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DĖL IŠVADOS PATEIKIMO
Teikiame Jums užpildytą Planų, programų ir planuojamos ūkinės veiklos
įgyvendinimo poveikio įsteigtoms ar potencialioms „Natura 2000“ teritorijoms reikšmingumo
nustatymo tvarkos aprašo 3 priedą. Prašome pateikti išvadą dėl planuojamos ūkinės veiklos
reikšmingumo Rėkyvos pelkės teritorijai ir nustatyti projektavimo sąlygas Rėkyvos pažintinio
tako įrengimui.
PRIDEDAMA:
1. Planų, programų ir planuojamos ūkinės veiklos įgyvendinimo poveikio įsteigtoms ar
potencialioms „Natura 2000“ teritorijoms reikšmingumo nustatymo tvarkos aprašo 3 priedas.
2. Planuojamo objekto planas su koordinatemis.

Administracijos direktorius

Irina Vingriene, tel. 59 63 18
El. p. irina.vingriene@siauliai.lt

Antanas Bartulis

Planų, programų ir planuojamos ūkinės veiklos
įgyvendinimo poveikio įsteigtoms ar potencialioms „Natura
2000“ teritorijoms reikšmingumo nustatymo tvarkos aprašo
3 priedas

Planuojamos ūkinės veiklos įgyvendinimo poveikio įsteigtoms ar potencialioms „Natura 2000“
teritorijoms reikšmingumo nustatymo forma
Bendroji dalis:
Planuojamos ūkinės veiklos organizatorius (užsakovas): Šiaulių miesto savivaldybės
administracija.
Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo dokumentų rengėjas: Šiaulių
miesto savivaldybės administracija.
Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas ir trumpas apibūdinimas (įskaitant numatomas
technologijas ir pajėgumus bei priemones neigiamo poveikio aplinkai prevencijai vykdyti, poveikiui
sumažinti ar kompensuoti): Rėkyvos pažintinio tako įrengimas.
Įsteigtų ar potencialių „Natura 2000“ teritorijų, kurioms galimas poveikis nagrinėjamas,
pavadinimai, plotai (ha) ir randami Europos Bendrijos svarbos natūralių buveinių tipai ir (arba)
rūšys (ženklu (*) pažymimos prioritetinės Europos Bendrijos svarbos natūralios buveinės ir rūšys).
Taip pat informacija apie teritorijose vykdytus saugomų vertybių tyrimus ir monitoringą bei jų
duomenų analizė (netaikoma statinių projektams, kurie derinami vadovaujantis Statybų įstatymo
[9], [14], [15] nuostatomis): Rėkyvos pelkė teritorija.
Kiti vykstantys ar patvirtinti planuojamos ūkinės veiklos projektai įsteigtose ar potencialiose
„Natura 2000“ teritorijose:
Veiklos analizė
A dalis
Veiklos elementai
Individualūs planuojamos ūkinės veiklos elementai (pavieniui
ar kartu su kitomis planuojamomis ūkinėmis veiklomis) ar jų
kombinacijos, kurie gali daryti poveikį įsteigtoms ar
potencialioms „Natura 2000“ teritorijoms:
• dabartinis žemės naudojimo pobūdis: Ūkinių miškų sklypas
• statybų mastas (dydis): Rėkyvos pažintinio tako įrengimo
darbai. Tako ilgis apie 3 km, plotis – 1,5 m.
• žemės paėmimo poreikis, teritorijos dydis (ha), kur numatoma
keisti pagrindinę žemės tikslinę paskirtį, nurodant, iš kokios
paskirties į kokią: nėra.
• atstumas nuo įsteigtų ar potencialių „Natura 2000“ teritorijų
arba pagrindinių teritorijų vertybių: nenustatyta.
• resursų poreikiai (dideli energijos ar gamtos išteklių
poreikiai): nėra.
• emisijos (į žemę, vandenį, orą), įskaitant triukšmą:
nereikšmingas.
• įgyvendinimo (statybos) metu susidarysiantis didelis atliekų
kiekis (nurodyti kategoriją): nedidelis atliekų kiekis,
nepavojingos statybinės atliekos - 03 01 05 – mediena.
• eksploatacijos metu susidarysiantis didelis atliekų kiekis
(nurodyti kategoriją): nėra.
• uždarymo (veiklos nutraukimo) metu susidarysiantis didelis
atliekų kiekis (nurodant kategoriją): nėra.
• numatomi didelės apimties žemės kasybos darbai: nedidelė
apimtis.
• transportavimo poreikiai: maži.
• numatomi fiziniai aplinkos pokyčiai: nežymūs.
• statybos, eksploatavimo, uždarymo trukmė: statyba iki 6
mėn., eksploatavimas – 10 metu, uždarymas 2 mėn.

