės aktų numatyta tvarka – surenkant uţdaruose
konteineriuose ir periodiškai išveţant pagal sutartis su specializuota atliekų tvarkymo įmone.
Planuojamos ūkinės veiklos statybos metu susidarys statybinės atliekos, kurios bus
tvarkomos vadovaujantis galiojančiais teises aktais, t.y. ,,Statybinių atliekų tvarkymo taisyklėmis“.
9.1. lentelė. Numatomas atliekų susidarymas planuojamos, veiklos metu:
Atliekos
Kodas
1
20 03 01

Pavadinimas
2
Mišrios komunalinės atliekos

Pavojingumas
3
nepavojingos

Pagrindinis atliekų
susidarymo šaltinis
4
Veiklos metu

Susidarymas
Numatomas kiekis
t/m
5
10

10. Nuotekų susidarymas, preliminarus jų kiekis, jų tvarkymas.
Buitinės nuotekos. Iš laivelių ir prieplaukos lankytojų, planuojama susidarys buitinių nuotekų iki
200 l (0,2 m3 per parą pačiu intensyviausiu laivybos periodo metu.). Planuojama pastatyti
konteinerinio tipo tualetą, nuotekas surinkti į miesto centralizuoto nuotekų šalinimo tinklus.
Planuojama, kad susidarys 0,2 m3/d; 100 m3/metus buitinių nuotekų. Nuotekos pagal sutartį su AB
„Klaipėdos vandenys“ bus išleidţiamos į miesto tinklus ir pateks į miesto nuotekų valymo
įrenginius. Išleidţiamų nuotekų uţterštumas neviršys AB „Klaipėdos vandenys“ nurodytų normų.
Pagrindiniai teršalai: BDS7.
Gamybinės nuotekos. Veiklos metu gamybinių nuotekų nesusidarys.
Paviršinės (lietaus) nuotekos. Paviršinės nuotekos nuo prieplaukos teritorijos nerenkamos.
Paviršinės nuotekos susidarys nuo automobilių stovėjimo aikštelės. Preliminarus skaičiuotinas
paviršinių nuotekų kiekis nuo 0,2 ha teritorijos lengvųjų automobilių transporto aikštelės ir
pravaţiavimų – 0,1 tūkst. m3/m. Paviršinės nuotekos bus surenkamos ir išleidţiamos drenaţinius
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šulinėlius. Išleidţiamų paviršinių nuotekų tarša neviršys „Paviršinių nuotekų tvarkymo reglamento“
reikalavimų nuotekoms išleidţiamoms į gamtinę aplinką, t. y.:


skendinčių medţiagų vidutinė metinė koncentracija – 30 mg/l, didţiausia momentinė
koncentracija – 50 mg/l;



naftos produktų vidutinė metinė koncentracija – 5 mg/l, didţiausia momentinė koncentracija
– 7 mg/l;



BDS5 vidutinė metinė koncentracija – 25 mg O2/l, didţiausia momentinė koncentracija – 50
mg O2/l.

Pagrindiniai teršalai: skendinčios medţiagos bei naftos produktai.
Vidutinis metinis paviršinių nuotekų kiekis (nuo vandeniui nelaidţios dangos) apskaičiuojamas
pagal formulę:

Ws = 10 × H × f × F × k, m³ / metus
H - vidutinis daugiametis metinis kritulių kiekis – 630 mm; paros kritulių maksimumas – 73,4 mm;
f - paviršinio nuotėkio koeficientas – 0,8;
F - bendras kietų dangų plotas, ha – 0,2 ha;
k – paviršinio nuotėkio koeficiento pataisa, įvertinanti sniego išveţimą – 1.
Paviršinės nuotekos nuo teritorijos :
W1 = 10 × 630 × 0,8 × 0,2 × 1 = 1008 m3/m
W1d,vid = 10 × 73,4 × 0,8 × 0,2 × 1 = 118 m3/m

11. Cheminės taršos susidarymas (oro, dirvoţemio, vandens teršalų, nuosėdų
susidarymas, preliminarus jų kiekis) ir jos prevencija.
Oro tarša nenumatoma, kadangi prieplauka planuojama nemotorinėms transporto priemonėms
(valtys, irklentės).
Vandens teršalų ir nuosėdų susidarymo neplanuojama.
Kaip neorganizuotas aplinkos oro taršos šaltinis įvertinama projektuojama automobilių
stovėjimo aikštelė ir privaţiavimai. Numatoma, kad per valandą gali atvykti iki 2 lengvųjų
automobilių, aptarnaujantis sunkusis transportas (iki 1 vnt.) per dieną. Degant kurui transporto
priemonių vidaus degimo varikliuose į aplinkos orą išmetami šie teršalai: anglies monoksidas, azoto
oksidai, kietosios dalelės, LOJ.
Įvertinus esamą situaciją galima daryti išvadą, kad dėl planuojamos ūkinės veiklos
atsirasiančių transporto srautų išmetamų aplinkos oro teršalų kiekiai padidės neţymiai ir neviršys
leidţiamų išmesti teršalų ribinių koncentracijų.
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12. Fizikinės taršos susidarymas (triukšmas, vibracija, šviesa, šiluma, jonizuojančioji ir
nejonizuojančioji (elektromagnetinė) spinduliuotė) ir jos prevencija.
Triukšmo, vandens vibracijos, šviesos tarša nenumatoma, nes prieplauka planuojama
nemotorinėms transporto priemonėms (valtys, irklentės).
Planuojamoje ūkinės veiklos teritorijoje, neigiamą poveikį aplinkai sukeliančių, vibracijos,
šviesos, jonizuojančios ir nejonizuojančios (elektromagnetinės) spinduliuotės šaltinių nebus.
Prognozuojami planuojamos ūkinės veiklos bei transporto triukšmo lygiai ties artimiausia

