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verpetuose

i grubius pažeidimus, skambinkite, praneškite arba patys parašykite, atsiųskite nuotraukų. Po gamtos verpetus sukimės kartu!

Įgyvendintas projektas unikaliai teritorijai išsaugoti
Salantų regioninio parko direkcija šiemet baigia įgyvendinti projekto „Degraduojančių europinės svarbos
buveinių atkūrimas Lietuvos valstybiniuose parkuose“
veiklas. Siekiant atkurti ir išsaugoti Šauklių riedulyne
esančias europinės svarbos buveines, projektas buvo
vykdomas 5 metus.
Ši unikali teritorija visada
traukė tiek gamtininkų, tiek
lankytojų dėmesį, tačiau jos
priežiūra dėl nelygaus reljefo,
užmirkusio dirvožemio, gausių
riedulių ir tankaus kadagyno
kėlė didelių sunkumų. Blogėjant
Šauklių riedulyno saugomų europinės svarbos buveinių būklei,
kilo idėja kartu su partneriais
– Kretingos miškų urėdija ir
Kurtuvėnų regioninio parko direkcija – teikti paraišką Europos
Sąjungos Life+ programai, kad
būtų gautas finansavimas vykdyti veikloms, galinčioms užtikrinti ilgalaikę šios teritorijos
priežiūrą ir išsaugojimą. Gavus
finasavimą, 2012 metais projektas buvo pradėtas įgyvendinti.
Šauklių riedulyne tundros
kraštovaizdį primenantys kadagynai su įsiterpusiais viržynais
ir briedgaurynais yra atviro tipo
buveinės, efektyviausias ir racionaliausias būdas jas išsaugoti
nuo užaugimo krūmais ir medžiais yra ganymas, todėl projekto tikslas buvo įrengti reikalingą
infrastruktūrą ganymui, įveisti
tinkamiausių šiai specifinei teritorijai gyvūnų bandą (buvo
pasirinkti muflonai) bei, nepa-

mirštant lankytojų, padaryti šią
teritoriją prieinamą visuomenei
pastatant pritaikytą rekreacinę
infrastruktūrą. Lankytojų patogumui buvo pratęstas medinis
lentų takas, pastatytas apžvalgos
bokštelis, informacinis stendas,
dveji laiptai, kuriais galima patekti į aptvertą teritoriją. Lankytojai Šauklių kadagyne gali lankytis visus metus.
Penkerius metus vykęs projektas jau džiugina savo rezultatais, nors jo įgyvendinimo
metu susidurta su nenumatytais
sunkumais. Šiek tiek vėluojant
įveisti muflonų bandą, ganymo
poveikis teritorijai dar nėra akivaizdus, tačiau banda prisitaikė,
veda jauniklius ir ganosi visame
40 ha ploto aptvare. Muflonus
kol kas sunku pastebėti, nes jie
yra baikštūs gyvūnai, tačiau
bandai didėjant ir dėl ganymo
poveikio buveinei tampant vis
atviresnei, šiais gyvūnais lankytojai galės grožėtis gerokai
dažniau.
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Lankytojų patogumui buvo pratęstas medinis lentų takas, pastatytas apžvalgos bokštelis, informacinis stendas.

Šauklių riedulyno lankytojai turi galimybę pasigrožėti muflonais.

Gyventojai bus geriau apsaugoti
nuo statybos darbų triukšmo

Miškų keliais privalo
rūpintis ne tik urėdijos

Gyventojai, kurie turi nusiskundimų dėl statybos darbų keliamo triukšmo, kuris
iki šiol nebuvo reikiamai kontroliuojamas, jau galės kreiptis į savo savivaldybės statybos darbų triukšmo kontrolierių. Šią pareigybę numato Vyriausybės lapkričio 9 d.
patvirtintas Triukšmo, kylančio atliekant statybos darbus gyvenamosiose patalpose
ir gyvenamosiose teritorijose, kontrolės vykdymo tvarkos aprašas.

