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ĮVADAS 

Poveikio aplinkai vertinimas atliekamas siekiant nustatyti, apibūdinti ir įvertinti galimą tiesioginį ir 

netiesioginį planuojamos ūkinės veiklos (toliau – PŪV) poveikį aplinkos elementams ir visuomenės sveikatai, 

nustatyti priemones reikšmingam neigiamam poveikiui aplinkai ir visuomenės sveikatai išvengti, sumažinti ar 

kompensuoti bei nustatyti ar planuojama ūkinė veikla, įvertinus jos pobūdį, vietą, poveikį aplinkai, atitinka 

aplinkos apsaugos, visuomenės sveikatos, nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos, gaisrinės ir civilinės saugos 

teisės aktų reikalavimus. 

Planuojamos veiklos pavadinimas – „Mišrios funkcinės paskirties teritorijos vystymas Svencelės 

kaime, Priekulės seniūnijoje, Klaipėdos rajono savivaldybėje“. 

Veiklos (PŪV) organizatorius – UAB „Dominent“. 

Vadovaujantis galiojančiu Klaipėdos rajono bendruoju planu, planuojamoje teritorijoje numatoma 

gyvenamųjų namų statyba, kur leistinas maksimalus užstatymo intensyvumas iki 0,4. Planuojama 36,22 ha 

teritorijoje palei Kuršių marias, įrengti rekreacinius objektus su jiems aptarnauti skirtais komerciniais ir 

infrastruktūriniais statiniais. Tuo tikslu planuojama pastatyti poilsio ir individualius namus ir juos aptarnaujančius 

komercinės paskirties pastatus, suformuojant teritorijoje viešas erdves, įskaitant aktyvaus ir pasyvaus poilsio 

zonas, pėsčiųjų takus, automobilių stovėjimo aikštelę, įrengti jachtų prieplauką. 

Pagal SPAV aprašą (https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.239479/asr), strateginis 

pasekmių vertinimas nereikalingas, kadangi pagal pkt.“ 3. Aprašas netaikomas rengiant ir tvirtinant: 3.4. 

detaliuosius planus toje savivaldybės dalyje, kurioje atliktas savivaldybės dalies bendrojo plano vertinimas, ir 

jeigu nesuplanuotas joks kitas kiekybinis ir kokybinis poveikis aplinkai, išskyrus pirmiau įvertintą“. 

Planuojamai veiklai buvo atliktas „Natura 2000“ reikšmingumas. Planuojamos veiklos apimtyse buvo 

nagrinėta galimybė įrengti jachtų prieplauką, todėl veikla patenka į Poveikio aplinkai vertinimo įstatymo 2 priedo 

12.1 punktą: jachtų ar valčių prieplaukų įrengimas (kai prieplaukos plotas 0,2 ha ar didesnis) ir dėl reikšmingumo 

nustatymo buvo kreiptasi į Valstybinę saugomų teritorijų tarnybą prie Aplinkos ministerijos. Gauta reikšmingumo 

išvada 2021-07-27 Nr. (4)-V3-1192, kad poveikio aplinkai vertinimas privalomas. Planuojamos veiklos apimtyse 

taip pat buvo nagrinėta galimybė vystyti veiklą neįrengiant prieplaukos, todėl dėl reikšmingumo nustatymo buvo 

kreiptasi į Kuršių nerijos nacionalinio parko direkciją. Gauta reikšmingumo išvada 2021-09-03 Nr. S1-601, kad 

poveikio aplinkai vertinimas privalomas.  

Poveikio aplinkai vertinimas atliekamas reikšmingumo išvadų pagrindu. 

Įgyvendinant veiklą planuojama 36,22 ha teritorijoje palei Kuršių marias, įrengti rekreacinius objektus 

su jiems aptarnauti skirtais komerciniais ir infrastruktūriniais statiniais, t. y. kavinės, erdvės skirtos įvairaus 

laisvalaikio leidimo būdui, maisto prekių parduotuvė ir kt. Tuo tikslu planuojama pastatyti poilsio ir individualius 

namus ir juos aptarnaujančius komercinės paskirties pastatus, suformuojant teritorijoje viešas erdves, įskaitant 

aktyvaus ir pasyvaus poilsio zonas, pėsčiųjų takus, automobilių stovėjimo aikšteles, planuojama įrengti prieplauką 

jachtoms ir valtims, kurioje tilptų apie 100 vnt. motorinių valčių arba mažųjų laivų (jachtų, katerių ir pan.). 

Planuojamas prieplaukos plotas ~1,5 ha. Laivyba esamais kanalais vyksta ir šiuo metu, tik nėra patogios vietos 

jiems prisišvartuoti. Poilsiautojų ir gyventojų patekimas prie Kuršių marių numatomas tik saloje, kuri nepatenka 

į saugomas teritorijas ir patekti į salą bus galima įrengus apie 100 m pralaidą ir ją užpilant gruntu bei apsodinant 

ją žole (įrengiant kaip žaliąjį tiltą) su tikslu salos teritoriją sujungti su komercinės paskirties sklypu, taip išlaikant 

reljefinį vientisumą ir nepažeidžiant hidrologinio rėžimo. Kitose vietose teritorija suskaidyta kanalais, todėl 

žmonių patekimas prie Kuršių marių yra ir liks apribotas natūraliomis kliūtimis (kanalais). Kanalą salos apačioje, 

kuris ribojasi su „Natura 2000“ PAST Svencelės pievos (LTKLAB009) planuojama paplatinti apie 6 metrus, kad 

labiau atskirti gamtines teritorijas nuo urbanizuojamos. 
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Iš visos 36,22 ha teritorijos poilsio ir gyvenamoji teritorija kartu su parku centre ir viešosiomis, bendro 

naudojimo erdvėmis planuojama, kad užims apie 18 ha (iš tų pastatų dengiamas plotas sudarys tik apie 5 ha (~14 

proc. teritorijos), kita teritorija bus skirta infrastruktūrai su kietomis dangomis, žalioms zonoms ir 2,82 ha dydžio 

parkui jį gausiai apsodinant medžiais, augalais, krūmais ir kitais želdiniais, įrengiant tvenkinius, pėsčiųjų ir 

dviračių takus, sporto aikšteles). 

50 proc. iš visos 36,22 ha liks neurbanizuojama: tai ~13 ha saugomų teritorijų (PAST Svencelės pievos 

(LTKLAB009), PAST Kuršių marios (LTKLAB010), BAST Kuršių marios (LTSIU0012)), kurios bus paliktos 

neužstatytos ir jose nebus vykdoma veikla ir ir ~5 ha teritorija, kuri patenka į Kuršių marių pakrantės apsaugos 

juostą. 

Intervencija į saugomas „Natura 2000“ teritorijas numatoma tik dėl Kuršių marių gilinimo tam, kad 

jachtos ir kiti mažieji laiveliai galėtų įplaukti į nesaugomoje teritorijoje (esamų platinamų kanalų vietoje) 

planuojamą – mažųjų laivų prieplauką. 

Vietos alternatyva nenagrinėjama. Ataskaitoje nagrinėjamos PŪV sprendinių techninės, taip pat poveikį 

mažinančių priemonių sprendinių alternatyvos, pasiūlytos priemonės. 

PAV subjektai: Klaipėdos rajono savivaldybės administracija; Nacionalinio visuomenės sveikatos 

centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Klaipėdos departamentas; Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo 

departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Klaipėdos  priešgaisrinė gelbėjimo valdyba; Kultūros paveldo 

departamento prie Kultūros ministerijos Klaipėdos skyrius, Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos 

ministerijos, Kuršių nerijos nacionalinio parko direkcija. 

Atsakingoji institucija, kuri priims sprendimą dėl PŪV poveikio aplinkai: Aplinkos apsaugos agentūra 

(toliau – AAA), A. Juozapavičiaus g. 9, Vilnius, tel. 8 706 62008, el. p. aaa@aaa.am.lt. 

Galimas Agentūros sprendimas dėl planuojamos ūkinės veiklos: 1) jeigu Agentūra priima sprendimą, 

kad veikla atitinka aplinkos apsaugos, visuomenės sveikatos, nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos, gaisrinės 

saugos ir civilinės saugos teisės aktų reikalavimus, ši planuojama ūkinė veikla gali būti vykdoma; 2) jeigu 

Agentūra priima sprendimą, kad veikla neatitinka aplinkos apsaugos, visuomenės sveikatos, nekilnojamojo 

kultūros paveldo apsaugos, gaisrinės saugos ir civilinės saugos teisės aktų reikalavimų, įstatymuose įtvirtinti 

leidimai negali būti išduodami ir veikla negali būti vykdoma. 

Visuomenės informavimas ir dalyvavimas: Suinteresuotoji visuomenė pasiūlymus anksčiau nurodytais 

kontaktais gali teikti raštu, el. paštu planuojamos ūkinės veiklos organizatoriui (užsakovui) arba poveikio aplinkai 

vertinimo dokumentų rengėjui ir atsakingajai institucijai per 10 darbo dienų nuo tos dienos, kai gautą pranešimą 

apie PAV pradžią paskelbia atsakingoji institucija, terminą skaičiuojant nuo kitos dienos po paskelbimo. Poveikio 

aplinkai vertinimo dokumentų rengėjas kartu su planuojamos ūkinės veiklos organizatoriumi (užsakovu) gautų 

pasiūlymų įvertinimą pateikia ataskaitoje.  

Apie poveikio aplinkai vertinimo pradžią visuomenė buvo informuota Klaipėdos rajono 

savivaldybės  administracijos skelbimų lentoje ir internetiniame puslapyje 2021-11-08 12-10 

https://www.klaipedos-r.lt/index.php?346165011,  tiksli skelbimo nuoroda: 

file:///C:/Users/EKOSTRUKTURA/Downloads/Skelbimas%20apie%20poveikio%20aplinkai%20pradzia.%20U

AB%20Dominent.pdf; Priekulės seniūnijos skelbimų lentoje 2021-11-08;  Klaipėdos rajono 

laikraštyje „Vakarų ekspresas“ 2021-11-11;  Ataskaitos rengėjo UAB „Ekostruktūra“ 

internetiniame puslapyje: www.ekostruktura.lt, 2021-11-09; Aplinkos apsaugos agentūra ir subjektai informuoti 

el. paštu 2021-11-09. Aplinkos apsaugos agentūros puslapyje (https://aaa.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/poveikio-

aplinkai-vertinimas-pav/2021-m)  informacija paskelbta 2020-11-15, tiksli 

nuoroda:https://docs.google.com/spreadsheets/d/11ZXeocL5nbHWXG5Ar4r2uVn_F1afRyh1/edit#gid=118115

1303. Prieduose pateikiamos raštų, skelbimų kopijos. Per supažindinimo laikotarpį pasiūlymų iš visuomenės 

nebuvo gauta. 
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Subjektų pasiūlymai informaciniam pranešimui ir PAV ataskaitos rengimui: 

• Klaipėdos rajono savivaldybė parašė, kad pasiūlymų pranešimui apie PAV pradžią neturi raštu  

2021-11-15 Nr. (5.1.28 E) A5-5184.; 

• Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Klaipėdos 

departamentas per nustatytus terminus pasiūlymų nepateikė (pridedamas NVSC patvirtinimas apie 

gavimą ir užregistravimą užregistruota 2021-11-09 Nr. 1-104536), todėl laikoma, kad pasiūlymų 

neturi; 

• Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Klaipėdos teritorinis padalinys parašė, 

kad pasiūlymų neteiks raštu 2021-11-18 Nr. (9.38-Kl-1293); 

• Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie vidaus reikalų ministerijos Klaipėdos 

priešgaisrinė gelbėjimo valdyba parašė, kad pasiūlymų pranešimui apie PAV pradžią neturi raštu  

2021-11-30 Nr. .9.4-3-(11.3.135E); 

• Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos raštu 2021-11-23 Nr. (4)-V3-1739 

nurodė, kad vertinant PŪV poveikį ir rengiant PAV ataskaitą reikia tinkamai įvertinti poveikį 

saugomoms ir Europos ekologinio tinklo „Natura 2000“ teritorijoms, ypatingą dėmesį skiriant 

Tarnybos 2021-07-27 rašte Nr. (4)-V3-1192 ir Kuršių nerijos nacionalinio parko direkcijos 2021-

09-03 rašte Nr. S1-601 nurodytiems veiklos elementams, galintiems sukelti reikšmingą poveikį 

„Natura 2000“ teritorijoms, ir galimo poveikio aspektams. Atkreipiame dėmesį, kad pranešime 

nenurodyta tikslesnė PŪV vieta Svencelės kaime. Jeigu PŪV teritorija ir statinių lokalizacija joje 

liko ta pati, kaip Tarnybai poveikio „Natura 2000“ teritorijoms reikšmingumo nustatymui 

pateiktuose dokumentuose, dalis pastatų ir kitų statinių pagal Potvynių grėsmės ir rizikos 

žemėlapius (https://potvyniai.aplinka.lt/map) patenka į didelės ir vidutinės tikimybės potvynių 

grėsmės teritorijas. Pastatų ir kitų statinių (išskyrus hidrotechninius statinius, inžinerinius tinklus 

ir susisiekimo komunikacijas, kai jie apsaugoti nuo potvynių) statyba didelės tikimybės potvynių 

grėsmės teritorijoje draudžiama pagal Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų 

įstatymo 104 straipsnį. Pagal Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai 

vertinimo įstatymo 3 straipsnio 5 dalį, kai planuojama ūkinė veikla tiesiogiai uždrausta įstatymais, 

tokios planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimas negali būti atliekamas. Prašome 

įvertinti tai, kad pagal Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo 104 

straipsnį gyvenamųjų ir visuomeninės paskirties pastatų statyba ribojama ir vidutinės tikimybės 

potvynių grėsmės teritorijose. Prašome atsižvelgti į tai, kad PŪV Kuršių marių pakrantėje negali 

prieštarauti Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2000-02-24 įsakymu Nr. 73 patvirtintiems 

Jūros krantų aplinkos apsaugos ir naudojimo nuostatams. 

• Kuršių nerijos nacionalinio parko direkcija raštu 2021-11-23 Nr. S1-762  nurodė, kad pranešime 

pateiktoje informacijoje rašoma, jog planuojamos ūkinės veiklos (toliau – PŪV) teritorijoje 

numatoma įrengti jachtų prieplauką, kuri KNNP direkcijos nuomone, bus tiesiogiai susijusi su 

naujų plaukiojimo kanalų įrengimu bei padidėjusiu motorinių ir burinių plaukiojimo priemonių 

naudojimu Kuršių mariose artimoje ir besiribojančioje su planuojama PŪV teritorijoje (toliau – 

Teritorija). Šioje, su PŪV susijusioje Teritorijoje, esančios PAST Kuršių marios (LTKALB010) 

tikslas, apsaugoti migruojančių mažųjų gulbių (Cygnus columbianus), smailiauodegių ančių (Anas 

acuta), didžiųjų dančiasnapių (Mergus merganser), mažųjų dančiasnapių (Mergus albellus), 

mažųjų kirų (Larus minutus), jūrinių erelių (Haliaeetus albicilla) sankaupų vietas. Remiantis 

Bendrųjų paukščių apsaugai svarbių teritorijų apsaugos ir tvarkymo reikalavimų aprašo, patvirtinto 

LR Vyriausybės 2004 m. kovo 15 d. nutarimu Nr. 276, „Dėl bendrųjų buveinių ir paukščių apsaugai 

svarbių teritorijų nuostatų patvirtinimo“ 17 punkto 2 papunkčiu: mažųjų gulbių sankaupų vietose 

yra ribojamas plaukiojimas motorinėmis ir burinėmis plaukiojimo priemonėmis kovo–balandžio ir 

rugsėjo–spalio mėnesiais. Toje pačioje, Teritorijoje, esančioje BAST Kuršių marios (LTSIU0012) 
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yra saugoma Europos Bendrijos svarbos buveinė 1150 *Lagūnos, kurioje remiantis Bendrųjų 

buveinių apsaugai svarbių teritorijų apsaugos ir tvarkymo reikalavimų aprašo 4 punktu 1150 

*Lagūnų buveinėse nekeičiamas dugno reljefas, nevykdoma kita veikla, jeigu tai pažeistų 

hidrologinį režimą ir cheminę vandens sudėtį, keistų, terštų ar kitaip pablogintų buveinių būklę. 

KNNP direkcija į ataskaitą siūlo įtraukti aiškiai apibrėžtą Kuršių marių Teritoriją, kuri ribojasi su 

PŪV teritorija ir kuri bus tiesiogiai naudojama su PŪV teritorija susijusiems tikslams įgyvendinti. 

Teritorijoje įvertinti su PŪV teritorija tiesiogiai susijusių antrinių veiklų (pvz., naujų vidaus 

vandenų kelių Kuršių mariose kasimą, atsirasiančią intensyvesnę laivybą, Teritorijos naudojimą 

rekreacijai, vandens sportui ir pan.) poveikį „Natura 2000“ teritorijų vientisumui, jose saugomų 

vertybių būklei, ekosistemos savybių ir funkcijų užtikrinimui. Siūlome atlikti Teritorijos pradinės 

aplinkos būklės įvertinimą, kuriuo remiantis būtų galima numatyti ir stebėti antrinių veiklų, 

susijusių su PŪV veiklomis nulemtus aplinkos pokyčius Teritorijoje, kurių būtų galima išvengti, 

sumažinti ar pritaikyti kompensavimo priemones. 

•  Taip pat KNNP direkcija PAV ataskaitoje siūlo atsižvelgti į veiklos elementus, galinčius sukelti 

reikšmingą poveikį įsteigtoms ar potencialioms Natura 2000 teritorijoms, išdėstytus PŪV 

reikšmingumo nustatymo „Natura 2000“ teritorijoms 2021-09-03 išvadoje Nr. S1-601 (toliau – 

Išvada). Atkreipiame dėmesį, kad remiantis LR aplinkos ministro 2017 m. spalio 31 d. įsakymu 

Nr. D1-885 patvirtintu Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo tvarkos aprašo 181 

punktu, nurodoma, kad PAV subjektams teikiant pranešimą apie PAV pradžią, „kartu pateikiamas 

pasirašytas lydraštis, kuriuo PAV dokumentą teikiantis asmuo patvirtina, kad teikiama informacija 

teisinga“. Pranešime apie PAV vertinimo pradžią neteisingai nurodyta informacija apie saugomų 

teritorijų padėtį PŪV teritorijos atžvilgiu. KNNP direkcijai, rengusiai Išvadą, yra žinoma, kad PŪV 

teritorija nėra prie saugomų „Natura 2000“ teritorijų (PAST Svencelės pievos (LTKLAB009), 

PAST Kuršių marios (LTKLAB010) ir BAST Kuršių marios (LTSIU0012), o tiesiogiai į jas 

patenka. 

Atsakinga institucija – Aplinkos apsaugos agentūra, patvirtino, kad informaciją apie PAV pradžią gavo 

2021-11-09, registracijos Nr. A3-7878. 

Į visus subjektų pasiūlymus ir prašymus atsižvelgta, įvertinta, o netikslumai patikslinti, pateiktos aiškios 

schemos su nagrinėjamos teritorijos ribomis, išskiriant, kuri teritorijos dalis yra planuojama, o kuri nebus liečiama 

visai dėl ten esančių saugomų teritorijų. Pateikiamos aiškios saugomų teritorijų ribos, išskirti veiklos elementai 

galintys daryti poveikį. 

PAV ataskaita parengta vadovaujantis: „Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio 

aplinkai vertinimo įstatymu“, 1996 m. rugpjūčio 15d. Nr.1-1495 ir vėlesniais pakeitimais (Aktuali redakcija nuo 

2021-01-01); „Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo tvarkos aprašu“, patvirtintu LR aplinkos 

ministro 2017 m. spalio 16 d. įsakymu Nr. D1-845 (Galiojanti suvestinė redakcija nuo 2021-01-01); „Poveikio 

aplinkai vertinimo programos ir ataskaitos rengimo nuostatais“ patvirtintais LR aplinkos ministro 2005 m. 

gruodžio 23 d. įsakymu Nr. D1-636 (Galiojanti suvestinė redakcija nuo 2010-07-28). PAV ataskaitos turinys 

parengtas vadovaujantis Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo tvarkos aprašu 2017 m. spalio 

31 d. Nr. D1-885 (Galiojanti suvestinė redakcija nuo 2021-01-01), 1 priedu „REKOMENDACIJOS DĖL 

POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO DOKUMENTŲ STRUKTŪROS IR APIMTIES“. 

Rengiant PAV ataskaitą vadovautasi detaliojo plano rengimo metu atliktais tyrinėjimais, ataskaitomis: 

• PŪV teritorijos vandens buveinių - žuvų tyrimais, kurį atliko Klaipėdos universitetas „Žuvų 

rūšinės įvairovės įvertinimas Kuršių mariose ties Svencelės kaimu ir rekomendacijų 

parengimas“ 2021 m. Darbų vadovas A. Kontautas, vykdytojai E. Ivanauskas, A. Skerstonas, G. 

Petreikytė. Tyrimai atlikti planuojamos prieplaukos vietoje, įplaukos vietose ir vidiniuose 

kanaluose PŪV teritorijoje. 
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• Mindaugo Kirstuko parengta „Mišrios funkcinės paskirties teritorijos vystymas Svencelės kaime, 

Priekulės seniūnijoje, Klaipėdos rajono savivaldybėje, ornitologiniai tyrimai, biologinės 

įvairovės ir saugomų teritorijų poveikio vertinimo studija“, 2021 m. Specialistas pagal 

individualios veiklos sutartį. 

• PŪV teritorijos Hidrologinių modeliavimų studija. „Žemės sklypų (Kad. Nr. 5515/0005:139; 

5515/0005:215; 5515/0005:217; 5515/0005:218; 5515/0005:12; 5515/0005:13; 5515/0005:69) 

Svencelės k., Priekulės sen., Klaipėdos r. Sav. Griovių kanalizavimo projektiniai pasiūlymai ir 

hidrauliniai skaičiavimai“, 2021 m. UAB „Hidrotera. 

• Potvynių modeliavimo mokslinio tiriamojo darbo ataskaita  „Svencelės kaimo teritorijos apsaugos 

nuo potvynių galimybės“, doc., dr. Arvydas Šikšnys, 2022 m. 

Atliktų tyrinėjimų metu, grėsmių, dėl kurių nebūtų galima atlikti poveikio aplinkai vertinimo proceso 

– nenustatyta. PAV ataskaitoje, atsižvelgiant į tyrimų duomenis įvertintas galimas poveikis, ir, kaip 

reglamentuojama PAV įstatyme ir, kaip tai numato ir leidžia Poveikio aplinkai vertinimo tvarkos aprašas 

(Galiojanti suvestinė redakcija (nuo 2021-12-01)) – numatytos neigiamą poveikį mažinančios ar kompensacinės 

priemonės.  

Atliktos visuomenės informavimo procedūros. Apie poveikio aplinkai vertinimo (PAV) ataskaitą 

visuomenė buvo informuota: Klaipėdos rajono savivaldybės  administracijos skelbimų lentoje ir 

internetiniame puslapyje 2022-01-11 https://www.klaipedos-r.lt/index.php?1406171818,  tiksli 

skelbimo nuoroda: 

file:///C:/Users/EKOSTRUKTURA/Downloads/Svencel%C4%97s%20PAV%20skelbimass%20(2).pd

fl; Priekulės seniūnijos skelbimų lentoje 2022-01-10; Klaipėdos rajono laikraštyje „Vakarų ekspresas“ 

2022-01-14; ataskaitos rengėjo UAB „Ekostruktūra“ internetiniame puslapyje: www.ekostruktura.lt, 2022-01-

11 patalpintas skelbimas. Su ataskaita buvo galima susipažinti nuo 2022-01-17. Ataskaitos ir skelbimo 

patalpinimo nuoroda: https://www.ekostruktura.lt/visuomenes-informavimas/. Detali nuoroda: 

https://www.ekostruktura.lt/visuomenes-informavimas/informacija-apie-parengta-misrios-funkcines-paskirties-

teritorijos-vystymo-svenceles-kaime-priekules-seniunijoje-klaipedos-rajono-savivaldybeje-poveikio-aplinkai-

vertinimo-pav-ataskaita-ir-viesa-s/  

Pasiūlymų iš visuomenės iki susirinkimo per viešo supažindinimo laikotarpį negauta. Viešas 

pristatymas vyko nuotoliniu būdu, elektroninėmis vaizdo priemonėmis 2022 m. vasario 15 d. nuo 17:00 val., 

tačiau per valandą nuo susirikimo pradžiosvisuomenė neprisijungė, todėl konstatuojama, kad procedūros 

įvykdytos, o projektas nekelia visuomenės nepasitenkinimo. Dalyvavo PAV dokumentų rengėjai UAB 

„Ekostruktūra“ direktorė Ona Samuchovienė, aplinkosaugos vadovas Darius Pratašius, PŪV organizatorius – 

UAB „Dominent“ direktorius Arnas Bušmanas. Parengtas susirinkimo įrašas, visuomenės informavimo skelbimų 

kopijos pateiktos ataskaitos 11 priede. 

  

file:///C:/Users/EKOSTRUKTURA/Downloads/SvencelÄ�s%20PAV%20skelbimass%20(2).pdfl
file:///C:/Users/EKOSTRUKTURA/Downloads/SvencelÄ�s%20PAV%20skelbimass%20(2).pdfl
http://www.ekostruktura.lt/
https://www.ekostruktura.lt/visuomenes-informavimas/
https://www.ekostruktura.lt/visuomenes-informavimas/informacija-apie-parengta-misrios-funkcines-paskirties-teritorijos-vystymo-svenceles-kaime-priekules-seniunijoje-klaipedos-rajono-savivaldybeje-poveikio-aplinkai-vertinimo-pav-ataskaita-ir-viesa-s/
https://www.ekostruktura.lt/visuomenes-informavimas/informacija-apie-parengta-misrios-funkcines-paskirties-teritorijos-vystymo-svenceles-kaime-priekules-seniunijoje-klaipedos-rajono-savivaldybeje-poveikio-aplinkai-vertinimo-pav-ataskaita-ir-viesa-s/
https://www.ekostruktura.lt/visuomenes-informavimas/informacija-apie-parengta-misrios-funkcines-paskirties-teritorijos-vystymo-svenceles-kaime-priekules-seniunijoje-klaipedos-rajono-savivaldybeje-poveikio-aplinkai-vertinimo-pav-ataskaita-ir-viesa-s/
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1 INFORMACIJA APIE PLANUOJAMĄ ŪKINĘ VEIKLĄ 

 

PŪV organizatorius: UAB „Dominent“, Upės g. 23, LT-08128 Vilnius, tel. +370 619 20511, el. paštas 

arnas.busmanas@sbaurban.lt. 

PAV dokumentų rengėjas: UAB „Ekostruktūra“, Raudondvario pl. 288A-9, LT-47164 Kaunas, tel. +370 

607 23980, el. paštas info@ekostruktura.lt Juridinio asmens licencija, leidžianti verstis poveikio visuomenės 

sveikatai vertinimu: Nr.VSL-552. Kontaktinio asmens vardas, pavardė, kontaktai – direktorė Ona Samuchovienė, 

mob. +370 676 08277, el. p. o.samuchoviene@ekostruktura.lt. 

 

1.1 PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS VIETA 

 

PŪV vieta – Klaipėdos apskritis, Klaipėdos savivaldybė, Priekulės seniūnija, Svencelės kaimas.  

 

1 pav. Administracinės ribos:  Veikla planuojama Klaipėdos rajono savivaldybėje 

 

mailto:arnas.busmanas@sbaurban.lt
mailto:info@ekostruktura.lt
mailto:o.samuchoviene@ekostruktura.lt
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2 pav. Administracinės ribos: veikla planuojama Priekulės seniūnijos ribose. 

 

3 pav. Administracinės ribos: veikla planuojama Svencelės kaimo teritorijoje 
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4 pav. Nagrinėjama teritorija. 

 

Nagrinėjamos teritorijos detalizavimas: išskirta nagrinėjama, užstatoma, neliečiama teritorija, pateikti 

reikšmingi veiksniai galintys daryti poveikį: užstatymas, prieplauka, pralaida (užpilant gruntu bei apsodinant 

žole), kanalų platinimas, gilinimas, esami ir numatomi vandens keliai pateikiamas žemiau esančiame paveiksle. 

Planuojami darbai ir paminėti reikšmingi veiksniai detalizuoti Ataskaitos 1.3 dalyje, pateikiamame išsamiame 

aprašyme. 
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5 pav. Nagrinėjamos teritorijos detalizavimas: išskirta nagrinėjama, užstatoma, neliečiama 

teritorija, pateikti reikšmingi veiksniai galintys daryti poveikį: užstatymas, prieplauka, pralaida, gilinimas, 

esami ir numatomi vandens keliai 
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1.2 PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS TERITORIJOS PADĖTIS PAGAL 

PATVIRTINTUS PLANAVIMO DOKUMENTUS. 

 

Klaipėdos rajono turizmo plėtros plano iki 2030 m., patvirtinto Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2021 

m. gegužės 27 d. sprendimu Nr. T11-169 „Dėl Klaipėdos rajono turizmo plėtros plano iki 2030 m. patvirtinimo“ 

rengimo tikslas – nustatyti rajono turizmo plėtros viziją, prioritetus ir tikslus siekiant racionaliai naudoti išteklius, 

teikti turizmo paslaugas, atitinkančias turistų poreikius, užtikrinti nuoseklią turizmo plėtrą [4]. 

Turizmas – ekonominė veikla, pirmiausia skatinanti ekonomikos augimą, tačiau norint išlaikyti Klaipėdos 

rajono konkurencingumą, būtina siekti darnios turizmo plėtros. Labai svarbus ne tik ekonominis, bet ir 

sociokultūrinis turizmo poveikis, pasireiškiantis kuriama infrastruktūra, didėjančia paslaugų bei pramogų pasiūla, 

gyvėjančiu kultūriniu gyvenimu regionuose, augančiomis vietos gyventojų saviraiškos galimybėmis [4]. 

