
Vertimas iš anglų kalbos 

Sprendimas: 38.COM/7B.28 

 

Pasaulio paveldo komitetas, 
 

1. išnagrinėjęs dokumentą WHC-14/38.COM/7B.Add, 
 
2. atsižvelgdamas į sprendimą 36 COM 7B.78, priimtą 36-oje sesijoje (Sankt-Peterburge, 2012),  
 
3. palankiai vertina tęsiamą bendradarbiavimą tarp dviejų (red. past. Lietuvos Respublikos ir 

Rusijos Federacijos) nacionalinių parkų ir įsipareigojimą parengti tarpvalstybinį vertybės (red. past. 
Kuršių nerijos) valdymo planą, taip pat neseniai sustiprintą Nacionalinio (red. past. Kuršių nerijos) 
parko Rusijos Federacijos dalyje reglamentavimą, kuris turėtų remti tvarią plėtrą vertybėje (red. past. 
Kuršių nerijoje); 

 
4. taip pat palankiai vertina didelę Lietuvos Respublikos pažangą sustabdant ir panaikinant 

nelegalius statinius; 
 
5. tačiau išreiškia susirūpinimą, kad buvo patvirtinti ir pradėti suskystintų gamtinių dujų 

terminalo įrengimo darbai ne Klaipėdoje (red. past. už vertybės), nors poveikio vertinimai nebuvo 
pateikti, nepaisant ankstesnių reikalavimų, pakartotinai reikalauja, kad Lietuvos valstybė, (red. past. 
UNESCO Pasaulio paveldo apsaugos konvencijos) narė, atliktų išsamius poveikio (strateginį poveikio 
aplinkai ir poveikio paveldui) vertinimus, siekiant įvertinti galimą įtaką vertybės išskirtinei visuotinei 
vertei; minėti poveikio Šie vertinimai turi būti pateikti UNESCO Pasaulio paveldo centrui, 
vadovaujantis (red. past. UNESCO Pasaulio paveldo apsaugos konvencijos) įgyvendinimo gairių 172 
paragrafo nuostatomis; 

 
6. išreiškia didelį susirūpinimą, kad iš esmės, galimai, buvo patvirtintas sutikimas dėl didelės 

apimties kabančio tilto per marias iš Klaipėdos į Kuršių neriją statybos, nes ši struktūra gali daryti 
rimtą neigiamą vizualinį poveikį vertybei ir paveikti eismo valdymą joje; 

 
7. supranta, kad tiltas gali būti didesnio projekto, kuriuo siekiama vystyti Klaipėdos valstybinį 

jūrų uostą ir kuris gali turėti įtakos kopų stabilumui, dalimi ir apgailestauja, kad jokia informacija ar 
projektas apie tai nebuvo pateiktas UNESCO Pasaulio paveldo centrui, vadovaujantis (red. past. 
UNESCO Pasaulio paveldo apsaugos konvencijos) įgyvendinimo gairių 172 paragrafo nuostatomis; 

 
8. reikalauja, kad Lietuvos valstybė, (red. past. UNESCO Pasaulio paveldo apsaugos 

konvencijos) narė, sustabdytų tolimesnį abiejų projektų vystymą iki tol, kol bus pateikta visa prašoma 
informacija, įskaitant išsamius poveikio (strateginį poveikio aplinkai ir poveikio paveldui) vertinimus, 
siekiant sudaryti sąlygas įvertinti galimą įtaką vertybei;  

 
9. taip pat reikalauja, kad Lietuvos valstybė, (red. past. UNESCO Pasaulio paveldo apsaugos 

konvencijos) narė, 2014 metais į Kuršių neriją pasikviestų ICOMOS Atsakomosios stebėsenos misiją 
(red. past. tarptautinę UNESCO misiją) tam, kad būtų apsvarstyti minėti tilto ir uosto projektai, taip 
pat ir suskystintų gamtinių dujų terminalo įrengimo projektas;  

 
10. toliau reikalauja, kad abi valstybės, (red. past. UNESCO Pasaulio paveldo apsaugos 

konvencijos) narės iki 2015 m. vasario 1 d. UNESCO Pasaulio paveldo centrui pateiktų pažangos 
ataskaitą apie aukščiau minėtų reikalavimų įgyvendinimą, o iki 2015 m. gruodžio 1 d. – atnaujintą 
vertybės (red. past. Kurių nerijos) Būklės įvertinimo ataskaitą ir informaciją apie aukščiau minėtų 
reikalavimų įgyvendinimą UNESCO Pasaulio paveldo komiteto svarstymui 40-osios UNESCO 



Pasaulio paveldo komiteto sesijos metu 2016 metais; kartu turi būti pateiktos ir 1 psl. apimties minėtų 
ataskaitų santrumpos. 

 
______________________ 

 
 
Neoficialus vertimas 


