
APLINKOS APSAUGOS AGENTŪRA

Biudžetinė įstaiga, A. Juozapavičiaus g. 9, LT-09311 Vilnius,tel. 8 706 62 008 el.p. aaa@aaa.am.lt,  http://gamta.lt.
Duomenys kaupiami ir  saugomi Juridinių  asmenų  registre,  kodas 188784898 

     

VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija
El. p. info@port.lt

2018-08- Nr.Nr. (30.2)-A4-

     
Į

Į 2018-07-23 Nr. UD-9.6.5-2022

SPRENDIMAS DĖL VĮ KLAIPĖDOS VALSTYBINIO JŪRŲ UOSTO DIREKCIJOS 
PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS – KRANTINIŲ NR. 64, 65, 65A PILIES G. 8 
KLAPĖDOJE, REKONSTRAVIMO IR AKVATORIJOS PRIE KRANTINIŲ GILINIMO – 
POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO ATRANKOS IŠVADOS GALIOJIMO PRATĘSIMO

1. Atsakingos institucijos priimtos atrankos išvados dėl poveikio aplinkai vertinimo data 
ir rašto registracijos Nr. 

Aplinkos apsaugos agentūros Taršos prevencijos ir leidimų departamento Klaipėdos skyriaus 
2015-11-27 priimta atrankos išvada Nr. (15.3)-A4-13291, kad VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto 
direkcijos planuojamai ūkinei veiklai – Krantinių Nr. 64, 65, 65A Pilies g. 8, Klaipėdoje, 
rekonstrukcijai ir akvatorijos prie krantinių gilinimui – poveikio aplinkai vertinimas neprivalomas.

2. Planuojamos ūkinės veiklos organizatoriaus (užsakovo) motyvuoto prašymo, pateikto 
atsakingai institucijai, data ir registracijos Nr. 

VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos 2018-07-23 prašymas Nr. UD-9.6.5-2022 „Dėl 
atrankos išvados pratęsimo“.

3. Planuojamos ūkinės veiklos organizatorius (užsakovas) 
VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija, J. Janonio g. 24, LT-92251 Klaipėda, tel. 8 46 

499799, el. p. info@port.lt.
4. Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas 
Krantinių Nr. 64, 65, 65A Pilies g. 8, Klaipėdoje, rekonstravimas ir akvatorijos prie krantinių 

gilinimas. 
5. Planuojamos ūkinės veiklos vieta 
VĮ Klaipėdos valstybinis jūrų uostas, Pilies g. 8, Klaipėda.
6. Planuojamos ūkinės veiklos organizatoriaus (užsakovo) nurodyti motyvai dėl 

planuojamos ūkinės veiklos atrankos išvados galiojimo pratęsimo:
6.1. Planuojamos ūkinės veiklos vieta, fizinės ir techninės charakteristikos nepasikeitė.
6.2. Planuojamos ūkinės veiklos vietos, gretimų žemės sklypų ar teritorijos apsaugos statusas 

nepasikeitė.
6.3. Planuojamos ūkinės veiklos pobūdis, mastas ir neigiamą poveikį aplinkai mažinančios 

priemonės, nurodytos priimtoje galiojančioje atrankos išvadoje, nepasikeitė.
6.4. Parengtas krantinių Nr. 64, 65, 65A Pilies g. 8, Klaipėdoje, rekonstravimo statybos 

projektas bei gautas Statybą leidžiantis dokumentas. 
7. Atsakingos institucijos motyvai, kuriais remtasi priimant sprendimą dėl planuojamos 

ūkinės veiklos atrankos išvados galiojimo pratęsimo:
7.1. Planuojamos ūkinės veiklos organizatorius pateikė pagrįstą informaciją, įrodančią, kad 

dėl planuojamos ūkinės veiklos įgyvendinimo yra atliktos kitos procedūros: pateiktas parengtas 
krantinių Nr. 64, 65, 65A Pilies g. 8, Klaipėdoje, rekonstravimo statybos projektas bei Statybą 
leidžiantis dokumentas.

7.2. Planuojamos ūkinės veiklos organizatorius pateikė pagrįstą informaciją, kad laikotarpiu 
nuo poveikio aplinkai vertinimo atrankos išvados priėmimo bei paviešinimo iki šių dienų, 
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planuojamos ūkinės veiklos teritorijos ir gretimų teritorijų statusas nepasikeitė. Planuojamos ūkinės 
veiklos pobūdis ir apimtys bei numatomos naudoti technologijos atitinka planuojamos ūkinės 
veiklos atrankos dokumentuose pateiktą informaciją, pagal kurią buvo priimta atrankos išvada. 

7.3. Nuo VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos prašymo pateikimo 2018-07-23 iki 
atrankos išvados galiojimo termino pabaigos 2018-12-02 liko ne daugiau kaip 6 mėnesiai, bet ne 
mažiau kaip 20 darbo dienų.

8. Sprendimo dėl planuojamos ūkinės veiklos atrankos išvados pratęsimo pobūdis 
(pratęsiama/nepratęsiama) ir pratęsimo terminas. 

Atsižvelgiant į išdėstytus motyvus ir vadovaujantis Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės 
veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo 7 straipsnio 9 dalimi, Aplinkos apsaugos agentūros  
Taršos prevencijos ir leidimų departamento Klaipėdos skyriaus 2015-11-27 raštu Nr. (15.3)-A4-
13291 priimtos atrankos išvados dėl VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos planuojamos 
ūkinės veiklos - Krantinių Nr. 64, 65, 65A Pilies g. 8, Klaipėdoje, rekonstrukcijos ir akvatorijos prie 
krantinių gilinimo - poveikio aplinkai vertinimo galiojimas pratęsiamas 3 metams (toliau – Išvada). 
Išvada galioja nuo 2018-12-02 iki 2021-12-02.

Jūs turite teisę apskųsti šį sprendimą Vyriausiajai administracinių ginčų komisijai (Vilniaus g. 
27, LT-01402 Vilnius) Lietuvos Respublikos administracinių ginčų komisijų įstatymo nustatyta 
tvarka arba Vilniaus apygardos administraciniam teismui (Žygimantų g. 2, LT-01102 Vilnius) 
Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka per vieną mėnesį nuo 
šio atsakymo įteikimo Jums dienos.

Direktoriaus įgaliota Taršos prevencijos 
departamento direktorė, atliekanti direktoriaus 
pavaduotojo funkcijas

Justina Černienė

Skirmantė Stankevičienė, tel. 8 46 241799, el. p. skirmante.stankeviciene@aaa.am.lt
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