Atlikus esamos situacijos analizę ir išdiskutavus darbo grupės susitikimo metu galimas alternatyvas, buvo 

identifikuotos dvi turistinių vietovių grupės: didžiausio turistinio potencialo vietovės (įskaitant arealą Priekulė–

Dreverna–Svencelė) bei perspektyvinės turistinės vietovės. Numatyta kompleksiškai vystyti didžiausio turistinio 

potencialo vietovių infrastruktūrą ir paslaugas. Pažymėtina, jog vienas iš prioritetinių turizmo rūšių vystymo 

uždavinių – vystyti ekologinio / gamtos (vandens, aktyvaus, pasyvaus, lėtojo, mėgėjiškos žvejybos) turizmo 

infrastruktūrą ir paslaugas. Įgyvendinant šį uždavinį, numatyta: gerinti vidaus vandenų infrastruktūrą (įrengiant 

atokvėpio / išsilaipinimo vietas, laivelių nusileidimo vietas, sukuriant maršrutus ir kt.), plėsti pramoginio vandens 

turizmo paslaugas (skatinant vandens transporto priemonių (baidarių, burlaivių, valčių ir kt.) paslaugų 

naudojimą), vystyti lėtojo turizmo paslaugas (populiarinant pramoginę, rekreacinę ir mėgėjišką žūklę, įrengiant 

apžvalgos bokštus ir (ar) aikšteles ir kt.), įrengti pažintinius takus (sukuriant lankymo infrastruktūrą) [4]. 

Pažymėtina, jog 2020 metais buvo atlikta paskutinius 3 metus vykdytų Klaipėdos rajono savivaldybės 

gyventojų apklausų dėl viešųjų paslaugų teikimo rezultatų analizė, kurios tikslas – išryškinti pagrindines 

problemines sritis ir nurodyti galimus sprendimo būdus. Ekspertinio vertinimo metu buvo analizuojamos šios 

Klaipėdos rajono plėtros strateginio plano sritys: demografija, gyventojų gausinimas, emigracijos prevencija; 

švietimas / jaunimo politika; kultūras ir paveldas; socialinė apsauga; sveikatos apsauga; turizmas, aktyvus poilsis, 

sportas, viešoji rekreacijos infrastruktūra; viešasis saugumas; viešasis transportas; teritorijų būklė, pastatų 

rekonstrukcija / modernizavimas ir aplinkos apsauga; efektyvus valdymas, demokratinė savivalda; įvaizdis, 

komunikacija, viešieji ryšiai, vietovės rinkodara; verslo investicijų skatinimas, darbo vietų kūrimas, prekyba, 

buitinės paslaugos. Išanalizavus tyrimų rezultatus, susijusius su turizmo, aktyvaus poilsio, sporto, viešosios 

rekreacijos infrastruktūros sritimi, paaiškėjo, jog nepaisant Klaipėdos rajono išskirtinio grožio, jo akivaizdaus 

tinkamumo rekreacinei funkcijai bei turistinio-kurortinio potencialo, daugelis atitinkamų rodiklių gyventojų 

vertinami prastai. Tai yra, neišplėtota dviračių takų sistema (32,7 proc.), moderniai įrengtų paplūdimių stygius 

(35,2 proc.), žiemos sporto (24,6 proc.), vandens sporto, ekstremalaus sporto (25,1 proc.) infrastruktūros stoka. 

Stinga ir sporto salių, sporto klubų (28,3 proc.), diskotekų, laisvalaikio klubų (16,9 proc.) bei pan. Pasigendama 

tinkamai įrengtų poilsiaviečių, laužaviečių įrengimo priežiūros (22,4 proc.), stinga kempingų ir motelių (20,4 

proc.). Pasigendama viešųjų parkų, aikščių, krantinių (41,0 proc.), stinga ir vaikų žaidimų aikštelių (45,4 proc.). 

Šioms problemoms spręsti buvo pateikti atitinkami pasiūlymai (strateginės vizijos, konkrečios tikėtinos 

programos, projektai ir priemonės), įskaitant: dviračių takų, bendros paskirties ir specializuotų aikštynų, 

ekstremalaus sporto aikštelių, modernių paplūdimių, vasaros poilsiaviečių ir laužaviečių, žiemos sporto ir vasaros 

sporto ant vandens infrastruktūros objektų, stadionų, viešų parkų, aikščių, krantinių, vaikų žaidimų aikštelių 

įrengimą; ilgalaikių sporto, laisvalaikio ir rekreacijos infrastruktūros „po atviru dangumi“ bei „po stogu“ plėtros 

programų parengimą; modernių, klientams draugiškų kempingų ir motelių tinklo formavimą bei kita [5]. 

 

Planuojama veikla pagal Klaipėdos rajono bendrąjį planą ir jo sprendinius. Vadovaujantis 

Klaipėdos rajono bendrojo plano Žemės naudojimo ir apsaugos reglamentų brėžinio sprendiniais, vakarinė 
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planuojamos teritorijos dalis patenka į žemės ūkio teritorijų zoną Nr. 231. Rytinė planuojamos teritorijos dalis 

patenka į mažo užstatymo intensyvumo zoną Nr. 230, kurioje pagrindinė žemės naudojimo paskirtis – kita, galimi 

žemės naudojimo būdai: G1, K, V, R, B, I2, E, N. Didžiausias leistinas pastatų aukštis – 16 m, didžiausias leistinas 

sklypo užstatymo intensyvumas – 0,4. 

 

 

6 pav. PŪV teritorija ant Žemės naudojimo ir apsaugos reglamentų brėžinio. Ištrauka iš Klaipėdos rajono 

savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T11-333, patvirtinto Klaipėdos rajono savivaldybės teritorijos bendrojo 

plano koregavimo, šaltinis: https://gis.klaipedos-

r.lt/portal/apps/webappviewer/index.html?id=79b47a631cf348bfb3d14fbac260fd5b  

 

Sklypai. Nagrinėjama teritorija apima  10 žemės sklypų Svencelės kaime, Priekulės seniūnijoje, 

Klaipėdos rajono savivaldybėje. Viso ~36,22 ha teritoriją (tiklsus plotas 36,2273 ha). Visi sklypai nuosavybės 

teise priklauso PŪV organizatoriui - UAB "DOMINENT". Nagrinėjamą teritoriją sudarantys sklypai: 

1. Unikalus sklypo Nr. 5515-0005-0012, kadastro Nr. 5515/0005:12; 

2. Unikalus sklypo Nr. 5515-0005-0013, kadastro Nr. 5515/0005:13; 

3. Unikalus sklypo Nr. 5515-0005-0069, kadastro Nr. 5515/0005:69; 

4. Unikalus sklypo Nr. 4400-5099-8326, kadastro Nr. 5515/0005:317; 

https://gis.klaipedos-r.lt/portal/apps/webappviewer/index.html?id=79b47a631cf348bfb3d14fbac260fd5b
https://gis.klaipedos-r.lt/portal/apps/webappviewer/index.html?id=79b47a631cf348bfb3d14fbac260fd5b
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5. Unikalus sklypo Nr. 4400-1813-9730, kadastro Nr. 5515/0005:139; 

6. Unikalus sklypo Nr. 4400-5035-3305, kadastro Nr. 5515/0005:219;  

7. Unikalus sklypo Nr. 4400-5035-7216, kadastro Nr. 5515/0005:216; 

8. Unikalus sklypo Nr. 4400-5035-9121, kadastro Nr. 5515/0005:218; 

9. Unikalus sklypo Nr. 4400-5035-7705, kadastro Nr. 5515/0005:217; 

10. Unikalus sklypo Nr. 4400-4507-5007, kadastro Nr. 5515/0005:215 

Sklypai neužstatyti, vyraujanti paskirtis – žemės ūkio, naudojimo būdas: kiti žemės ūkio paskirties 

žemės sklypai. Tik trys mažiausieji sklypai šiaurinėje dalyje yra kitos paskirties, naudojimo būdas: Vienbučių ir 

dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos. 

• Sklypams atitinkamai yra nustatytos šios specialiosios žemės naudojimo sąlygos: 

• Pelkės ir šaltinynai (VI skyrius, devintasis skirsnis).  

• Paviršinių vandens telkinių pakrantės apsaugos juostos (VI skyrius, aštuntasis skirsnis).  

• Paviršinių vandens telkinių apsaugos zonos (VI skyrius, septintasis skirsnis).  

• Paviršiniai vandens telkiniai (VI skyrius, šeštasis skirsnis).  

• Botaniniai-zoologiniai draustiniai (V skyrius, aštuonioliktasis skirsnis).  

• Gamtiniai ir kompleksiniai draustiniai (V skyrius, aštuntasis skirsnis).  

• Natūralios pievos bei ganyklos (VI skyrius, ketvirtasis skirsnis).  

• Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis).  

 

 Lentelė. PŪV sklypai, jų duomenys ir nustatytos specialiosios žemės naudojimo sąlygos 

Nr. Sklypo adresas 

ir unikalus Nr., 

nuosavybės teisė 

Plotas Nuosavybės 

teise 

Paskirtis, 

žemės sklypo 

naudojimo būdas 

Sklypui nustatytos specialiosios žemės 

naudojimo sąlygos 

1. Klaipėdos r. sav., 

Priekulės sen., 

Svencelės k., 

Unikalus sklypo 

Nr. 5515-0005-

0012. 

Kadastro Nr. 

5515/0005:12 

 

17.1013 

ha 

 

Nuosavybės 

teise priklauso 

UAB 

"DOMINENT". 

 

Paskirtis – žemės 

ūkio 

Pelkės ir šaltinynai (VI skyrius, devintasis 

skirsnis). Plotas: 2.013 ha. 

Paviršinių vandens telkinių pakrantės apsaugos 

juostos (VI skyrius, aštuntasis skirsnis). 

Plotas:17.1013 ha. 

Paviršinių vandens telkinių apsaugos zonos (VI 

skyrius, septintasis skirsnis). Plotas:17.1013 ha. 

Paviršiniai vandens telkiniai (VI skyrius, 

šeštasis skirsnis). Plotas:0.7381 ha. 

Botaniniai-zoologiniai draustiniai (V skyrius, 

aštuonioliktasis skirsnis). Plotas: 6.702 ha. 

Gamtiniai ir kompleksiniai draustiniai (V 

skyrius, aštuntasis skirsnis). Plotas: 6.702 ha. 

Natūralios pievos bei ganyklos (VI skyrius, 

ketvirtasis skirsnis). Plotas: 4.3967 ha. 

Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, 

ketvirtasis skirsnis). Plotas: 0.2501 ha. 

 

2. Klaipėdos r. sav., 

Priekulės sen., 

Svencelės k., 

Unikalus sklypo 

4.3685 

ha 

 

Nuosavybės 

teise priklauso 

UAB 

"DOMINENT". 

Paskirtis – žemės 

ūkio. 

Naudojimo būdas: 

kiti žemės ūkio 

Botaniniai-zoologiniai draustiniai (V skyrius, 

aštuonioliktasis skirsnis). Plotas: 2.2486 ha 

Gamtiniai ir kompleksiniai draustiniai (V 

skyrius, aštuntasis skirsnis). Plotas: 2.2486 ha 
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Nr. 5515-0005-

0013. 

Kadastro Nr. 

5515/0005:13 

 

 paskirties žemės 

sklypai 
Natūralios pievos bei ganyklos (VI skyrius, 

ketvirtasis skirsnis). Plotas: 2.1757 ha 

Paviršinių vandens telkinių pakrantės apsaugos 

juostos (VI skyrius, aštuntasis skirsnis). 

Plotas:2.6324 ha 

Paviršinių vandens telkinių apsaugos zonos (VI 

skyrius, septintasis skirsnis). Plotas:2.6324 ha. 

Paviršiniai vandens telkiniai (VI skyrius, 

šeštasis skirsnis). Plotas: 0.2964 ha. 

Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, 

ketvirtasis skirsnis). Plotas: 0.1101 ha. 

Kelių apsaugos zonos (III skyrius, antrasis 

skirsnis). Plotas: 0.0296 ha. 

3. Klaipėdos r. sav., 

Priekulės sen., 

Svencelės k., 

Unikalus sklypo 

Nr. 5515-0005-

0069. 

Kadastro Nr. 

5515/0005:69 

 

9.8898 

ha 

Nuosavybės 

teise priklauso 

UAB 

"DOMINENT". 

 

Paskirtis – žemės 

ūkio. 

Naudojimo būdas: 

kiti žemės ūkio 

paskirties žemės 

sklypai 

Botaniniai-zoologiniai draustiniai (V skyrius, 

aštuonioliktasis skirsnis). Plotas: 3.9136 ha. 

Gamtiniai ir kompleksiniai draustiniai (V 

skyrius, aštuntasis skirsnis). Plotas: 3.9136 ha 

Natūralios pievos bei ganyklos (VI skyrius, 

ketvirtasis skirsnis). Plotas: 3.7899 ha 

Paviršinių vandens telkinių pakrantės apsaugos 

juostos (VI skyrius, aštuntasis skirsnis). 

Plotas:3.4697 ha 

Paviršinių vandens telkinių apsaugos zonos (VI 

skyrius, septintasis skirsnis). Plotas:3.4697 ha 

Paviršiniai vandens telkiniai (VI skyrius, 

šeštasis skirsnis). Plotas: 0.4866 ha 

Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, 

ketvirtasis skirsnis). Plotas: 0.1878 ha 

Kelių apsaugos zonos (III skyrius, antrasis 

skirsnis). Plotas: 0.0572 ha. 

4. Klaipėdos r. sav., 

Priekulės sen., 

Svencelės k., 

Unikalus sklypo 

Nr. 4400-5099-

8326. 

Kadastro Nr. 

5515/0005:317 

 

0.8296 

ha 

Nuosavybės 

teise priklauso 

UAB 

"DOMINENT". 

 

Paskirtis – žemės 

ūkio. 

Naudojimo būdas: 

kiti žemės ūkio 

paskirties žemės 

sklypai 

Paviršinių vandens telkinių pakrantės apsaugos 

juostos (VI skyrius, aštuntasis skirsnis). 

Plotas:0.6519 ha 

Paviršinių vandens telkinių apsaugos zonos (VI 

skyrius, septintasis skirsnis). Plotas:0.8296 ha. 

Pelkės ir šaltinynai (VI skyrius, devintasis 

skirsnis). Plotas: 0.6682 ha 

Paviršiniai vandens telkiniai (VI skyrius, 

šeštasis skirsnis). Plotas:0.0614 ha 

5. Klaipėdos r. sav., 

Priekulės sen., 

Svencelės k., 

Unikalus sklypo 

Nr. 4400-1813-

9730. 

Kadastro Nr. 

5515/0005:139 

 

1.2148 

ha 

Nuosavybės 

teise priklauso 

UAB 

"DOMINENT". 

 

Paskirtis – žemės 

ūkio. 

Naudojimo būdas: 

kiti žemės ūkio 

paskirties žemės 

sklypai 

Valstybiniai parkai (V skyrius, dvidešimt 

trečiasis skirsnis). Plotas:273.00 kv. m. 

Paviršiniai vandens telkiniai (VI skyrius, 

šeštasis skirsnis). Plotas:628.00 kv. m. 

Pelkės ir šaltinynai (VI skyrius, devintasis 

skirsnis). Plotas: 8846.00 kv. m 

Paviršinių vandens telkinių apsaugos zonos (VI 

skyrius, septintasis skirsnis). Plotas:12148.00 

kv. m 

Paviršinių vandens telkinių pakrantės apsaugos 

juostos (VI skyrius, aštuntasis skirsnis). 

Plotas:291.00 kv. m 
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6. Klaipėdos r. sav., 

Priekulės sen., 

Svencelės k., 

Unikalus sklypo 

Nr. 4400-5035-

3305. 

Kadastro Nr. 

5515/0005:219 

 

0.9875 

ha 

Nuosavybės 

teise priklauso 

UAB 

"DOMINENT". 

 

Paskirtis – žemės 

ūkio. 

Naudojimo būdas: 

kiti žemės ūkio 

paskirties žemės 

sklypai 

Paviršinių vandens telkinių pakrantės apsaugos 

juostos (VI skyrius, aštuntasis skirsnis). 

Plotas:0.8762 ha 

Paviršinių vandens telkinių apsaugos zonos (VI 

skyrius, septintasis skirsnis). Plotas:0.9875 ha 

Pelkės ir šaltinynai (VI skyrius, devintasis 

skirsnis). Plotas: 0.9152 ha 

Paviršiniai vandens telkiniai (VI skyrius, 

šeštasis skirsnis). Plotas:0.0723 ha 

7. Klaipėdos r. sav., 

Priekulės sen., 

Svencelės k., 

Unikalus sklypo 

Nr. 4400-5035-

7216. 

Kadastro Nr. 

5515/0005:216 

 

1.2551 

ha 

Nuosavybės 

teise priklauso 

UAB 

"DOMINENT". 

 

Paskirtis – žemės 

ūkio. 

Naudojimo būdas: 

kiti žemės ūkio 

paskirties žemės 

sklypai 

Paviršinių vandens telkinių pakrantės apsaugos 

juostos (VI skyrius, aštuntasis skirsnis). 

Plotas:0.6822 ha 

Paviršinių vandens telkinių apsaugos zonos (VI 

skyrius, septintasis skirsnis). Plotas:1.2551 ha 

Pelkės ir šaltinynai (VI skyrius, devintasis 

skirsnis). Plotas: 1.0736 ha 

Paviršiniai vandens telkiniai (VI skyrius, 

šeštasis skirsnis). Plotas:0.1815 ha 

8. Klaipėdos r. sav., 

Priekulės sen., 

Svencelės k., 

Svencelės g. 87C. 

Unikalus sklypo 

Nr. 4400-5035-

9121. 

Kadastro Nr. 

5515/0005:218 

0.1593 

ha 

Nuosavybės 

teise priklauso 

UAB 

"DOMINENT". 

 

Paskirtis – kita. 

Naudojimo būdas: 

Vienbučių ir 

dvibučių 

gyvenamųjų pastatų 

teritorijos 

Paviršinių vandens telkinių pakrantės apsaugos 

juostos (VI skyrius, aštuntasis skirsnis). 

Plotas:0.0258 ha 

Paviršinių vandens telkinių apsaugos zonos (VI 

skyrius, septintasis skirsnis). Plotas:0.1593 ha 

 

9. Klaipėdos r. sav., 

Priekulės sen., 

Svencelės k., 

Svencelės g. 87D. 

Unikalus sklypo 

Nr. 4400-5035-

7705. 

Kadastro Nr. 

5515/0005:217 

0.1976 

ha 

Nuosavybės 

teise priklauso 

UAB 

"DOMINENT". 

 

Paskirtis – kita. 

Naudojimo būdas: 

Vienbučių ir 

dvibučių 

gyvenamųjų pastatų 

teritorijos 

Paviršinių vandens telkinių pakrantės apsaugos 

juostos (VI skyrius, aštuntasis skirsnis). 

Plotas:0.0176 ha 

Paviršinių vandens telkinių apsaugos zonos (VI 

skyrius, septintasis skirsnis). Plotas:0.1976 ha 

 

10. Klaipėdos r. sav., 

Priekulės sen., 

Svencelės k., 

Svencelės g. 87B. 

Unikalus sklypo 

Nr. 4400-4507-

5007. 

Kadastro Nr. 

5515/0005:215 

0.2238 

ha 

Nuosavybės 

teise priklauso 

UAB 

"DOMINENT". 

 

Paskirtis – kita. 

Naudojimo būdas: 

Vienbučių ir 

dvibučių 

gyvenamųjų pastatų 

teritorijos 

Paviršinių vandens telkinių apsaugos zonos (VI 

skyrius, septintasis skirsnis). Plotas:0.2238 ha  

Viso plotas 36,2273 ha 

 

 

 



Poveikio aplinkai vertinimo ATASKAITA. Mišrios funkcinės paskirties teritorijos vystymas Svencelės kaime, Priekulės 

seniūnijoje, Klaipėdos rajono savivaldybėje 

 

20 

 

 

7 pav. Nagrinėjamos teritorijos vieta ant VĮ Registrų centras kadastro žemėlapio ištraukos (M 1:5000, 

topografinis pagrindas) 
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8 pav. Nagrinėjamos teritorijos vieta ant VĮ Registrų centras kadastro žemėlapio ištraukos (M 1:5000, 

ortofoto pagrindas) 
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1.3 PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS FIZINĖS IR TECHNINĖS 

CHARAKTERISTIKOS 

Veiklos apibūdinimas – planuojama 36,22 ha teritorijoje palei Kuršių marias, įrengti rekreacinius 

objektus su jiems aptarnauti skirtais komerciniais ir infrastruktūriniais statiniais, t. y. kavinės, erdvės skirtos 

įvairaus laisvalaikio leidimo būdui, maisto prekių parduotuvė ir kt. Tuo tikslu planuojama pastatyti poilsio ir 

individualius namus ir juos aptarnaujančius komercinės paskirties pastatus, suformuojant teritorijoje viešas 

erdves, įskaitant aktyvaus ir pasyvaus poilsio zonas, pėsčiųjų takus, automobilių stovėjimo aikšteles, planuojama 

įrengti prieplauką jachtoms ir valtims, kurioje tilptų apie 100 vnt. motorinių valčių arba mažųjų laivų (jachtų, 

katerių ir pan.). Planuojamas prieplaukos plotas ~1,5 ha. Laivyba esamais kanalais vyksta ir šiuo metu, tik nėra 

patogios vietos jiems prisišvartuoti.  

Iš visos 36,22 ha teritorijos poilsio ir gyvenamoji teritorija kartu su parku centre ir viešosiomis, bendro 

naudojimo erdvėmis planuojama, kad užims apie 18 ha (iš tų pastatų dengiamas plotas sudarys tik apie 5 ha (~14 

proc. teritorijos), kita teritorija bus skirta infrastruktūrai su kietomis dangomis, žalioms zonoms ir 2,82 ha dydžio 

parkui jį gausiai apsodinant medžiais, augalais, krūmais ir kitais želdiniais, įrengiant tvenkinius, pėsčiųjų ir 

dviračių takus, sporto aikšteles). 

50 proc. iš visos 36,22 ha liks neurbanizuojama: tai ~13 ha saugomų teritorijų (PAST Svencelės pievos 

(LTKLAB009), PAST Kuršių marios (LTKLAB010) ir BAST Kuršių marios (LTSIU0012)), kurios bus paliktos 

neužstatytos ir jose nebus vykdoma veikla ir ~5 ha teritorija, kuri patenka į Kuršių marių pakrantės apsaugos 

juostą. Visos Kuršių marios yra išskiriamos kaip „Natura 2000“ teritorijos, ir jose numatomi tik gilinimo darbai 

tam, kad jachtos ir kiti mažieji laiveliai galėtų įplaukti į nesaugomoje teritorijoje planuojamą – prieplauką.  

 Planuojami sprendiniai atitinka Klaipėdos rajono bendrojo plano sprendinius. Vadovaujantis Klaipėdos 

rajono bendrojo plano Žemės naudojimo ir apsaugos reglamentų brėžinio sprendiniais, vakarinė planuojamos 

teritorijos dalis patenka į žemės ūkio teritorijų zoną Nr. 231. Rytinė planuojamos teritorijos dalis patenka į mažo 

užstatymo intensyvumo zoną Nr. 230, kurioje pagrindinė žemės naudojimo paskirtis – kita, galimi žemės 

naudojimo būdai: G1, K, V, R, B, I2, E, N. Didžiausias leistinas pastatų aukštis – 16 m, didžiausias leistinas 

sklypo užstatymo intensyvumas – 0,4. 

Poilsiautojų ir gyventojų patekimas prie Kuršių marių numatomas tik saloje, kuri nepatenka į saugomas 

teritorijas ir patekti į salą bus galima įrengus apie 100 m pralaidą ir ją užpilant gruntu bei apsodinant ją žole 

(įrengiant kaip žaliąjį tiltą) su tikslu salos teritoriją sujungti su komercinės paskirties sklypu, taip išlaikant reljefinį 

vientisumą ir nepažeidžiant hidrologinio rėžimo. Kitose vietose teritorija suskaidyta kanalais, todėl žmonių 

patekimas prie Kuršių marių yra ir liks apribotas natūraliomis kliūtimis (kanalais). Kanalą salos apačioje, kuris 

ribojasi su „Natura 2000“ PAST Svencelės pievos (LTKLAB009) planuojama paplatinti apie 6 metrus, kad labiau 

atskirti gamtines teritorijas nuo urbanizuojamos. 

Vadovaujantis galiojančiu bendruoju planu ir rengiamu detaliuoju planu, planuojamoje teritorijoje 

numatoma gyvenamųjų namų statyba, kur leistinas maksimalus užstatymo intensyvumas iki 0,4. Atsižvelgiant į 

tai, kad užstatoma teritorija yra netoli Kuršių marių maksimalaus intensyvumo pasiekti neplanuojama. 

Planuojama mažaaukštė statyba, kur vidutinis gyvenamojo namo plotas būtų apie 50-60 kv.m. Bus siekiama statyti 

artimus aplink vyraujančiai gamtai ir augalijai namus, naudojant tvarius sprendimus. Didžioji dalis namų bus ne 

aukštesni nei dviejų aukštų, vyraus mažaaukštė statyba. Planuojama, kad arčiausiai draustinio (pirmoje eilėje) bus 

statomi vieno aukšto ar vieno aukšto su mansarda gyvenamieji namai, o tolimesnėse eilėse planuojama statyti 

vieno ir/ar dviejų aukštų individualius namus. Bendras pastatų aukštis planuojama svyruos nuo 4 m iki 12 metrų. 

Planuojama teritorija bus skirta tiek pasyviam, tiek aktyviam poilsiui. Teritorija planuojama, kad bus 

atvira, joje galės lankytis ir svečiai ir gyventojai. Visai nagrinėjamai keliasdešimt ha ploto teritorijai yra rengiamas 

detalusis teritorijos planas su tikslu atskirti funkcines zonas, infrastruktūrinius koridorius, gatves, gyvenamąsias 
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teritorijas, komercines erdves ir bendro naudojimo erdves teritorijos viduje. Bendrai teritorija turės 4 skirtingo 

naudojimo zonas: 

• Kuršių nerijos nacionalinio parko apsaugos zonos teritorija; 

• Ūkinės veiklos (jėgos aitvarų ir burlenčių sportui bei komercijai) teritorija; 

• Individualių namų teritorija; 

• Viešosios erdvės, parko teritorija. 

 

9 pav. Nagrinėjama teritorija, planuojama teritorija, darbų ribos  
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10 pav. Planuojamas užstatymas, užstatymas, prieplauka kiti sprendiniai.  

 

Teritorijos viduje planuojama įrengti apie 2,82 ha (iš 18 ha teritorijos) dydžio parką jį gausiai apsodinant 

medžiais, augalais, krūmais ir kitais želdiniais, įrengiant tvenkinius, pėsčiųjų ir dviračių takus, sporto aikšteles. 

Šiuose vandens telkiniuose planuojama įsteigti maudymosi vietas teritorijos gyventojams ir lankytojams, vandens 

telkiniai bus projektuojami techninio projekto metu siekiant nepažeisti aplinkinių teritorijų hidrologinio rėžimo. 

Centrinis parkas bus skirtas nukreipti žmonių srautą nuo saugomų teritorijų ir sukoncentruoti gyventojus ir 

lankytojus teritorijos viduje. Parke numatomi 3 vienas su kitu besijungiantys tvenkiniai, kurių bendras plotas sieks 

~ 0,4 ha, taip pat, su tikslu apriboti žmonių srautą į draustinio teritoriją planuojama praplatinti tarp draustinio ir 

likusios teritorijos esantį kanalą iki ~5m pločio. Tokiu atveju šis kanalas sudarytų papildomą apie 2,4 ha vandens 

telkinio zoną. 

Taip pat, papildomai yra numatomas ~0,7 ha ploto sklypas  skirtas viešajam naudojimui. Jis bus 

besiribojantis su draustiniu (tačiau nesantis draustinio teritorijoje), kuriame bus įrengtas pėsčiųjų takas, skirtas 

grožėtis draustiniu ir stebėti ten vyraujančias paukščių rūšis. Papildomai, teritorijoje numatoma įkurti viešą 

komercinę zoną, kuri projektuojama kaip centrinė šios teritorijos dalis su centrine aikšte. Šios teritorijos (sklypo) 

plotas yra ~1 ha. Čia planuojama, kad įsikurs sporto mokyklos, viešbutis, parduotuvės, maitinimo įstaigos, darbo 

erdvė, vaikų užimtumo centras ir kitos teritorijai reikalingos funkcinės zonos bei veiklos. Ši centrinė teritorijos 

dalis planuojama, jog bus atvira tiek teritorijos gyventojams, tiek teritorijos lankytojams.  

Teritorijos šiaurinėje pusėje numatoma dar viena vieša erdvė, t.y. vandenlenčių parkas, kuris 

planuojamas ~2,21 ha sklype. Čia numatoma iškasti vieną didesnį arba du mažesnius tvenkinius  ir įsteigti šiam 

vandenlenčių parkui skirtą aptarnauti pastatą su reikiamomis funkcijomis. Ši šiaurinė teritorijos dalis planuojama 

bus atvira tiek teritorijos gyventojams, tiek teritorijos lankytojams. Teritorijos šiaurės vakarų pusėje esantys 4 

sklypai (kadastro nr. 5515/0005:317, 5515/0005:139, 5515/0005:219, 5515/0005:216), kurių bendras plotas ~4 h 

a planuojama, jog bus sujungti su teritorijos centrine dalimi įrengiant pralaidą ją užpilant gruntu ir apsodinant 

žole. Tikslūs sprendiniai reikalingi su tikslu nepažeisti hidrologinio rėžimo bus tikslinami techninio projekto 
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metu. Šie sklypai nepatenka į draustinio teritorija ir šių sklypų sujungimo tikslas – atverti teritorijos gyventojams 

ir lankytojams priėjimą prie Kuršių marių.  

Užstatoma teritorija: tik pastatais dengiama teritorija sudarys apie 5 ha ploto, tačiau jei vertinant su 

kietomis dangomis, viešomis erdvėmis plotai didesni ir siekia 18 ha: 46 131 m2 plotą planuojama užstatyti 

komerciniais statiniais, iš kurių 22 163 m2 ploto užims vandenlenčių parkas šiaurinėje teritorijos dalyje prie 

pagrindinio Svencelė-Kintai kelio. 79 794 m2 ploto planuojama užstatyti individualiais gyvenamaisiais namais. 

26 943 m2 plotą planuojama užstatyti infrastruktūros statiniais (kelias, parkavimo vietos, inžineriniai koridoriai, 

kt.).  

131 018 m2 plotą planuojama palikti laisvą, neužstatomą ir lankytojų nelankomą, nes tai saugomos 

„Natura 2000“ teritorijos (PAST Svencelės pievos (LTKLAB009), PAST Kuršių marios (LTKLAB010), BAST 

Kuršių marios (LTSIU0012)). 36 412 m2 ploto teritoriją besiribojančią su Kuršių mariomis planuojama palikti 

neužstatytą ir naudoti šios teritorijos ūkinei veiklai sujungiant šią teritoriją su likusia teritorijos dalimi įrengiant 

pralaidą. Sprendiniai bus tikslinami techninio projekto metu. 