gyvenamąja aplinka neviršys Lietuvos higienos normoje HN 33:2011 „Triukšmo ribiniai dydţiai
gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje“ (Ţin., 2011, Nr. 75-3638)
nustatytų didţiausių leidţiamų triukšmo ribinių dydţių gyvenamųjų bei visuomeninės paskirties
pastatų aplinkoje.
13. Biologinės taršos susidarymas (pvz., patogeniniai mikroorganizmai, parazitiniai
organizmai) ir jos prevencija.
Biologinės taršos susidarymas nenumatomas. Plaukiojimo priemonės stimuliuos geresnę
vandens apykaitą telkinyje, prisidės prie telkinio uţdumblėjimo prevencijos.
14. Planuojamos ūkinės veiklos paţeidţiamumo rizika dėl ekstremaliųjų įvykių
(pvz., gaisrų, didelių avarijų, nelaimių (pvz., potvynių, jūros lygio kilimo, ţemės drebėjimų)) ir (arba)
susidariusių ekstremaliųjų situacijų, įskaitant tas, kurias gali lemti klimato kaita; ekstremalių įvykių ir
ekstremalių situacijų tikimybė ir jų prevencija.

Gaisrų ar kitų ekstremalių situacijų (avarijų) tikimybė minimali, prieplaukoje bus
sukomplektuotos avarijų likvidavimo priemonės (gesintuvai, sorbentai ir kt.), įvykus gaisrui,
nedelsiant bus iškviesta gelbėjimo tarnyba ir pradėtas gaisro gesinimas.
15. Planuojamos ūkinės veiklos rizika ţmonių sveikatai (pvz., dėl vandens ar oro
uţterštumo).
Planuojama veikla nekels rizikos ţmonių sveikatai, kadangi specifinė vandens ir oro tarša
nenumatoma.
16. Planuojamos ūkinės veiklos sąveika su kita vykdoma ūkine veikla ir (arba) pagal
teisės aktų reikalavimus patvirtinta ūkinės veiklos (pvz., pramonės, ţemės ūkio) plėtra
gretimose teritorijose (pagal patvirtintus teritorijų planavimo dokumentus).
Planuojama ūkinė veikla nėra susijusiu su kita vykdoma ūkine veikla ir (arba) pagal teisės
aktų reikalavimus patvirtinta ūkinės veiklos (pvz., pramonės, ţemės ūkio) plėtra gretimose
teritorijose (pagal patvirtintus teritorijų planavimo dokumentus).
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Planuojama ūkinė veikla harmoningai papildys šioje vietovėje (Klaipėdos senamiestyje ir jo
prieigose, Danės upėje) intensyviai plėtojamą rekreaciją ir turizmą.
Pagal LR Vyriausybės 1995 m. gruodţio 29 d. nutarimo Nr. 1640 „Dėl Lietuvos Respublikos
vyriausybės 1992 m. geguţės 12 d. nutarimo Nr. 343 „Dėl specialiųjų ţemės ir miško naudojimo
sąlygų patvirtinimo" įstatymą planuojamai veiklai - nemotorinių laivų (valčių) prieplaukos
įrengimas - SAZ nenustatyta.
Pagal LR Sveikatos apsaugos ministro 2004-08-19 įsakymą Nr.V-586 „Sanitarinių apsaugos
zonų ribų nustatymo ir reţimo taisyklės" planuojamai veiklai - nemotorinių laivų (valčių)
prieplaukos įrengimas - SAZ nenustatyta.
17. Veiklos vykdymo terminai ir eiliškumas, numatomas eksploatacijos laikas.
Planuojamą veiklą numatoma pradėti 2017 - 2018 metai. Eksploatacijos laikas priklausys nuo
daugelio veiksnių (ekonominių, socialinių ir kt.), todėl šiuo metu nevertinamas.
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III. PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS VIETA
18. Planuojamos ūkinės veiklos vieta
(adresas) pagal administracinius teritorinius vienetus, jų dalis ir gyvenamąsias vietoves (apskritis,
savivaldybė, seniūnija, miestas, miestelis, kaimas, viensėdis, gatvė); teritorijos, kurioje planuojama ūkinė veikla,
ţemėlapis su gretimybėmis ne senesnis kaip 3 metų (ortofoto ar kitame ţemėlapyje, kitose grafinės informacijos
pateikimo priemonėse apibrėţta planuojama teritorija, planų mastelis pasirenkamas atsiţvelgiant į planuojamos
teritorijos ir teritorijos, kurią planuojama ūkinė veikla gali paveikti, dydţius); informacija apie teisę valdyti,
naudoti ar disponuoti planuojamos teritorijos ţemės sklypą (privati, savivaldybės ar valstybinė nuosavybė,
sutartinė nuoma); ţemės sklypo planas, jei parengtas.

Planuojama ūkinė veikla (PŪV) – nemotorinių laivų (valčių) prieplaukos įrengimas planuojama vykdyti Klaipėdos apskrityje, Klaipėdos miesto savivaldybėje, Bastionų gatvėje
esančioje senamiesčio bastioninių įtvirtinimų teritorijoje.
Planuojama veikla vandens telkinyje, uţimant ~ 6000 kv. m. (0,6 ha) plotą. Vandens telkinys
yra Detaliuoju planu (ţemės sklypų Bangų g.7, Gluosnių g. 8 ir juos supančios aplinkos detalusis
planas, patvirtintas Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2004-09-30 d. sprendimu Nr. 1-355)
suplanuotame sklype, kurio paskirtis kita, naudojimo būdas – rekreacinės paskirties teritorija.
Detaliojo plano ištrauka pridedama priede Nr.2.
Sklypo vieta Klaipėdos miesto atţvilgiu pateikta 2 pav.