Aplinkos ministerija parengė Bendros miško kelių
priežiūros ir taisymo visų nuosavybės formų miškuose tvarkos aprašą, kuriame galutinai sureglamentuota
bendra miško kelių, esančių visų nuosavybės formų miškuose, priežiūros ir taisymo sistema. Pradėjus įgyvenLigi šiol daugiabučių gyven- tos savivaldos įstatymų pataisos. džios informuoti statybos dar- dinti šią sistemą jau džiaugiamasi rezultatais.

tojai su skundais dėl jų name
ar greta jo vykdomų statybos
darbų triukšmo dažniausiai
skųsdavosi Valstybinei teritorijų
planavimo ir statybos inspekcijai prie Aplinkos ministerijos,
tačiau jos specialistai, kontroliuojantys statybos teisėtumą,
neturi įgaliojimų veikti triukšmo valdymo srityje. Dabar tokie įgaliojimai suteikti savivaldybių statybos darbų triukšmo
kontrolieriams.
Nustatytas ir gyventojams
palankesnis ramybės laikas. Tai
numato lapkričio 1 d. įsigaliojusios Triukšmo valdymo ir Vie-

Ramybės laikas rytą pailgintas
viena valanda – nustatyta, kad
diena trunka ne nuo 6 iki 18
val., kaip buvo ligi tol, o nuo 7
iki 19 val. Taigi statybos darbus
galima pradėti ne anksčiau kaip
7 val.
Tiek juridiniai, tiek fiziniai
asmenys, gyvenamosiose patalpose ar teritorijoje vykdantys
statybos darbus, juos turi organizuoti taip, kad nebūtų pažeisti
šių darbų pradžios ir pabaigos
laiko, nustatytų triukšmo ribinių dydžių reikalavimai. Jie
privalo ne vėliau kaip prieš 7 kalendorines dienas iki darbų pra-

bų triukšmo kontrolierius apie
triukšmo šaltinių naudojimo
vietą, planuojamą triukšmo lygį
ir jo trukmę per parą, triukšmui
mažinti skirtas priemones.
Nuo 2017 m. sausio 1 d. galiosiantis Administracinių nusižengimų kodeksas už Triukšmo valdymo įstatymo ir kitų
teisės aktų, reglamentuojančių
triukšmo valdymą, reikalavimų
pažeidimą numato nuo 50 iki
300 eurų baudą, už pakartotinį
nusižengimą – nuo 280 iki 600
eurų.

Vadovaujantis Vyriausybės patvirtintu tvarkos aprašu, kiekvienoje miškų urėdijoje šių metų pradžioje sudaryta komisija, į kurios
sudėtį įėjo miškų urėdijos, Valstybinės miškų tarnybos, Nacionalinės žemės tarnybos, miško savininkų asociacijų ir savivaldybių atstovai. Ši komisija sudarė prioritetinių miško kelių, kuriuos siūloma
prižiūrėti ir taisyti, sąrašą ir planą. Miško kelius tvarkyti privalo ne
tik miškų, kuriais eina tie keliai, savininkai ar valdytojai, bet ir kiti
asmenys, kurie naudodamiesi keliu jį sugadina.
Galioja bendra taisyklė – jei sugadinai kito asmens turtą, šiuo
atveju – miško kelią, privalai jį sutaisyti ar tinkamai atlyginti savininkui už jo turtui padarytą žalą. Miškų urėdijos ir ne tik jos miško
kelių remonto darbus šiemet jau baigia, tačiau tik nuo mūsų visų
supratimo ir pastangų priklausys, ar ilgai galėsime džiaugtis pasiektais rezultatais, todėl specialistai ragina visus tausoti miško kelius,
ypač – šlapiuoju metų laiku, paisyti eismą ribojančių ženklų.

Aplinkos ministerijos inf.

Aplinkos ministerijos inf.