Teritorijos centrinėje dalyje planuojama įrengti centrinį parką,  kuris planuojama bus gausiai 

apželdintas, sukurtos vietos žmonėms pasivaikščioti ir pailsėti, įsteigtos vaikų žaidimų aikštelės ir aktyvaus 

laisvalaikio vietos, bus formuojami vandens telkiniai. Šiuose vandens telkiniuose planuojama įsteigti maudymosi 

vietas teritorijos gyventojams ir lankytojams, vandens telkiniai bus projektuojami techninio projekto metu siekiant 

nepažeisti aplinkinių teritorijų hidrologinio rėžimo. Centrinis parkas bus skirtas nukreipti žmonių srautą nuo 

saugomų teritorijų ir sukoncentruoti gyventojus ir lankytojus teritorijos viduje. 
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11 pav. Vizualizacijos iš pietų pusės (viršutinis paveikslas) ir iš šiaurės pusės (apatinis paveikslas) 

 

Prieplaukos parametrai, gyliai, gilinimo poreikis. Planuojama prieplauka, kurioje telpa 100 mažųjų 

laivų (jachtų, katerių ir pan.). Prieplaukos plotas ~ 1,5 ha. Prieplaukoje nenumatoma kuro perpylimo stočių, 

remonto ar kitų taršių objektų. Numatomas įplaukos ir prieplaukos akvatorijos Dreverna-Ventė gylis – 2,0 m, 

įplaukos plotis mariose – 30 m, o pačioje prieplaukos įplaukoje (nuo prieplaukos vartų) pagal vidinį kanalą. 

Planuojamos prieplaukos įrengimui bendras iškasamo grunto tūris sieks 30 000 m3 žemės, kuri bus naudojama 

sklypo teritorijos sukėlimui. Išplauka iš prieplaukos iki vandens kelio Dreverna-Ventė būtų taip pat gilinama, 

iškasamas žemės kiekis sieks 25665 m3, kuris taip pat bus naudojamas teritorijos žemės sklypo sukėlimui iki 

reikiamos altitudės. Iš viso iš vandens būtų iškasama ir ant planuojamos užstatyti teritorijos supilama apie 55665 

m3 žemės. 
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12 pav. Planuojama prieplaukos iki 100 mažųjų laivų (jachtų, katerių ir pan.) teritorija 

 

Įrengus prieplauką esamais vandens keliais galėtų atplaukti laivai iš  Klaipėdos, Drevernos, Nidos, 

Ventės. Esamo gylio neužteks. Kuršių mariose projektinis vandens lygis ties Svencele yra -0,30 m, todėl 

reikalingas prieplaukos gilinimas. Esamo dugno altitudės laivakelio zonoje kai kur yra 1,5 m, bet didžiojoje dalyje 

yra mažesnės ir nesiekia 1,0 m, įplaukoje dar sekliau – 0,5-0,0. Kanalus, kur planuojama prieplauka taip pat reikia 

gilinti, kadangi esami kanalai užaugę ir uždumblėję, šlaitai deformavęsi tad planuojant prieplaukos akvatoriją 

nepakanka nei jų gylio nei pločio.  

Prieplaukos įrengimui reikalingi marių ir kanalų gilinimo ir dugno valymo darbai. Prieplaukos 

įgyvendinimui ir laivelių nukreipimui iki esamų vandens kelių Kuršių mariose yra būtinas sąnašų valymas Kuršių 

marių zonoje. Planuojant valymo darbus priimama 0,5 m atsarga, kadangi vykstant bangavimui ir nešmenų 

judėjimo procesams visada yra pakartotinio užnešimo rizika. Taigi sąnašų valymo apimtys skaičiuojamos iki „-

1,8 m“ altitudės kai valymo darbai mariose (kelyje ir įplaukoje), prieplaukos akvatorijoje viduje – „-2,0 m alt. 

LAS 07 sistemoje. Valomo laivakelio plotis 30 m, o už jo sujungiama su natūraliu dugnu taikant natūralaus 

byrėjimo šlaito vandenyje nuolydį, nes žemsiurbei kasant 30 m pločio zoną šalia jos esantis aukščiau gruntas 

savaime slenka į kasimo zoną ir šis tūris taip pat įtraukiamas į bendrą valomų sąnašų tūrį.  
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13 pav. Reikalingo gilinimo ir sąnašų valymo teritorijos 

Grunto kasimo darbai sausumos zonoje ir viduje prieplaukos akvatorijoje gali būti vykdomi 

dvejopai: sausumos technika (ekskavatoriai ir buldozeriai, o mariose – tik žemsiurbe). Lietuvoje esamos mažos 

žemsiurbės realiai šalina per 1 val. apie 50-100 m3 grunto (ne pulpos, nes siurbiant gruntą ir jį pumpuojant 

gruntolaidžiu į išpylimo vietą pulpos kiekis siekia apie 500 m3, bet to sauso grunto būtų tik iki 20 proc. – 50-100 

m3/val.). Vidaus vandenų kelių direkcija vandens kelių tvarkymui naudoja žymiai galingesnę žemsiurbę – 

našumas faktinio grunto apie 300-500 m3 per valandą (kitas matavimas apie 100 m ilgio, 30 m pločio juosta per 
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12 val. darbo). Atliekant vandens kelio Ventė-Dreverna atskirų ruožų valymą planuojama pasitelkti šią galingesnę 

žemsiurbę. 

  

14 pav. Žemsiurbė „Upyna“ dirbanti Kuršių mariose 

Grunto kasimo technologija: žemsiurbės kasimo antgaliu purenamas gruntas, jis siurbiamas kartu su 

vandeniu (pulpa), pulpa transportuojama (pumpuojama) gruntolaidžiu (vamzdžiais, kurie gali būti ir vandenyje ir 

sausumoje) į išpylimo vietą (atstumas paprastai Direkcijos technikos apie 400-500 m, bet mažose žemsiurbėse jis 

gali sieki ir 1000-1500 m atstumu). Visas gruntas numatomas naudoti statyboms, planuojamos teritorijos 

sukėlimui iki reikiamos, neužliejamos altitudės.   

Kanalų priežiūra eksploatacijos metu. Išvalytų kanalų nešmenų valymo iš esmės nereikės, jei bus 

prižiūrima ir laiku pašalinama galima augmenija. Yra tikimybė tik išplaukos į Kuršių marias zonos užnešimas, 

tad gali būti reikalingas periodiškas pavalymas (kas 3-4 metus, priklausomai nuo ledonešio, vėjų ir kitų gamtinių 

veiksnių, kurie įtakoje dugno sąnašų persiformavimą). Tokių darbų apimtis ir dažnis bus nustatomas įrengus uostą 

ir atlikus nešmenų judėjimo modeliavimą. Nešmenų valymas atliekamas kai yra minimalus bangavimas ir kai 

leidžia Kuršių nerijos NP reglamentai.   

Vandens tiekimas. Vanduo bus tiekiamas jungiantis prie miesto vandentiekio tinklų. 

Nuotekos. Buitinės nuotekos į Kuršių marias nebus išleidžiamos, jos bus prijungiamos į miesto nuotekų 

tinklus priklausomai nuo gautų prisijungimo sąlygų. Ši informacija bus tikslinama parengtame techniniame 

projekte. 

Švarios nuotekos nuo stogų surenkamos į drenažinius šulinėlius, nuleidžiama į kanalus, iš kanalų į 

marias. 

Transporto stovėjimo aikštelėse bus įrengtos naftos gaudyklės, todėl pavojaus, kad nevalytos nuotekos 

nuo stovėjimo aikštelių pateks į Kuršių marias nėra. 

Teritorija atvira, apaugusi žole, krūmais, todėl jei bus reikalingi želdinių kirtimai, jie bus minimalūs. 

Numatoma apželdinti aplinką naujais artimais vietiniams želdiniais. 

Šiuo metu planuojama teritorija patenka į potvynių teritorijas, todėl techniniame projekte bus numatytas 

užstatomos teritorijos altitudės pakėlimas iki leidžiamos, todėl visi projektuojami pastatai atsižvelgiant į jų 

statybos altitudę bus pakelti iki leidžiamos ir nepateks į didelės tikimybės potvynių grėsmės teritoriją, o pateks į 

vidutinės tikimybės potvynių grėsmės teritoriją kur statyba jau galima pritaikius apsaugos nuo potvynių priemonę, 

arba pateks tik į mažos tikimybės potvynių grėsmės teritoriją, kurioje jokia apimtimi nėra ribojama projektuojamų 

pastatų statyba, vadovaujantis LR Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo 104 straipsniu (2019 m. birželio 

6 d. Nr. XIII-2166, aktuali redacija nuo 2021-12-01). 

Užstatomoje teritorijos dalyje numatoma nukanalizuoti/naikinti melioracijos griovius, kurie kliudo 

pastatų, viešosios erdvės ir parko įrengimui. Viešoji erdvė skirta nukreipti žmonių srautą nuo saugomų teritorijų, 
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sutelkti srautą užstatytų teritorijų centrinėje dalyje, taip minimizuojant žmonių srautą Kuršių marių pakrantėje. Į 

saugomas teritorijas šie darbai nepatenka. 

Numatoma atlikti elektros nukabeliavimą, įrengiant požeminius kabelius. Tuo tikslu bus vykdomi žemės 

kasimo darbai. Tiesiant kabelius bus nuimamas derlingasis dirvožemio sluoksnis, nukasamas gruntas iki reikiamo 

kabeliui gylio. Atlikus darbus, bus užpilamas gruntas,  darbų teritorija rekultivuojama panaudojant prieš darbus 

nuimtą ir sandėliuotą dirvožemio sluoksnį. Kabeliavimo darbų vietos į saugomas teritorijas nepatenka.  

Transporto srautas į teritoriją. Šioje teritorijoje nėra planuojamas sunkiojo transporto (>3,5 t) srautas, 

tačiau planuojamas krovininių ir puspriekabių transporto priemonių srautas skirtas aptarnauti komercines erdves 

(maisto atvežimas į maisto prekių parduotuvę ar maitinimo įstaigą, prekių atvežimas į kitas parduotuves).  

 

15 pav. Apačioje prisegtas planas su šio transporto galimomis judėjimo trajektorijomis (juodos rodyklės) 

 

Gyventojams numatomos parkavimo vietos besiribojančios su parku bei sklypo vietose, kurios yra 

gretimai gyvenamųjų namų kvartalų, o lankytojams numatomas parkavimas šiaurinėje teritorijos dalyje (žiūr. 16 

pav.). 
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16 pav. Gyventojų parkavimo vietos (pažymėta šviesiai mėlyna spalva), parkavimas šiaurinėje teritorijos 

dalyje (pažymėta violetine spalva). 

 

Gyventojų mašinų srautas numatomas ratu ir į teritorija galima patekti tiek per šiaurinį, tiek per pietinį 

teritorijos įvažiavimą. Parkavimo vietos planuojamos prie pagrindinio žiedinio kelio ir planuojama, jog nebus 

galimybės parkuotis automobilių prie pat individualių namų, nes bus siekiama, kad vidiniuose gyvenamųjų namų 

kvartaluose vyrautų žaluma, žali plotai, augalija, būtų saugu bei būtų skatinamas bendruomeniškas gyvenimas, 

kurį būtų sunku pasiekti numatant parkavimo vietas prie kiekvieno individualaus namo. Taip pat, teritorijoje bus 

skatinamas pėsčiųjų ir dviračių srautas ir bus stengiamasi minimalizuoti automobilių srautą teritorijos viduje. 

Teritorijoje planuojama pastatyti ~240 individualių namų. Preliminariai vertinamas vidutinis 2 

gyventojų skaičius viename name, tad maksimalus galimas gyventojus srautas gali siekti 480 žmonių per parą, 

tačiau skaičiuojamas realus 10-15% nuolat besikeičiantis gyventojų srautas, kuris sudarys vidutiniškai 60 žmonių 

per parą. 

Lankytojų parkavimo vietos numatomos teritorijos šiaurinėje dalyje. Planuojama, kad šis įvažiavimas 

bus pagrindinis lankytojų naudojamas įvažiavimas. Planuojamas lankytojų srautas vidutiniškai gali siekti 50 

žmonių per parą. 

Planuojama, kad per parą gali atvykti iki 240 automobilių parą, blogiausias scenarijus, kad  gyventojas 

tą pačią dieną ir išvažiuoja, todėl planuojama, kad gyventojai ir svečiai sudarys apie 500 aut./parą. 

Planuojami tokie darbų etapai: 
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• 2022 m. planuojamas patvirtinti Detalusis planas 

• 2022 m. – techninis projektas 

• 2022 m. – statybos leidimas 

• 2022 m. – infrastruktūros darbai  

• 2022 m. – infrastruktūros darbai  

• 2022-2026 m. – statinių statyba 

• 2023-2024 m. – prieplaukos įrengimo darbai 

• 2023 m. eksploatacijos pradžia. 

Didžioji dauguma darbų bus atlikti nuo 2022 m. vidurio iki 2023 m. vidurio (žemės darbai, 

infrastruktūros darbai, statybos leidimas, techninis projektas ir t.t.), tačiau projektas bus vystomas etapais. Namų 

statyba vyks 5-6 etapais, kiekvienais metais pastatant apie vidutiniškai apie 40 namų. 

 

I etapas II etapas III etapas 

   

IV etapas V etapas 

  

17 pav. Darbų etapai (5 etapai) 

 

Planuojama ūkinė veikla apima šiuos etapus: statybos, veiklos vykdymo.  

Statybų etapas. Žemės kasybos darbai bus reikšmingi, kadangi numatoma gilinti Kuršių marių dugną 

(ne visur, o tik tik vandens kelyje), ir panaudojant tą gruntą sukelti reljefą, kad nebūtų užliejama prie 10 proc. 

potvynio (plačiau potvynių dalyje), pastatyti pastatus, įrengti kietas dangas ir pan.. Dėl šių darbų yra numatomos 

reikšmingo poveikio mažinimo priemonės: derlingasis dirvožemio sluoksnis bus nuimamas ir saugojamas, o po 

statybų panaudojamas rekultivacijai, naujai planuojamam apželdinimui. 

Griovimo darbai nenumatomi – planuojam statyba atviroje, neužstatytoje teritorijoje. Statybų metu visi 

mechanizmai važinės ir laikinos statybinės aikštelės bus įrengiamos tik teritorijoje, kuri numatoma užstatyti, 

Saugomos teritorijos yra atskirtos esamu kanalu, todėl jokie darbai ir mechanizmai nepateks į saugomų teritorijų 
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ribas ir jose nebus laikomi. Laikinos aikštelės nebus įrengiamos 25 m atstumu nuo vandens telkinių (įskaitant 

kanalus). Laikinos statybinės aikštelės bus aptveriamos. 

Organizacinės triukšmo prevencijos priemonės statybos darbų metu: 

Pagal Lietuvos Respublikos triukšmo valdymo įstatymo 2004 m. spalio 26 d. Nr. IX-2499 (Galiojanti 

suvestinė redakcija (nuo 2020-09-01)  14 straipsnio 2 dalį triukšmo šaltinių valdytojai, planuojantys statybos, 

remonto, montavimo darbus gyvenamosiose vietovėse, privalo ne vėliau kaip prieš 7 kalendorines dienas 

iki šių darbų pradžios pateikti savivaldybės institucijoms informaciją apie triukšmo šaltinių naudojimo 

vietą, planuojamą triukšmo lygį ir jo trukmę per parą, triukšmo mažinimo priemones.  

Neigiamas triukšmo poveikis statybos metu yra trumpalaikis. Poveikio trukmė − nuo pasiruošimo darbų 

statybos objekto teritorijoje iki teritorijos sutvarkymo statybos darbų pabaigoje. Šiuo statybos periodu numatoma 

planuoti statybos darbų procesą. Statybos darbus su triukšmą skleidžiančia darbų įranga nedirbti arti esamų 

gyvenamųjų pastatų (kurie yra prie šiaurinės nagrinėjamos teritorijos dalies) švenčių ir poilsio dienomis, o darbo 

dienomis numatoma nedirbti vakaro (19:00–22:00 val.) ir nakties (22:00–07:00 val.) metu (LR Triukšmo valdymo 

įstatymas: triukšmo prevencija statybos metu). 

Veiklos vykdymo etapas. Teritorija numatoma tiek intensyviai eksploatacijai (užstatoma teritorija), 

tiek nenaudojamai veiklai (saugomų teritorijų ribos, kurios bus apribotos esamu kanalu, todėl patekimas į jas 

nebus leidžiamas). Atsižvelgiant į šiuos aspektus bus taikomos PAV ataskaitoje numatytos priemonės žmonių 

srautų reguliavimui, paukščių apsaugai, želdinama PAV ataskaitoje rekomenduojamais želdiniais. 

Veiklos nutraukimo etapas. Nutraukimas nenumatomas, planuojamas ilgalaikis, neterminuotas 

komplekso naudojimas.  Pastatai, prieplauka ir jų elementai bus ilgaamžiai. Siekiama tvarumo, išteklių taupymo. 

Projektuojama ilgai tarnaujanti, patikima infrastruktūra ir statiniai.  

Projektuojami elementai, neigiamą poveikį mažinančios priemonės turi atitikti patikimumo, pastovumo, 

tinkamumo naudoti, ilgalaikiškumo, technologiškumo ir ekonomiškumo, aplinkosauginius reikalavimus. 

 

Atliekos. 

Statybų metu susidarysiančios atliekos. Vykdant statybos darbus atliekų apskaita bus vykdoma ir 

atliekos bus tvarkomos pagal Atliekų tvarkymo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 

1999 m. liepos 14 d. įsakymu Nr. 217 (Suvestinė redakcija nuo 2018-12-06) ir Statybinių atliekų tvarkymo 

taisykles, patvirtintas 2006 m. gruodžio 29 d. LR Aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-637 (Suvestinė redakcija 

nuo 2018-07-01). 

Vykdant techniniame projekte numatytus darbus, atliekos turės būti sutvarkomos taip, kad nekenktų 

aplinkai, turės būti išvežamos perdirbti arba sandėliuojamos tam skirtose vietose. 

 Statybos metu susidarys gruntas (kodas 17 05 04), kuris panaudojamas tai pačiai planuojamai teritorijai 

pakelti iki reikiamos altitudės, taip pat susidarys metalas (17 04 07),  betonas ir gelžbetonis (17 01 01),  plastmasės 

atliekos (17 02 03),  gruntas ir akmenys (17 05 04),  biologiškai suyrančios medžiagos (20 02 01). Tikslūs 

statybinių atliekų kiekiai bus apskaičiuoti techniniame darbo projekte parengtame atliekų žiniaraštyje ir PAV 

rengimo metu dar nėra žinomi. 

Rangovas turės pasirašyti sutartis su atliekų vežėjais bei tvarkytojais, o atliekas atiduoti registruotoms 

atliekas tvarkančių įmonių registre ir užsiimančioms atliekų tvarkymo veikla įmonėms. Statybinių atliekų 

krovimas į mašinas turi būti organizuojamas taip, kad statybos aikštelė ir gretima teritorija būtų apsaugota nuo 

dulkių ir triukšmo, o išgabenant atliekas negali būti teršiama aplinka, atliekos turi būti vežamos dengtais 

sunkvežimiais, konteineriais ar kitu uždaru būdu. 

Rangovas turės užtikrinti, kad statybvietė būtų įrengta taip, kad būtų galima tinkamai šalinti atliekas. 

Jos turi būti šalinamos taip, kad nedarytų žalingo poveikio statybvietės darbuotojų sveikatai. 
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Rekonstravimo metu išrauti kelmai ir medžių šakos turės būti susmulkintos. 

Statybvietėje turės būti pildomas pirminės atliekų apskaitos žurnalas, vedama susidariusių ir perduotų 

tvarkyti statybinių atliekų apskaita, nurodomas jų kiekis, teikiamos atliekų apskaitos ataskaitos „Atliekų tvarkymo 

taisyklėse“ ir „Atliekų susidarymo ir tvarkymo apskaitos ir ataskaitų taisyklėse“ nustatyta tvarka. Pripažįstant 

statinį tinkamu naudoti, statinių pripažinimo tinkamais naudoti komisijai turi būti pateikti dokumentai, įrodantys, 

kad statybinės atliekos buvo perduotos atliekų tvarkytojui arba pateikta statytojo pažyma apie neapdorotų 

statybinių atliekų sunaudojimą. Visos atliekos yra perduodamos pagal sutartį atliekas tvarkančiai ir 

transportuojančiai įmonei, kuri yra registruota atliekas tvarkančių įmonių registre. Po numatytų darbų statybinės 

atliekos išvežamos ir statybvietė sutvarkoma. 

Atliekos veiklos vykdymo metu. Mišraus komplekso ir prieplaukos veiklos metu (eksploatacijos metu) 

susidarys: 

• buitinės atliekos iš gyvenamųjų ir kitų pastatų, iš šiukšliadėžių parke.  

• buitinės nuotekos iš gyvenamųjų ir kitų pastatų. Buitinės nuotekos bus prijungiamos į miesto 

nuotekų tinklus priklausomai nuo gautų prisijungimo sąlygų. Ši informacija paaiškės 

parengtame techniniame projekte. Kol kas sąlygų buitinėms nuotekos nėra gauta. Bet kuriuo iš 

šių atveju nuotekos bus sutvarkomos taip, kad atitiktų buitinių nuotekų tvarkymo reglamentus. 

Buitinės nuotekos į Kuršių marias nebus išleidžiamos, todėl taršos šiuo aspektu nebus. 

• atliekos iš valymo įrenginių. Paviršinių nuotekų valymo metu nuotekų valymo įrenginiuose 

sudarys smėlio, purvo ir naftos produktų atliekos. Šios atliekos bus kaupiamos paviršinių 

nuotekų valymo įrenginiuose ir perduodamos sertifikuotiems atliekų tvarkytojams pagal 

sudarytą sutartį.  
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2 PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS NUMATOMAS 

REIKŠMINGAS POVEIKIS, NUMATOMO REIKŠMINGO 

NEIGIAMO POVEIKIO APLINKAI IŠVENGIMO, SUMAŽINIMO 

IR KOMPENSAVIMO PRIEMONĖS  

PAV ataskaitoje įvertintas  visi aspektai, kurie aktualūs planuojamos ūkinės veiklos aspektais: 

• įvertintas poveikis aplinkai bet kokios naujos infrastruktūros teritorijoje, kurioje planuojama 

veikla ribų, kurių reikia tam, kad veikla būtų įgyvendinta ir galėtų funkcionuoti; 

• detaliai išanalizuotas ir įvertintas galimas PŪV poveikis biologinei įvairovei sausumoje ir 

vandenyje, atlikti natūriniai tyrimai; 

• išnagrinėtas ir įvertintas poveikis kraštovaizdžiui; 

• poveikis įvertintas gretimybių gyvenamajai aplinkai; 

• išnagrinėtas galimas poveikis žemės sklypams dėl žemės naudojimo apribojimų, susijusių su 

PŪV, pagal specialiąsias žemės naudojimo sąlygas ir kt.; 

• įvertintas suminis PŪV poveikis aplinkos komponentams, visuomenės sveikatai bei 

pažeidžiamumo rizikai dėl ekstremalių įvykių ir (ar) galimų ekstremalių situacijų; 

• atliekant poveikio aplinkai vertinimą (su poveikio visuomenės sveikatai vertinimu), išnagrinėtas 

galimas poveikis: gamtinei aplinkai (fizinei ir gyvajai gamtai), visuomenės sveikatai; 

• įvertintas atliekų susidarymas, potencialios ekstremalios situacijos bei jų valdymas; 

• atliekant PAV, įvertinti galimi reikšmingi poveikiai: tiesioginiai ir netiesioginiai, suminiai, 

besikaupiantys (kumuliaciniai), teigiami ir neigiami, trumpalaikiai, vidutinės trukmės ir 

ilgalaikiai − statybos ir veiklos naudojimo metu (apibendrinimas pateiktas 1 lentelėje), o 

išsamus kiekvieno aplinkos komponento vertinimas pateikiamas ataskaitoje žemiau esančiuose 

skyriuose. 

Galimi ir antriniai neigiami poveikiai. Antrinis neigiamas poveikis galimas dėl tam tikrų priemonių 

įrengimo, pastatų. Pavyzdžiui derinant architektūriškai sprendinius prie teritorijos charakterio gali būti antrinis 

neigiamas poveikis , todėl  planuojant pastatus rekomenduojama vengti didelių vitrininių langų. Planuojamus kiek 

didesnius langus būtina apklijuoti vizualiai matomais elementais (dryžiais, plėšrių paukščių siluetais). Tai 

sumažintų paukščių atsitrenkimo į stiklus tikimybę. 

 Visas kompleksas bus planuojamas ir projektuojamas, laikantis PAV ataskaitoje aprašytų priemonių, 

kad būtų sukurtas darnus teritorijos integravimas į vientisą urbanizuojamą kraštovaizdį, sodinant būdingus 

želdinius, formuojant atitinkamos architektūros pastatus. Visi šie poveikiai ir priemonės aprašyti ataskaitoje. 

Atlikus poveikio aplinkai vertinimą nustatyta, kad visumoje numatomi tiek neigiami, tiek teigiami 

pokyčiai, kurie dėl kompleksiško problemų išsprendimo ir numatomų privalomų priemonių diegimo sumažinami 

iki nereikšmingo poveikio, todėl daroma išvada, kad planuojama veikla - „Mišrios funkcinės paskirties 

teritorijos vystymas Svencelės kaime, Priekulės seniūnijoje, Klaipėdos rajono savivaldybėje“ visų šių 

aspektų kontekste negali daryti reikšminio neigiamo poveikio aplinkai. Detalius vertinimus žiūr. žemiau 

esančiuose ataskaitos skyriuose. 
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1 Lentelė. PAV ataskaitoje įvertinti galimi reikšmingi poveikiai, kurie išnagrinėti žemiau ataskaitoje esančiuose skyriuose 

 

 

Aplinkos 

komponentai 

PAV ataskaitoje nustatyti galimi poveikiai  

 

 

Motyvai, pastabos (priemonės čia 

nedetalizuojamos) 

Tiesioginis, netiesioginis Suminis su 

kitais aplinkos 

komponentais 

Besikaupiantys 

(kumuliaciniai) 

Teigiami, 

neigiami, 

nereikšmingas 

Trumpalaikiai, 

vidutinės trukmės 

ir ilgalaikiai -

statybos ir veiklos 

naudojimo metu 

Paviršinis 

vanduo 

Švarios nuotekos nuo stogų 

surenkamos į drenažinius 

šulinėlius, nuleidžiama į 

kanalus, iš kanalų į marias. 

Nereikšmingas Nereikšmingas Nereikšmingas Trumpalaikis 

poveikis darbų 

metu dėl galimų 

skendinčių dalelių. 

Ilgalaikis 

nereikšminis. 

Numatomos 

priemonės. 

Nuotekų nuvedimas atitinka teisės aktais 

reglamentuojamą paviršinių nuotekų tvarkymą. 

 

Požeminis 

vanduo 

Netiesioginis. Vanduo gali 

patekti į požeminius 

vandenis tik po to kai 

prasifiltruos pro gruntus. 

Nereikšmingas Nereikšmingas Nereikšmingas Trumpalaikis 

nereikšminis, 

darbai bus vykdomi 

prisilaikant 

neigiamo poveikio 

mažinimo 

priemonių 

Ilgalaikis 

nereikšminis. 

Numatomos 

priemonės. 

Transporto stovėjimo aikštelėse bus įrengtos naftos 

gaudyklės, todėl pavojaus, kad nevalytos nuotekos nuo 

stovėjimo aikštelių pateks tiesiai į dirvožemį ar į Kuršių 

marias ir po to į požeminį vandenį – nėra. 

Aplinkos oras Tiesioginis dėl 

autotransporto išmetamų 

teršalų, nereikšmingas. 

Nereikšmingas Nereikšmingas Nereikšmingas Trumpalaikis 

dulkėtumo 

padidėjimas 

statybos darbų 

metu. 

Ilgalaikis 

nereikšminis. 

Transporto kiekiai per maži, kad turėtų įtakos orui: 

automobilių parkas kasmet atsinaujina, naudojami vis 

mažiau taršesni automobiliai, didėja elektromobilių 

kiekis. 
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Klimato 

veiksniai 

Tiesioginis dėl 

autotransporto išmetamų 

teršalų, bet nereikšmingas 

Nereikšmingas Nereikšmingas Nereikšmingas Nereikšmingas Infrastruktūra nedarys reikšmingos įtakos klimato 

kaitai. 

Dirvožemis Tiesioginis dėl paviršinio 

vandens nuvedimo  nuo 

stogų ir kietų dangų. 

Nereikšmingas Nereikšmingas Nereikšmingas Trumpalaikis 

erozijos poveikis 

statybų metu. 

Ilgalaikis poveikis 

dėl paviršinio 

dirvožemio 

sluoksnio 

nuėmimo. 

Prieš darbų pradžią derlingasis dirvožemio sluoksnis 

bus nuimamas, sandėliuojamas, o atlikus darbus – 

panaudojamas darbų vietoms rekultivuoti.  Numatomos 

ir kitos priemonės, kurios detalizuotos ataskaitoje. 

Natūralios 

buveinės ir 

biologinė 

įvairovė 

(gyvūnija ir 

augalija) 

Tiesioginis dėl planuojamos 

komplekso atsiradimo 

neužstatytoje teritorijoje – 

pievose. 

Nereikšmingas, 

taikant 

priemones 

Nereikšmingas, 

taikant 

priemones 

Nereikšmingas, 

taikant 

priemones 

Trumpalaikis 

poveikis dėl 

triukšmo, dirbančių 

mechanizmų 

statybų metu. 

Ilgalaikis 

nereikšmingas,  

Užstatymo saugomose teritorijose nebus, SRIS 

sistemoje nurodytos saugomos buveinės saugomų 

teritorijų ribose nenaikinamos. Plačiau aprašyta, 

grėsmės įvertintos ataskaitoje. 

Kraštovaizdis ir 

gamtinis 

karkasas 

Tiesioginis dėl planuojamos 

komplekso atsiradimo 

gamtiniame ir kaimiškajame 

kraštovaizdyje 

Nereikšmingas, 

taikant 

priemones 

Nereikšmingas, 

taikant 

priemones 

Nereikšmingas, 

taikant 

priemones 

Trumpalaikis 

estetinis poveikis 

statybų metu. 

Ilgalaikis 

reikšmingas, 

teigiamas. 

Siekiant išlaikyti gamtinio karkaso taikomus 

reikalavimus (grąžinti ir gausinti kraštovaizdžio 

natūralumą atkuriančius elementams), maskuoti 

planuojamą užstatymą kraštovaizdyje yra 

rekomenduojamos ir numatomos poveikio mažinimo  ir 

urbanizuoto kraštovaizdžio integravimo priemonės. 