Planuojama
ūkinė veikla

2 Pav. PŪV vieta Klaipėdos miesto atţvilgiu
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19. Planuojamos ūkinės veiklos sklypo ir gretimų ţemės sklypų ar teritorijų funkcinis
zonavimas ir teritorijos naudojimo reglamentas
(pagrindinė ţemės naudojimo paskirtis ir būdas (būdai), nustatytos specialiosios ţemės naudojimo
sąlygos, vyraujančių statinių ar jų grupių paskirtis) pagal patvirtintus teritorijų planavimo dokumentus.
Informacija apie vietovės infrastruktūrą, urbanizuotas teritorijas (gyvenamąsias, pramonines, rekreacines,
visuomeninės paskirties), esamus statinius ir šių teritorijų ir (ar) statinių atstumus nuo planuojamos ūkinės
veiklos vietos (objekto ar sklypo, kai toks suformuotas, ribos).

Nagrinėjama teritorija bei jos apylinkės nepatenka į saugomų gamtinių teritorijų, centralizuotų
vandenviečių bei jų apsaugos zonų ribas, kuriuose draudţiama tokia ūkinė veikla.
Sklypas suplanuotas Detaliuoju planu, kurio paskirtis kita, naudojimo būdas – rekreacinės
paskirties teritorija. Statinių nėra. Planuojama veikla (prieplaukos įrengimas ir eksploatacija)
numatyta teritorijų planavimo dokumente - Danės upės slėnio teritorijos nuo Birţos tilto iki miesto
ribos teritorijų konversijos, panaudojimo rekreacijos, vandens, susisiekimo komunikacijų ir kultūros
turizmo plėtrai specialusis planas (patvirtintas Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos
direktoriaus 2010-10-22d. sprendimu Nr. AD1-1872. Planuojama veikla numato įgyvendinti
sprendinį –„Pritaikyti, bastiono komplekso fosą maţųjų laivelių prieplaukoms, atgaivinant Danės
upės uosto senąsias amţių tradicijas“ (tekstinių sprendinių 9 punktas).
Remiantis Klaipėdos miesto teritorijos bendruoju planu nagrinėjama teritorija patenka į
teritoriją, kurios funkcinė zona – bendro naudojimo teritorijos (3 pav.).

Planuojama
ūkinė veikla

3 pav. Ištrauka iš Klaipėdos rajono teritorijos bendrojo plano
Sutartinis ţymėjimas:
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PŪV Klaipėdos rajono teritorijos bendrajame plane numatytiems sprendiniams neprieštarauja.
Planuojama teritorija yra Klaipėdos miesto centre. Šalia planuojamos ūkinės veiklos sklypo yra
asfaltuoti keliai, elektros linija. PŪV vystyti planuojama prisijungti prie esamos infrastruktūros.
PŪV teritorija nepatenka į gamtinio karkaso teritoriją.

Vieta yra buvusių istorinių miesto įtvirtinimų vietoje, kuri urbanizuota vėlai, XIX a., kaip
pramoninės veiklos teritorija, čia veikė lentpjūvės, malūnas. XX a. pab. pramonės veikla nutraukta,
pastatai nugriauti, infrastruktūra sunyko. Teritorijų planavimo dokumentais suplanuotas teritorijos
naudojimas rekreacijai, taip pat komercinės paskirties objektų statyba gretimoje teritorijoje (tarp
telkinio ir artimiausios gatvės) ir naujos infrastruktūros (Bastionų gatvės) plėtra. Artimiausi
gyvenamieji namai (šiuo metu projektuojami) uţ ~ 90 m nuo būsimos prieplaukos pietryčių
kryptimi. Artimiausias gyvenamas namas (1) vakarų kryptimi uţ pylimo uţ 50 metrų, gyvenamoji
teritorija (2) (senamiesčio) uţ 70 metrų.
Artimiausia švietimo įstaiga uţ 250 metrų pietryčių kryptimi – Šaltinėlis (3), Klaipėdos mokykla-

darţelis (Bangų g. 14, Klaipėda), uţ 250 metrų šiaurės kryptimi yra Klaipėdos lopšelis-darţelis
„Boruţėlė“ (4) (Danės g. 29, Klaipėda).
Planuojamos ūkinės veiklos poveikis aplinkai bus minimalus.

4

Planuojama
ūkinė veikla

2
1

3

4 Pav. Gretimybės: 1 –gyvenamasis namas, 2 – gyvenamoji teritorija; 3 – Šaltinėlis, Klaipėdos
mokykla-darţelis; 4 – Klaipėdos lopšelis-darţelis „Boruţėlė“
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Pagal Klaipėdos miesto savivaldybės kraštovaizdţio tvarkymo planą teritorija patenka į
bendrojo naudojimo teritoriją.

Planuojama
ūkinė veikla

4A pav. Ištrauka iš Klaipėdos miesto kraštovaizdţio tvarkymo plano
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20. Informacija apie eksploatuojamus ir išţvalgytus ţemės gelmių telkinių išteklius
(naudingas iškasenas, gėlo ir mineralinio vandens vandenvietes), įskaitant dirvoţemį;
geologinius procesus ir reiškinius (pvz., erozija, sufozija, karstas, nuošliauţos), geotopus,
kurių duomenys kaupiami GEOLIS (geologijos informacijos sistema) duomenų bazėje
(https://epaslaugos.am.lt/)
Ţemės gelmių išteklių veiklos PŪV vietoje nėra ţinoma. Teritorijoje saugomų gamtinių
vertybių nėra.
Ţemės gelmių telkinių ištekliai nebus eksploatuojami ar išţvalgyti.
Šalia veiklavietės teka Danės upė.
Planuojamos ūkinės veiklos atţvilgiu artimiausi geotopai ir jų atstumas pateikti 20.1 lentelėje.

