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DĖL PASIŪLYMŲ LIETUVOS RESPUBLIKOS TERITORIJOS BENDROJO PLANO 
KONKRETIZUOTIEMS SPRENDINIAMS

Įgyvendindami Teritorijų planavimo įstatymo 37 str. 2 d. (toliau – TPĮ) teritorijų planavimo 
organizatoriui deleguotas funkcijas, kartu su Lietuvos Respublikos teritorijos bendrojo plano (toliau 
– LRBP) rengėjais išnagrinėjome Jūsų rašte pateiktus pasiūlymus, išsakytą nuomonę ir pastabas dėl 
LRBP.  

Informuojame, kad pasiūlymas LRBP sprendiniuose atsisakyti  išorinio giliavandenio uosto 
Melnragėje įrengimo  galimybės atmestas ir į jį neatsižvelgta dėl šių motyvų:

LRBP sprendinys grindžiamas TPĮ 4 str. 4 d. nuostata1. Lietuvos Respublikos Vyriausybė 
2019 m. gruodžio 11 d. nutarimu Nr. 12782 patvirtinto valstybei svarbaus projekto teritorijų 
planavimo dokumentą – Klaipėdos valstybinio jūrų uosto (žemės, vidinės akvatorijos, išorinio reido 
ir susijusios infrastruktūros) bendrąjį planą (toliau – KVJU bendrasis planas), kuriame numatyta 
atitinkama jūrų uosto plėtra į šiaurę ties Melnrage ir į pietus ties Kiaulės nugara. Atsižvelgiant į tai, 
KVJU bendrojo plano sprendiniai privalomi valstybės lygmens teritorijų planavimo dokumentui – 
LRBP, todėl LRBP sprendiniai suderinti su KVJU bendrojo plano sprendiniais (uosto teritorija, 
vidinė akvatorija, išorinis reidas ir susijusi uosto infrastruktūra) ir jiems neprieštarauja. 

Papildomai informuojame, kad atsižvelgiant į visuomenės pastabas dėl išorinio giliavandenio 
uosto ties Melnrage LRBP papildytas šiais sprendiniais:

• Vystant uosto plėtrą prioritetas teikiamas esamų teritorijų išnaudojimui ir vidinei 
(pietinei) plėtrai ties Kiaulės nugaros sala. Išnaudojus šias plėtros teritorijas tęsiama išorinė 
(šiaurinė) plėtra. 

• Vystant uosto plėtrą pirmiausia įgyvendinti poveikio aplinkai mažinimo ir ekologinio 
kompensavimo priemones, susijusias su poveikiu Klaipėdos miesto gyvenamosiomis 
teritorijomis ir padidėsiančiais transporto srautais, gėlo vandens paplitimo zona jūroje, žuvų 
migracija, krantų erozija, ledo judėjimu pavasarį ir kt. būtinas užtikrinti darnią plėtrą. 

• Užtikrinti priekrantės smėlio nešmenų judėjimą jūroje išilgai pakrantės į šiaurę nuo 
uosto. Šie reikalavimai taikytini veiklai statyboms ir įrengtos sausumos eksploatavimo 
laikotarpiui pajūrio juostos akvatorijoje. Atliekant poveikio aplinkai vertinimo procedūras 
būtina įvertinti poveikį LR jūros rajono geros aplinkos būklės savybėms.

1 „4. Valstybės lygmens kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų, valstybei svarbių projektų teritorijų planavimo 
dokumentų, Vyriausybės patvirtintų specialiojo teritorijų planavimo dokumentų, žemės gelmių naudojimo planų 
sprendiniai turi aukštesnę teisinę galią už savivaldybės lygmens ir vietovės lygmens kompleksinio ir specialiojo 
teritorijų planavimo dokumentų sprendinius ir privalomai taikomi savivaldybėms rengiant, keičiant ar koreguojant 
savivaldybės lygmens ir vietovės lygmens teritorijų planavimo dokumentus. Valstybei svarbių projektų teritorijų 
planavimo dokumentų sprendiniai privalomi valstybės lygmens ir žemesnio lygmens teritorijų planavimo 
dokumentams. Taikant valstybei svarbių projektų teritorijų planavimo dokumentų sprendinius, valstybės lygmens ir 
žemesnio lygmens teritorijų planavimo dokumentų sprendiniai galioja tiek, kiek jie neprieštarauja valstybei svarbių 
projektų teritorijų planavimo dokumentų sprendiniams.“
2 Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2019 m. gruodžio 11 d. nutarimas Nr. 1278 „Dėl Klaipėdos valstybinio jūrų uosto 
(žemės, vidinės akvatorijos, išorinio reido ir susijusios infrastruktūros) bendrojo plano patvirtinimo“
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Pažymėtina, kad kiekvienam konkrečiam KVJU bendrajame plane numatytos plėtros 

įgyvendinimo projektui, kuriuo numatoma atitinkama veikla, vadovaujantis Planuojamos ūkinės 
veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymu, įrašyta į Planuojamos ūkinės veiklos, kurios poveikis 
aplinkai privalo būti vertinamas, rūšių sąrašą, turi būti atliekama planuojamos veiklos poveikio 
aplinkai vertinimo procedūra, kurios metu bus nustatytos galimos neigiamos pasekmės aplinkai ir 
priemonės, galimoms neigiamoms pasekmėms suvaldyti ar jų išvengti.

Su visais LRBP jūrinės dalies sprendiniais galite susipažinti LRBP aiškinamojo rašto 
trečiajame skirsnyje „Atsakingai naudojama jūra ir pakrantė“ (žr. pagal pasiūlymus patikslinto 
LRBP konkretizuotų sprendinių aiškinamojo rašto 544 – 591 p.) ir LRBP brėžiniuose.

Informuojame, kad su patikslintu LRBP konkretizuotų sprendinių dokumentu galite 
susipažinti LRBP interneto svetainėje http://www.bendrasisplanas.lt/konkretizuotu-sprendiniu-
medziaga/ 

Vadovaujantis Teritorijų planavimo įstatymo 37 str. 2 d., šis atsakymas per 10 darbo dienų 
gali būti apskųstas atitinkamai teritorijų planavimo valstybinę priežiūrą atliekančiai institucijai.

Aplinkos viceministrė                                                                                         Justina Grigaravičienė
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