 

Kultūros 

paveldas 

Nereikšmingas Nereikšmingas Nereikšmingas Nereikšmingas Nereikšmingas Vertybių nėra nei planuojamoje teritorijoje, nei jai 

artimoje aplinkoje. 

Materialiniai 

antropogeniniai 

ištekliai 

Nereikšmingas Nereikšmingas Nereikšmingas Nereikšmingas . Nereikšmingas Visi sklypai priklauso PŪV organizatoriui. 

Neatsinaujinanty

s ir 

Nereikšmingas Nereikšmingas Nereikšmingas Nereikšmingas Nereikšmingas Statyboms bus reikalingi ištekliai smėlis ir žvyras. 

Planuojama iškastą gruntą iš kanalų ir marių panaudoti 
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atsinaujinantys 

gamtos ištekliai 

teritorijos sukėlimui, kad nebūtų užliejama, ir pastatų 

statyba pagal teisės aktus būtų galima. 

Žmonių sveikata Nereikšmingas Teigiamas Teigiamas Teigiamas Trumpalaikis 

triukšmo poveikis 

statybų metu. 

Ilgalaikis teigiamas 

reikšmingas. 

Turės teigiamą įtaką dėl patrauklais rekreacinio, 

gyvenamojo, poilsio, sporto ir pan. komplekso 

pastatymo 

Žmonių gerovė Tiesioginis teigiamas Teigiamas Teigiamas Teigiamas Trumpalaikis 

neigiamas statybų 

metu 

Teigiamas poveikis  žmonių gerovei. 

Aplinkos 

komponentų ir 

pasekmių jiems 

tarpusavio 

sąveika 

Tiesioginis dėl 

planuojamos komplekso 

atsiradimo neužstatytoje 

teritorijoje – pievose. 

Nereikšminga

s, taikant 

priemones 

Nereikšminga

s, taikant 

priemones 

Nereikšmingas, 

taikant 

priemones 

Laikinas 

neigiamas statybų 

metu dėl visų 

aukščiau išdėstytų 

argumentų. 

Visumoje numatomi tiek neigiami, tiek teigiami 

pokyčiai, kurie dėl kompleksiško problemų 

išsprendimo ir priemonių diegimo sumažinami iki 

nereikšmingo POVEIKIO. 
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2.1 VANDUO 

2.1.1 Paviršiniai vandens telkiniai (vertinimo metodas, esama situacija, poveikio vertinimas, 

priemonės) 

Metodas. Vadovautasi Kuršių marių krantų zonos apsaugos, naudojimo bei tvarkymo režimą 

reglamentuojančių teisės aktu  Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymu „Dėl jūros krantų apsaugos ir 

naudojimo nuostatų patvirtinimo“ 2000 m. vasario 24 d. Nr. 73 ir  Lietuvos Respublikos vyriausybės nutarimu 

„Dėl Kuršių nerijos nacionalinio parko tvarkymo plano patvirtinimo“ 2012 m. birželio 6 d. Nr. 702 ( suvestinė 

redakcija nuo 2019-11-25). 

PAV ataskaitoje paviršinių vandens telkinių apsaugos zonos ir pakrančių apsaugos juostos vertinamos 

vadovaujantis Paviršinio vandens telkinių apsaugos zonų ir pakrančių apsaugos juostų nustatymo tvarkos aprašu 

(patvirtintu LR aplinkos ministro 2007 m. vasario 14 d. Nr. D1-98 įsakymu, suvestinė redakcija nuo 2019-12-18). 

Naudotasi hidrografinio tinklo duomenų baze. Pagal „Potvynių grėsmės ir rizikos žemėlapį“ (šaltinis 

http://potvyniai.aplinka.lt/potvyniai), apžvelgtos galimos grėsmės. Atsižvelgta į Specialiųjų žemės naudojimo 

sąlygų įstatymą  2019 m. birželio 6 d. Nr. XIII-2166 (Suvestinė redakcija nuo 2021-01-01) taikytinus reglamentus, 

vadovaujamasi Lietuvos Respublikos vandens įstatymu 1997 m. spalio 21 d. Nr. VIII-474 (Suvestinė redakcija 

nuo 2020-01-01). Rekomendacijos nuotekų nuvedimui parenkamos, vadovaujantis Paviršinių nuotekų tvarkymo 

reglamentu 2007 m. balandžio 2 d. Nr. D1-193 (Suvestinė redakcija nuo 2019-11-01). 

2 Lentelė. Teisės aktai 

Teisės aktas ir rekomendaciniai 

dokumentai 

 Reglamentai 

Kuršių marių krantų zonos 

apsaugos, naudojimo bei tvarkymo 

režimą reglamentuojančių teisės 

aktu  Lietuvos Respublikos aplinkos 

ministro įsakymas „Dėl jūros krantų 

apsaugos ir naudojimo nuostatų 

patvirtinimo“ 2000 m. vasario 24 d. 

Nr. 73 

1. Šie nuostatai reglamentuoja Baltijos jūros ir Kuršių marių krantų zonos 

(paplūdimio, kopagūbrio, kranto, povandeninio šlaito) apsaugos, naudojimo bei 

tvarkymo režimą. 

2.1. Kuršių marių kranto apsaugos juostą sudaro iki 150 m pločio Kuršių 

nerijos bei kontinento sausumos teritorijos ir prie jų esanti iki 150 m pločio 

marių akvatorija; 

4. Kranto apsaugos zona skirta: 

4.1. išsaugoti Lietuvos Respublikos pajūriui būdingą kraštovaizdį ir jo 

vertingus rekreacinius išteklius, gamtos ir kultūros paveldą, paukščių migracijos 

kelius, žiemojimo, telkimosi ir žuvų neršto vietas; 

4.2. sudaryti palankias sąlygas visuomenei naudotis pajūrio rekreaciniais bei 

turizmo ištekliais; 

4.3. apsaugoti krantus nuo degradacijos bei užtikrinti subalansuotą jų 

naudojimą. 

5. Kranto apsaugos zonos ribos bei jos apsaugos ir naudojimo režimas 

nustatomas Klaipėdos, Palangos ir Neringos miestų bendruosiuose planuose bei 

jų teritorijų detaliuosiuose planuose, taip pat valstybinių parkų planavimo 

schemose. 

LR Vandens įstatymo pakeitimo 

įstatymas Galiojanti suvestinė 

redakcija (nuo 2020-01-01) 

3 straipsnis. Pagrindinės šio įstatymo sąvokos 

1. Dirbtinis vandens telkinys – techninėmis priemonėmis sukurtas 

paviršinis vandens telkinys (kanalas, tvenkinys, rekultivuotame karjere įrengtas 

vandens telkinys, kūdra), išskyrus vandens talpyklas, kuriose esantis vanduo 

nelaidžiomis medžiagomis ir (arba) konstrukcijomis atskirtas nuo aplinkos grunto 

(baseinai, rezervuarai ir panašiai). 

2. Galimai teršiama teritorija – atvira teritorija, kuri dėl joje vykdomos 

veiklos yra arba gali būti teršiama (eksploatacijos ar avarinės taršos atvejais) 

pavojingosiomis medžiagomis: transporto priemonių remonto, ardymo, techninės 

priežiūros, dažymo teritorija (teritorija, kurioje teikiamos išvardytos paslaugos, ir 
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didesnė kaip 0,1 ha teritorija, kurioje minėta veikla vykdoma savo reikmėms); 

trąšų, augalų apsaugos produktų, buitinės chemijos, naftos produktų ir kitų 

pavojingųjų medžiagų perpylimo, perkrovimo ar sandėliavimo vieta (išskyrus 

galutinius nurodytų medžiagų vartotojus); didesnė kaip 0,5 ha transporto 

priemonių stovėjimo aikštelė; transporto priemonių stovėjimo aikštelės, 

naudojamos komerciniais tikslais ir esančios arčiau kaip 100 m atstumu nuo 

vandens telkinių; (<...>) . 

 

Paviršinio vandens telkinių 

apsaugos zonų ir pakrančių 

apsaugos juostų nustatymo tvarkos 

aprašas (patvirtintas LR aplinkos 

ministro 2007 m. vasario 14 d. Nr. 

D1-98 įsakymu, suvestinė redakcija 

nuo 2019-12-18) 

paviršinio vandens telkinio pakrantės apsaugos juosta (toliau – 

Apsaugos juosta) – prie paviršinio vandens telkinio nustatoma su paviršiniu 

vandens telkiniu besiribojanti paviršinio vandens telkinio apsaugos zonos dalis, 

kurioje vykdoma ūkinė veikla gali turėti tiesioginį neigiamą poveikį paviršiniam 

vandens telkiniui arba riboti jo naudojimo visuomenės poreikiams galimybes, todėl 

joje draudžiama tam tikra ūkinė veikla; 

 

paviršinio vandens telkinio apsaugos zona (toliau – Apsaugos zona) – 

prie paviršinio vandens telkinio nustatomas pakrantės (su paviršiniu vandens 

telkiniu besiribojančios sausumos) ruožas (teritorija), kuriame ribojama ūkinė 

veikla, galinti neigiamai paveikti paviršinį vandens telkinį; 

Specialiųjų žemės naudojimo 

sąlygų įstatymas (2019 m. birželio 6 

d. Nr. XIII-2166). Suvestinė 

redakcija nuo 2021-12-01. 

PENKTASIS SKIRSNIS. PAJŪRIO JUOSTOJE TAIKOMOS 

SPECIALIOSIOS ŽEMĖS NAUDOJIMO SĄLYGOS 

97 straipsnis. Specialiosios žemės naudojimo sąlygos pajūrio juostoje 

Pajūrio juostoje draudžiama: 

5) arčiau kaip 100 m nuo Baltijos jūros kranto ir 50 m nuo Kuršių marių 

kranto statyti, rekonstruoti statinius, įrengti įrenginius, išskyrus atvejus, kai, 

vadovaujantis teritorijų planavimo dokumentų sprendiniais: 

c) statomos, rekonstruojamos ir (ar) įrengiamos priekrantės žvejybos laivų 

prieplaukos, šių laivų saugojimo aikštelės, Kuršių marių pakrantėje – mažųjų 

laivų ir jachtų uostai ar prieplaukos; 

 

Paviršinių nuotekų tvarkymo 

reglamentas. Suvestinė redakcija 

nuo 2021-09-28.  

II SKYRIUS 

APIBRĖŽTYS 

4.3. paviršinių nuotekų tvarkymo sistema – paviršinių nuotekų 

tvarkymui skirtų inžinerinių komunikacijų, įrenginių, statinių sistema, kurią 

priklausomai nuo nuotekų savybių, nustatytų aplinkos apsaugos reikalavimų ir kitų 

aplinkybių gali sudaryti paviršinių nuotekų nuotakynas, valymo įrenginiai, nuotekų 

dumblo (šlamo) tvarkymo įrenginiai, nuotekų išleidimo į aplinką įrenginiai, srauto 

uždarymo (valdymo) įrenginiai (priemonės), nuotekų apskaitos ir kokybės 

kontrolės priemonės; 

4.6. viešoji autotransporto stovėjimo aikštelė – transporto priemonių 

stovėjimo aikštelė prie visuomeninės paskirties pastatų ir laisvalaikio, poilsio, 

turizmo ir panašios paskirties objektų. 

V SKYRIUS 

PAVIRŠINIŲ NUOTEKŲ IŠLEIDIMAS Į APLINKĄ 

18.  Į  aplinką išleidžiamų paviršinių nuotekų užterštumas negali būti 

didesnis, kaip: 

18.1. kai išleidžiama į paviršinius vandens telkinius: 

18.1.1.  skendinčiųjų medžiagų vidutinė metinė koncentracija  - 30 mg/l, 

didžiausia momentinė koncentracija - 50 mg/l; 

18.1.3. naftos produktų vidutinė metinė koncentracija – 5 mg/l, didžiausia 

momentinė koncentracija – 7 mg/l; 
18.2. kai išleidžiama į gruntą: 

18.2.1. BDS7 didžiausia momentinė koncentracija - 10 mg O2/l (vidutinė 

metinė koncentracija nenustatoma); 

18.2.2. naftos produktų didžiausia momentinė koncentracija - 1 mg/l 

(vidutinė metinė koncentracija nenustatoma) 
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Esama situacija. 

Nagrinėjama teritorija ~800 m ilgio ruože ribojasi su Kuršių mariomis – sekliu ir beveik gėlu vandens 

telkiniu Baltijos jūros baseine, nuo jūros atskirtu Kuršių nerija. Taip pat nagrinėjama teritorija yra išraižyta kanalų 

(visumoje apie 1 km platesnių, siekiančių apie 10 m pločio kanalų ir apie 1 km siaurų, siekiančių tik kelis metrus 

kanalų). 

Kuršių marių bendras marių plotas yra 1584 km², tačiau Lietuvai priklausanti marių dalis tesudaro 381,6 

km², marių ilgis (nuo Klaipėdos sąsiaurio žiočių uosto vartuose iki marių pietinio kranto) 93 kilometrai, 

didžiausias plotis 46 kilometrai, kranto linijos ilgis 324 km. Sekliausia yra marių šiaurinė dalis, pradedant nuo 

Kintų ir tiesia linija šiaurės vakarų kryptimi į Kuršių nerija ir iki pat Klaipėdos sąsiaurio. Giliausios vietos yra 

marių pietvakarių, vakarų dalyje. Kuršių marių vidutinis gylis 3,8 m, didžiausias gylis – 5,8 m. Kuršių mariose 

siaučiant audrai, bangų aukštis kartais siekia iki 1-3 metrų. Bangos žemiausios marių šiaurinėje dalyje ir jų aukštis 

didėja pietų kryptimi. Pietinėje marių dalyje pasitaiko iki 3 metrų aukščio bangos. Marių dugnas smėlingas. 

Dumblingų nuosėdų daugiau tik Vidmarių (marių vidurio) dauburiuose. Prie Ventės rago sutinkama moreninio 

priemolio bei riedulių. Mariose nemaži žuvų ištekliai, yra gintaro telkinių. Į Kuršių marias įteka Nemunas, per 

metus atplukdantis apie 25 km³ vandens bei plukdydamas sąnašas čia formuoja deltą, kuri apytiksliai 20 metrų 

per metus pasistūmėja į Kuršių marias. Per pastaruosius 125 metus Nemuno delta į Kuršių marias pasistūmėjo 

maždaug 2,5 km. 

Vadovaujantis Kuršių marių krantų zonos apsaugos, naudojimo bei tvarkymo režimą reglamentuojančių 

teisės aktu  Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymas „Dėl jūros krantų apsaugos ir naudojimo nuostatų 

patvirtinimo“ 2000 m. vasario 24 d. Nr. 73, punktu  2.1. Kuršių marių kranto apsaugos juostą sudaro iki 150 m 

pločio Kuršių nerijos bei kontinento sausumos teritorijos ir prie jų esanti iki 150 m pločio marių akvatorija. 

Atsižvelgiant į teisės aktą, reikalavimai nepažeidžiami – planuojamas užstatymas yra toliau kaip 150 m atstumu 

nuo kranto linijos. Žiūr. 18 pav. 
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18 pav. Esama kranto linija ir 150 m atstumas nuo kranto iki kontinento sausumos. Užstatymas į šią zoną nepatenka 

 

Nagrinėjamos teritorijos paviršinius vandens telkinius sudaro Kuršių marios ir kanalai. Laivyba 

mažaisiais laivais nagrinėjamoje teritorijoje esančiais kanalais vyksta ir šiuo metu. Įgyvendinus projektą 

planuojama prieplauka esamų kanalų vietoje pritrauks daugiau mažųjų laivų, valčių tačiau laivyba tikrai nebus 

nauja veikla Svencelės kaimo kanaluose ir Kuršių mariose prie Svencelės pakrančių.  
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19 pav. Laivyba kanaluose, mariose vyksta ir šiuo metu, todėl tai nebus nauja veikla 

 

Pelkės ir šaltinynai. Marių pakrantės taip pat užpelkėjusios, tačiau didesnė artimiausia Lietuvos 

geologijos tarnyboje fiksuojama pelkė yra Svencelės pelkė (melioruota aukštapelkė, indeksas b IV (a)), nutolusi 

nuo PŪV apie ~550 m. Pelkėtos ir į nagrinėjamą teritoriją patenkančios Kuršių marių pakrantės - jose užstatymas 

neplanuojamas.  

Svencelė – pelkė (daugiausia aukštapelkė) vakarų Lietuvoje, Klaipėdos rajone, 1 km į rytus nuo Kuršių 

marių kranto, 7 km į pietus nuo Priekulės. Plotas – 13,33 km². Pelkė susidariusi jūrinės terasos įlomėje. Beveik 

visą ją sudaro plyninė ir plynraistinė aukštapelkė, tik šiauriniame ir pietrytiniame pakraštyje yra žemapelkės 

juostų. Svencelės vidurinėje dalyje yra gausybė smulkių duburių, kuriuose telkšo ~100 ežerokšnių. Pelkė grioviais 

jungiasi su mariomis bei Vilhelmo kanalu. Durpių klodo vidutinis storis 4,5 m (didžiausias – 9 m). Durpių ištekliai 

57,6 mln. m³. Durpės kimininės (89 % aukštapelkinės, 6 % mišrios, 5 % žemapelkinės), jų peleningumas 4,7 %, 

vidutinis drėgnumas 92 %. Svencelės dugną dengia priesmėlis, smėlis, o tarp jo ir durpių vietomis (po duburiais) 

slūgso sapropelio sluoksnis. Pelkės pakraščiuose yra senų karjerų. Greta pelkės yra Svencelės kaimas [3]. 
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20 pav. Pelkių ir durpynų žemėlapis M 1:200 000) (Lietuvos geologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos 

informacija, šaltinis https://www.lgt.lt/epaslaugos/elpaslauga.xhtml). 

 

21 pav. Svencelės pelkė, ir atstumas iki PŪV 

 

PAV ataskaitos rengimo metu buvo atlikti teritorijos hidrologinis vertinimas, hidrauliniai 

skaičiavimai. Vertinimą atliko UAB „Hidroterra“.  Ataskaitoje nurodyta, kad nagrinėjamas sklypas yra šalia 

Svencelės kaimo, pietinėje Svencelės pusėje. Šiuo metu yra daromas sklypo detalus planas NT objektų statybai. 
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Sklype šiuo metu yra daugiametės pievos ir atvirų sausinamųjų griovių sistema. Rytinėje pusėje praeina rajoninis 

kelias Nr.2206 Priekulė-Dreverna-Svencelė. Šis kelias atriboja pritekėjimo baseiną į projektuojamą sklypą. 

Pritekėjimas į sklypą vyksta per esamą pralaidą D800.  Pritekėjimo baseino dydis nustatytas pagal topografinius 

žemėlapius (žiūr. brėž. B.02). Nuo esamo kelio pylimo iki Kuršių marių teritorija yra sausinama atvirais grioviais. 

Informacijos apie esamą sausinimo sistemą Klaipėdos rajono savivaldybės archyve nerasta. Paviršinio vandens 

priimtuvas yra Kuršių marios.   

 

22 pav. Esamų griovių schema (UAB „Hidroterra“ medžiaga) [3] 

 

Sklypas yra užliejamoje teritorijoje. Maksimalūs vandens lygiai buvo patikslinti hidrologiniais 

skaičiavimais. Vandens lygiai Kuršių mariose priimti pagal Igor Osadčij individualios veiklos žemės sklypo 

apsėmimo potvynio metu tikimybės įvertinimo ties planuojama teritorija ataskaitos duomenis. 

3 Lentelė. Lentelė su potvynio tikimybe ir altitudėmis (UAB „Hidroterra“ medžiaga) [3] 
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23 pav. Sklypo planas naudotas hidrauliniams skaičiavimams (UAB „Hidroterra“ medžiaga) [3] 
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24 pav. Nuotekio baseino planas, naudotas hidrauliniams skaičiavimams (UAB „Hidroterra“ medžiaga) [3]
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Hidraulinių skaičiavimų metu buvo įvertinta, kad  projektiniai sprendiniai griovių kanalizavimui ir 

dalies jų užpylimui paremti tuo, kad vandens debitas, pritekantis iš baseino turi būti praleidžiamas į Kuršių marias 

taip, kad įtaka gretimoms teritorijoms būti minimali arba iš viso jos nebūtų. Paviršinio nuotėkio įtekėjimas į sklypą 

vyksta per esamą pralaidą D800, L=12,0 m. Paviršinio nuotėkio baseino plotas A1=317 ha sudaro dalį Svencelės 

pelkės 1333 ha ploto. Kita Svencelės pelkės ploto dalis priklauso Brukšvų polderio baseinui, Karaliaus Vilhelmo 

kanalo baseinui ir Kuršių marių baseinui. 

Šiuo metu nuotėkis praleidžiamas atviru grioviu G-1. Grioviai, kurie įteka į griovį G-1 yra sausinamieji, 

nes jų baseinas yra tik tarp kelio Nr.2206 ir Kuršių marių. Sausinamieji grioviai G-1-1 ir G1-2 su savo nuotėkio 

baseinais yra įjungti į magistralinio griovio G-1 kanalizuoti numatomą dalį ir didina skaičiuotiną debitą. 

Skaičiuotinas debitas priimtas 3% tikimybės pavasario potvynio debitas ir apskaičiuotas pagal STR 2.05.19:2005 

yra toks: 

Qsk=Qsk1+Qsk3+Qsk4=1,17+0,06+0,01=1,24 m3/s 

Pagal kitos literatūros metodikas paskaičiuoti debitai gaunami mažesni, nei paskaičiuoti pagal STR, 

pavyzdžiui pagal „Lietuvos upės. Hidrografija ir nuotėkis“ tūrinę formulę paskaičiuotas 3% tikimybės debitas 

būtų apie 1,0 m3/s. Kitų griovių sistemų nuotekis įteka į magistralinį griovį G-1 žemiau numatomos kanalizuoti 

zonos, todėl įtakos hidrauliniams skaičiavimams neturi. 

Galimi du nuotėkio praleidimo į Kuršių marias variantai: 

1. Nuotekis nuo esamos pralaidos D800 kelyje Nr.2206 praleidžiamas magistraliniu grioviu G-1, 

kurio dalis nuo kelio iki statybos zonos ribos link Kuršių marių kanalizuojama. Kiti grioviai 

statybos zonoje naikinami, juos pakeičiant drenažo sistemomis. 

2. Magistralinis griovys G-1 paliekamas atviras, Kiti grioviai statybos zonoje naikinami, juos 

pakeičiant drenažo sistemomis. 

Kadangi teritorija yra užsemiama Kuršių mariose vandens lygiui pasiekus jau 10% pavasario potvynio 

vandens lygį, teritorija statybos zonos ribose turi būti paaukštinta. Paaukštintos teritorijos altitudė nustatoma 

atsižvelgiant į požeminių komunikacijų klojimo gylius bei gatvių statybai reikalingo šalčiui atsparaus grunto 

sluoksnio storį ir turėtų būti apie +2,00 m. Panačiame lygyje yra ir rajoninio kelio Nr.2206 viršus. 

Magistralinio griovio įtekėjimas į Kuršių marias šiuo metu yra užblokuotas grunto sąnašų ir pakrantės 

augalija. Nuotekis šiuo metu į Kuršių marias patenka persiliejus per griovio viršų ir filtracijos būdu. Atvėrus 

magistralinio griovio įtekėjimą į marias būtų pagerintos nuotėkio įtekėjimo sąlygos ir tuo pačiu pagerintos 

teritorijos drenavimo sąlygos. Magistralinio griovio trasa gali būti keičiama. 

Kiti grioviai statybos zonos ribose gali būti užpilti smėliniu gruntu. Kad teritorija pastatų ir inžinerinių 

bei susisiekimo komunikacijų zonose būtų pakankamai efektyviai nusausinta, būtina įrengti drenažą. Kadangi 

vyrauja smėliniai gruntai, drenavimo sąlygos yra geros. Drenažo sistemos turėtų būti kvartalinės, nedidelės 

apimties dėl projektinių nuolydžių išlaikymo. Drenažo sistemos bus periodiškai apsemiamos, todėl jų diametras 

turi būti dirbtinai padidintas ir įrengti kontroliniai šuliniai. Magistralinio griovio G-1 kanalizavimo variantas 

pateiktas brėžinyje 7 priede. UAB „Hidroterra“ hidrologiniai nagrinėjamos teritorijos tyrimai. 

Potvynių teritorijos.  

LR specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo I skyriaus Bendrosiose nuostatose apibrėžtos sąvokos: 

4. Didelės tikimybės potvynis – 10 procentų pasikartojimo tikimybės potvynis, kai, remiantis hidrologiniais 

skaičiavimais, tokių pat charakteristikų potvynis gali pasikartoti vieną kartą per dešimt metų.; 16. Mažos 

tikimybės potvynis – 0,1 procento pasikartojimo tikimybės potvynis, kai, remiantis hidrologiniais skaičiavimais, 

tokių pat charakteristikų potvynis gali pasikartoti vieną kartą per tūkstantį metų.; 53. Vidutinės tikimybės potvynis 

– 1 procento pasikartojimo tikimybės potvynis, kai, remiantis hidrologiniais skaičiavimais, tokių pat 

charakteristikų potvynis gali pasikartoti vieną kartą per šimtą metų. 
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LR specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo 103 ir 104 straipsniai nusako, kas sudaro potvynių 

grėsmės teritorijas ir kas draudžiama skirtingose potvynių grėsmės teritorijose. Specialiųjų žemės naudojimo 

sąlygų įstatymo 104 straipsnis numato, kad vidutinės tikimybės potvynių grėsmės teritorijose draudžiama: „statyti 

gyvenamuosius ir visuomeninės paskirties pastatus, išskyrus atvejus, kai jie apsaugoti nuo potvynių“. 

Atsižvelgiant į potvynius, yra numatyta priemonė – pakelti užstatomos teritorijos reljefą  nuo esamos 

~0,7 m altitudės iki 1,18 m altitudės, todėl planuojama veikla nenumato statybos gyvenamųjų ir visuomeninės 

paskirties pastatų didelės tikimybės potvynių grėsmės teritorijoje (10%). 

Pritaikius priemonę – visi planuojami pastatai atsižvelgiant į jų statybos altitudę nepateks į didelės 

tikimybės potvynių grėsmės teritoriją, o pateks į vidutinės tikimybės potvynių grėsmės teritoriją kur statyba jau 

galima pritaikius apsaugos nuo potvynių priemonę, arba pateks tik į mažos tikimybės potvynių grėsmės teritoriją, 

kurioje jokia apimtimi nėra ribojama projektuojamų pastatų statyba, vadovaujantis LR Specialiųjų žemės 

naudojimo sąlygų įstatymo 104 straipsniu. 

 

25 pav. Iškarpa su užkelta nagrinėjama teritorija ant Potvynių grėsmės žemėlapio (https://potvyniai.aplinka.lt/map), 

2022 m. 

 

https://potvyniai.aplinka.lt/map
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26 pav. Išdidintas esamas potvynių 10 proc. žemėlapis 

 

Planuojamos ūkinės veiklos poveikį mokslo tiriamajame darbe „Svencelės kaimo teritorijos apsaugos 

nuo potvynių galimybės” atliko hidrologas doc., dr. Arvydas Šikšnys (tyrimo ataskaita su modeliavimo 

žemėlapiais ir rezultatais pateikiama atskiru 11 priedu prie PAV ataskaitos). Šio darbo tikslai: 1) patikrinti Kuršių 

marių ties Svencelės kaimu maksimalių vandens lygių tikimybines charakteristikas: apskaičiuotas darbe4 ir 

apskaičiuotus pagal paskutinių dešimtmečių maksimalių vandens lygių matavimus Ventės VMS; 2) paruošti 

Svencelės kaime projektuojamo sklypo skaitmeninį reljefo modelį esamomis sąlygomis, nustatyti apsemiamų 

teritorijų ribas ir vandens gylius ekstremalių potvynių sąlygomis; 3) paruošti Svencelės kaime projektuojamo 

sklypo skaitmeninį reljefo modelį su projektuojamais sklypo statiniais, nustatyti apsemiamų teritorijų ribas ir 

vandens gylius ekstremalių potvynių sąlygomis.   

Tyrimo metu konstatuota, kad pagrindinė projektuojamos teritorijos dalis yra sausinama grioviais, kurie 

nuveda paviršinį vandenį į Kuršių marias. Potvynių metu Kuršių mariose kylant vandens lygiui sausinimo 

sistemos grioviais vanduo teka priešinga kryptimi ir gali apsemti projektuojamą sklypą. Dėl šių priežasčių sklypo 

apsaugai nuo potvynių yra numatyta rekonstruoti sausinamųjų  griovių tinklą, o dalį projektuojamo sklypo žemės 

paviršiaus pakelti supilant gruntą.). Sklypo centrinėje dalyje yra projektuojamas vandens telkinys, kurio plotas 

apie 2,13 ha. Vandens telkinys grioviu bus sujungtas su Kuršių mariomis, jis bus rekonstruojamos sausinimo 

sistemos dalimi. Vertinant projektuojamo sklypo apsėmimo pavojų buvo atliekami Kuršių marių potvynių 

vandens lygių hidrologiniai skaičiavimai. Šio darbo atskaitoje yra nurodyta, kad vandens lygių tikimybinės 

charakteristikos buvo skaičiuojamos pagal Ventės vandens matavimo stoties (VMS) 1925-2020 m. ir Klaipėdos 

VMS 1902-2020 m. vandens lygio matavimų duomenis. 

Siekiant apsaugoti sklype projektuojamus statinius nuo Kuršių marių potvynių yra numatyta žemės 

paviršiaus reljefą keisti: bus projektuojama sampila, vandens telkinys, keliai ir kita poilsio zonos infrastruktūra. 

Pagal užsakovo pateiktus duomenis buvo paruoštas SRM (Zd_var2), kuriame ant patikslino reljefo (Zd_var0) 

buvo įkomponuota sampila, juosianti vandens telkinį. Vandens telkinys bus rekonstruojamos sausinimo sistemos 

sudėtinė dalis ir kanalais sujungtas su Kuršių mariomis. 
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27 pav. Projektuojamo sklypo SRM (Zd_var2), sampilos šlaito viršus (Poligon120), vandens telkinys (Tvenkinys) ir 

būsimi žemės paviršiaus aukščiai skersiniame  profilyje. Ištrauka iš doc., dr. Arvydas Šikšnio hidrologinio modeliavimo 

ataskaitos 

 

Kylant Kuršių marių vandens lygiui dalis projektuojamo sklypo teritorijos yra apsemiama. Užliejamų 

teritorijų ribos buvo nustatytos įvairių tikimybių potvynių sąlygomis sukertant apskaičiuotą vandens paviršiaus 

plokštumą su SRM Zd_var0 ir Zd_var2, kaip pavaizduota žemiau pateiktuose paveiksluose. 
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28 pav. 5% tikimybės potvynio (VL=1,18 m) užliejamos teritorijos ribos 0 variante (niek nedarymo), keliai ir 

veikiančios sausinimo sistemos grioviai. Ištrauka iš doc., dr. Arvydas Šikšnio hidrologinio modeliavimo ataskaitos. 
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29 pav. 5% tikimybės potvynio užliejamos teritorijos ribos 2 variante (projekto įgyvendinimas), (raudona linija – 

sampilos šlaito viršus). Ištrauka iš doc., dr. Arvydas Šikšnio hidrologinio modeliavimo ataskaitos. 
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30 pav. Esama situacija prie 10 proc. potvynių tikimybės (prieš projekto įgyvendinimą). Ištrauka iš doc., dr. Arvydas 

Šikšnio hidrologinio modeliavimo ataskaitos. 
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31 pav. Prognozuojama situacija prie 10 proc. potvynių tikimybės (įgyvendinus projektą).. Ištrauka iš doc., dr. 

