Vadovaujantis Visuomenės dalyvavimo planų ir programų strateginio pasekmių aplinkai vertinimo
procedūrose tvarkos aprašu, patvirtintu LR aplinkos ministro 2015-03-09 įsakymu Nr.D1-208,
informuojame apie organizatoriaus priimtą sprendimą dėl plano strategini pasekmių apli nkai vertinimo
neatlikimo.
Parengtas žemės sklypų (kad. Nr. 5530/0002:4; 5530/0002:5; 5530/0002:9; 5530/0002:7;
5530/0002:8; 5530/0002:116; 5530/0002:12; 5530/0002:11; 5530/0002:112), esančių Dirvupių k.,
Sendvario sen., Klaipėdos r. sav. detaliojo plano, patvirtinto Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 200912-24 sprendimu Nr.T11-585 (registro Nr. 003553002482), koregavimo strateginio pasekmių aplinkai
vertinimo atrankos dokumentas.
Organizatorius – UAB Klaipėdos aerouostas, esanti Dirvupių k., Klaipėdos r. sav. Direktorius
Marius Adomaitis, tel. (+370) 612 22859, el. paštas: marius.adomaitis@vmg.eu.; https://www.mediena.lt/.
Subjektų išvados:
- Klaipėdos rajono savivaldybės administracija 2018-05-22 raštu Nr.(5.1.42E)A5-2031 patekė
išvadą, kad strateginis pasekmių aplinkai vertinimas neprivalomas.
- Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos, Klaipėdos skyrius 2018-05-11
raštu Nr.(9.38.-Kl)2Kl-465 pagal kompetenciją teikia išvadą, kad paveldosauginiu aspektu
nėra privaloma atlikti detaliojo plano strateginį pasekmių aplinkai vertinimą.
- Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Klaipėdos
departamentas priėmė išvadą dėl strateginio pasekmių aplinkai vertinimo atrankos dokumento
2018-05-21 raštu Nr.(3-21 14.3.8E)2-21589 siūlo atlikti detaliojo plano strateginį pasekmių
aplinkai vertimą.
- Aplinkos apsaugos agentūra, įvertinus, kad nenumatomos neigiamos reikšmingos detaliojo
plano įgyvendinimo pasekmės aplinkai, 2018-05-16 raštu Nr.(28.8)-A4-4672 pateikė išvadą,
kad strateginis pasekmių aplinkai vertinimas neprivalomas.
- Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos 2018-05-11 raštu Nr.(4)-V3694(7.23) nurodo, kad atsižvelgiant į detaliojo plano sprendinių mastą, pobūdį bei
planuojamos teritorijos atstumą saugomų teritorijų atžvilgiu, detaliojo plano sprendinių
įgyvendinimas neturės reikšmingų neigiamų pasekmių biologinei įvairovei, natūralioms
būveinėms, kraštovaizdžiui ar kitoms gamtos vertybėms saugomose teritorijose. Todėl šiuo
atžvilgiu strateginis pasekmių aplinkai vertinimas neprivalomas.
Organizatorius pasikonsultavęs su subjektais priima motyvuotą sprendimą neatlikti žemės sklypų
(kad. Nr. 5530/0002:4; 5530/0002:5; 5530/0002:9; 5530/0002:7; 5530/0002:8; 5530/0002:116;
5530/0002:12; 5530/0002:11; 5530/0002:112), esančių Dirvupių k., Sendvario sen., Klaipėdos r. sav.
detaliojo plano, patvirtinto Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2009-12-24 sprendimu Nr.T11-585,
koregavimo strateginį pasekmių aplinkai vertinimą.
Informuojame, kad su vertinimo subjektų išvadų įvertinimo pažyma ir detaliojo plano atrankos
vertinimui atlikti dokumentu galima susipažinti organizatoriaus buveinėje ir organizatoriaus interneto
svetainėje (https://www.mediena.lt/).