Pastabos

B dalis
Atskirų veiklos aspektų
poveikio reikšmingumas
(reikšmingas/ nereikšmingas/
nežinomas)

Pastabos

• kiti elementai ar jų kombinacijos (planuojamos ūkinės veiklos
organizatoriaus (užsakovo) ar dokumentų rengėjo nuožiūra):
nėra.
Veiklos sąlygojamų teritorijų pokyčių analizė
A dalis
Teritorijų pokyčiai

Pastabos

B dalis
Teritorijų pokyčių
reikšmingumo įvertinimas
(nereikšmingas/ mažai
reikšmingas/ reikšmingas)

Pastabos

Tikėtini teritorijų pokyčiai, jų priežastys ir juos sukeliančios
veiklos rūšys:
• natūralių buveinių tipų ploto ir (arba) rūšių buveinių ploto
sumažėjimas: nekeičiama
• didelis rūšių trikdymas: nėra
• natūralių buveinių ar rūšių užimtų plotų suskaidymas:
neskaidoma
• rūšių ar populiacijų tankumo sumažėjimas: nemažinamas
• invazinių rūšių išplitimas: nėra
• medžiojamųjų gyvūnų ir verslinę reikšmę turinčių žuvų rūšių
išteklių kitimas: nėra
• gyvūnų maitinimosi, migracijos, veisimosi ar žiemojimo vietų
suardymas: neardoma
• hidrologinio režimo pokyčiai, įskaitant vandens cheminių ir
fizinių savybių kaitą, eutrofikacijos padidėjimą, daugiamečių
bei metinių vandens lygio svyravimų apimties bei
periodiškumo pokyčius: nekeičiama
• žemės naudmenų struktūros ir vyraujančių žemės ūkio kultūrų
pokyčiai, miško kirtimai (pagal plotą ir iškertamos medienos
tūrius), sausinamos žemės plotas (ha): nekeičiama
• gruntinio vandens slūgsojimo gylio pakeitimai, reljefo
pakeitimai: nekeičiama
• eolinių procesų pasikeitimas, erozijos suaktyvėjimas: nėra
• kiti pokyčiai (organizatoriaus nuožiūra): nėra

Pastaba: planuojamos ūkinės veiklos organizatorius (užsakovas) ar poveikio aplinkai vertinimo
dokumentų rengėjas pateikia ir žemės sklypo planą (M 1:10 000) bei topografinį apylinkių žemėlapį
(M 1:50 000), kuriuose pažymimas planuojamas objektas.
Informaciją, reikalingą planuojamos ūkinės veiklos įgyvendinimo poveikio įsteigtoms ar
potencialioms „Natura 2000“ teritorijoms reikšmingumui nustatyti, pateikė (pavadinimas arba vardas,
pavardė, adresas, telefonas, faksas, elektroninis paštas, data): Irina Vingrienė, Vasario 16-osios g. 62,
LT-76295 Šiauliai, (8 41) 596 318, irina.vingriene@siauliai.lt , 2020-06-29.
Planuojamos ūkinės veiklos įgyvendinimo poveikio įsteigtoms ar potencialioms „Natura 2000“
teritorijoms reikšmingumą nustatė: (pareigos, vardas, pavardė, parašas, data):___________________
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