Arvydas Šikšnio hidrologinio modeliavimo ataskaitos. 

 

Poveikio vertinimas. Kuršių marios turi 150 m pločio pakrantės apsaugos juostą. Planuojamas 

užstatymas yra toliau kaip 150 m atstumu nuo kranto linijos, todėl  projektas nepažeidžia Kuršių marių pakrantės 

apsaugos juostos apsaugai reglamentų vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymu „Dėl jūros 

krantų apsaugos ir naudojimo nuostatų patvirtinimo“ 2000 m. vasario 24 d. Nr. 73, 2.1 pkt.   

Taip pat planuojamos mažųjų laivų prieplaukos riba yra toliau kaip 50 m atstumu nuo Kuršių marių 

kranto, todėl nepažeidžia  Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo (Suvestinė redakcija nuo 2021-12-01) 97 

str. 5 punkto reglamentų ( „arčiau kaip 100 m nuo Baltijos jūros kranto ir 50 m nuo Kuršių marių kranto statyti, 

rekonstruoti statinius, įrengti įrenginius, išskyrus atvejus, kai, vadovaujantis teritorijų planavimo dokumentų 

sprendiniais: c) statomos, rekonstruojamos ir (ar) įrengiamos priekrantės žvejybos laivų prieplaukos, šių laivų 

saugojimo aikštelės, Kuršių marių pakrantėje – mažųjų laivų ir jachtų uostai ar prieplaukos“). 

Šiuo metu planuojama teritorija patenka į potvynių teritorijas. Numatyta priemonė – pakelti 

užstatomos teritorijos reljefą  nuo esamos ~0,7 m altitudės iki 1,18 m altitudės, todėl planuojama veikla 
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nenumato statybos gyvenamųjų ir visuomeninės paskirties pastatų didelės tikimybės potvynių grėsmės 

teritorijoje (10%). Pritaikius priemonę – visi planuojami pastatai atsižvelgiant į jų statybos altitudę 

nepateks į didelės tikimybės potvynių grėsmės teritoriją, o pateks į vidutinės tikimybės potvynių grėsmės 

teritoriją kur statyba jau galima pritaikius apsaugos nuo potvynių priemonę, arba pateks tik į mažos 

tikimybės potvynių grėsmės teritoriją, kurioje jokia apimtimi nėra ribojama projektuojamų pastatų 

statyba, vadovaujantis LR Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo 104 straipsniu. 

Hidrologinio potvynių modeliavimo ir poveikio vertinimo metu, kurį atliko doc., dr. Arvydas Šikšnys 

buvo įvertinti galimi potvyniai ir nustatyta, kad:  

• projektuojamas reljefo pakėlimas 0,4...0,5 m aukščiu apsemiamos pakrantės 6...7 ha plote negali 

pakeisti Kuršių marių hidrologinio režimo arba kaip nors įtakoti Kuršių marių vandens lygio 

(marių plotas yra apie 1584 km2) .  

• Ekstremalių potvynių sąlygomis, kai Kuršių marių vandens lygiai bus aukštesni už 1,18 m (5% 

tikimybės potvynis), projektuojama sampila ir aplinkinės teritorijos bus apsemtos lygiai taip 

pat, kaip tai gali nutikti ir dabar prieš projekto įgyvendinimą. 

• Mažesnių potvynių sąlygomis sampilos viršus liks neapsemtas, o greta esančių teritorijų 

apsėmimo sąlygos liks nepakitusios. Visais atvejais vanduo į apsemiamas teritorijas patenka ir 

nuo jų nuteka atgal į Kuršių marias žemiausiomis reljefo vietomis tiesiausiu keliu, todėl 

projektuojamas reljefo pakėlimas potvynių eigai aplinkinėse teritorijose įtakos neturės.       

• Projektuojamos sampilos zonoje esančią  sausinimo sistemą numatoma rekonstruoti taip, kad  

vandens nuvedimo nuo sausinamos teritorijos sąlygos nepablogėtų, taigi už nagrinėjamos 

teritorijos ribų esantys aplinkiniai sklypai/teritorijos/gyvenamieji namai nenukentės.  

• Projektuojamas reljefo pakėlimas neturės jokios pastebimos įtakos aplinkinių teritorijų 

užliejamiems plotams, t.y. užliejimo plotai nepasikeis. 

Įvertinta, kad planuojama užpilti ir panaikinti kai kuriuos griovius, o užstatomoje teritorijoje tarp pastatų 

įrengti dirbtinius paviršinio vandens telkinius. Vertinimą atliko UAB „Hidroterra“, kurių hidrauliniai 

modeliavimai parodė, kad ir griovių kanalizavimo įtaka gretimoms teritorijoms nebus reikšminga, pateiktos 

rekomendacijos hidrologinio režimo pertvarkymui akcentuojant užpylimą, kanalizavimą, vamzdžių dydžius. 
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32 pav. Pertvarkomi (nukanalizuojami, naikinami) kanalai 

 

Hidraulinių skaičiavimų metu buvo įvertinta ir griovių kanalizavimo įtaka gretimoms 

teritorijoms. Kanalizuojamo magistralinio griovio vamzdžio diametras parinktas atlikus hidraulinius 

skaičiavimus. Vertinimo ataskaitoje nurodyta, kad kai vandens lygis Kuršių mariose yra pakankamai žemas ar 

artimas vidutiniam, kanalizuojamo griovio G-1 vamzdis dirbs laisvo vandens tekėjimo režimu, kaip dabar yra 

atvirame griovyje. Laisvo vandens tekėjimo atveju 3% tikimybės nuotėkio debitui praleisti pakanka vamzdžio 

D1200 mm. Vamzdžio ilgis būtų 340 m. Vamzdžio trasoje bus būtina įrengti apžiūros kameras kas 50- 100 m. 

Vandens lygiui Kuršių mariose pakilus iki 10% tikimybės vandens lygio ir aukščiau, yra apsemiamas vamzdžio 

ištekėjimas ir vandens tekėjimo režimas kanalizuoto griovio vamzdyje tampa pusiau slėginis. Tokiu atveju, kad 

būtų praleidžiamas skaičiuotinas debitas, būtinas vandens lygio paaukštėjimas ties įtekėjimu į vamzdį. Šis vandens 

lygio paaukštėjimas perduodamas į Svencelės pelkės baseiną ir yra tiesioginė įtaka pelkės hidrologiniam režimui. 

Esant vamzdžio diametrui D1200 mm šis vandens lygio paaukštėjimas būtų 0,22 m. Ši įtaka yra juntama, t.y. 

pelkė patvenkiama 0,22 m. Ši patvanka nepersiduos visai pelkei, nes didesnis pelkės plotas drenuojamas Brukšvų 

polderio, Karaliaus Vilhelmo kanalo ir Kuršių marių, bet daugiau persiduos prie pelkės esančiai miško zonai. Kad 

sumažinti galimos patvankos įtaką, galima didinti kanalizuojamo magistralinio griovio G-1 vamzdžio diametrą 

iki D1400 mm. Tokiu atveju vandens lygio paaukštėjimas ties įtekėjimu į vamzdį būtų apie 0,06 m. Tokia įtaka 

yra minimali ir praktiškai yra skaičiavimo tikslumo ribose. Toliau didinti vamzdžio diametro netikslinga dėl įtakos 
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gretimoms teritorijoms mažinimo ir dėl techninių galimybių, kurias riboja teritorijos žemės paviršiaus pakėlimas. 

Esamos pralaidos D800, L=12,0 m, kelyje Nr.2206 įtaka paskaičiuota hidrauliniais skaičiavimais. Esant VL 

Kuršių mariose 5% tikimybei ir daugiau pralaida dirba slėginiu režimu ir patvankos dydis sudaro apie 0,91 m kad 

būtų praleidžiamas skaičiuotinas 3% tikimybės debitas. Tai yra žymiai didesnė įtaka nei numatomas griovio 

kanalizavimas vamzdžiu D1200. Esamos pralaidos diametras parinktas pagal melioracijos normatyvinius 

dokumentus, pagal kuriuos skaičiuotinas debitas priimamas 10% tikimybės. Tokiu atveju 10% tikimybės debitą 

Q10%=0,94 m3/s pralaida praleistų su 0,56 m patvanka. Tai taip pat yra žymiai didesnė įtaka, nei griovio 

kanalizavimui naudojant vamzdį D1400 ar D1200. 

Atlikus hidraulinius skaičiavimus yra padarytos šios išvados: 

• Galimi du nuotekio praleidimo variantai sklypo teritorijoje. 1-as variantas - kanalizuoti dalį 

magistralinio griovio G-1 vamzdžiu D1200 ar D1400. Vamzdžio diametro pagrindimą 

patikslinti techninio projekto metu, patikslinus hidrologinius maksimalių vandens debitų 

skaičiavimus. Likusius griovius užpilti smėliniu gruntu ir įrengti teritorijos drenažą. 2-as 

variantas – magistralinį griovį G-1 palikti atvirą. Gali būti keičiama jo trasa. Kiti grioviai 

užpilami smėliniu gruntu ir įrengiamas teritorijos drenažas. 

• Kanalizuojamo griovio įtaka gretimoms teritorijoms aukščiau rajoninio kelio Nr.2206 yra 0,22 

m patvankos sudarymas, esant maksimaliems vandens lygiams Kuršių mariose ir tekant 3% 

tikimybės skaičiuotinam debitui kai vamzdis D1200 ir 0,06 m kai vamzdis D1400 mm. Įtakos 

žemiau kelio Nr.2206 gretimoms teritorijoms nėra, nes esami sausinamieji grioviai pakeičiami 

drenažo sistemomis. 

• Esamos pralaidos D800 kelyje Nr.2206 įtaka aukščiau esančioms teritorijoms yra 0,91 m 

patvankos sudarymas esant maksimaliems vandens lygiams Kuršių mariose ir tekant 3% 

tikimybės skaičiuotinam debitui. Kadangi melioracijos grioviai projektuojami 10% tikimybės 

debitams (apie 0,97 m3/s), tai toks pralaidos diametras yra pakankamas 10% potvynio debitui 

praleisti kai patvanka dar neapsemia rajoninio kelio Nr.2206. 

• Esamos pralaidos įtaka aukščiau kelio esančioms teritorijoms yra didesnė, nei kanalizuojamo 

griovio. 

• 2-o varianto atveju, kai magistralinis griovys G-1 būtų paliekamas atviras, jokios papildomos 

įtakos gretimoms teritorijoms nėra. 

Priemonės. Hidraulinių skaičiavimų metu yra rekomenduojamos šios poveikio hidrologiniam 

režimui priemonės: 

• Siūloma naudoti variantą, kai magistralinis griovys G-1 paliekamas atviras. Kiti grioviai 

statybos zonos ribose užpilami, įrengiamas teritorijos drenažas. Šis variantas neturi jokios įtakos 

gretimoms teritorijoms ir yra pigesnis. 

• Magistralinio griovio trasa gali būti keičiama pagal sklypo plano projektinius sprendinius ir 

magistralinis griovys gali būti įkomponuotas kaip landšafto ar rekreacinės zonos elementas. 

Taip pat turi būti atlaisvintas griovio G-1 įtekėjimas į Kuršių marias. 

• Teritorijos paviršiaus paaukštinimą įrengti vadovaujantis statybos techniniais reglamentais ir 

reikalavimais požeminių inžinerinių komunikacijų ir susisiekimo komunikacijų įrengimui. 

• Jei būtų pasirinktas griovio G-1 kanalizavimo variantas, siūloma naudoti vamzdį D1200 mm. 

Nuotekose nuo automobilių aikštelių gali susidaryti šie teršalai – tai degalų degimo produktai, kuras ir 

jo priedai, alyvos ir tepalai, katalizatoriaus komponentai, padangų ir kelio dangos trinties medžiagos, besidėvinčių 

automobilio dalių dilimo medžiagos, metalai, todėl nuotekas nuo transporto aikštelių planuojama surinkti į 

valymo įrenginį (naftos gaudyklę) ir tik po apvalymo išleisti į aplinką. 

Statybų metu. Poveikio rizika galima dėl užterštumo, hidrologinio režimo pokyčio, dirvos erozijos. 

Statybų metu turės būti užtikrinta apsauga nuo taršos šaltinių, tokių kaip nafta ir jos produktai, išsipylę iš 
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statybinės įrangos degalai, tepalai ar hidrauliniai skysčiai; atliekos, užterštas gruntas. Statybviečių gruntas bus 

apsaugomas nuo užteršimo sunkiaisiais metalais, naftos produktais, kitomis toksiškomis medžiagomis. Apsaugai 

statybų metu numatomos tokios priemonės, kaip statybos aikštelių vietos parinkimas atokiau nuo saugomų 

teritorijų, greičiausia šiaurės rytinėje dalyje, prie esamo kelio.  

Numatoma, kad statybų metu 25 m nuo vandens telkinių (įskaitant kanalus) negali būti sandėliuojamos 

statybinės medžiagos, gruntas, dirvožemis, negali būti įrengiamos statybinės aikštelės. 25 m atstumas pateiktas 

vadovaujantis APR-VTA 10, skyriaus Organizacinės priemonės statybos metu punktu „25. Rekomenduojama 

taikyti šias organizacines priemones: statybinių medžiagų, nukasto dirvožemio sandėliavimo, statybinės 

technikos, automobilių stovėjimo aikštelės negali būti įrengiamos paviršinio vandens telkinio pakrantės apsaugos 

juostoje ir arčiau kaip 25 m nuo vandens telkinio kranto“. 

Alyvų (iš mechanizmų) ar kuro avarinių išsiliejimo atveju numatoma naudoti birų smėlį (tinka naftos 

angliavandeniliams ir cheminėms medžiagoms surinkti), smėlio maišus, sorbentus, kurie taikomi likviduojant 

naftos angliavandenilių išsiliejimą. Šios priemonės turės būti laikomos visos statybos metu. 

2.1.2 Požeminis vanduo (vertinimo metodas, esama situacija, poveikio vertinimas, priemonės) 

Metodas. Poveikis požeminiam vandeniui vertintas vadovaujantis Lietuvos geologijos tarnybos 

informacinės sistemos Geolis duomenimis: „Požeminio vandens vandenvietės su VAZ ribomis“ (šaltinis 

lgt.lt).Įvertintos esamos ir projektinės vandenviečių apsaugos zonos, pagal Požeminio vandens vandenviečių 

apsaugos zonų nustatymo tvarkos aprašą 2015 m. gruodžio 14 d. Nr. D1-912 (Galiojanti suvestinė redakcija nuo 

2018-05-31), kuriame detalizuojamos vandenviečių grupės, apsaugos zonos, reglamentai. Vadovaujamasi 

Požeminio vandens vandenviečių apsaugos zonų nustatymo tvarkos aprašu 2015 m. gruodžio 14 d. Nr. D1-912 

(Galiojanti suvestinė redakcija nuo 2018-05-31), kuriame detalizuojamos vandenviečių grupės, apsaugos zonos, 

reglamentai. Pagrindiniai reglamentai, požeminio vandens apsaugoje pateikti lentelėje. 

4 Lentelė. Teisės aktai 

Teisės aktas  Reglamentai 

Požeminio vandens 

vandenviečių apsaugos 

zonų nustatymo tvarkos 

aprašas 2015 m. gruodžio 

14 d. Nr. D1-912 

(Galiojanti suvestinė 

redakcija nuo 2018-05-31) 

I SKYRIUS. BENDROSIOS NUOSTATOS 

1. Požeminio vandens vandenviečių apsaugos zonų nustatymo tvarkos aprašu (toliau – 

Tvarkos aprašas) nustatomi reikalavimai, kuriais vadovaujantis nustatomos požeminio 

vandens vandenviečių apsaugos zonos ir jų sudėtinės dalys. 

požeminio vandens vandenvietės apsaugos zona – požeminio vandens 

vandenvietės apsaugai skirta teritorija, kuriai nustatytos ūkinę veiklą ribojančios sąlygos; 

požeminio vandens vandenvietės taršos apribojimo juosta – atsižvelgiant į 

planuojamo paimti požeminio vandens kiekį ir jo naudojimo paskirtį nustatyto pločio juosta 

apie kaptažo įrenginius, kurioje draudžiama mikrobiologinę ir (arba) cheminę taršą galinti 

sukelti ūkinė veikla. 

 

Lietuvos Respublikos 

specialiųjų žemės 

naudojimo sąlygų 

įstatymas 2019 m. birželio 

6 d. Nr. XIII-2166. 

Suvestinė redakcija nuo 

2021-12-01 

 

VIENUOLIKTASIS SKIRSNIS. 

POŽEMINIO VANDENS VANDENVIEČIŲ APSAUGOS ZONOS IR JOSE 

TAIKOMOS SPECIALIOSIOS ŽEMĖS NAUDOJIMO SĄLYGOS 

106 straipsnis. Specialiosios žemės naudojimo sąlygos požeminio vandens 

vandenviečių apsaugos zonose. 

2. Požeminio vandens vandenviečių apsaugos zonose draudžiama: 

2) į požeminius vandeninguosius sluoksnius tiesiogiai išleisti valytas ir nevalytas 

komunalines, gamybines ir paviršines nuotekas, radioaktyviąsias ir chemines medžiagas. 

3. Visų grupių požeminio vandens vandenviečių apsaugos zonų 1-ojoje juostoj 

draudžiama bet kokia veikla, tiesiogiai nesusijusi su požeminio vandens paėmimu, gerinimu 

ir tiekimu. 

Kt. 
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Esama situacija. Į nagrinėjamą teritoriją nepatenka nei vandenvietės, nei vandenviečių apsaugos 

juostos, nei vandens gręžiniai.  

Artimiausia vandenvietė yra už ~850 m į pietus esanti Sakučių vandenvietė (Gręž. Nr. 61992) (registro 

Nr. 4937), adresu Klaipėdos apskr., Klaipėdos r. sav., Priekulės sen., Svencelės k., kur išgaunamas gėlas vanduo. 

Kita vandenvietė yra už ~1,2 km į šiaurę, tai Svencelės (Klaipėdos r.) vandenvietė (registro Nr. 4173), 

adresu Klaipėdos apskr., Klaipėdos r. sav., Priekulės sen., Svencelės k., kur išgaunamas gėlas vanduo.   

 

33 pav. Požeminio vandens vandenvietės su VAZ ribomis (Lietuvos geologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos 

informacija, šaltinis https://www.lgt.lt/epaslaugos/pages/trees/zgr.xhtml).  

 

Poveikio vertinimas. Į nagrinėjamą teritoriją nepatenka nei vandenvietės, nei vandenviečių apsaugos 

juostos, nei vandens gręžiniai. Požeminio vandens apsaugai yra numatyta, kad nei buitinės nuotekos, nei nevalytos 

paviršinės nuotekos nuo transporto aikštelių nebus išleidžiamos tiesiogiai į dirvą ir nėra pavojaus, kad galėtų 

užteršti požeminius vandenis. Neigiamas poveikis požeminiam vandeniui nenumatomas. 

Priemonės. Buitinės nuotekos bus prijungiamos į miesto nuotekų tinklus priklausomai nuo gautų 

prisijungimo sąlygų. 

Paviršinės nuotekos nuo transporto aikštelių numatomos surinkti į valymo įrenginį (naftos gaudyklę) ir 

tik po apvalymo išleisti į aplinką, o statybų metu bus laikomos priemonės avariniam išsiliejusių tepalų surinkimui, 

jei toks įvykis įvyktų. 

 

2.2 APLINKOS ORAS (vertinimo metodas, esama situacija, poveikio vertinimas, priemonės) 

Aplinkos oro teršalų koncentracijos aplinkos ore (DLK) reglamentuoja: 

• Aplinkos oro užterštumo sieros dioksidu, azoto dioksidu, azoto oksidais, benzenu, anglies 

monoksidu, švinu, kietosiomis dalelėmis ir ozonu normos, patvirtintos Lietuvos Respublikos 

aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2001 m. gruodžio 11 d. 

įsakymu Nr. 591/640 „Dėl Aplinkos oro užterštumo normų nustatymo"; 

https://www.lgt.lt/epaslaugos/pages/trees/zgr.xhtml
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.378076
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.378076
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• Teršalų, kurių kiekis aplinkos ore ribojamas pagal Europos Sąjungos kriterijus, sąrašas ir 

teršalų, kurių kiekis aplinkos ore ribojamas pagal nacionalinius kriterijus, sąrašas ir ribinės 

aplinkos oro užterštumo vertės, patvirtinti Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 

2000 m. spalio 30 d. įsakymu Nr. 471/582 „Dėl teršalų, kurių kiekis aplinkos ore vertinamas 

pagal Europos Sąjungos kriterijus, sąrašo patvirtinimo ir ribinių aplinkos oro užterštumo verčių 

nustatymo". 

 

5 lentelė. Teršalų ribinės vertės nustatytos žmonių sveikatos apsaugai 

Teršalo pavadinimas Periodas 
Naudojamas 

procentilis 
Ribinė vertė 

Ribinės vertės pagal AM ir SAM ministrų  2000 m. spalio 30 d. įsakymą Nr. 471/582 

Angliavandeniliai (LOJ) 0,5 valandos 98,5 1000 μg/m³ 

Ribinės vertės pagal AM ir SAM ministrų 2001 m. gruodžio 11 d. įsakymą Nr. 591/640 

Anglies monoksidas (CO) 8 valandų 100 10000 μg/m³ 

Azoto dioksidas (NO2) 
1 valandos 99,8 200 μg/m³ 

kalendorinių metų 100 40 μg/m³ 

Kietos dalelės (KD10) 
paros 90,4 50 μg/m³ 

kalendorinių metų 100 40 μg/m³ 

Kietos dalelės (KD2,5) kalendorinių metų 100 20 μg/m³ 

 

Esama situacija 

Analizuojama teritorija patenka į Klaipėdos regiono teritoriją. Remiantis aplinkos apsaugos agentūros 

puslapyje gamta.lt teikiam informacija, Klaipėdos regiono, o tame tarpe ir analizuojamai teritorijai būdinga 

Lietuvos kaimiškųjų vietovių aplinkos oro teršalų koncentracijos, kurios neviršija nustatytų ribinių verčių. 

Analizuojamoje teritorijoje ir jos gretimybėje nėra jokių potencialių oro taršos atžvilgių taršos šaltinių. 

 

34 pav. Pav. šaltinis https://oras.old.gamta.lt/files/Santykinai_svarios_kaimo_fonines_konc_2020.pdf 

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.299863
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Prognozuojama situacija. Įgyvendinus PŪV, pagrindiniai oro taršos šaltiniai bus tik transporto 

priemonių vidaus varikliai. Prognozuojamas srautas į/iš teritorijos automobiliais sudarys ~500 aut./parą. 

Automobilių srautas yra per mažas kad turėtų ir darytų reikšmingą poveikį aplinkos oro kokybei. Teritorija skirta 

aktyviam ir pasyviam poilsiui, dėl šios priežasties PŪV organizatorių tikslas, kad PŪV teritorija būtų tinkama oro 

kokybės atžvilgiu.  

Palyginimui intensyviame valstybinės reikšmės kelio atkarpoje A1 (šalia Jakų k.) eismo intensyvumas 

siekia ~30 tūkst. (remiantis eismoinfo.lt informacija), o vadovaujantis sumodeliuotais Klaipėdos miesto oro taršos 

sklaidos žemėlapiais, kurie patalpinti gamta.lt, išmetamų teršalų koncentracijos neviršija nustatytų ribinių verčių. 

Atsižvelgiant į aukščiau pateiktus fatkus, daroma išvada, kad PŪV neturės neigiamos įtakos aplinkos oro kokybei. 

Oro tarša nėra modeliuojama. Apskaičiuotas galimas išmetamų teršalų kiekis. Skaičiuojamos šios cheminės 

medžiagos: azoto oksidai (NOx), anglies monoksidas (CO), lakieji organiniai junginiai (LOJ), kietos dalelės 

(KD10, KD2,5).  

Iš automobilių transporto išsiskiriančių teršalų kiekiai priklausys nuo automobilių eismo intensyvumo, 

kurį generuos PŪV, nuo automobilių manevravimo kelio ilgio analizuojamoje teritorijoje ir jos prieigose. 

Skaičiuojamasis vieno automobilio nuvažiuojamas kelias apie 0,5 km.  

Aplinkos oro taršos skaičiavimas atliekamas pagal metodiką EMEP/EEA emission inventory guidebook 

2020 (įrašyta į aplinkos ministro 1999 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr.395 patvirtintą „Į atmosferą išmetamo teršalų 

kiekio apskaičiavimo metodikų sąrašą“, 2005 m. liepos 15 d. įsakymo Nr.D1-378 redakcija). Road transport. 

Skaičiavimai atliekami pagal metodikoje pateikiamą apibendrintą skaičiavimo algoritmą Tier1, paremtą teršalų 

kiekio apskaičiavimu pagal vidutines kuro sąnaudas.  

Momentinė aplinkos oro tarša skaičiuojama pagal formulę: 

E = ( KSval. x EFi )/t, g/s; 

Kur: KSval – atitinkamų transporto priemonių s kuro sąnaudos, kg/d; 

EFi – atitinkamos kuro rūšies emisijos faktorius atskiram teršalui, g/kg kuro;  

t-automobilių manevravimo laikas, s  

KSd= (Lsum x KSvid; )/1000, kg/d; 

Lsum – atitinkamos rūšies transporto priemonių nuvažiuotas atstumas teritorijoje, km 

KSvid – atitinkamos transporto priemonės vidutinės kuro sąnaudos, g/km (pagal metodikos duomenis) 
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6 lentelė. Emisijos faktoriai EF 

Taršos šaltinis Kuro tipas Kuro sąnaudos g/km CO g/kg NOx g/kg LOJ g/kg KD g/kg 

Lengvasis transportas 

Dyzelinas 60 3,33 11,2 0,41 0,8 

Benzinas 70 84,7 4,48 5,55 0,02 

Dujos 57,5 84,7 4,18 6,1 0 

7 Lentelė. Kuro sąnaudų skaičiavimas pagal transporto tipą 

Transporto 

tipas 

Transporto 

priemonių 

skaičius 

per dieną, 

vnt. 

Kuro tipas 

Transporto 

priemonių 

skaičius pagal 

kuro tipą1 

Vienos transporto 

priemonės nuvažiuotas 

atstumas L, km 

Visų transporto 

priemonių nuvažiuotas 

atstumas Lsum, km 

Vidutinės kuro sąnaudos 

KSvid, g/km 
Kuro sąnaudos, kg/d  

Lengvasis 500 

Dyzelinas 341 0,5 170,54 60,00 10,23 

Benzinas 117 0,5 58,43 70,00 4,09 

Dujos 42 0,5 21,03 57,50 1,21 

8 lentelė. Išmetami (momentiniai)  ir metiniai teršalų kiekiai į aplinkos orą g/s ir  t/metus 

Transporto 

priemonių 

tipas, 

skaičius 

per dieną, 

vnt. 

Kuro tipas 

CO NOx LOJ KD 

EFi g/kg g/s t/m EFi g/kg  g/s t/m 
EFi 

g/kg 
g/s t/m 

EFi 

g/kg 
 g/s t/m 

500 

Dyzelinas 3,33 0,00039 0,0124 11,2 0,00133 0,0418 0,41 0,00005 0,0015 0,8 0,000095 0,002988 

Benzinas 84,7 0,00401 0,1265 4,48 0,00021 0,0067 5,55 0,00026 0,0083 0,02 0,000001 0,000030 

Dujos 84,7 0,00119 0,0374 4,18 0,00006 0,0018 6,1 0,00009 0,0027 0 0,000000 0,000000 

 

 
1 Regirtos duomenys 

file:///C:/Projektai/2022%20m/Triuksmas_Oras_Elevatoriai_Butvila_SAVAranga/Informacija/Įvairios%20skaičiuoklės-Darius.xlsx%23RANGE!_ftn1
file:///C:/Projektai/2022%20m/Triuksmas_Oras_Elevatoriai_Butvila_SAVAranga/Informacija/Įvairios%20skaičiuoklės-Darius.xlsx%23RANGE!_ftn1
file:///C:/Projektai/2022%20m/Triuksmas_Oras_Elevatoriai_Butvila_SAVAranga/Informacija/Įvairios%20skaičiuoklės-Darius.xlsx%23RANGE!_ftn1
file:///C:/Projektai/2022%20m/Triuksmas_Oras_Elevatoriai_Butvila_SAVAranga/Informacija/Įvairios%20skaičiuoklės-Darius.xlsx%23RANGE!_ftn1
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Bendras prognozuojamas išmetamų teršalų kiekis sudarytų : CO – 0,17 t, NOx-0,05 t, LOJ-0,01 t, KD-

0,003 t. 

Atliekant statybos darbus galimas laikinas oro taršos dulkėmis ir cheminės medžiagomis nuo statybų 

technikos ir mechanizmų padidėjimas. Jei bus asfaltuojama transporto aikštelė, asfaltavimo metu, garuojant 

nesustingusiam bitumui, galima cheminė tarša lakiaisiais organiniais junginiais (CnHm), formaldehidu (H2CO) 

bei nedideliais kiekiais fenolio (C6H5OH). Ši tarša ar jos padidėjimas bus laikinas ir, lyginant su ta oro tarša, kuri 

numatoma kelio eksploatacijos metu, labai neženklus. 

Priemonės. Poreikio diegti planuojamos ūkinės veiklos poveikį oro taršai mažinančias priemones 

nenustatyta. 

 

2.3 KLIMATAS (vertinimo metodas, esama situacija, poveikio vertinimas, priemonės) 

 

Vertinimo metodas. Lietuvos klimatas aprašytas remiantis Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos 

viešai skelbiamais duomenimis (http://www.meteo.lt/lt), laisvosios enciklopedijos duomenimis 

(https://lt.wikipedia.org/wiki/Lietuvos_klimatas) duomenimis. 

