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PRANEŠIMAS APIE planuojamos Klaipėdos miesto UAB „Krovinių terminalas“, adresu 

Burių g. 17 Klaipėda, Klaipėdos m. sav. 

POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO PRADŽIĄ 

 

Planuojamos ūkinės veiklos (toliau – PŪV) organizatorius: UAB „Krovinių terminalas“, 

juridinio asmens kodas 163391047, Burių g. 17, Klaipėda, Klaipėdos m. sav., LT-92276, tel. 

+37046391090, faksas +37046391079, el. paštas info@terminal.lt. 

Poveikio aplinkai vertinimo (toliau – PAV) dokumentų rengėjas: UAB Nomine Consult 

J. Tumo-Vaižganto g. 8-1, LT-01108 Vilnius, tel. +370521023980, el. paštas: 

info.lt@nomineconsult.com, internetinis puslapis www.nomineconsult.com 

Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas: UAB „Krovinių terminalo“ vykdomos veiklos 

išplėtimas, Burių g. 17, Klaipėda, Klaipėdos m. sav. 

Planuojamos ūkinės veiklos pobūdis: veiklos rūšis, mastas, planuojamos naudoti 

technologijos. Planuojama įrengti naują chemikalų rezervuarų parką su siurbline, naują dviejų 

autocisternų pakrovimo postą su dokumentų išdavimo postu, naują butano talpyklą ir modernizuoti 

esamą geležinkelio estakadą ir technologinį vamzdyną prijungiant juos prie esamų objektų. Jame 

numatoma pastatyti šešis 1000 m3 talpos rezervuarus su pontonu ir azoto pagalve. Azoto pagalvės 

numetimas numatomas į esamą rekuperavimo įrenginį. 

Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo atlikimo teisinis pagrindas. 

Planuojama veikla patenka į Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai 

vertinimo įstatymo 1996-08-15 Nr. I-1495 (Suvestinė redakcija nuo 2022-01-20) 2 priedo sąrašo 

punktus: 2 priedo 14 p.: į Planuojamos ūkinės veiklos, kurios poveikis aplinkai privalo būti 

vertinamas, rūšių sąrašą ar į Planuojamos ūkinės veiklos, kuriai turi būti atliekama atranka dėl 

poveikio aplinkai vertinimo, rūšių sąrašą įrašytos planuojamos ūkinės veiklos keitimas ar 

išplėtimas, įskaitant esamų statinių rekonstravimą, gamybos proceso ir technologinės įrangos 

modernizavimą ar keitimą, gamybos būdo, produkcijos kiekio (masto) ar rūšies pakeitimą, naujų 

technologijų įdiegimą ir kitus pakeitimus, galinčius daryti neigiamą poveikį aplinkai, išskyrus 1 

priedo 10 punkte nurodytus atvejus, todėl privaloma atlikti atranką dėl poveikio aplinkai vertinimo. 

Vadovaujantis PAV įstatymo antro skyriaus 11 punktu, planuojamos ūkinės veiklos organizatorius 

(užsakovas) ar poveikio aplinkai vertinimo dokumentų rengėjas gali pradėti poveikio aplinkai 

vertinimą be atrankos dėl poveikio aplinkai vertinimo procedūros. 

Informacija apie numatomas nagrinėti pagrįstas alternatyvas (pvz., vietos, laiko, 

techninių ir technologinių sprendinių, poveikį aplinkai mažinančių priemonių). Vietos 

alternatyva nenagrinėjama, kadangi yra planuojama esamos UAB „Krovinių terminalo“ vykdomos 

veiklos išplėtimas. Atsižvelgiant į tai, bus nagrinėjama projektinė situacija ir lyginama su esama 

situacija. Esant poreikiui nagrinėjamos poveikį mažinančių priemonių alternatyvos. 

Planuojamos ūkinės veiklos vietos (alternatyvių vietų) ypatumai: atstumai iki 

gyvenamųjų ir kultūros paveldo vietovių, saugomų teritorijų ir kaimyninių valstybių, 

alternatyvių vietų pasirinkimo priežastys. 

UAB „Krovinių terminalas“ yra išsidėstęs šiaurinėje Klaipėdos valstybinio jūrų uosto 

dalyje. Artimiausia urbanizuota teritorija yra Klaipėdos miesto Bomelio Vitės gyvenamojo kvartalo 

Sportininkų ir Švyturio g. namai. Artimiausias gyvenamas namas yra už 469 m į rytus nuo UAB 

„Krovinių terminalas“ sklypo ribos, kitas gyvenamas namas nutolęs 489 m atstumu į pietryčius nuo 

įmonės sklypo ribos. Teritorijoje vertybių, įtrauktų į Nekilnojamų kultūros vertybių registrą, nėra, 

todėl PŪV neturės poveikio kultūros paveldui. UAB „Krovinių terminalas“ teritorija su 

saugomomis ir NATURA 2000 teritorijomis nesiriboja. Artimiausios saugomos teritorijos yra Kuršių 

nerijos nacionalinis parkas (LTKLAB001) nuo PŪV teritorijos ribos nutolęs 227 m, Kuršių nerija 
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(LTNER0005) – nutolusi 355_m ir Neringos talasologinis draustinis – nutolęs 434 m. PŪV vieta 

yra Lietuvos vakarinėje dalyje, iki kaimyninių valstybių toliau kaip 50 km. 

PAV subjektai: Klaipėdos miesto savivaldybės administracija, Nacionalinio visuomenės 

sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Klaipėdos departamentas, Priešgaisrinės 

apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Klaipėdos priešgaisrinė 

gelbėjimo valdyba, Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Klaipėdos teritorinis 

skyrius, Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos. 

Atsakingoji institucija, kuri priims sprendimą dėl PŪV poveikio aplinkai: Aplinkos 

apsaugos agentūra (toliau – AAA), A. Juozapavičiaus g. 9, Vilnius, tel. 8 706 62008, el. p.: 

aaa@gamta.lt 

Galimas Agentūros sprendimas dėl planuojamos ūkinės veiklos: 1) jeigu Agentūra 

priima sprendimą, kad veikla atitinka aplinkos apsaugos, visuomenės sveikatos, nekilnojamojo 

kultūros paveldo apsaugos, gaisrinės saugos ir civilinės saugos teisės aktų reikalavimus, ši 

planuojama ūkinė veikla gali būti vykdoma; 2) jeigu Agentūra priima sprendimą, kad veikla 

neatitinka aplinkos apsaugos, visuomenės sveikatos, nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos, 

gaisrinės saugos ir civilinės saugos teisės aktų reikalavimų, įstatymuose įtvirtinti leidimai negali 

būti išduodami ir veikla negali būti vykdoma. 

Visuomenės informavimas ir dalyvavimas: Suinteresuotoji visuomenė pasiūlymus 

anksčiau nurodytais kontaktais gali teikti raštu, el. paštu planuojamos ūkinės veiklos organizatoriui 

(užsakovui) arba poveikio aplinkai vertinimo dokumentų rengėjui ir atsakingajai institucijai per 10 

darbo dienų nuo tos dienos, kai gautą pranešimą apie PAV pradžią paskelbia atsakingoji institucija, 

terminą skaičiuojant nuo kitos dienos po paskelbimo. Poveikio aplinkai vertinimo dokumentų 

rengėjas kartu su planuojamos ūkinės veiklos organizatoriumi (užsakovu) gautų pasiūlymų 

įvertinimą pateikia ataskaitoje. 
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