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DEL PAPILDYTO PAV ATRANKOS DOKUMENTO

patiksliname, paai5kiname, papildome atrankos dokument4 pagal pateiktas Aplinkos

apsaugos agentUros ir subjektq (Nacionalinio visuomenes sveikatos centro, Kultfiros paveldo

departamento ir Klaipedos miesto savivaldybes administracij os) past&bas'

AisiZvelgiant iAplinkos apsaugos agentiiros ra5t4 2018-08'13 Nr. (30.4)-A4(e)-658:

1. Patikslinamas planuojamos veiklos pavadinimas i5 ,,Anglines ir Uosto kelynq

geleZinkeliq keliq, Naujoji Uosto g. 23, Klaipedos m., Klaipedos m. sav.,

iekonstravimo projektas" i ,fnglinds ir (Josto kelynt4 geleiinkeliq keliry, Naujoji

(Josto g. 23,Kaip,dos m., Klaipddos m. sav., rekonstravimas ir eksploataciia"'

PUV vieta: Klaipedos apskritis, Klaipedos miesto savivaldybe, Naujoji Uosto g'
^ az ) .

Atrankos dokumento 6 ir 9 punktai papildyti numatomais naudoti Laliavq,

medZiagq ir susidarysiandiq atliekq kiekiais. Informacijoje atrankai remiamasi

planuojimos lkines veiklos projektiniais pasillymais, todel kiekiai bus

patikslinti parengtame techniniame projekte. Patikslinta: 11-15 psl. ir 3 lenteleje

14-15 ps l .
Patikslinta informacija apie nuotekq tvarkymo teritorij4, bld4, kieki ir gautas

AB ,,Klaipedos vaniuo" prisijungimo s4lygas Nr. 2018/s.6/3-640. Siuo metu

nuotekq surinkimo sistembs ar drenaio ndra, toddl nuotekos infiltruojasi tiesiai

i grunt4, migruoja natlraliai. Planuojamos rekonstrukcijos metu pagerinama

up'iint or situacija, kadangi pavirsines nuotekos projektuojamu drenaZu bus

surenkamos i lietaus nuotekq tinklus bei sutekes i uoste esamus valymo

lrenginius. Patikslinta: 16 psl. ir kituose atrankos dokumento punktuose,

susijusiuose su sveikata, pavirsinio ir poZeminio vandens apsauga.

Atrankos dokumento 20 punkte patikslinta informacija, kad numatoma veikla

uZtikrins ,,specialiqiq Zemes ir mi5ko naudojimo s4lygtl", patvirtintq Lietuvos

Respublikos Vyriiusybes 1992-05-12 nutarimu Nr. 343, XX skyriaus

reikalavimus, taikomus poZeminio vandens vandenviediq apsaugos zonoms'
papildya, kad i poZeminius vandeninguosius sluoksnius tiesiogiai nebus

isteistos pavirsines nuotekos nuo geleZinkelio kelynq, nes projektuojamu

drenaZu sutekes i esamus lietaus nuotekq tinklus ir i uosto teritorijoje esamus

valymo irenginius. Patikslinta: 37 psl.

5. Atrankos dokumento 2I punkte (3S psl.) patikslinta informacija, kad

,,...neigiamas vizualinis poveikis vertingiems objtektams del planuojamos

geleZinkelio kelynq rekonstrukcijos nenumatomas".
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AtsiZvelgiant iKultiiros paveldo departamento prie Kulturos ministerijos Klaipedos

skyriaus 20 | 8 -07 -24 ra5t4 Nr. (9. 3 8. -Kl)2Kl-907 :

1. Patikslinta, kad Klaipedos miesto istorinds dalies, vad. Naujamiesdiu (kodas

22012) archeologiniam vertingqjq savybiq pobUdZiui apsaugoti, i vertybg
patenkandioje teritorijoje, darbo projekto metu, prie5 pradedant statybos ir Zemds
judinimo darbus, tures bflti atliekami archeologiniai tyrimai. Patikslinta:47 tr 51
psl.

AtsiZvelgiant i Nacionalinio visuomen6s sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos

ministerijos Klaipedos departamento 2018-07-24 Nr. (3-11 14.3.58)2-31717 ra5to pastabas:

1. Atrankos dokumentas papildytas ivardijant visus triukSmo Saltinius,
detalizuojant ivesties duomenis, pateikiant ekvivalentinius ir maksimalius garso
slegius pagal AB ,,Klasco" pateiktus triukSmo matavimq protokolus,
licencijuotos programines triuk5mo modeliavimo irangos (CandaA)

automati5kai priimamus triuk5mo lygius lokomotyvq manevravimo metu.
Patikslinta:22-24 psl. ir 9-10 lenteles.
Tiketinas poveikis visuomends sveikatai jau buvo i5nagrinetas atrankos
dokumento 28.1 punkte, kuriame nurodomas galimas poveikis del triukSmo, oro
tar5os, kvapq, nurodant prognozuojamus ribinius dydZius bei jq atitikim4 ar
neatitikim4 Lietuvoje taikomoms norrnoms. AtsiZvelgiant i pastab4 tekste dar
kart4 akcentuojama, kad buvo ivertintas blogiausias galimas scenarijus masto,
pobDdZio, intensyvumo, suddtingumo, trukmes daZnumo aspektais - kuomet
didZiausi4 poveiki sveikatai galintys itakoti procesai: geleZinkeliais traukiniai
vaLindja ir krova jflrq uoste, apimanti (kranus, birius krovinius, sunkiEf4
technik4, pypsindius krautuvus ir pan.) vyksta i$tis4 par4 (t.y. vienodai
triuk5mauja, kelia kvapus ir tar54, tiek dienos, tiek vakaro, tiek nakties metu).
Pateikta: 48-49 psl.
Triuk5mui jautrios aplinkines teritorijos atrankos dokumente yra ivertintos: (18-

19 skyriuose, 13 paveiksle), nurodant, kad artimiausios jautrios teritorijos -

gyvenamieji ir visuomeninds paskirties pastatai (tai Vites kvartalo Svyturio g.,
Gulbiq g. artimiausi gyvenamieji namai, lop5eliai-darLehai ,,Bitute" ir

,,Drugelis", KU Tgstiniq studijq institutas, ,,Vaivorykdtds tako" gimnazija, Vites
pagrindine mokykla, Lietuvos auk5toji jlreivystes mokykla, Maksimo Gorkio
pagrindine mokykla). Triuk5mo atZvilgiu vertinti patys artimiausi ir didZiausi4
triukSmo poveiki patiriantys gyvenamieji namai Svyturio g. 18 ir Gulbiq g. 4,
siekiant nustatyti ar jq aplinkoje triuk5mo noffnos vir5ijamos ir ar reikalingos
papildomos priemones tiek jiems, tiek ir tolimesniems jautriems objektams.
Triuk5mo sklaida rodo, kad pastatytos sienut€s prislopins triuk5m4 iki ribiniq
verdiq HN 33:2011, tadiau tikimybe del gyventojq skurndq i5lieka, priklausomai
nuo Zmogaus jautrumo lygio del nuo uosto sklindandio garso, nors ir
nevirSijandio normq. Pateikta: triukimo vertinimo dalyje 12.1, 25-30 psl., 11
lenteleje. 2 priede suformuotuose prognozuojamuose triuk5mo Zemelapiuose
maty.ti, kad triuk5mo vir5ijimai vietomis sklinda ir uZ KVJU teritorijos, i5lendant
i5 uZ esamq 6-12 m auk5dio akustiniq sienudiq ir 2,5 m auk5dio betonines tvoros,
tadiau ties gyvenamosiomis aplinkomis sumaZeja iki HN 33:201I ribiniq verdiq
ir jq nebevir5ija.

4. Rengiant atrankos dokument4 buvo ivertinti geriausi gamybos budai,
vadovautasi Europos parlamento patvirtinta,,GeleZinkeliq triuk5mo maZinimo
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studija", 2012 m (,,Reducing Railway Noise Pollution"), kurioje pateikta

medLiaga, tyrimai ir kiekvienos galimos priemorxds efektyvumas, tadiau

atsiZvelgiant i tai, kad pagal modeliavimo rezultatr,rs triuk5mo normos del

planuojamos Anglines ir Uosto geleZinkelio kelynq rekonstrukcijos

nevir5ijamos (del jau pastatyi4 6-12 m sienudiq), papildomos priemonds

atrankos dokumente nesifilomos ir nebuvo detalizuojamos. AtsiZvelgiant i
Sveikatos centro pastab4, nagrinetq priemoniq ir jq efektyvumo lentele

papildomai lkelta !atrankos dokument4. Patikslinta:28-29 psl. ir l2lenteleje.

AtsiZvelgiant i Klaipddos miesto savivaldybds administrracijos pastabas 2018-07-

30 Nr. (4.-11 14.3.58)2-31717 ra5to pastabas, pabreZiama:

l. Planuojamos geleZinkelio kelynq rekonstrukcijos atrankos dokumentas rengtas

vadovaujantis Lietuvoje galiojandiomis normomi$, reglamentuojandiomis

aplinkos ir sveikatos apsaug4. AtsiZvelgiant i tai, kad sveikatai ar aplinkai

pavojingq aspektq ar ribiniq verdiq vir5ijimq del planuojamos veiklos

nenustatyta, sifllyti papildomq, atrankos dokumente nepaminetq, poveiki

maZinandiq konkrediq priemoniq poreikio nera.

PraSome i5nagrineti papildyt4 informacij4 atrankai ir pateikti Atrankos iSvad4 del

poveikio aplinkai vertinimo.

Pridedama: 1 vnt. spausdinta ataskaita, I vnt. elektronind versija.

Direktore Ona Samuchoviene

, tel. +370 607 23980


