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DĖL PRIIMTO STRATEGINIO PASEKMIŲ APLINKAI VERTINIMO (SPAV) ATRANKOS
SPRENDIMO
Vadovaudamasi Planų ir programų strateginio pasekmių aplinkai vertinimo tvarkos aprašo,
patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. rugpjūčio 18 d. nutarimu Nr. 967 „Dėl Planų
ir programų strateginio pasekmių aplinkai vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, 15 ir 16 punktais
ir įgyvendindama Visuomenės dalyvavimo planų ir programų strateginio pasekmių aplinkai
vertinimo procedūrose ir vertinimo subjektų, Europos Sąjungos valstybių narių ir kitų užsienio
valstybių informavimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m.
rugpjūčio 27 d. įsakymu Nr. D1-455 „Dėl Visuomenės dalyvavimo planų ir programų strateginio
pasekmių aplinkai vertinimo procedūrose ir vertinimo subjektų, Europos Sąjungos valstybių narių ir
kitų užsienio valstybių informavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, 8–10 punktus, Planų ir programų
atrankos dėl strateginio pasekmių aplinkai vertinimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos
Respublikos aplinkos ministro 2004 m. rugpjūčio 27 d. įsakymu Nr. D1-456 „Dėl Planų ir
programų atrankos dėl strateginio pasekmių aplinkai vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, 13 ir
14 punktus ir atsižvelgdama į atrankos strateginio pasekmių aplinkai vertinimui atlikti dokumentus,
strateginio pasekmių aplinkai vertinimo subjektų išvadas dėl atrankos dėl strateginio pasekmių
aplinkai vertinimo Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija priėmė sprendimą neatlikti
strateginio pasekmių aplinkai vertinimo projektui „Transeuropinio IX B transporto koridoriaus
geležinkelių linijos Vilnius–Kaišiadorys–Šiauliai–Klaipėda ir Klaipėdos geležinkelio mazgo dalies
(ruože nuo Klaipėdos iki Draugystės geležinkelio stoties) susisiekimo komunikacijų inžinerinės
infrastruktūros vystymo planas“.
Susipažinti su motyvais dėl priimto sprendimo galima Susisiekimo ministerijos interneto
svetainėje sumin.lrv.lt1, taip pat Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir
teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt, TPD
Nr. S-NC-00-19-167)2.
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https://sumin.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/Elektrifikavimas
http://www.tpdris.lt/lt_LT/web/guest/sarasas
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PRIDEDAMA. Strateginio pasekmių aplinkai vertinimo subjektų išvadų dėl
Transeuropinio IXB transporto koridoriaus geležinkelių linijos Vilnius–Kaišiadorys–Šiauliai–
Klaipėda ir Klaipėdos geležinkelio mazgo dalies (ruože nuo Klaipėdos iki Draugystės geležinkelio
stoties) susisiekimo komunikacijų inžinerinės infrastruktūros vystymo plano atrankos dokumento ir
pasiūlymų dėl vertinimo atlikimo įvertinimo pažymos kopija, 1 lapas.
Susisiekimo viceministras

N. Baranauskienė, tel. (8 5) 239 3913, el. p. natalija.baranauskiene@sumin.lt

Gytis Mažeika
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procedūrose ir vertinimo subjektų ES
valstybių
narių
ir
kitų
užsienio
informavimo tvarkos aprašo 1 priedas
Strateginio pasekmių aplinkai vertinimo subjektų išvadų dėl
Transeuropinio IXB transporto koridoriaus geležinkelių linijos Vilnius–Kaišiadorys–Šiauliai–Klaipėda ir Klaipėdos geležinkelio mazgo
dalies (ruože nuo Klaipėdos iki Draugystės geležinkelio stoties) susisiekimo komunikacijų inžinerinės infrastruktūros vystymo plano
atrankos dokumento ir pasiūlymų dėl vertinimo atlikimo įvertinimo pažyma
Institucijos, teikusios
išvadas, pavadinimas ir
adresas

Pasiūlymai

Išvadų motyvuotas įvertinimas
-

1.

Valstybinė saugomų
teritorijų tarnyba prie
Aplinkos ministerijos,
Antakalnio g. 25, LT10312 Vilnius

2020-10-15 Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie Aplinkos
ministerijos raštas Nr. (3)-V3E-369
Išvada: atsižvelgiat į tai, kad Specialusis planas numato veiklą
vykdyti esamuose infrastruktūriniuose koridoriuose, o į naujai
išskiriamas techninės infrastruktūros (pastočių) teritorijas nepatenka
ir jų artimą aplinką nepatenka nacionalinės saugomos ir Europos
ekologinio tinklo „Natura 2000@ teritorijos, manome, kad šiuo
aspektu nėra privaloma atlikti strateginį pasekmių aplinkai vertinimą.
2020-10-28 Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos raštas Nr. S23102
Išvada: kultūros vertybių apsaugos aspektu Plano strateginis
pasekmių aplinkai vertinimas neturėtų būti atliekamas.

-

2.

Lietuvos Respublikos
kultūros ministerija,
J.Basanavičiaus g. 5, LT01118

2020-11-26 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos raštas Nr.
(14)-D8(E)-6772
Išvada: pasiūlymų dėl vertinimo ataskaitos apimties ir išsamumo
neteikiame.

-

3.

Lietuvos Respublikos
aplinkos ministerija,
A.Jakšto g. 4/9, LT-01105
Vilnius

Eil.
Nr.

Eil.
Nr.

Institucijos, teikusios
išvadas, pavadinimas ir
adresas

Pasiūlymai

Išvadų motyvuotas įvertinimas

2020-12-01 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos
raštas Nr. (10.2.2.3 E-411)10-8504
Išvada: infrastruktūros plano strateginis pasekmių aplinkai vertinimas
neprivalomas.

-

4.

Lietuvos Respublikos
sveikatos apsaugos
ministerija, Vilniaus g. 33,
LT-01506 Vilnius

Plano ar programos rengimo organizatorius
Susisiekimo viceministras

Gytis Mažeika
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