Planuojama
ūkinė veikla

5 pav. Planuojamos ūkinės veiklos objekto padėtis geotopų atţvilgiu
(Šaltinis: geologijos informacijos sistema)
20.1 Lentelė. Atstumai nuo planuojamos ūkinės veiklos objekto iki artimiausių geotopų.
Pavadinimas

Numeris

Tipas

Atstumas, km

Rimkų šaltinis

630

Šaltinis

7,5

15

Planuojamos ūkinės veiklos atţvilgiu artimiausi geologiniai reiškiniai ir jų atstumas pateikti
20.2 lentelėje.

Planuojama
ūkinė veikla

2
3

1

6 pav. Planuojamos ūkinės veiklos objekto padėtis geologinių reiškinių atţvilgiu
(Šaltinis: geologijos informacijos sistema)
20.2 Lentelė. Atstumai nuo planuojamos ūkinės veiklos objekto iki artimiausių geologinių reiškinių.
Pavadinimas

Tipas

Atstumas, km

Nuošliauţa prie „meškos galvos kopos“ (1)

Nuošliauţa–nuogriuva

5,7

Smil–15–02(2)

Griova

2,1

Smil–15–01 (3)

Griova

2,3

Planuojamoje ūkinės veiklos teritorijoje nėra kartografavimo gręţinių.

Planuojama
ūkinė veikla
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PŪV teritorijoje nėra naudingų iškasenų telkinių:

Planuojama
ūkinė veikla

Iki artimiausios Klaipėdos I–ios vandenvietės (1), kurią eksploatuoja AB „Klaipėdos
vanduo“, planuojama ūkinė veikla nutolusi apie 930 metrų, iki Klaipėdos II–ios vandenvietės (2)
1300 metrų.

1

Planuojama
ūkinė veikla

2

7 pav. PŪV objekto padėtis poţeminių vandenviečių atţvilgiu
(Šaltinis: geologijos informacijos sistema)
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21. Informacija apie kraštovaizdį, gamtinį karkasą, vietovės reljefą,
vadovautis Europos kraštovaizdţio konvencijos, Europos Tarybos ministrų komiteto 2008 m.
rekomendacijomis CM/Rec (2008-02-06)3 valstybėms narėms dėl Europos kraštovaizdţio konvencijos
įgyvendinimo
gairių
nuostatomis,
Lietuvos
kraštovaizdţio
politikos
krypčių
aprašu
(http:www.am.lt/VI/index.php#a/12929) ir Lietuvos Respublikos kraštovaizdţio erdvinės struktūros įvairovės ir
jos tipų identifikavimo studija (http://www.am.lt/VI/article.php3?article_id=13398), kurioje vertingiausios
estetiniu poţiūriu Lietuvos kraštovaizdţio vizualinės struktūros išskirtos studijoje pateiktame Lietuvos
kraštovaizdţio vizualinės struktūros ţemėlapyje ir paţymėtos indeksais V3H3, V2H3, V3H2, V2H2, V3H1,
V1H3, jų vizualinis dominantiškumas yra a, b, c.

Teritorija nepatenka į gamtinio karkaso ir kraštovaizdţio natūralumo apsaugos zonas.
Teritorija yra intensyviausiai urbanizuotoje miesto vietoje. Kraštovaizdţio tvarkymo aspektu
planuojama papildyti miestiškąjį kraštovaizdį jam pritinkančia infrastruktūra. Istorinis vietos
charakteris bus išlaikytas, nuo Klaipėdos senamiesčio pusės prieplauką uţstos Senojo ravelino
pylimas.
Pagal Lietuvos kraštovaizdţio vizualinės struktūros ţemėlapį (ţr. 8 pav.), planuojamos ūkinės
veiklos teritorija patenka į V0H0 indeksu paţymėtą teritoriją, kurios vizualinis dominantiškumas
yra „a“.

Planuojama
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8 pav. Lietuvos kraštovaizdţio vizualinės struktūros ţemėlapis
Vizualinę struktūrą formuojantys veiksniai:
1. Vertikalioji sąsklaida (erdvinis despektiškumas)
V0 – neišreikšta vertikalioji sąsklaida.
2. Horizontalioji sąsklaida (erdvinis atvirumas):
H0 – vyraujančių uţdarų neperţvelgiamų erdvių kraštovaizdis.
3. Vizualinis dominantiškumas
a – kraštovaizdţio erdvinėje struktūroje išreikštas vertikalių ir horizontalių dominantų
kompleksas.

18

22. Informacija apie saugomas teritorijas
(pvz., draustiniai, parkai ir kt.), įskaitant Europos ekologinio tinklo „Natura 2000“ teritorijas, kurios
registruojamos STK (Saugomų teritorijų valstybės kadastras) duomenų bazėje (http://stk.vstt.lt) ir šių teritorijų
atstumus nuo planuojamos ūkinės veiklos vietos (objekto ar sklypo, kai toks suformuotas, ribos). Pridedama
Valstybinės saugomų teritorijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos Poveikio reikšmingumo „Natura 2000“
teritorijoms išvada, jeigu tokia išvada reikalinga pagal teisės aktų reikalavimus.

Planuojamai teritorijai nėra nustatytas saugomos teritorijos statusas, ji nėra priskirta Europos
ekologinio tinklo Natūra 2000 teritorijai ir su tokiomis teritorijomis nesiriboja. Artimiausios
saugomos teritorija: (1) Kuršių Nerijos nacionalinis parkas su jame esančiais draustiniais – 1,5 km
vakarų kryptimi.
Aplinkinių saugomų teritorijų ţemėlapis pridedamas 10 paveikslėlyje.

Planuojama
ūkinė veikla

1

2

10 Pav. Artimiausios saugomos teritorijos
Kadangi nei PŪV teritorijoje, nei artimoje gretimybėje „Natura 2000“ teritorijų nėra, todėl
Valstybinės saugomų teritorijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos Poveikio reikšmingumo
„Natura 2000“ teritorijoms išvada nereikalinga ir neteikiama.