Galimi klimato pokyčiai ir galimi jo padariniai planuojamai veiklai nustatyti remiantis „Nacionaline 

klimato kaitos valdymo politikos strategija“, patvirtinta Lietuvos Respublikos Seimo nutarimu LRS 2012 m. 

lapkričio 6 d. Nr. 

Vertinime naudota Europos komisijos metodika: „Non-paper Guidelines for Project Managers. Making 

vulnerable investments climate resilient European Commission Directorate-General“ (https://climate-

adapt.eea.europa.eu/metadata/guidances/non-paper-guidelines-for-project-managers-making-vulnerable-

investments-climate-resilient/guidelines-for-project-managers.pdf). 

Esama situacija. Klimatas – tai „orų kompleksų“ visuma, galimų ir faktiškai stebėtų tam tikroje vietoje 

per labai ilgą laiką, talpina savyje tipišką orų kaitą, paros ir metinius svyravimus. Tai sudėtinga sistema, kuri kinta 

ir vystosi priklausydama nuo kitų sferų kaitos ir vystymosi: kriosferos, atmosferos, biosferos, geosferos ir sudaro 

globalinę klimato sistemą. Nors Lietuvos klimatas yra neatskiriama globalinio klimato dalis, tačiau tiriant regionų 

klimatą formuojančius faktorius yra tiesiog neįmanoma aprašyti ir išanalizuoti visas klimato sistemas, todėl 

dažniausiai apsiribojama tik vienos sistemos, t.y. atmosferos, analize. Prie supaprastintos klimato sistemos reikia 

dar pridėti bendrąją atmosferos cirkuliaciją ir vandens apytaką, saulės spinduliuotę ir šalies geografinę padėtį.  

Lietuva yra vėsiojo vidutinio klimato zonoje su vidutinio šiltumo vasaromis bei vidutinio šaltumo 

žiemomis. Daugiametis vidutinės temperatūros vidurkis (1981-2010 m.) yra 6,9 °C. Vis dėlto pastaraisiais 

dešimtmečiais stebimas ryškus vidutinės metinės temperatūros kilimas: 2015 m. vidurkis buvo 8,3 °C, o 2019 m. 

– 8,8 °C, aukščiausias nuo stebėjimų pradžios 1961 m. Vidutinė liepos mėnesio temperatūra yra apie 17 °C, žiemą 

– apie -5 °C. Lietuvoje būna palyginti karštų vasarų, kai aukščiausia dienos oro temperatūra viršija +35 °C, ir 

šaltų žiemų, kai naktimis temperatūra nukrenta žemiau -30 °C. Aukščiausia Lietuvoje užfiksuota oro temperatūra 

- +37,5 °C (Zarasai, 1994 m. liepos 30 d.), o žemiausia - -42,9 °C (Utena, 1956 m. vasario 1 d.). Lietuvos klimatas 

priskiriamas 5-6 atšiaurumo zonoms Daugiausiai kritulių iškrenta vasarą (iki 50 % metinio kritulių kiekio) dėl 

netikėtų audrų, škvalų, perkūnijų ir lietaus. Mažiau kritulių rudenį, žiemą, kai vyrauja nedidelio intensyvumo 

krituliai: dulksna, nedidelis sniegas ar lietus. Mažiausiai kritulių – pavasarį (dėl vyraujančių anticiklonų) [19]. 

Nagrinėjama vieta priklauso Pajūrio rajonui, kur per metus iškrenta atitinkamai 770-800 (mm) kritulių 

kiekis, sniego danga vidutiniškai išsilaiko 60-70 dienų. Vidutinė metinė oro temperatūra  7,4-8,0 ᵒC. Svarbiausi 

veiksniai ir procesai, lemiantys klimato ypatumus yra jūrinio oro pernaša į žemyną, pakrantės brikinė cirkuliacija 

ir aukštas gruntinių vandenų lygis, pelkėti dirvožemiai, Kuršių Nerijoje – smėlio dirvožemiai [20].  

http://www.meteo.lt/lt
https://lt.wikipedia.org/wiki/Lietuvos_klimatas
https://climate-adapt.eea.europa.eu/metadata/guidances/non-paper-guidelines-for-project-managers-making-vulnerable-investments-climate-resilient/guidelines-for-project-managers.pdf
https://climate-adapt.eea.europa.eu/metadata/guidances/non-paper-guidelines-for-project-managers-making-vulnerable-investments-climate-resilient/guidelines-for-project-managers.pdf
https://climate-adapt.eea.europa.eu/metadata/guidances/non-paper-guidelines-for-project-managers-making-vulnerable-investments-climate-resilient/guidelines-for-project-managers.pdf
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35 pav. Klimato rajonavimas. Ištrauka iš Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos internetinio puslapio 

(http://www.meteo.lt/lt/klimato-rajonavimas), 2022 m. 

 

Poveikio vertinimas. Pagrindiniai klimato kaitos veiksniai, galintys įtakoti planuojamą veiklą, yra: 

• Gausesni, pertekliniai krituliai. Augs stiprių liūčių, gausių kritulių (>10 mm per parą) atvejų, 

taip pat perkūnijų skaičius. Dienų su sniego danga skaičius ir sniego storis sumažės. Todėl 

galimi vis dažnesni trumpalaikio stipraus žiemos šalčio įsiveržimai į sniegu nepadengtą 

teritoriją. Nagrinėjama teritorija patenka į potvynių zoną, potvyniai yra didelio masto (plačiau 

potvyniai aprašyti kitame ataskaitos skyriuje) (http://potvyniai.aplinka.lt/potvyniai/). 

• Ekstremalūs meteorologiniai reiškiniai (pūgos, lijundra, kruša, audra, škvalas, potvyniai, 

ekstremalūs krituliai); Išskiriami jautrūs ekstremaliems krituliams planuojamo objekto 

elementai: prieplauka ir kietos dangos (važiuojamosios dangos ir pėsčiųjų takų danga). Dėl 

padidėjusių kritulių galimi išplovimai, kietų dangų užtvindymas, prieplaukos įrangos gadinimas 

dėl ledo. 

• aplinkos oro temperatūros pokyčiai. Lietuvoje didėja karštų dienų (kai maksimali temperatūra 

>30 °C) ir šiltų bei labai šiltų naktų (su oro temperatūra, atitinkamai, >15°C ir >18 °C) skaičius 

per metus, dažnesnės karščio bangos (kai tris dienas iš eilės maksimali temperatūra >30 °C). 

Numatoma, jog šios tendencijos ne tik išsilaikys bet ir stiprės ateityje. Lietuvoje mažėja šaltų 

naktų (minimali temperatūra <–20 °C) ir šaltų dienų (<–15 °C) skaičius per metus. Tačiau vis 

dar dažni staigūs atšalimai (vidutinės temperatūros sumažėjimas 10°C), kai minimali oro 

temperatūra staigiai nukrenta žemiau –15 °C. Numatoma, jog išryškėjusios tendencijos išliks ir 

ateityje. Galimas poveikis dėl temperatūros pokyčių: Šaltuoju sezonu galimas didesnis 

užšalimo-atšilimo ciklų skaičius ir su tuo susijusi spartesnė prieplaukos, pastatų ir dangų būklės 

degradacija (irimas). Karštuoju sezonu gali būti galima plastinių deformacijų tikimybė, tačiau 

šią tikimybę apriboja numatomos statyboms naudoti kokybiškos medžiagos kaip reikalauja 

statybas, medžiagų kokybę reglamentuojantys normatyvai. 

• Vėjo greičio padidėjimas, didesni vėjo greičio svyravimai, audrų rizikos padidėjimas. Vidutinis 

vėjo greitis keisis nežymiai, tačiau gali didėti vėjo greičio fluktuacijos susijusios su galimu 

dažnesniu audrų pasikartojimu. Galimas poveikis dėl padidėjusio vėjo greičio: audros ir vėjo 

greičio didėjimas gali turėti neigiamą poveikį įvairiems komplekse esantiems stogams, kitiems 

įrenginiams, laikiniems statiniams. 

 

Priemonės. Dėl klimato kaitos yra numatomos rekomendacinio pobūdžio prevencinės priemonės: 

• Temperatūros pokyčių poveikio sumažinimui rekomenduojama: nesudaryti palankių sąlygų 

vandeniui akumuliuotis dangos konstrukcijos sluoksniuose ir žemės sankasoje; užtikrinti, kad 

įšalo gylis nesiektų šalčiui jautrių dangos konstrukcijos sluoksnių ir žemės sankasos gruntų; itin 

http://www.meteo.lt/lt/klimato-rajonavimas
http://potvyniai.aplinka.lt/potvyniai/
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didelis dėmesys turi būti skiriamas dangos konstrukcijos sluoksnių (ypač pagrindo sluoksnių be 

rišiklių) medžiagų bei žemės sankasos grunto parinkimui; rekomenduojama dangos 

konstrukcijos sluoksnius ir žemės sankasą įrengti iš šalčiui nejautrių medžiagų, taikyti dideliu 

pralaidumu vandeniui pasižyminčius mineralinių medžiagų mišinius ir/arba gruntus; 

Projektuojant inžinerinių statinių dangos konstrukciją ir parenkant sluoksnių medžiagas reikia 

įvertinti temperatūros poveikį dangos konstrukcijos laikomajai gebai. Taip pat svarbu užtikrinti, 

kad eksploatuojant dangas esant aukštai temperatūrai nesusidarytų plastinės deformacijos ir 

dangos sluoksniai iš asfalto mišinių išliktų atsparūs šlyčiai. 

• Kritulių poveikio sumažinimui ir efektyviam kelio funkcionavimui liūčių metu, techniniame 

projekte parenkant pralaidų diametrus ir projektuojant vandens surinkimo šulinėlius 

rekomenduojama atsižvelgti į padidėjusius kritulių kiekius. Reikėtų vertinti ne vidutinius 

kritulių parametrus, bet maksimalius.  

• Vėjo poveikio sumažinimui rekomenduojama ženklus, iškabas (jei tokios bus numatomos), 

stendus ir kitą įrangą laikančius stovus įrengti atsižvelgiant ir įvertinant galimai pavojingas vėjo 

apkrovas. 

 

2.4 ŽEMĖ (JOS PAVIRŠIUS IR GELMĖS), DIRVOŽEMIS 

2.4.1  Žemė (jos paviršius ir gelmės) (vertinimo metodas, esama situacija, poveikio vertinimas, 

priemonės) 

Vertinimo metodas. Žemės gelmių ištekliai tikrinami pagal Lietuvos geologijos tarnybos informacinės 

sistemos Geolis duomenis: „Naudingųjų iškasenų telkiniai“ (šaltinis lgt.lt),; „Geologinių reiškinių ir procesų 

žemėlapis“, „Geotopų žemėlapis“, „Karstinio regiono žemėlapis“, „Pažeistų teritorijų žemėlapis“, „Pelkių ir 

durpynų žemėlapis M 1:200 000“, „Potencialių taršos židinių ir ekogeologinių tyrimų žemėlapis“. PAV 

ataskaitoje atsižvelgiama Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas (2019 m. birželio 6 d. Nr. XIII-2166). 

Suvestinė redakcija nuo 2021-12-01 taikytinus reglamentus. 

Užbaigus PAV, tolesniame etape – rengiant techninį darbo projektą, bus atliekami detalūs inžineriniai 

geologiniai tyrimai, todėl techniniame darbo projekte bus pateikta tiksli informacija apie planuojamos teritorijos  

aplinkoje vyraujančias nuogulas, vandens slūgsojimo gylį, bus pateiktos geologijos specialistų rekomendacijas 

projektavimui. 

Esama situacija. PŪV aplinkoje nėra naudojamų ir potencialių žemės gelmių išteklių, aktyvių 

geologinių procesų ir reiškinių, tokių kaip erozija, sufozija, karstas, nuošliaužos. Pagal „Potencialių taršos židinių 

ir ekogeologinių tyrimų žemėlapį“ potencialių taršos židinių nei planuojamoje teritorijoje, nei jai artimoje 

aplinkoje nėra. Padidinto pavojaus šiuo aspektu nėra. 

Artimiausi naudingųjų išteklių telkiniai yra detaliai išžvalgyti Svencelės durpių ištekliai (telkinio 

kodas 957), nutolę nuo nagrinėjamos teritorijos apie 220 m į rytus ir detaliai išžvalgyti Sakučių naftos ištekliai 

(telkinio kodas 1883), kurie nutolę nuo nagrinėjamos teritorijos apie 520 m  pietus (36 pav.). 

Artimiausias saugomas geologinis objektas geotopas – Svencelės kopa (Nr. 273), esanti Svencelės 

pelkės ŠV pakraštyje,  nutolusi apie 700 m į šiaurės rytus nuo nagrinėjamos teritorijos. 
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36 pav. Naudingųjų iškasenų telkiniai (su ribomis) (Lietuvos geologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos 

informacija, šaltinis https://www.lgt.lt/epaslaugos/elpaslauga.xhtml).  

 

Geomorfologija. Geomorfologiniu požiūriu tyrimų vieta yra Drevernos jūrinėje lygumoje. Lygumos 

reljefas šioje vietoje banguotas ir išraižytas dirbtinai suformuotais kanalais. Rytinėje tyrimų ploto dalyje 

sutinkamos nedideles vėjo suformuotos kopos, kuriu aukštis iki 0,5-1,0 m aukščio. Absoliutiniai reljefo aukščiai 

žemėja i vakarus (link Kuršių marių) nuo 1,0-1,2 m iki 0,1-0,3 m, ties kopomis padidėja 1,5-2,0 m. 

Geologinė sandara. UAB „Hidroterra“ atlikdama vandens hidraulinius skaičiavimus, kad nustatyti 

geologines ir hidrogeologines sąlygas, savo ataskaitoje nurodė, kad atliko pradinius inžinerinius geologinius 

tyrimus. Tyrimais nustatyta, kad sklype vyrauja smėliniai gruntai, gruntinio vandens lygį įtakoja Kuršių marių 

vandens lygis. Pridedamas geolginis profilis palei magistralinio griovio G-1 trasą ir gręžinių stulpeliai [3]. 

Remiantis gręžinių stulpeliais, daroma išvada, kad nagrinėjamoje teritorijoje galimi technogeniniai 

dariniai (t IV), biogeninės nuogulos (b IV), eolinės nuosėdos, Litorinos jūros nuosėdos (m IVL).  Remiantis 

žvalgybinių geologinių tyrimų duomenimis nagrinėjamą teritoriją plota dengia smėlingas dirvožemis, kurio storis 

~0,30 m.  

Atsvelgiant į supančią aplinką technogeniniai dariniai (t IV) – tai yra supilti gruntai, galimai gali būti 

sutikti palei kanalus, kurie praeityje galėjo būti kasami, gilinami, o gruntas iš kanalų galėjo būti pilamas šalia. 

Šiuos gruntus sudarys perkasinėti natūralus gruntai. Kadangi šioje vietovėje vyrauja dulkingas arba smulkus 

smėlis, tai didelė tikimybė, kad supiltų gruntų sudėtyje vyraus panašios granuliometrines sudėties gruntai. Šie 

gruntai bus su mažu arba vidutiniu kiekiu organinės medžiagos ir bus netinkami antriniam panaudojimui.  

Biogeninės nuogulos (b IV), gali būti paplitusio reljefo pažemėjimuose, tačiau pradinių žvalgybinių 

geologinių tyrimu metu nesutiktos. Bet atliekant detalius projektinius inžinerinius geologinius tyrimus yra didelė 

tikimybe jas aptikti.  

Eolines nuosėdos (v IV), paplitusios rytinėje dalyje kur reljefo absoliutiniai aukščiai pakyla iki 1,5-2,0 

m.  Šias nuogulas sudaro purus, tolygiai išrūšiuotas smulkus smėlis.  Nuosėdos pasižymi geromis filtracinėmis 

savybėmis,  bet jas labai sunku papildomai sutankinti. 

Litorinos jūros nuosėdos (m IVL) pradinių žvalgybinių tyrimu metu pragręžtos visuose gręžiniuose nuo 

0,3 m gylio. Jas sudaro dulkingas smėlis, kuris iki 1,8-4,2 m gylio labai purus arba purus, giliau vidutinio tankumo, 

tankus ar net labai tankus. Smėlis yra žalsvai pilkos spalvos ir vietomis gali būti su mažu kiekiu organinės 

medžiagos Iom iki 2,0 %. Nuosėdų padas 5,7-7,7 m gylio gręžiniais nepasiektas. 
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Remiantis žvalgybiniais geologiniais tyrimais numatomas projektuojamų statinių pamato padas turėtų 

būti žemiau 4,0 m gylio. 

 

37 pav. Geolginis profilis palei magistralinio griovio G-1 trasą ir gręžinių stulpelis Nr. 1. Paveikslas 

iš UAB „Hidroterra“ griovių kanalizavimo projektinių pasiūlymų ir hidraulinių skaičiavimų ataskaitos [3] 
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38 pav. Geolginis profilis palei magistralinio griovio G-1 trasą ir gręžinių stulpelis Nr. 2. Paveikslas 

iš UAB „Hidroterra“ griovių kanalizavimo projektinių pasiūlymų ir hidraulinių skaičiavimų ataskaitos [3] 
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39 pav. Geolginis profilis palei magistralinio griovio G-1 trasą ir gręžinių stulpelis Nr. 3. Paveikslas 

iš UAB „Hidroterra“ griovių kanalizavimo projektinių pasiūlymų ir hidraulinių skaičiavimų ataskaitos [3] 
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40 pav. Geolginis profilis palei magistralinio griovio G-1 trasą ir gręžinių stulpelis Nr. 6. Paveikslas iš UAB 

„Hidroterra“ griovių kanalizavimo projektinių pasiūlymų ir hidraulinių skaičiavimų ataskaitos [3] 
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41 pav. Geologinis pjūvis. Paveikslas iš UAB „Hidroterra“ griovių kanalizavimo projektinių pasiūlymų ir 

hidraulinių skaičiavimų ataskaitos [3] 

 

Poveikio vertinimas.  Nagrinėjamos teritorijos aplinkoje ar jo gretimybėje nėra naudojamų ar 

potencialių  žemės gelmių išteklių, nėra saugomų  geotopų, nėra aktyvių geologinių procesų ir reiškinių, tokių 

kaip erozija, sufozija, karstas, nuošliaužos. Potencialūs židiniai į planuojamą ir jai artimas teritorijas nepatenka, 

neigiamo poveikio šiuo aspektu nebus.  

Statybos projekto parengimui būtina atlikti projektinius inžinerinius geologinius tyrimus ir jų metu 

detaliau ištirti inžinerinis geologines ir hidrogeologines sąlygas, nustatyti visų inžinerinių geologinių sluoksnių 

savybes projektuojamų statinių vietose. Šie tyrimai bus atliekami rengiant techninį darbo projektą. Remiantis 

žvalgybiniais geologiniais tyrimais numatomas projektuojamų statinių pamato padas turėtų būti žemiau 4,0 m 

gylio. 

Priemonės. Šiuo aspektu atskiroms priemonėms poreikio nėra. Galimos grėsmės bus įvertintos 

projektuojant ir valdomos.  

2.4.2 Dirvožemis (vertinimo metodas, esama situacija, poveikio vertinimas, priemonės) 

Vertinimo metodas. Vertinamas dirvožemio tipas, jo paplitimas, atsparumas pažeidimui, galima tarša 

ir kiti aspektai vadovaujantis Lietuvos erdvinės informacijos portale (prieiga prie interneto: 

https://www.geoportal.lt/map/) pateikta Lietuvos dirvožemių charakteristika, identifikuojama esama kartografinė 

medžiaga, poveikis vertinamas, atsižvelgiant į planuojamus darbus, galimą taršą vykdant statybos darbus (tarša, 

dirvos sutankinimas, derlingojo sluoksnio nuėmimas, erozija), tiek naudojant kompleksą (tarša). Dirvožemio tipai 

aprašyti, pagal „Lietuvos dirvožemiai (žemėlapio aprašas). Mokomoji priemonė“. J.Volungevičius, prof. 

P.Kavaliauskas, 2012 m. (prieiga 

https://www.geoportal.lt/map/


Poveikio aplinkai vertinimo ATASKAITA. Mišrios funkcinės paskirties teritorijos vystymas Svencelės kaime, Priekulės 

seniūnijoje, Klaipėdos rajono savivaldybėje 

 

73 

https://www.chgf.vu.lt/files/chgf_gi_gkk/chgf_gi_gkk_biblioteka/lietuvos_dirvozemiai_volungevicius_kavaliau

skas_2012.pdf). 

Vadovaujantis Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymu (2019 m. birželio 6 d. Nr. XIII-2166). 

Suvestinė redakcija nuo 2021-12-01, atliekant žemės kasimo darbus, draudžiama naikinti derlingąjį dirvožemio 

sluoksnį 

Esama situacija. Eroduojamų dirvožemių dalis labai maža, sudaro tik 0-5 proc., vietiniai dirvožemiai 

priskiriami prie didelio atsparumo erozijai. Pateikta 42 pav. 

Dirvožemiai mažo našumo – našumo balas siekia nuo 0,01 iki 32. Pateikta 43 pav. 

Pagal 1999 metais patvirtintą naująją FAO Lietuvos dirvožemių klasifikacija (LTDK-99), Lietuvoje yra 

išskiriama 12 pagrindinių I lygio dirvožemio grupių (Motuzas, Vaičys, Buivydaitė, 2001). Ši klasifikacija pakeitė 

prieš tai galiojusią Lietuvos genetinę klasifikaciją (TDV-96). Pagal dirvožemių FAO klasifikaciją, nagrinėjama 

teritorija padengta salpžemiais, kurie Lietuvoje salpžemiai sudaro apie 3,0 % bendro dangos ploto. Dirvožemiai 

priskiriami Pajūrio žemumų smėlžemių ir salpžemių sričiai, Drevernos Plaškių salpžemių rajonui. Pateikta 44 

pav. 

Salpžemiai (aliuvinius dirvožemius) susidaro upių, upelių ir ežerų salpose ir deltose, kur pavasario ar 

rudens potvynių vanduo kasmet, ar kelerių metų bėgyje nuolatos palieka įvairios granuliometrinės ir mineralinės 

sudėties aliuvinių nuogulų sluoksnį. Salpžemiams būdinga mineralinių bei organinių medžiagų (cheminių bei 

mechaninių medžiagų pavidalu kaupimasis iš viso maitinimo baseino.  Šio tipo dirvožemiuose vyksta molio 

mineralų, humuso, CaCO3, P, K, N, Fe, Mn bei mikro elementų: B, Zn, Co, Cu ir įvairų druskų kaupimasis. 

Pastovus gruntinių vandenų dalyvavimas dirvodaros procese. Vyksta nuolatinis dirvožemio atsinaujinimas. 

Dirvožemiams būdingas hidromorfizmas bei vyraujantys redukciniai procesai. Labai intensyvūs biogeniniai 

procesai.  

 

42 pav. Erozijos intensyvumas (geoportal.lt informacija, 2022 m.).  

https://www.chgf.vu.lt/files/chgf_gi_gkk/chgf_gi_gkk_biblioteka/lietuvos_dirvozemiai_volungevicius_kavaliauskas_2012.pdf
https://www.chgf.vu.lt/files/chgf_gi_gkk/chgf_gi_gkk_biblioteka/lietuvos_dirvozemiai_volungevicius_kavaliauskas_2012.pdf
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43 pav. Dirvožemio našumo balas (geoportal.lt informacija, 2022 m.). Dirvožemiai mažo našumo 

 

 

44 pav. Dirvožemio danga pagal FAO klasifikaciją (geoportal.lt informacija, 2022 m.) 
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Poveikio vertinimas.  Poveikis dirvožemiui galimas dėl derlingojo sluoksnio nuėmimo. Prieš pradedant 

statybas esantis paviršinis dirvožemio sluoksnis bus nuimamas, sandėliuojamas tam specialiai techniniame 

projekte numatytoje vietoje ir panaudojamas teritorijos rekultivacijai, apželdinimui po statybos darbų, kaip 

reikalaujama Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatyme (2019 m. birželio 6 d. Nr. XIII-2166). Suvestinė 

redakcija nuo 2021-12-01, kuriame nurodyta, kad atliekant žemės kasimo darbus, draudžiama naikinti derlingąjį 

dirvožemio sluoksnį. 

Galimi poveikiai dėl disagregacijos, dirvos sutankinimo. Dirvožemio pažeidžiamumo laipsnis didėja, 

kai didėja fizinio smėlio kiekis ir mažėja fizinio molio kiekis. Dirvožemio degradacija neigiamai veikia dirvožemį 

ir neleidžia jam atlikti daugybės savo funkcijų, reikalingų žmonėms ir ekosistemoms. Dėl to mažėja dirvožemio 

derlingumas, anglies kiekis ir biologinė įvairovė, gebėjimas sulaikyti vandenį, sutrikdomi dujų ir maistinių 

medžiagų ciklai, blogiau skaidosi teršalai. Ruošiant teritoriją statyboms, žemės paviršiaus nukasimą vykdyti 

sluoksniais. Pirmiausiai nukasamas derlingasis dirvožemio sluoksnis. Jei dėl gruntų savybių reikalingas gilesnių 

sluoksnių iškasimas, jį reikia atlikti atskirai ir tokį gruntą saugoti atskirai, nemaišant su paviršiniu derlinguoju 

sluoksniu. Siekiant išvengti sutankinimo derlingojo sluoksnio, nenaudoti sunkiosios technikos, esant šlapiai 

dirvai, tose vietose, kuriose dar nenuimtas derlingasis dirvožemio sluoksnis. Dėl to gali suprastėti dirvos imlumas 

absorbuoti nuotekas. 

Poveikis dėl dirvos erozijos nenumatomas, kadangi teritorija užbaigus darbus bus sutvarkyta, 

rekultivuota (apželdinta), o vietovė didžiąja dalimi yra atspari erozijai, eroduojamų dirvožemių kiekis daugiausia 

mažas tik 0-5 proc. 

Dirvožemio tarša nenumatoma, paviršinės nuotekos nuo transporto aikštelių numatomos surinkti į 

valymo įrenginį (naftos gaudyklę) ir tik po apvalymo išleisti į aplinką, o statybų metu bus laikomos priemonės 

avariniam išsiliejusių tepalų surinkimui, jei toks įvykis įvyktų. 

 Priemonės. 

Ruošiant teritoriją statyboms, žemės paviršiaus nukasimas turi būti vykdomas sluoksniais. Pirmiausiai 

nukasamas derlingasis dirvožemio sluoksnis. Jei dėl gruntų savybių reikalingas gilesnių sluoksnių iškasimas, jį 

reikia atlikti atskirai ir tokį gruntą saugoti atskirai, nemaišant su paviršiniu derlinguoju sluoksniu. 

Siekiant išvengti derlingojo sluoksnio sutankinimo, nenaudoti sunkiosios technikos, esant šlapiai dirvai, 

tose vietose, kuriose dar nenuimtas derlingasis dirvožemio sluoksnis. Dėl to gali suprastėti dirvos imlumas 

absorbuoti nuotekas. 

Statybų metu nuskastas derlingasis dirvožemio sluoksnis būtų sandėliuojamas ir panaudojamas 

statybvietės rekultivacijai po statybų.  

Alyvų (iš mechanizmų) ar kuro avarinių išsiliejimo atveju numatoma naudoti birų smėlį (tinka naftos 

angliavandeniliams ir cheminėms medžiagoms surinkti), smėlio maišus, sorbentus, kurie taikomi likviduojant 

naftos angliavandenilių išsiliejimą. 

2.5 KRAŠTOVAIZDIS IR BIOLOGINĖ ĮVAIROVĖ 

2.5.1 Kraštovaizdis, gamtinis karkasas, rekreacija (vertinimo metodas, esama situacija, poveikio 

vertinimas, priemonės) 

Vertinimo metodas. PAV Ataskaitoje išnagrinėtas kraštovaizdis ir galimas vizualinis, struktūrinis, 

estetinis pokyčiai,. Kraštovaizdžio vertinimas atliekamas vadovaujantis: 

• Nacionaliniu kraštovaizdžio tvarkymo planu, patvirtintu LR aplinkos ministro įsakymu 2015 m. 

spalio 2 d. Nr. D1-703 ir jame patvirtintais žemėlapiais. 
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• Kraštovaizdžio planais, schemomis ir kt. Schemos skelbiamos oficialiame Aplinkos 

ministerijos tinklalapyje, kraštovaizdžio rubrikoje: https://am.lrv.lt/lt/veiklos-sritys-

1/saugomos-teritorijos-ir-krastovaizdis/krastovaizdis, 2022 m. informacija. 

• Nagrinėjamos vietos fotofiksacine medžiaga ir kt. informacija. 

• „Vizualinės taršos gamtiniams kraštovaizdžio kompleksams ir objektams nustatymo 

metodika“, LR Aplinkos ministerija, 2015 m. 

• Klaipėdos rajono bendruoju planu ir kt.  

Atlikti natūriniai vietovės kraštovaizdžio tyrimai, 2021 m. birželio, rugsėjo mėnesiais. 

Vertinant vadovautasi kraštovaizdžio apsaugą reglamentuojančiais teisės aktais, kurių pagrindiniai 

reglamentai pateikti lentelėje. 

9 Lentelė. Teisės aktai 

Teisės aktas  Reglamentai 

Lietuvos Respublikos 

saugomų teritorijų 

įstatymas (Suvestinė 

redakcija nuo 2022-01-01) 

Kraštovaizdis – žemės paviršiaus gamtinių (paviršinių uolienų, pažemio oro, paviršinių 

ir gruntinių vandenų, dirvožemio, gyvųjų organizmų) ir (ar) antropogeninių komponentų 

(archeologinių liekanų, statinių, inžinerinių įrenginių, žemės naudmenų bei informacinio 

lauko), susijusių medžiaginiais, energetiniais ir informaciniais ryšiais, teritorinis junginys. 

Gamtinis karkasas – vientisas gamtinio ekologinio kompensavimo teritorijų tinklas, 

užtikrinantis ekologinę kraštovaizdžio pusiausvyrą, gamtinius ryšius tarp saugomų 

teritorijų, kitų aplinkosaugai svarbių teritorijų ar buveinių, taip pat augalų ir gyvūnų 

migraciją tarp jų. 

ŠEŠTASIS SKIRSNIS 

GAMTINIS KARKASAS 

  

22 straipsnis. Gamtinio karkaso sudėtis ir nustatymas 

1. Gamtinis karkasas jungia įvairias teritorijas: rezervatus, draustinius, valstybinius 

parkus, atkuriamuosius ir genetinius sklypus, ekologinės apsaugos zonas, taip pat miškų 

ūkio, gamtines rekreacines ir ekologiškai svarbias agrarines teritorijas. 

2. Gamtinį karkasą sudaro: 

1) geoekologinės takoskyros; 

2) geosistemų vidinio stabilizavimo arealai ir ašys; 

3) migraciniai koridoriai. 

Gamtinio karkaso 

nuostatai 2007 m. vasario 

14 d. Nr. D1-96 (Suvestinė 

redakcija nuo 2017-10-28), 

reglamentuojančiais veiklą 

šiose vertingose 

kraštovaizdžio aspektu 

teritorijose. 

III. GAMTINIO KARKASO TERITORIJŲ APSAUGOS, NAUDOJIMO IR 

TVARKYMO REIKALAVIMAI 

10. Gamtinio karkaso teritorijose, kurias pagal savivaldybių ir jų dalių (miestų, 

miestelių) bendruosius planus numatyta urbanizuoti, turi būti įgyvendinamos kompleksinių 

ir specialiųjų teritorijų planavimo dokumentų nuostatos, saugomų teritorijų tvarkymo planų 

sprendiniais nustatytos gamtinio karkaso kraštovaizdžio apsaugos ir tvarkymo priemonės, 

nurodytos Nuostatų 20 punkte. 

Jei šių sprendinių nėra, keičiant žemės paskirtį iš žemės ūkio į kitą (formuojant 

gyvenamąsias, pramonės ir sandėliavimo, komercinės paskirties objektų, rekreacines 

teritorijas), įvertinant Nuostatų 19.2, 21, 22 punktų reikalavimus, formuojamos 

besijungiančios, 50 procentų planuojamos teritorijos užimančios gamtinio karkaso 

struktūros, kurias gali sudaryti priklausomieji želdynai, vandens telkiniai ir jų dalys, miškų 

ūkio paskirties žemės sklypai (žemės ūkio paskirties sklype buvusios miško naudmenos), 

kitos paskirties žemės sklypuose esantys atskirieji (rekreaciniai, apsauginiai, ekologiniai) 

želdynai.  

 

Esama situacija.  

Kraštovaizdžio pobūdis, reljefas. Nagrinėjama teritorija yra Svencelėje – kaime Klaipėdos rajono 

pietvakariuose, Kuršių marių pakrantėje, 2 km į pietus nuo Drevernos, šalia Svencelės pelkės ir Svencelės miško. 

Nagrinėjama teritorija priklauso vakarų Lietuvos regionui, pagal Lietuvos Respublikos fizinį geografinį 
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rajonavimą patenka į Baltijos duburio srities lygumų rajoną (AII) ir yra gamtiniame kraštovaizdyje ir 

kaimiškajame kraštovaizdyje, kuriuos formuoja Kuršių marių vandens telkinys ir natūralios šienaujamos Pamario 

pievos ir ganyklos.  

Kraštovaizdžio erdvinei kompozicijai bei vizualinei struktūrai didžiausią raišką ir įtaką Kuršių marios, 

kurios yra pamatinė Svencelės apylinkių monotoniško kraštovaizdžio savybė. Pagal Nacionalinio kraštovaizdžio 

tvarkymo planą bendrasis gamtinis kraštovaizdžio pobūdis nagrinėjamoje teritorijoje priskiriamas v6‘M tipui, tai 

rodo, kad būdingas didelių akvatorijų – sekliųjų marių (gylis <2m gylio) gamtinis kraštovaizdis, kuriame vyksta 

intensyvus kraštovaizdžio naudojimas (42 pav.).  Atsižvelgiant į pobūdį teritorija turtinga atviromis erdvėmis, 

kraštovaizdis turtingas paukščių buveinėmis. 

Ryškių slėnių, terasų, kaip ir ariamų žemės laukų, kuriuose augtų grūdinės kultūros nėra, tačiau teritorija 

išraižyta ir suskaidyta aiškiais kanalais. Bendrasis gamtinis kraštovaizdžio pobūdis pagal fiziomorfotopų žemėlapį 

priskiriamas arealui P-p/p-b/4>. Tai rodo, kad būdingo Pamario lygumų kraštovaizdžio, papildančios fiziogeninio 

pamato ypatybės yra pelkėtumas, vyraujantys medynai – pušynai ir beržynai, o vyraujantis sukultūrinimo pobūdis 

– agrarinis kraštovaizdis (48 pav.). 

Reljefas lyguminis. Geomorfologiniu požiūriu tyrimų vieta yra Drevernos jūrinėje lygumoje. Lygumos 

reljefas šioje vietoje banguotas ir išraižytas dirbtinai suformuotais kanalais. Rytinėje tyrimų ploto dalyje 

sutinkamos nedideles vėjo suformuotos kopos, kuriu aukštis iki 0,5-1,0 m aukščio. Absoliutiniai reljefo aukščiai 

žemėja i vakarus (link Kuršių marių) nuo 1,0-1,2 m iki 0,1-0,3 m, ties kopomis padidėja 1,5-2,0 m. 

 

 

45 pav. Nagrinėjamos teritorijos kraštovaizdis (iš šiaurės pusės ir iš pietų pusės). 
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Teritorija vertinga kompleksiškai:  

• imanentiniu požiūriu – tai vertingas kraštovaizdis, kuris patenka į saugomas teritorijas, 

mozaikiškumą formuoja suformuotais kanalais suraižyta vietovė, dominuojnatis vandens 

telkinys – Kuršių marios, specifinė meldų pakrantės augalija ir kitos gamtinės savybės 

(pelkėtumas, atviros erdvės, medžiai);  

• ekologiniu požiūriu – tai taip pat labai vertinga teritorija, nes yra buveinių ir paukščių apsaugai 

svarbių NATURA 2000 teritorijų (BAST ir PAST), nagrinėjama vieta patenka į gamtinio karkso 

teritoriją; 

• istoriniu-kultūriniu požiūriu –  vertinga dėl savo specifiškumo, kadangi nuo senų laikų mariose 

vyksta žvejyba, laivyba valtimis ir mažais laiveliais. Tačiau saugomų nekilnojamųjų kultūros 

verybių šioje teritorijoje ir jai artimoje aplinkoje nėra; 

• ekonominiu – potencialiai vertinga, kaip ateities rekreacinis išteklis, pritaikomas lankymui, 

turizmui, aktyviam ir pasyviam poilsiui. Būtent planuojama veikla pagerintų teritorijos 

ekonominę situaciją Svencelės apylinkėse, tuo pačiu visame Klaipėdos rajone; 

• estetiniu – vertinga, nes vyraujantis lyguminis reljefas yra esminė šių pamario teritorijų 

pamatinė vertybė, pasižymi gamtinių elementų kompozicijos darnumu, kontūringumo. 

Įgyvendinant veiklą lyguminis reljefas nepasikeistų, nes altitudės sukėlimas dėl užliejamumo 

nebūtų reikšminis, numatomas peraukštėjimas siektų apie ~0,5 m.  

 

 
 

  

46 pav. Nagrinėjamos teritorijos kraštovaizdis (iš šiaurės pusės ir iš pietų pusės). 
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47 pav. Gamtinis pobūdis pagal „Kraštovaizdžio tvarkymo zonų brėžinį1:200000“, ištrauka iš Nacionalinio 

kraštovaizdžio tvarkymo plano 1 priedo.  

 

  

48 pav. Fizomorfotopai P-p/p-b/4>.  Tai rodo, kad būdingas Pamario lygumų kraštovaizdis, papildančios 

fiziogeninio pamato ypatybės yra pelkėtumas, vyraujantys medynai – pušynai ir beržynai, o sukultūrinimo pobūdis – 

agrarinis kraštovaizdis, Lietuvos kraštovaizdžio fiziomorfotopai, Aplinkos ministerija 

 

Kraštovaizdžio vizualinė raiška. Vyrauja gerai apžvelgiamų erdvių kraštovaizdis – Kuršių marios ir 

pamario pievos. Vadovaujantis 2015-10-02 patvirtintu „Nacionaliniu kraštovaizdžio tvarkymo planu“, 

kraštovaizdžio vizualinės struktūros erdvinis despektiškumas yra vieno konkretaus tipo – nagrinėjamos teritorijos 
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vizualinę struktūrą formuoja V0H2-d kraštovaizdžio tipas, apimantis Kuršių marių pakrantes, įskaitant Dreverną, 

Svencelę. Šiam kraštovaizdžio tipui būdinga neraiški vertikalioji sąskaida, todėl vyrauja lyguminis kraštovaizdis. 

Lygumos reljefas šioje vietoje banguotas ir išraižytas dirbtinai suformuotais kanalais. 

Vizualiniu aspektu aplinka vertinga marių panorama tolumoje matomomis Kuršių nerijos kopomis. 

Vyrauja aiškios linijos: laukai, marių vandens linija. 

 

 

49 pav. 3 priedas „Kraštovaizdžio vizualinis estetinis potencialas M 1:400 000“ pagal Nacionalinį kraštovaizdžio 

tvarkymo planą, parengtą pagal  Lietuvos kraštovaizdžio vizualinės struktūros brėžinį.  

 

Nagrinėjama teritorija pagal kraštovaizdžio technomorfotopus patenka į zoną, kurioje vyraujantis 

plotinės technogenizacijos tipas – kaimų agrarinė aplinka, kurie išsidėstę retos infrastruktūros (tinklo tankumas 

km/km2 – 1,5-2,0) plotuose, urbanistinės struktūros tipas –  spindulinis (50 pav.). 
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50 pav. Plotinės technogenizacijos tipas – daugiausia kaimai, tik prie Kalvarijos vidutiniškos bei stambios 

urbanizacijos agrarinė; vyraujantis infrastruktūros tinklo tankumas km/km2 – 1,001-1,500; technomorfotopo 

urbanistinės struktūros tipas – išbarstytasis, Lietuvos kraštovaizdžio technomorfotopai, Aplinkos ministerija  

 

Rekreacija. Pagal Nacionalinio kraštovaizdžio tvarkymo plano reglamentavimo kryptį, yra formuojama 

3b strategija, kurioje taikomi rekreacinio naudojimo ir funkcinės konversijos reglamentai – todėl planuojama 

veikla, kuri yra susijusi su rekreacijai, mažųjų laivų uostu – pilnai atitinka formavimo kryptį (51 pav.). 



Poveikio aplinkai vertinimo ATASKAITA. Mišrios funkcinės paskirties teritorijos vystymas Svencelės kaime, Priekulės 

seniūnijoje, Klaipėdos rajono savivaldybėje 

 

82 

 

 

 

 

 

51 pav. Kraštovaizdžio tvarkymo reglamentavimo krypčių brėžinys pagal Nacionalinį kraštovaizdžio tvarkymo 

planą, kelias daugiausia patenka į teritoriją, kur taikomi intensyvaus bioprodukcinio naudojamo reglamentai 

 

Gamtinis karkasas. Gamtinis karkasas sujungia visas gamtinio pobūdžio saugomas teritorijas ir kitas 

ekologiškai svarbias bei pakankamai natūralias teritorijas, garantuojančias bendrąjį kraštovaizdžio stabilumą, į 

bendrą kraštotvarkos ekologinio kompensavimo zonų sistemą. Gamtinio karkaso teritorijose saugomas arba 

palaikomas mažiausiai pakeistas gamtinis kraštovaizdžio kompleksų pobūdis, ribojama techninės infrastruktūros 

plėtra.  

Planuojamos veiklos atveju, visa nagrinėjama teritorija patenka į regioninės svarbos geoekologinę 

takoskyrą, apimančią Kuršių marių pakrančių atvirus pievų ir dirbamų laukų plotus. Teritorija, kurioje numatomas 

užstatymas ir mažųjų laivų prieplauka patenka į gamtinio karkaso zoną, kurioje „grąžinami ir gausinami 

kraštovaizdžio natūralumą atkuriantys elementai”. 

O neužstatoma nagrinėjamos teritorijos dalis (kur yra paukščių apsaugai svarbi teritorija) patenka į 

gamtinio karkaso zoną, kur „palaikomas ir stiprinamas esamas kraštovaizdžio natūralumas“. 
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Planuojamu detaliuoju planu keičiama sklypų paskirtis iš žemės į gyvenamąją, todėl vadovaujantis 

Gamtinio karkaso nuostatų 10 punktu keičiant žemės paskirtį iš žemės ūkio į kitą formuojamos besijungiančios, 

50 procentų planuojamos teritorijos užimančios gamtinio karkaso struktūros, kurias gali sudaryti priklausomieji 

želdynai, vandens telkiniai ir jų dalys, kitos paskirties žemės sklypuose esantys atskirieji (rekreaciniai, 

apsauginiai, ekologiniai) želdynai.  

Planuojamai veiklai pirmiausia yra rengiamas detalusis planas, žemės paskirčiai pakeisti į kitą juos 

atidalijant, vadovaujantis Klaipėdos rajono bendruoju planu: žemės ūkio paskirties teritorijose, kuriose negalima 

kita veikla, suformuoti sklypus žemės ūkio veiklai; kitos paskirties žemės sklypus apjungti, padalinti į sklypus, 

nustatyti žemės naudojimo būdus: vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos ir (ar) rekreacinės 

teritorijos, ir (ar) komercinės paskirties teritorijos, susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos; esant 

poreikiui formuoti bendro naudojimo ar atskirųjų želdynų teritorijas; nustatyti teritorijos naudojimo reglamentus. 

Detaliajame plane atsižvelgiama į reikalavimus taikomus gamtiniam karkasui, užstatomoje teritorijoje, 

kurioje prioritetas skiriamas grąžinamiems ir gausinamiems kraštovaizdžio natūralumą atkuriantiems elementams 

bus formuojamos bendro viešo naudojimo teritorijos su vandens tvenkiniais, želdynais, o teritorijoje, kuri yra 

saugoma ir kurioje palaikomas ir stiprinamas esamas kraštovaizdžio natūralumas – veikla neplanuojama, todėl 

nedarys neigiamos poveikio gamtinio karkaso stabilumui. 

 

 

52 pav. Ištrauka iš  Klaipėdos rajono bendrojo plano “Gamtinio krastovaizdžio brėžinio” 
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Poveikio vertinimas. Įgyvendinus planuojamą veiklą – užstatymą ir mažųjų laivų prieplauką, gamtinis 

ir kaimiškas kraštovaizdis iš esmės pasikeis tik dalyje nagrinėjamos teritorijos. Iš visos nagrinėjamos 36,22 ha 

teritorijos tik pastatais užstatomas plotas sudarys apie ~5 ha (tai yra 14 proc.). ~18 ha sudarys viešosios erdvės su 

parku ir vandens telkiniais, todėl virsmas į urbanizuotą kraštovaizdį bus akivaizdus, tačiau tik pačioje užstatomoje 

teritorijoje, o saugomos teritorijos, aplinkinis kraštovaizdis išliks kaimiškas arba gamtinis, nes nebus liečiamas. 

 Likusios teritorijos yra saugomos, todėl jose užstatymo nebus, taip pat paliekama laisva palei Kuršių 

marias, marių pakrantės apsaugos juostoje esanti teritorija (150 m atstumu, kaip reglamentuojama), todėl sekliųjų 

marių Pamario gamtinis lyguminis kraštovaizdis šioje zonoje bus išsaugomas.  

Kraštovaizdį prie rekreacinio priartins planuojamas mažųjų laivų prieplauka, kuriame nebus vykdoma 

jokia laivų remonto veikla, nebus kuro užpylimo stotelės, tiesiog planuojama krantinė laivams. Prieplaukos idėja 

atitiks  pamario zonai taikomą rekreacinę kryptį. 

Numatoma, kad planuojamas kvartalas ir prieplauka architektūriškai išlaikys šiam kraštui būdingas 

pamatines savybes, atitiks bendrajame plane leidžiamą aukštingumą ir intensyvumą, kuris buvo įvertintas rengiant 

bendrojo planavimo dokumentą, todėl daroma išvada, kad netrukdys apžvelgti vertingus gamtinio kraštovaizdžio 

kompleksus ar objektus. Atsižvelgiant į šiuos aspektus planuojamas užstatymas atskirai nėra vertinamas  kaip 

vizualinės taršos objektas, vadovaujantis „Vizualinės taršos gamtiniams kraštovaizdžio kompleksams ir 

objektams nustatymo metodika“ (toliau – Vizualinės taršos metodiką), rekomenduojama Tvarkos aprašo  1 priedo 

101 punkte. Pagal Vizualinės taršos gamtiniams kraštovaizdžio kompleksams ir objektams nustatymo metodikos 

5.1 papunktį „Potencialių vizualinės taršos objektų atranka ir identifikavimas“ „Atsiradę ar dar tik projektuojami 

nauji kraštovaizdžio elementai ar jų modifikacijos <...> gali būti vertinami kaip potencialus vizualinės taršos 

objektai (VTO), jei jie nuo konkrečios visuomenės apžvalgai pritaikytos vietos <...> potencialiai gali trukdyti 

apžvelgti vertingus gamtinio kraštovaizdžio kompleksus ar objektus, mažina vertingų kraštovaizdžio objektų 

vizualinę itaką. <...> Trukdymas apžvelgti vertinamas pagal tai, kiek naujadaras dominuoja, atkreipia dėmesi ir/ar 

blokuoja stebima vertinga vaizdą iš konkrečios vertinamos vietos ir kiek jis sumažina galimybes apžvelgti 

vertingus kompleksus ir objektus iš kitų taškų (kuo daugiau tokiu taškų, atkarpų, tuo vizualinis poveikis didesnis). 

Vandens telkinių performavimas, užpilant kanalus ir suformuojant dirbtinius vandens telkinius ne tik 

struktūriškai, bet ir vizualiai pakeis matomą vaizdą, vandens telkiniai, kurie šiuo metu yra sunkiai įžvelgiami 

apaugusiose pievose turės konkrečias linijas ir bus labiau pastebimi ir prieinami, todėl rekreaciniu aspektu 

numatomas teigiamas aspektas priartinant kaimišką kraštovaizdį prie urbanizuoto rekreacinius, sporto poreikius 

talpinantį kraštovaizdį. 

Detaliajame plane bus atsižvelgiama į reikalavimus taikomus gamtiniam karkasui – regioninėms 

geoekologinėms takoskyroms: užstatomoje teritorijoje, kurioje prioritetas skiriamas grąžinamiems ir 

gausinamiems kraštovaizdžio natūralumą atkuriantiems elementams bus formuojamos bendro viešo naudojimo 

teritorijos su vandens tvenkiniais, želdynais, o teritorijoje, kuri yra saugoma ir kurioje palaikomas ir stiprinamas 

esamas kraštovaizdžio natūralumas – veikla neplanuojama, todėl visais atvejais  nedarys neigiamos poveikio 

gamtinio karkaso stabilumui. 

Planuojama veikla nepažeidžia Europos kraštovaizdžio konvencijos nuostatų, Lietuvos kraštovaizdžio 

politikos krypčių aprašo reikalavimų, Nacionalinio kraštovaizdžio tvarkymo plano reglamentų ir kitų kraštovaizdį 

reglamentuojančių aspektų. 
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53 pav. Planuojamas užstatymas sudarys apie 5 ha iš visos 36,22 ha, visa kita bus neužstatoma arba suformuotos 

bendros viešosios erdvės su želdiniais ir vandens telkiniais. 

 

Priemonės. Siekiant išlaikyti gamtinio karkaso taikomus reikalavimus (grąžinti ir gausinti 

kraštovaizdžio natūralumą atkuriančius elementams), maskuoti planuojamą užstatymą kraštovaizdyje 

rekomenduojama ir bus numatoma: 

• Užstatymo darbus vykdyti etapais, Tolygiai vystant teritoriją į pietų pusę. 

• Užstatymo aukštingumas neviršys leistinų pagal bendrąjį planą 16 m. Užstatymą kraštovaizdyje 

paslėpti organizuotais želdynais, medžiais. Teritoriją, ypač pakeles ir išorinį užstatymo 

perimetrą želdinti pamario teritorijai būdingais medžiais – Gluosniais Salix sp. Teritorijos 

viduje – Drebulėmis Populus sp., Juodalksniais Alnus glutinosa, Beržais Betula pendula Betula 

pubescens. 

• Reljefo kėlimą vykdyti naujai atgabentą gruntą tolygiai skirstant iki maksimalios altitudes, 

nesukasant  jo į aukštesnes nei 16 m krūvas. 

• Reljefą keisti tik tiek, kiek būtina užtikrinant žmonių, jų turto saugumą. Tai apsaugotų 

aplinkines teritorijas nuo galimos taršos ekstremalių potvynių metu. Planuojamas reljefo 

pakėlimas (teritorijoje kurioje numatomas užstatymas) – iki 1,18 m altitudės (nuo esamos 

minimalios 0,7 m). kelias. Kelio Nr. 2206 tęsinio, Svencelės g. altitudė ties analizuojama 

teritorija – 2,5 m. Į planuojamą teritoriją patenkančioje draustinio/Natura200 teritorijos dalyje 

grunto kėlimas draudžiamas. 

• Esamų želdinių apsaugai kiek vertingesnius želdinius esančius ties Svencelės g. ir sankryža į 

planuojamą vystyti teritoriją, statybų metu apsaugoti (pvz. aprišant kamieną lentomis) nuo 

galimo judančio sunkiasvorio transporto sukeltų pažeidimų. 

• Neplanuoti želdinių į analizuojamą teritoriją patenkančioje saugomoje teritorijoje.  

• Numatoma teritorijos po statybų rekultivacija, panaudojant prieš statybas nuimtą dirvožemio 

sluoksnį.  
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2.5.2 Žemėnauda (vertinimo metodas, esama situacija, poveikio vertinimas, priemonės) 

Vertinimo metodas. Žemėnauda vertinta remiantis Lietuvos georeferencinių duomenų baze, 

pateikiama geoportal tinklalapyje ir Lietuvos 2018 m. CORINE žemės danga (CLC) (Geoportal suteikti duomenys 

2020 m. lapkričio mėn.). Corine žemės danga – tai europinės klasifikacijos žemės danga, pagal kurią suskirstyta 

visa Lietuvos žemėnauda. Lietuvos ir europinės CORINE ŽD duomenų bazių produktai, sukurti nacionalinės 

techninės grupės atitinka standartinę CORINE ŽD nomenklatūrą (1-o lygio – 5 klasės, 2-o lygio – 14 klasių). 

Lietuvos CORINE ŽD duomenų bazės turi 31 klasę ir yra 3-io CORINE ŽD nomenklatūros lygio. Jas sudaro: 

1. Dirbtinės dangos – 11 klasių 3-iame lygyje; 

2. Žemdirbystės teritorijos – 5 klasės 3-iame lygyje; 

3. Miškai ir kitos gamtinės teritorijos – 9 klasės 3-iame lygyje; 

4. Pelkės – 2 klasės 3-iame lygyje; 

5. Vandens telkiniai – 4 klasės 3-iame lygyje. 

10 Lentelė. CORINE žemės dangos klasifikacija 

1 lygis 2 lygis 3 lygis 

1. Dirbtinės 

dangos 

1.1. Užstatymo teritorijos 1.1.1. Ištisinis užstatymas 

1.1.2. Neištisinis užstatymas 

1.2. Pramoniniai, komerci- niai 

ir transporto objektai 

1.2.1. Pramoniniai ir komerciniai objektai 

1.2.2. Kelių ir geležinkelių tinklas ir su juo susijusi žemė 

1.2.3. Uostų teritorijos 

1.2.4. Oro uostai 

1.3. Karjerai, sąvartynai ir 

statybos 

1.3.1. Naudingųjų iškasenų gavybos vietos 

1.3.2. Sąvartynai 

1.3.3. Statybų plotai 

1.4.Apželdinto dirbtinės ne ž. 

ūkio paskirties teritorijos 

1.4.1. Žalieji miestų plotai 

1.4.2. Sporto ir poilsio vietos 

2. Žemdirbystės 

teritorija 

2.1. Dirbama žemė 2.1.1. Nedrėkinamos dirbamos žemės 

2.2. Daugiametės kultūros 2.2.2. Vaismedžių ir uogų plantacijos 

2.3. Ganyklos 2.3.1. Ganyklos 

2.4. Kompleksinės žemdir- 

bystės teritorijos 

2.4.2. Kompleksiniai žemdirbystės plotai 

2.4.3. Dirbamos žemės plotai su natūralios augali- jos intarpais 

3. Miškai ir kitos 

gamtinės 

teritorijos 

3.1. Miškai 3.1.1. Lapuočių miškai 

3.1.2. Spygliuočių miškai 

3.1.3. Mišrus miškas 

3.2. Krūmų ir /arba žolinės 

augalijos bendrijos 

3.2.1. Natūralios pievos 

3.2.2. Dykvietės ir viržynai 



Poveikio aplinkai vertinimo ATASKAITA. Mišrios funkcinės paskirties teritorijos vystymas Svencelės kaime, Priekulės 

seniūnijoje, Klaipėdos rajono savivaldybėje 

 

87 

1 lygis 2 lygis 3 lygis 

3.2.4. Pereinamosios miškų stadijos ir krūmynai 

3.3. Žemė su reta augaline danga 

arba be jos 

3.3.1. Pliažai, kopos, smėlynai 

3.3.3. Teritorijos su menka augaline danga 

3.3.4. Gaisravietės 

4. Pelkės 4.1. Kontinentinės pelkės 4.1.1. Kontinentinės pelkės 

4.1.2. Durpynai 

5. Vandens 

telkiniai  

5.1. Vidaus vandenys 5.1.1. Vandens tėkmės 

5.1.2. Vandens telkiniai 

5.2. Jūrų vandenys 5.2.1 pakrančių lagūnos 

5.2.3 Jūra ir vandenynas 

 

Esama situacija. Corine žemės danga – tai europinės klasifikacijos žemės danga, pagal kurią suskirstyta 

visa Lietuvos žemėnauda, pagal kurią nagrinėjama teritorija didžiąja dalimi priskiriama ganykloms (kodas 231), 

ir tik šiaurės vakarinė dalis palei Kuršių marias, kur planuojama prieplauka priskiriama kontinentinėms pelkėms 

(kodas 411).  Kompleksiniai žemdirbystės plotai (kodas 242) tik maža dalimi patenka į  nagrinėjamą teritoriją, 

palei esamą kelią. Ganyklos dengia ir saugomos PAST buveinės teritoriją (plačiau biologinės įvairovės ir saugomų 

teritorijų dalyse). 

 

54 pav. Lietuvos CORINE žemės danga (CLC) (pagal sutartį su Geoportal.). Corine žemės danga – tai europinės 

klasifikacijos žemės danga, pagal kurią suskirstyta visa Lietuvos žemėnauda. 
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Poveikio vertinimas. Visi nagrinėjamos teritorijos sklypai nuosavybės teise priklauso PŪV 

organizatoriui – UAB „Dominent“, todėl papildomai iš kitų savininkų pirkti žemės nereikia. Užstatymas ir mažųjų 

laivų prieplauka planuojami ne visuose sklypuose, o tik dalyje šių sklypų ir tik nesaugomose teritorijose. 

Priemonės. Priemonėms poreikio nėra, žemė privati, priklausant veiklos organizatoriui.  

2.5.3 Saugomos teritorijos ir biologinė įvairovė (vertinimo metodas, esama situacija, poveikio 

vertinimas, priemonės) 

Vertinimo metodas. Poveikio saugomoms teritorijoms ir biologinei įvairovei vertinimas atliktas 

surenkant ir apibendrinant informaciją apie planuojamos ūkinės veiklos teritorijoje ir jos aplinkoje esančias 

saugomas teritorijas, saugomus objektus jose, ir potencialiai į planuojamos ūkinės veiklos poveikio zoną galinčius 

patekti vertingus gamtinius objektus, nepatenkančius į saugomų teritorijų ribas. Poveikis šiems objektams 

vertintas pagal esamas vertinimo metodikas (jei tokios yra) bei ekspertiniu metodu, pasitelkiant konkrečios srities 

specializuotus ekspertus. Poveikis vertintas atsižvelgiant į dabartinį planuojamos teritorijos ir jos gretimybių bei 

toliau esančių teritorijų, kurioms poveikis tikėtinas, naudojimą. Galimo poveikio zona nustatyta atsižvelgiant į 

planuojamos ūkinės veiklos mastą ir jos aplinkoje esančių gamtinių objektų ir saugomų teritorijų jautrumą. 

Informacija apie saugomas teritorijas ir jose saugomus objektus vertinta remiantis saugomų teritorijų kadastriniais 

duomenimis, bei saugomas teritorijas aprašančiais teisės aktais. Informacija apie biologinę įvairovę saugomose 

teritorijose ir už jų ribų rinkta analizuojant esamų duomenų bazių, teisinių dokumentų, kadastrinių duomenų, 

ilgamečių natūrinių stebėjimų atliktų analizuojamoje teritorijoje duomenis. Analizuojamoje teritorijoje taipogi 

atlikti natūriniai tyrimai, vertinantys konkrečiai šios planuojamos ūkinės veiklos galimą poveikį. Žemiau 

pateikiami poveikio saugomoms teritorijoms ir biologinei įvairovei vertinimui naudoti duomenų šaltiniai: 

 

Kadastrai: 

• Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie Aplinkos ministerijos Lietuvos Respublikos saugomų 

teritorijų kadastras; 

• Valstybinės miškų tarnybos prie Aplinkos ministerijos miškų kadastras; 

• Nekilnojamojo turto kadastras. 

 

Teisiniai dokumentai: 

• Lietuvos Respublikos Saugomų teritorijų įstatymas (1993 m. lapkričio 9 d. Nr. I-301. Suvestinė 

redakcija nuo 2022-01-01); 

• Lietuvos Respublikos 2004-03-15 Vyriausybės nutarimas Nr. 267 „Dėl bendrųjų buveinių ar 

paukščių apsaugai svarbių teritorijų nuostatų patvirtinimo“; 

• Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas (2019 m. birželio 6 d. Nr. 

XIII-2166). Suvestinė redakcija nuo 2021-12-01; 

• Paviršinio vandens telkinių apsaugos zonų ir pakrančių apsaugos juostų nustatymo tvarka, 

patvirtinta LR aplinkos ministro įsakymu 2001 m. lapkričio 7 d. Nr. 540 (Suvestinė redakcija nuo 

2019-12-18). 

 

Duomenų bazės: 

• Lietuvos teritorijos natūralioje gamtinėje aplinkoje gyvenančių ar laikinai esančių saugomų 

laukinių gyvūnų, augalų ir grybų rūšių informacinė sistema (SRIS); 

• Lietuvos ornitologų draugijos (LOD) rengiamo Perinčių paukščių atlaso medžiaga; 

• Kuršių nerijos nacionalinio parko direkcijos pateikti Valstybinio aplinkos monitoringo duomenys. 
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Natūriniai tyrimai/vertinimai atsižvelgiant į konkrečią planuojamą veiklą: 

• Mindaugas Kirstukas „Mišrios funkcinės paskirties teritorijos vystymas Svencelės kaime, 

Priekulės seniūnijoje, Klaipėdos rajono savivaldybėje, ornitologiniai tyrimai, biologinės įvairovės 

ir saugomų teritorijų poveikio vertinimo studija“, 2021 m. 