1000 m

19

23. Informacija apie biotopus
miškus, jų paskirtį ir apsaugos reţimą; pievas, pelkes, vandens telkinius ir jų apsaugos zonas, juostas,
jūros aplinką ir kt.; biotopų buveinėse esančias saugomas rūšis, jų augavietes ir radavietes, kurių informacija
kaupiama SRIS (saugomų rūšių informacinė sistema) duomenų bazėje (https://epaslaugos.am.lt/), jų atstumą
nuo planuojamos ūkinės veiklos vietos (objekto ar sklypo, kai toks suformuotas, ribos) ir biotopų buferinį
pajėgumą (biotopų atsparumo pajėgumas).

Prieplauka planuojama mieste, urbanizuotoje teritorijoje. Aplink ją miško, pievų, pelkių nėra.
Greta teka Danės upė, kur yra įrengta bendro naudojimo krantinė ir kita vieša rekreacinė įrangą
(statiniai).
Teritorija nepatenka į miškus ir apsaugos reţimą; pievas, pelkes, vandens telkinius ir jų
apsaugos zonas, juostas, jūros aplinką ir kt.
Išrašas iš saugomų rūšių informacinės sistemos pridedamas priede Nr.5.

11 Pav. Išrašas iš saugomų rūšių informacinės sistemos.
Nuo planuojamos ūkinės veiklos iki Trinyčių pelkės yra apie 500 metrų (Ţr. 12 pav.).

Planuojama
ūkinė veikla

Pav. 12 Planuojamos ūkinės veiklos objekto padėtis pelkių ir durpynų atţvilgiu
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24. Informacija apie jautrias aplinkos apsaugos poţiūriu teritorijas – vandens pakrančių
zonas, potvynių zonas, karstinį regioną, gėlo ir mineralinio vandens vandenvietes, jų apsaugos
zonas ir juostas ir pan.
Prieplauka yra Danės upės gretimybėje. Danės upės slėnio teritorijos nuo Birţos tilto iki
miesto ribos teritorijų konversijos, panaudojimo rekreacijos, vandens, susisiekimo komunikacijų ir
kultūros turizmo plėtrai specialiuoju planu nustatyta apsaugos zona (grafiškai paţymint ribą ~ 10 m
atstumu nuo kranto, nurodant, kad ji turi būti koordinuota ir patikslinta pagal vietovės reljefą,
ruošiant detaliuosius planus). Ten pat paţymėta, kad upės apsaugos juosta mieste nėra nustatoma.
Potvynio grėsmės nėra, vandens telkinio, kuriame planuojama prieplauka, krantai yra kapitaliai
sutvirtinti aukščiau, nei vidutinis daugiametis vandens svyravimo lygis.
25. Informacija apie teritorijos taršą praeityje (teritorijos, kuriose jau buvo nesilaikoma
projektui taikomų aplinkos kokybės normų), jei tokie duomenys turimi.
Įmonė tokių duomenų neturi. Duomenų apie šios vietos teršimą praeityje nėra. Vandens
telkinio dugnas buvo kapitaliai išvalytas XX a. pab., atkuriant istoriškai buvusios fosos formas.
26. Informacija apie tankiai apgyvendintas teritorijas ir jų atstumą nuo planuojamos
ūkinės veiklos vietos (objekto ar sklypo, kai toks suformuotas, ribos).
Artimiausia tankiai apgyvendinta teritorija yra Klaipėdos senamiestis ~ 120 m. atstumu nuo
prieplaukos vakarų kryptimi
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27. Informacija apie vietovėje esančias nekilnojamąsias kultūros vertybes, kurios
registruotos Kultūros vertybių registre (http://kvr.kpd.lt/heritage), ir jų atstumą nuo
planuojamos ūkinės veiklos vietos (objekto ar sklypo, kai toks suformuotas, ribos).
Saugomos kultūros vertybės :
Bastionų kompleksas (1) (unik. k. 10457, buv. k. G139K) kurio sudėtyje :


Gelderno bastionas (2), 23542 (buv. k. G139K1),



Fosa 23546 (3) (buv. k. G139K5),



Senasis ravelinas (4), 23545 (buv.k. G139K4).

Teritorija taip pat patenka į Klaipėdos senojo miesto vietos su priemiesčiais teritorija (5), (unik.
k. 27077) ir Klaipėdos senamiesčio (6) (unik. k. 16075, buvęs kodas U17) teritorija.

5
4

2

1

Planuojama
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6

3

13 pav. Artimiausios nekilnojamosios kultūros vertybės

(Šaltinis: http://kvr.kpd.lt/heritage/)
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IV. GALIMO POVEIKIO APLINKAI RŪŠIS IR APIBŪDINIMAS
28. Galimas reikšmingas poveikis aplinkos veiksniams, atsiţvelgiant į
dydį ir erdvinį mastą (pvz., geografinę vietovę ir gyventojų, kuriems gali būti daromas poveikis, skaičių);
pobūdį (pvz., teigiamas ar neigiamas, tiesioginis ar netiesioginis, sąveikaujantis, trumpalaikis, vidutinės trukmės,
ilgalaikis); poveikio intensyvumą ir sudėtingumą (pvz., poveikis intensyvės tik paukščių migracijos metu);
poveikio tikimybę (pvz., tikėtinas tik avarijų metu); tikėtiną poveikio pradţią, trukmę, daţnumą ir grįţtamumą
(pvz., poveikis bus tik statybos metu, lietaus vandens išleidimas gali padidinti upės vandens debitą, uţlieti ţuvų
nerštavietes, sukelti eroziją, nuošliauţas); bendrą poveikį su kita vykdoma ūkine veikla ir (arba) pagal teisės
aktų reikalavimus patvirtinta ūkinės veiklos plėtra gretimose teritorijose (pvz., kelių veiklos rūšių vandens
naudojimas iš vieno vandens šaltinio gali sumaţinti vandens debitą, sutrikdyti vandens gyvūnijos mitybos
grandinę ar visą ekologinę pusiausvyrą, sumaţinti ištirpusio vandenyje deguonies kiekį); galimybę veiksmingai
sumaţinti poveikį:

- dydį ir erdvinį mastą
(pvz., geografinę vietovę ir gyventojų, kuriems gali būti daromas poveikis, skaičių);

Galimas reikšmingas teigiamas poveikis Klaipėdos miesto centro gyventojams ir svečiams,
gyvenimo ir verslo sąlygoms dėl suaktyvėjusios ekonominės ir rekreacinės veiklos šioje teritorijoje.
Prieplauka prisidėtų prie paskutiniais metais aktualaus senamiesčio „gaivinimo“ klausimo
sprendimo.
- pobūdį
(pvz., teigiamas ar neigiamas, tiesioginis ar netiesioginis, sąveikaujantis, trumpalaikis, vidutinės trukmės, ilgalaikis);

Poveikis ūkiui ir gyvenimo kokybei teigiamas ir ilgalaikis, tiesioginis, sąveikaujantis su kitais
turizmo sektoriaus plėtojimo planais ir programomis.
- poveikio intensyvumą ir sudėtingumą
(pvz., poveikis intensyvės tik paukščių migracijos metu);

Poveikis galimas tik laivybos sezono metu, šiltuoju metų periodu.
- poveikio tikimybę
(pvz., tikėtinas tik avarijų metu);

Reikšmingesnis poveikis nenumatomas.
- tikėtiną poveikio pradţią, trukmę, daţnumą ir grįţtamumą
(pvz., poveikis bus tik statybos metu, lietaus vandens išleidimas gali padidinti upės vandens debitą, uţlieti ţuvų nerštavietes,
sukelti eroziją, nuošliauţas);

Tikėtina galimo poveikio pradţia – statybos pradţia, vėliau kasmet - laivybos sezono pradţia.
- bendrą poveikį su kita vykdoma ūkine veikla ir (arba) pagal teisės aktų reikalavimus
patvirtinta ūkinės veiklos plėtra gretimose teritorijose
(pvz., kelių veiklos rūšių vandens naudojimas iš vieno vandens šaltinio gali sumaţinti vandens debitą, sutrikdyti vandens
gyvūnijos mitybos grandinę ar visą ekologinę pusiausvyrą, sumaţinti ištirpusio vandenyje deguonies kiekį);

Gretimoje saloje (raveline) masinių švenčių metu sutraukiami dideli lankytojų srautai gali
padidinti riziką dėl atsipalaidavusių asmenų neatsargaus elgesio prie vandens ir vandenyje.
- galimybę veiksmingai sumaţinti poveikį:
Masinių švenčių senamiesčio bastioniniuose įtvirtinimuose (Jono kalnelyje) metu prieplauką
planuojama rakinti.
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28.1. poveikis gyventojams ir visuomenės sveikatai, įskaitant galimą neigiamą poveikį
gyvenamajai, rekreacinei, visuomeninei aplinkai, gyventojų saugai ir visuomenės sveikatai dėl
fizikinės, cheminės, biologinės taršos (atsiţvelgiant į foninį uţterštumą) ir kvapų (pvz.,
vykdant veiklą, susidarys didelis oro teršalų kiekis dėl kuro naudojimo, padidėjusio
transporto srauto, gamybos proceso ypatumų, statybų metu ir pan.); galimą poveikį vietos
darbo rinkai ir vietovės gyventojų demografijai;
Poveikis senamiesčio gyventojams ir visuomenės sveikatai teigiamas dėl padidėsiančių
aktyvaus poilsio ir rekreacijos, sveiko gyvenimo būdo galimybių, dėl teigiamo poveikio vietos
darbo rinkai (maţųjų laivų aptarnavime), paskatins miesto centro demografinės padėties gerėjimą
stabdys gyventojų emigraciją iš miesto.
Gyvenimo sąlygos pirmiausia suprantamos kaip oro, maisto, vandens bei kai kurių fizikinių
faktorių kokybė ţmogaus gyvenamojoje vietoje. Planuojama ūkinė veikla nedarys neigiamo
poveikio gyvenamajai aplinkai, nes gyventojų tiesioginėje objekto gretimybėje nėra. Planuojama
veikla oro ar triukšmo taršos nepadidins. Privaţiavimas svečiams prie objekto bus organizuotas iš
Bastionų gatvės, tiesiogiai integruotos į miesto pagrindinių magistralių tinklą, esančioje palankioje
vėjų atţvilgiu rytinėje pusėje nuo senamiesčio. Tikimasi, poveikis bus teigiamas.
Planuojama, kad bus sukurtos iki 3 naujų darbo vietų, o tai padidins dirbančiųjų skaičių ir
sumaţins bedarbių skaičių vietovėje.
Planuojama veikla neturės reikšmingo poveikio vietovės gyventojų demografijai.

28.2. poveikis biologinei įvairovei, įskaitant galimą poveikį natūralioms buveinėms dėl jų
uţstatymo ar suskaidymo, hidrologinio reţimo pokyčio, ţeldinių sunaikinimo ir pan.; galimas
natūralių buveinių tipų plotų sumaţėjimas, saugomų rūšių, jų augaviečių ir radaviečių
išnykimas ar paţeidimas, galimas neigiamas poveikis gyvūnų maitinimuisi, migracijai,
veisimuisi ar ţiemojimui;
Vietovė nepasiţymi biologine įvairove, telkinyje nėra pastebėta ţymesnio gyvūnų aktyvumo.
Gretimos teritorijos apleistos ir degraduoja (kaupiasi šiukšlės) dėl ţmogaus veiklos ir prieţiūros
nebuvimo. Įrengus prieplauką bus uţtikrinta aplinkinių ţeldinių prieţiūra, teritorijos valymas.
Tikimasi, poveikis bus daugiau teigiamas.
Saugotinų augalų planuojamoje teritorijoje nėra. Planuojamos ūkinės veiklos teritorija
nepatenka ir nesiriboja su saugomomis nacionalinėmis ar Europos ekologinio tinklo „Natura 2000“
gamtinėmis teritorijomis. Įvertinant, kad planuojamos ūkinės veiklos poveikis nagrinėjamos
teritorijos biologinei įvairovei nenumatomos, priemonės neigiamoms pasekmėms biologinei
įvairovei sumaţinti nesiūlomos.
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Poveikis biologinei įvairovei minimalus, kadangi PŪV nesuardys natūralių buveinių dėl jos
uţstatymo ar suskaidymo, neįtakos hidrologinio reţimo pokyčio. Natūralių buveinių tipų plotų
sumaţėjimas neįtakojamas, saugomų rūšių, jų augaviečių ir radaviečių išnykimas ar paţeidimas taip
pat negalimas, kadangi PŪV teritorijoje jų nėra. Poveikis gyvūnų maitinimuisi, migracijai,
veisimuisi ar ţiemojimui negalimas, nes šioje teritorijoje jų nėra. Išrašas iš saugomų rūšių
informacinės sistemos pridedamas priede Nr.5.

28.3. poveikis ţemei ir dirvoţemiui, pavyzdţiui, dėl numatomų didelės apimties ţemės
darbų (pvz., kalvų nukasimas, vandens telkinių gilinimas ar upių vagų tiesinimas); gausaus
gamtos išteklių naudojimo; pagrindinės tikslinės ţemės paskirties pakeitimo;
Vykdant planuojama veiklą dirvoţemio taršos ar erozijos nebus. Statybos metu visi ţemės
darbai bus atliekami pagal parengtus ir suderintus techninius projektus. Statybų metu nukastas
derlingas dirvoţemio sluoksnis bus saugomas, o vėliau panaudotas ţaliųjų plotų rekultivacijai.
Gausus gamtos išteklių naudojimas nenumatomas, pagrindinės tikslinės ţemės paskirties
pakeitimas taip pat neplanuojamas.
Poveikio ţemei ir dirvoţemiui nesitikima, planuojami takai aplink tvenkinį turės būti įrengti,
nepriklausomai nuo prieplaukos įrengimo ar neįrengimo šioje vietoje.
Didelės apimties ţemės darbai nenumatomi (pvz., kalvų nukasimas, vandens telkinių
gilinimas ar upių vagų tiesinimas). Tačiau planuojamas įplaukos gilinimas iki 50 cm. Šiuo metu
vasaros periodu įplaukos gylis vietomis siekia tik 15-20 cm.
Atsiţvelgiant į Vandensaugos tikslų nustatymo metodiką (2003-09-15 d. įsakymas Nr. 457)
bus uţtikrinama, kad paveikto vandens telkinio būklė toliau neprastės. Taip pat uţtikrinama, kad
planuojama ūkinė veikla netrukdys pasiekti vandensaugos tikslų ir/ arba nepakenks jau pasiektiems
vandensaugos tikslams kituose vandens telkiniuose. Be to, garantuojamas bent toks pat apsaugos
lygis, kokį garantuoja Europos Sąjungoje galiojantys teisės aktai.
Įplaukos pagilinimas hidrologiniam rėţimui įtakos neturės. Pagilinimas vyks pašalinant apie
50-70 cm statybinių medţiagų liekanas, atsidūrusias protakoje, kuomet sovietmečio pabaigoje prieš
valant tvenkinį protaka buvusi uţversta. Pagilinimas nesieks 1/1000 Danės upės hidrologinio
reţimo apimties.
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28.4. poveikis vandeniui, pakrančių zonoms, jūrų aplinkai (pvz., paviršinio ir poţeminio
vandens kokybei, hidrologiniam reţimui, ţvejybai, navigacijai, rekreacijai);
Poveikis paviršinio vandens kokybei bei hidrologiniam rėţimui bus daugiau teigiamas dėl
šiuo metu linkusio uţdumblėti telkinio būsimos prieţiūros ir naudojimo, poveikis pramoginei
ţvejybai, rekreacijai bus reikšmingai teigiamas.
Prieplauka projektuojama nemotorinėms valtims bei irklentėms, todėl paviršinio vandens
cheminė tarša negalima. Tokios plaukiojimo priemonės neskleidţia ir triukšmo, todėl triukšmo tarša
taip pat negalima.
Apsaugos juostų ir zonų dydţiai, išskyrus Kuršių marias, nustatomi vadovaujantis Paviršinių
vandens telkinių apsaugos zonų ir pakrančių juostų nustatymo tvarkos parašu, patvirtintu LR
Aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-98. Planuojamos veiklos teritorija nepatenka į paviršinių
vandens telkinių apsaugos ir pakrančių juostas.
Iki artimiausios Klaipėdos I–ios vandenvietės (1), kurią eksploatuoja AB „Klaipėdos
vanduo“, planuojama ūkinė veikla nutolusi apie 930 metrų, iki Klaipėdos II–ios vandenvietės (2)
1300 metrų, tačiau planuojama PŪV teritorija nepatenka į vandenviečių apsaugos zonas, kuriose
tokia veikla negalima.
28.5. poveikis orui ir vietovės meteorologinėms sąlygoms (pvz., aplinkos oro kokybei,
mikroklimatui);
PŪV metu tarša į orą nenumatoma, todėl tai neturės reikšmingos įtakos aplinkos orui.
Privaţiavimas svečiams prie objekto bus organizuotas iš Bastionų gatvės, tiesiogiai
integruotos į miesto pagrindinių magistralių tinklą, esančioje palankioje vėjų atţvilgiu rytinėje
pusėje nuo senamiesčio. Neigiamas poveikis nenumatomas. Dėl planuojamos ūkinės veiklos
atsirasiančių transporto srautų išmetamų aplinkos oro teršalų kiekiai padidės neţymiai ir neviršys
leidţiamų išmesti teršalų ribinių koncentracijų.
28.6. poveikis kraštovaizdţiui, pasiţyminčiam estetinėmis, nekilnojamosiomis kultūros
ar kitomis vertybėmis, rekreaciniais ištekliais, ypač vizualinis, įskaitant poveikį dėl reljefo
formų keitimo (paţeminimas, paaukštinimas, lyginimas);
Poveikis kraštovaizdţiui bus daugiau teigiamas dėl deramo vandens panaudojimo ir laivybos
maţaisiais laivais visoje Danės upėje paskatinimo. Poveikis kultūros vertybės (Bastionų) paţinimui
bus nereikšmingai maţas, nes nuo bastionų pusės prieplaukai numatytą fosos vietą pridengia Senojo
ravelino pylimai, objektas pirminei funkcijai (kaip tuščias gynybinis įrenginys) buvo naudojamas
tik ~ 100 metų (nuo XVII a vid. iki XVIII a. vid.), vėliau ~ 150 metų buvo naudojamas kaip sielių
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pramonės infrastruktūros dalis (buvo laikomi atplukdyti rąstai nuo XVIII a. pab. iki XX a pr.),
paskutinį šimtmetį naudojamas daugiausia rekreacijai.
28.7. poveikis materialinėms vertybėms (pvz., nekilnojamojo turto (ţemės, statinių)
paėmimas, poveikis statiniams dėl veiklos sukeliamo triukšmo, vibracijos, numatomi
apribojimai nekilnojamajam turtui);
Poveikis nekilnojamam turtui reikšmingai didelis, padėsiantis pakelti aplinkinių teritoriją
vertę, sugrąţinsiantis investicijas senamiesčio atgaivinimui ir gretimų teritorijų atnaujinimui.
Nenumatomas poveikis šalia esantiems statiniams dėl veiklos sukeliamo triukšmo, vibracijos,
ar kitokių veiksnių, nes tokių veiksnių planuojama veikla nesukels. Planuojama ūkinė veikla
nenumato apribojimų nekilnojamam turtui, nes planuojamai ūkinei veiklai nenustatomas SAZ, ar
kiti apribojimai.
28.8. poveikis kultūros paveldui, (pvz., dėl veiklos sukeliamo triukšmo, vibracijos,
šviesos, šilumos, spinduliuotės).
Poveikis kultūros paveldo objektams (Bastionams) bus nejuntamas dėl jau XX a. pabaigoje
krantuose įrengtų tvirtinimo gelţbetonio konstrukcijų.

29. Galimas reikšmingas poveikis 28 punkte nurodytų veiksnių sąveikai.
Planuojama ūkinė veikla (PŪV) – nemotorinių laivų (valčių) prieplaukos įrengimas - neturės
reikšmingo neigiamo poveikio kultūros paveldui, materialinėms vertybėms, kraštovaizdţiui, ţemei
ir dirvoţemiui, biologinei įvairovei ar vandeniui. Nurodytų veiksnių sąveika duos daugiau teigiamų
poveikio aspektų miesto (ir visos šalies) įvaizdţiui, ekonominei, kultūrinei ir demografinei raidai.
30. Galimas reikšmingas poveikis 28 punkte nurodytiems veiksniams, kurį lemia
planuojamos ūkinės veiklos paţeidţiamumo rizika dėl ekstremaliųjų įvykių (pvz., didelių
avarijų) ir (arba) ekstremaliųjų situacijų (nelaimių).
Planuojamos ūkinės veiklos paţeidţiamumo rizika dėl ekstremaliųjų įvykių (didelių avarijų)
ir (arba) ekstremaliųjų situacijų (nelaimių) minimali. Ūkinė veikla gali būti paţeista tik labai maţai
tikėtinų ekstremalių įvykių (neregėtai intensyvių upės potvynių, gaisro prieplaukoje ir pan.). Dėl to,
kad veikla numatoma labai ribotoje erdvėje, rizika gali būti valdoma, grėsmės ir pasekmės labai
operatyviai ir efektyviai šalinamos.
Laivelių susidūrimo atvejų tarša naftos produktais ar balastinias vandenimis negalima,
kadangi prieplauka planuojamas nemotorinėms valtims bei irklentėms.
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31. Galimas reikšmingas tarpvalstybinis poveikis.
Reikšmingas tarpvalstybinis poveikis nenumatomas.
32. Planuojamos ūkinės veiklos charakteristikos ir (arba) priemonės, kurių numatoma
imtis siekiant išvengti bet kokio reikšmingo neigiamo poveikio arba uţkirsti jam kelią.
Planuojama skirti prieplaukos operatorių, atsakingą uţ saugumo uţtikrinimą. Vykdyti
operatoriaus ir jo vykdomos veiklos kontrolę savivaldybės ir valstybinių institucijų, atsakingų uţ
saugią laivybą, vandens telkinių apsaugą ir kt. koordinuotomis jėgomis. Ribotas vandens telkinio
dydis, jo padėtis uţ kultūros paveldo apsaugą atsakingų institucijų priţiūrimoje teritorijoje lemia,
kad veiklai nėra galimybių nekontroliuojamai plėstis, tačiau egzistuoja visos sąlygos (miesto
centras) augti teikiamų paslaugų kokybei ir saugumui.
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