• Darbo vadovas: KU JTI j.m.d. A. Kontautas, Vykdytojai: E. Ivanauskas, KU JTI j. m. d., A. 

Skersonas, KU JTI j. m. d., G. Petreikytė, KU JTI j. m. d. "Žuvų rūšinės įvairovės įvertinimas 

Kuršių mariose ties Svencelės kaimu ir rekomendacijų parengimas" 2021 m. 

• UAB „Hidrotera“ Darius Kalesnykas, Laimontas Jakštas „Žemės sklypų (Kad. Nr. 5515/0005:139; 

5515/0005:215; 5515/0005:217; 5515/0005:218; 5515/0005:12; 5515/0005:13; 5515/0005:69) 

Svencelės kaime, Priekulės seniūnijoje, Klaipėdos rajono savivaldybėje griovių kanalizavimo 

projektiniai pasiūlymai ir hidrauliniai skaičiavimai“ 2021 m. 

• Potvynių modeliavimo mokslinio tiriamojo darbo ataskaita  „Svencelės kaimo teritorijos apsaugos 

nuo potvynių galimybės“, doc., dr. Arvydas Šikšnys, 2022 m. 

 

Kiti šaltiniai: 
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• Kurlavičius P., Stanevičius V., 2009. Gyvūnijos monitoringo metodai. Sudarytojas K. 

Arbačiauskas. – Vilniaus universiteto ekologijos institutas, P. 114–131.  

• Raudonikis L., Stanevičius V., Brazaitis G., Sorokaitė J., Treinys R., Dagys M., Dementavičius D., 

2006. Europos Bendrijos svarbos gyvūnų rūšių monitoringo metodikos. Paukščiai. Vilnius, 

Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba, Vilniaus universiteto Ekologijos institutas.  

• Raudonikis, L., Riauba, G., Brazaitis, G., Čerkauskas, A., Dagys, M., Morkūnas, J., Pakštytė, E., 

Pranaitis, A., Preikša, Ž., Skuja, S., Stanevičius, V., Vaitkuvienė, D., 2016. Europos Bendrijos 

svarbos paukščių rūšių monitoringo metodikos. Vilnius, Lietuvos ornitologų draugija, Valstybinė 

saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos.  

• Žalakevičius, M., 1986. Paukščių migravimas. Vilnius: Mokslas, 134 p. 

• Baltijos pajūrio aplinkos tyrimų ir planavimo institutas, Direktorius: dr. Artūras Razinkovas, 

Projekto vadovas: dr. Saulius Gulbinskas "Svencelės rekreacinės - gyvenamosios teritorijos 

poveikio aplinkai vertinimo ataskaita" 2007 m. 

 

Esama situacija. Saugomos teritorijos 

Į analizuojamą 36,22 ha  ploto teritoriją patenka Svencelės pievų botaninio-zoologinio draustinio dalis (apie 

12,56 ha)   (žiūr. 55 pav.). Viso draustinio teritorija - 55,0284 ha. Šiose pievose augantys viksvynai suformuoja 

buveines meldinėms nendrinukėms perėti. Be jų čia sutinkama ir kitų retų žvirblinių paukščių, pievose 

telkšančiose balutėse migracijų metu sustoja gulbės nebylės (Cygnus olor) ir giesmininkės (C. cygnus), tilvikiniai 

paukščiai gaidukai (Philomachus pugnax), tikučiai (Tringa glareola), virš pievų medžioja nendrinės 

lingės (Circus aeruginosus), paprastieji suopiai (Buteo buteo). Šiose pievose galima aptikti ir retų augalų rūšių, 

pavyzdžiui, auga paprastieji kardeliai (Gladiolus imbricatus). Su šio draustinio ribomis sutampa „Natura 2000“ 

teritorijos ribos, PAST „Svencelės pievos“ (LTKLAB009), kuri skirta meldinės nendrinukės (Acrocephalus 

paludicola) apsaugai.  

Į analizuojamo sklypo ribas patenka ir dalis (~0,62 ha) „Natura 2000“ teritorijų: PAST Kuršių marios 

(LTKLAB010) (bendras plotas - 6648,17 ha) ir BAST Kuršių marios (LTSIU0012) (bendras plotas - 37909,95 

ha). PAST skirta migruojančių mažųjų gulbių (Cygnus columbianus), smailiauodegių ančių (Anas acuta), didžiųjų 

dančiasnapių (Mergus merganser), mažųjų dančiasnapių (Mergus albellus), mažųjų kirų (Larus minutus), jūrinių 

erelių (Haliaeetus albicilla) sankaupų vietų apsaugai. BAST  saugoma 1130, Upių žiotys; 1150, Lagūnos; Baltijos 

lašiša; Kartuolė; Ožka; Paprastasis kirtiklis; Perpelė; Salatis; Upinė nėgė. Šioje vietoje „Natura 2000“ teritorijos 
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sutampa su  Kuršių marių biosferos poligonu, skirto išsaugoti vertingą Kuršių marių vandens ekosistemą. 

 

55 pav. PŪV vieta artimiausių saugomų teritorijų (ST) atžvilgiu, 2022 m.  

 

Kitos saugomos teritorijos yra kiek atokiau nuo planuojamos ūkinės veiklos teritorijos  – „Natura 2000“ 

BAST Svencelės pelkė (LTKLA0001) (bendras plotas 1206,72 ha) yra nutolusi apie 220 m (žiūr. 55 pav. ir 56 

pav.) ir yra už Svencelės gatvės, kitoje nei planuojama teritorija pusėje. Pelkėje saugoma 7120 Degradavusios 

aukštapelkės; 3160 Natūralūs distrofiniai ežerai; 7110 Aktyvios aukštapelkės; 91D0 Pelkiniai miškai. Ribos 

sutampa su Svencelės telmologinio draustinio ribomis, draustinis skirtas išsaugoti botaniniu ir zoologiniu 

požiūriais vertingą Svencelės aukštapelkę. 
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56 pav. PŪV vieta saugomų teritorijų (ST) atžvilgiu, 2022 m.  

 

Kitos artimiausios saugomos teritorijos: Kintų botaninis draustinis ir su jo ribomis sutampanti „Natura 

2000“ teritorija Kintų pievos ir miškai (LTKLA0004) nuo analizuojamos teritorijos nutolę toliau nei 1,2 km;  

Minijos ichtiologinis draustinis, „Natura 2000“ teritorija Minijos upės slėnis (LTKLAB005) ir „Natura 2000“ 

teritorija Minijos upė (LTKLA0007) nutolusi toliau nei 6 km ir į planuojamos veiklos įtakos zoną nepatenka. 

 

Esama situacija. Biologinė įvairovė 

Kadangi į analizuojamą teritoriją ir jos gretimybes patenka saugomos teritorijos, bei dėl to, kad ši teritorija 

yra svarbi ekotoninė (pereinanti iš žemyninių ekosistemų į jūrines) buveinė – čia jau nuo seno vykdomi 

bioįvairovės stebėjimai.  Jų rezultatai fiksuoti Lietuvos teritorijos natūralioje gamtinėje aplinkoje gyvenančių ar 

laikinai esančių saugomų laukinių gyvūnų, augalų ir grybų rūšių informacinėje sistemoje (SRIS),  Lietuvos 

ornitologų draugijos (LOD) Perinčių paukščių atlase, teritorijoje vykdomas Valstybinis aplinkos monitoringas. 

Šiose  šaltiniuose duomenys fiksuoti reguliariai nuo 2001 m. Kadangi nagrinėjama teritorija patenka į globalinio 

paukščių migravimo koridorių, nenuostabu, kad daugiausia duomenų yra sukaupta apie ornitofauną.  

Paukščiai. Remiantis Lietuvos teritorijos natūralioje gamtinėje aplinkoje gyvenančių ar laikinai esančių 

saugomų laukinių gyvūnų, augalų ir grybų rūšių informacinėje sistemoje (SRIS) pateiktais duomenimis, 

teritorijoje fiksuoti (žiūr. 11 lentelė: Didysis baltasis garnys Egretta alba, Didysis baublys Botaurus stellaris, 

Didžioji kuolinga Numenius arquata, Gaidukas Calidris pugnax, Geltongalvė kielė Motacilla citreola, Kukutis 

Upupa epops, Meldinė nendrinukė Acrocephalus paludicola, Miškinis tikutis Tringa glareola, Paprastoji 

mėlyngurklė Luscinia svecica, Raudonkojis tulikas Tringa totanus, Urvinė antis Tadorna tadorna, Šaukštasnapė 

antis Anas clypeata, Ūsuotoji zylė Panurus biarmicus. Iš augalų - Pajūrinis liūnmeldis Bolboschoenus maritimus. 
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Dauguma vertingų rūšių SRIS stebėjimų metu fiksuota  Svencelės pievų botaninio-zoologinio draustinio ribose. 

Už jo ribų – Kukutis Upupa epops, aprastoji mėlyngurklė Luscinia svecica, Geltongalvė kielė Motacilla citreola 

(žiūr. 57 pav.). Planuojamoje užstatyti teritorijoje perimviečių nefiksuota, stebėti praskrendantys ar 

besimaitinantys individai. 

 

57 pav. Lietuvos teritorijos natūralioje gamtinėje aplinkoje gyvenančių ar laikinai esančių saugomų laukinių 

gyvūnų, augalų ir grybų rūšių informacinės sistemos (SRIS) duomenys.  
 

11 Lentelė. Lietuvos teritorijos natūralioje gamtinėje aplinkoje gyvenančių ar laikinai esančių 

saugomų laukinių gyvūnų, augalų ir grybų rūšių informacinės sistemos (SRIS) duomenys. Parengta 

pagal SRIS išrašą (2021-07-21), SRIS išrašas  atnaujintas 2022-01-11 (pateikti prieduose) 

Eil. nr.  
Rūšis (lietuviškas 

pavadinimas)  

Rūšis (lotyniškas 

pavadinimas)  
Radavietės kodas  

Paskutinio 

stebėjimo data 

1.  Didysis baltasis garnys  Egretta alba  RAD-EGRALB006180  2010-10-03 

2.  Didysis baublys  Botaurus stellaris  RAD-BOTSTE006579  2014-03-28 

3.  Didžioji kuolinga  Numenius arquata  RAD-NUMARQ090234  2016-04-23 
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4.  Gaidukas  Calidris pugnax  RAD-PHIPUG006628  2014-03-28 

5.  Gaidukas  Calidris pugnax  RAD-PHIPUG052893  2015-05-11 

6.  Gaidukas  Calidris pugnax  RAD-PHIPUG088014  2016-05-02 

7.  Geltongalvė kielė  Motacilla citreola  RAD-MOTCIT073848  2005-05-19 

8.  Geltongalvė kielė  Motacilla citreola  RAD-MOTCIT006260  2010-05-29 

9.  Geltongalvė kielė  Motacilla citreola  RAD-MOTCIT006030  2011-05-02 

10.  Geltongalvė kielė  Motacilla citreola  RAD-MOTCIT005689  2014-05-11 

11.  Geltongalvė kielė  Motacilla citreola  RAD-MOTCIT038903  2015-04-23 

12.  Geltongalvė kielė  Motacilla citreola  RAD-MOTCIT066576  2015-05-05 

13.  Geltongalvė kielė  Motacilla citreola  RAD-MOTCIT080622  2015-05-14 

14.  Geltongalvė kielė  Motacilla citreola  RAD-MOTCIT090232  2016-04-23 

15.  Kukutis  Upupa epops  RAD-UPUEPO053163  2014-06-02 

16.  Kukutis  Upupa epops  RAD-UPUEPO053159  2014-06-02 

17.  Meldinė nendrinukė  Acrocephalus paludicola  RAD-ACRPAU002888  2010-07-20 

18.  Meldinė nendrinukė  Acrocephalus paludicola  RAD-ACRPAU006165  2013-06-28 

19.  Miškinis tikutis  Tringa glareola  RAD-TRIGLA006941  2013-04-26 

20.  Pajūrinis liūnmeldis  Bolboschoenus maritimus  AUG-BOLMAR078381  2001-07-19 

21.  Paprastoji mėlyngurklė  Luscinia svecica  RAD-LUSSVE006989  2012-05-02 

22.  Paprastoji mėlyngurklė  Luscinia svecica  RAD-LUSSVE080623  2015-05-14 

23.  Paprastoji mėlyngurklė  Luscinia svecica  RAD-LUSSVE087033  2016-05-01 

24.  Raudonkojis tulikas  Tringa totanus  RAD-TRITOT006610  2014-03-28 

25.  Urvinė antis  Tadorna tadorna  RAD-TADTAD006895  2013-04-05 

26.  Šaukštasnapė antis  Anas clypeata  RAD-ANACLY005953  2010-05-26 

27.  Ūsuotoji zylė  Panurus biarmicus  RAD-PANBIA006304  2009-06-27 

28.  Ūsuotoji zylė  Panurus biarmicus  RAD-PANBIA006332  2010-06-01 

29.  Ūsuotoji zylė  Panurus biarmicus  RAD-PANBIA006175  2013-07-20 

30.  Ūsuotoji zylė  Panurus biarmicus  RAD-PANBIA065473  2015-06-26 

 

Kuršių nerijos nacionalinio parko direkcija (toliau – direkcija) paukščių apsaugai svarbioje teritorijoje 

(PAST) Svencelės pievos (kodas LTKLAB009) vykdo Valstybinį aplinkos monitoringą. Direkcija pateikė 

vykdomo paukščių monitoringo duomenis (žr. priedą „Valstybinio aplinkos monitoringo duomenys planuojamoje 

ir jai artimose teritorijose“). Iš šių duomenų matyti, kad giedančių meldinių nendrinukių (Acrocephalus 

paludicola) patinų skaičius PAST Svencelės pievos 2004–2020 m. svyravo nuo 0 iki 7. Tikslios patinų 

registracijos vietos nenurodomos, tačiau yra žinoma, kad šiai rūšiai tinkamų buveinių yra ir už PAST ribų. 

Kuršių nerijos nacionalinio parko direkcija pateikė duomenis ir apie vandens paukščių sankaupas Kuršių 

mariose ties PŪV teritorija. Vandens paukščių monitoringas vykdytas paukščius stebint iš 2 taškų (taškų 

koordinatės: 326193 6151650 ir 326102 6152523) (žiūr. 58 pav.). Monitoringas atliktas 2017 m. balandžio, 

rugpjūčio–lapkričio, 2020 m. kovo–balandžio ir rugpjūčio–spalio mėnesiais. Daugiausiai stebėta laukių (Fulica 
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atra) – iki 6500 paukščių, kuoduotojų ančių (Aythya fuligula) – iki 230 paukščių, eurazinių cyplių (Anas penelope) 

– iki 159 paukščių, rudagalvių ančių (Aythya ferina) – iki 108 paukščių, gulbių nebylių (Cygnus olor) – iki 115 

paukščių, mažųjų gulbių (Cygnus columbianus) – iki 105 paukščių, didžiųjų ančių (Anas platyrhynchos) – iki 100 

paukščių, klykuolių (Bucephala clangula) – iki 48 paukščių. Monitoringo metu taip pat stebėti pilkieji garniai 

(Ardea cinerea), didieji kormoranai (Phalacrocorax carbo), didieji baltieji garniai (Egretta alba) ausuotieji kragai 

(Podiceps cristatus), mažieji dančiasnapiai (Mergus albellus), smailiauodegės antys (Anas acuta). Valstybinio 

aplinkos monitoringo duomenys planuojamoje ir jai artimose teritorijose pateikiami prieduose. 

 

58 pav. Kuršių nerijos nacionalinio parko direkcijos monitoringo stebėjimo taškai (schema parengta pagal 

direkcijos pateiktas stebėjimo taškų koordinates 

 

Lietuvos ornitologų draugijos Lietuvos perinčių paukščių atlaso duomenimis apie perinčius paukščius (žiūr. 

59 pav),  PŪV teritorijoje perėjimo metu stebėtos šios saugomos paukščių rūšys: dryžagalvė kryklė (Anas 

querquedula), urvinė antis (Tadorna tadorna), griežlė (Crex crex), žalioji meleta (Picus viridis), meldinė 

nendrinukė (Acrocephalus paludicola), paprastoji mėlyngurklė (Luscinia svecica), pilkoji starta (Emberiza 

calandra). Beveik visi fiksavimai – už numatytos užstatyti teritorijos, Svencelės pievų draustinio ribose. 
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59 pav.  Lietuvos ornitologų draugijos Lietuvos perinčių paukščių atlaso lauko tyrimų duomenys 

apie PŪV teritorijoje ir jos apylinkėse perinčius paukščius (www.birdlife.lt/lppa) 

 

Analizuojamoje teritorijoje taipogi atlikti natūriniai tyrimai: 2021 m. rugsėjo 12 ir 26 d., spalio 10 ir 24 

d. bei lapkričio 7 ir 21 d. atlikti vandens paukščių stebėjimai (žr. 12 lentelę). Paukščių gausa ir rūšinė sudėtis 

svyravo ne tik atskiromis dienomis, bet ir paros bėgyje. Daugiausiai vienu metu matyta laukinių (Fulica atra) – 

iki 1350 paukščių, kuoduotojų ančių (Aythya fuligula) – iki 1030 paukščių, didžiųjų ančių (Anas platyrhynchos) 

– iki 950 paukščių, rudagalvių ančių (Aythya ferina) – iki 520 paukščių, eurazinių cyplių (Anas penelope) – iki 

360 paukščių, klykuolių (Bucephala clangula) – iki 240 paukščių, gulbių nebylių (Cygnus olor) – iki 165 

paukščių, ausuotųjų kragų (Podiceps cristatus) – iki 90 paukščių. Ne tokios gausios buvo gulbės giesmininkės 

(Cygnus cygnus), didieji dančiasnapiai (Mergus merganser). Nuolat stebėti ir pilkieji garniai (Ardea cinerea) bei 

didieji baltieji garniai (Egretta alba), didieji kormoranai (Phalacrocorax carbo). 

12 lentelė. Vandens paukščių skaičius Kuršių marių priekrantės zonoje ties PŪV teritorija 2021 m. 

rudenį 

Eil. Nr. Rūšis Matytų paukščių skaičius atskiromis dienomis 

09-12 09-26 10-10 10-24 11-07 

1. Ausuotasis kragas 47 60 90 21  

2. Didysis kormoranas 18 35 8 26 15 

3. Didysis baltasis garnys 8 11 2   

4. Pilkasis garnys 5 14 8 5 10 

5. Mažoji gulbė    6  

6. Gulbė giesmininkė  8 4  12 

http://www.birdlife.lt/lppa


Poveikio aplinkai vertinimo ATASKAITA. Mišrios funkcinės paskirties teritorijos vystymas Svencelės kaime, Priekulės 

seniūnijoje, Klaipėdos rajono savivaldybėje 

 

96 

7. Gulbė nebylė    110 165 

8. Eurazinė cyplė 30 55 360 64  

9. Pilkoji antis   4 2  

12. Rudagalvė kryklė 3 6 20   

11. Dryžagalvė kryklė  6 10   

12. Didžioji antis 105 280 950 350 170 

13. Šaukštasnapė antis 6  2   

14. Rudagalvė antis 110 280 520 15  

15. Kuoduotoji antis 20 16 84 1030 550 

16. Klykuolė 35 28 120 150 240 

17. Didysis dančiasnapis 6 22  5  

18. Laukys 38 25 150 1350 880 

 

Flora. Europos Bendrijos svarbos natūralios buveinės į PŪV numatomą vystyti teritoriją nepatenka, tačiau 

į sklypo pietvakarinę dalį  patenka 6450 Aliuvinių pievu ir 6510 Šienaujamų mezofitų pievų buveinės. Maždaug 

400 m atstumu nuo PŪV į rytų pusę yra 2180 Medžiais apaugusių pajūrio kopų buveinių, kiek toliau – 91D0 

*Pelkinių miškų, 7120 Degradavusių aukštapelkių, 7110 *Aktyvių aukštapelkių buveinių (žiūr. 60 pav.). 

 

60 pav. Europos bendrijos svarbos natūralios buveinės (šaltinis: geoportal.lt) 



Poveikio aplinkai vertinimo ATASKAITA. Mišrios funkcinės paskirties teritorijos vystymas Svencelės kaime, Priekulės 

seniūnijoje, Klaipėdos rajono savivaldybėje 

 

97 

Analizuojamos teritorijos numatomoje užstatyti dalyje vyrauja pievos (žiūr. 62 pav., 63 pav., 61 pav.). 

Nors pievos šienaujamos, jas galima traktuoti kaip apleistas, nes daugelyje vietų pradėję želti savaiminiai medžiai, 

daugiausiai Beržai (Betula pendula, Betula pubescens), vietomis Juodalksniai (Alnus glutinosa), trapieji gluosniai 

(Salix fragilis). Teritorijos viduryje – nedidelis (apie 10 a) sodintų Pušų (Pinus sylvetris) gojalis, kuris 

nepriskiriamas miško polotams. Iš žolinių augalų šioje teritorijoje vyrauja paprastoji vingiorykštė (Filipendula 

vulgaris), glaustažiedis vikšris (Juncus conglomeratus), žąsinė sidabražolė (Potentilla anserina), pelkinis 

gargždenis (Lotus uliginosus), kupstinė šluotsmilgė (Deschampsia cespitosa), paprastoji šunažolė (Dactylis 

glomerata), pašarinis motiejukas (Phleum pratense), pašarinis motiejukas (Phleum pratense), siauralapiai 

gysločiai (Plantago lanceolata), paprastasis varputis (Elytrigia repens), paprastosios baltagalvės (Leucanthemum 

vulgare), pievinė kartenė (Cardamine pratensis), paprastoji viksva (Carex nigra), kupstinė šluotsmilgė 

(Deschampsia cespitosa), glaustažiedis vikšris (Juncus conglomeratus), pelkinis lipikas (Galium palustre), 

pelkinė puriena (Caltha palustrisi). Sausesnėje, arčiau Svencelės gatvės esančioje dalyje – paprastasis varputis 

(Elytrigia repens), pievinė miglė (Poapratensis). Kanalų pakrantėse gausiai želia ajeras (Acorus aromaticus), 

paprastieji kardeliai (Gladiolus imbricatus), balinis ajeras (Acorus calamus), siauralapis švendras (Typha 

angustifolia). Artėjant link marių pakrantės apžėlusios plačialapiu švendru (Typha latifolia), nendriniu dryžučiu 

(Phalaroides arundinacea). SRIS duomenimis pakrantėje, draustinio teritorijoje, fiksuotas Pajūrinis liūnmeldis 

(Bolboschoenus maritimus). 

 

61 pav. Nagrinėjama teritorija (2021 m. UAB „Dominent nuotrauka“ 

 

62 pav. Vaizdas į planuojamą teritoriją (užstatymo saugomų teritorijų ribose nebus), 2021 m. birželio mėn. O. 

Samuchovienės nuotrauka. 
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63 pav. Kuršių marios – saugoma teritorija. 2021 m. birželio mėn. O. Samuchovienės nuotrauka. 

 

Gyvūnai ir vabzdžiai. Teritorijoje rugsėjo–lapkričio mėnesiais aptikti tik smulkūs visur įprasti 

žinduoliai: dirvinė pelė (Apodemus agrarius), paprastasis pelėnas (Microtus arvalis), pievinis pelėnas (Microtus 

agrestis), kurmis (Talpa europaea) ir kt.), matytos stirnos (Capreolus capreolus), rudosios lapės (Vulpes vulpes), 

usūriniai šunys (Nyctereutes procyonoides), pilkieji kiškiai (Lepus europaeus.) Rasta upinių bebrų (Castor fiber) 

šernų (Sus scrofa) ir briedžių (Alces alces) veiklos žymių bei fiksuoti medžiojantys šikšnosparniai (Lietuvoje 

gyvenantys Microchiroptera pobūrio rūšys) nenustatant konkrečių rūšių. Tačiau teritorija nėra tinkama retoms 

žinduolių rūšims dėl biotopo specifikos. 

Iš varliagyvių rasta pievinė varlė (Rana temporaria), pilkoji rupūžė (Bufo bufo), iš roplių – vikrusis 

driežas (Lacerta agilis). 

Iš dieninių drugių (Lepidoptera, Rhopalocera) 2021 m. rugsėjo-lapkričio mėn. teritorijoje matytos kelios 

Lietuvoje įprastos rūšys: paprastoji garstytė (Leptidea sinapis), aušrelė (Anthocharis cardamines), citrinukas 

(Gonopteryx rhamni), spungė (Inachis io) ir šeirys (Nymphalis antiopa). Iš vabalų stebėtos boružės 

(Coccinellidae), auksavabaliai (Cetoniidae), mėšlavabaliai (Geotrupidae), straubliukai (Curculionidae), 

lapgraužiai (Chrysomelidae), maitvabaliai (Silphidae), minkštavabaliai (Cantharidae), sprakšiai (Elateridae), 

žygiai (Carabidae) ir kt. SRIS taip pateikiama informacija apie artimoje PŪV aplinkoje matytą saugomą drugį – 

pevinį satyriuką (Coenonympha tullia). 

Ichtiofauna. Ichtiologinių tyrimų metu abiejuose tyrimų taškuose (kanaluose ties planuojamu uostu, žiūr. 

Tyrimų ataskaitą patekiamą prieduose), sugauta 11 žuvų rūšių. Visos sugautos žuvų rūšys yra dažnai sutinkamos 

Lietuvos vidaus telkiniuose ir yra tipiškos Kuršių marioms. Pagal gausumą ir biomasė dominuoja ešeriai, 

sudarydami 65,6% biomasės ir 57,1 santykinio gausumo šiauriniame tyrimų taške ir net 89,7% biomasės ir 80,1% 

gausumo pietiniame taške. Bendras žuvų gausumas šiauriniame taške – 9818,2 ind./ha ir 230,51 kg/ha biomasė, 

pietiniame – 8538 ind./ha ir  81,12 kg/ha, kas  rodo, jog tyrimų vieta yra labai svarbi tipiškų Kuršių marių vietinių 

žuvų jauniklių žiemojimo vieta. Pietiniame tyrimų taške, sugauti išskirtinai žuvų jaunikliai, šiauriniame taške 

sugauta ir stambesnių ešerių, tačiau santykinis stambių individų gausumas yra labai mažas. Tikėtina, kad gilesnius 

Kuršių marių priekrantės kanalus renkasi žuvų jaunikliai siekdami apsisaugoti nuo plėšrūnų ir bangų mūšos 

priekrantėje. Palyginus tyrimų rezultatus su ankstesniais, panašiais tymais, stebimas didesnis pagrindinių žuvų 

rūšių gausumas ir biomasė nei 2012 m.  tyrimo metu, tačiau tam įtakos galimai turėjo vėlyvas tyrimų atlikimo 

laikas, kuomet žuvų jaunikliai galėjo būti labiau susikoncentravę gilesniuose priekrantės kanaluose. 
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Seklios pakrantės ties analizuojama teritorija yra svarbios migruojančioms žuvims, nėgėms. Žinoma, kad 

rytinėje marių pakrantėje dėl intensyvių žuvų migracijų draudžiama verslinė žvejyba 2 km atstumu nuo rytinio 

kranto. 

Poveikio vertinimas. Poveikio mažinimo priemonės. Vertinant analizuojamos teritorijos vystymo 

Svencelės kaime poveikį saugomoms teritorijoms ir biologinei įvairovei pirmiausia pažymėtina, kad ši 

planuojama ūkinė veikla įgyvendina Klaipėdos rajono bendrajame plane numatytus žemės paskirties pokyčius. 

Organizuotas 36,22 ha ploto teritorijos planavimas sudaro sąlygas maksimaliai apsaugoti biologinę įvairovę ir 

sumažinti neigiamą urbanizacijos poveikį. Iš visos analizuojamos 36,09 ha teritorijos užstatyti pastatais numatoma 

tik apie 5 ha (neužstatoma: 12,56 ha – saugoma teritorija, 18 ha – teritorijoje numatomos viešosios erdvės). 

Teritorijos užstatymą numatoma vykdyti etapiškai (žiūr. 17 pav.), tolygiai. Planuojamas užstatymas bus 

neištisinis, planuojami pavieniai statiniai. Veikla netriukšminga, skirta aktyviam ir pasyviam poilsiui, sportui, 

gyvenimui. 

Saugomos teritorijos. Didžiausi numatomi PŪV poveikiai bioįvairovei – teritorijos praradimas ir galimo 

rūšių trikdymo padidėjimas. Nors į planuojamą 36,22 ha teritoriją patenka  (apie 12,56 ha) „Natura 2000“ 

teritorijos (PAST Svencelės pievos (LTKLAB009), PAST Kuršių marios (LTKLAB010) ir BAST Kuršių marios 

(LTSIU0012) (~0,62 ha), tačiau jose užstatymas neplanuojamas, pievos paliekamos neužstatytos, todėl neigiamo 

saugomų teritorijų ploto praradimo poveikio čia nebus. Nuo PAST Svencelės pievos (LTKLAB009) ribų iki 

artimiausios gyvenamos ir bendrojo naudojimo zonos liktų apie 20 m, tačiau saugomą teritoriją nuo 

urbanizuojamos skirs esamas ir praplatinamas vandens kanalas, todėl žmonių patekimas į šią saugomą teritoriją 

bus apribotas. 

Teritorijoje, kuri patenka į Svencelės pievų botaninio-zoologinio draustinio teritoriją (PAST) ir Kuršių 

mariose (Kuršių marių biosferos poligonas – PAS ir BAST), taikomi Bendrieji buveinių ar paukščių apsaugai 

svarbių teritorijų nuostatai, patvirtinti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004-03-15 d. nutarimu Nr. 276. Pagal 

Bendruosius buveinių ar paukščių apsaugai svarbių teritorijų nuostatus planuojami darbai nepažeis (arba poveikis 

bus nereikšmingas). PŪV nepažeis šių saugomų teritorijų steigimo tikslų ir taikomų bendrųjų veiklos reglamentų 

dėl šių priežasčių: 

• dėl darbų nenumatomas buveinių ploto sumažėjimas ir rūšių trikdymas, kadangi planuojamas 

žemės paskirties keitimas ir numatomas užstatymas nepatenka į saugomų teritorijų ribas; 

• statybos darbai, artimiausioje aplinkoje prie paukščių apsaugai svarbios teritorijos nebus 

vykdomi intensyviausiu paukščių perėjimo/migracijų metu – nuo kovo 15 d. iki rugpjūčio 1 d.; 

• saugomų teritorijų ribose nebus keičiamas hidrologinis režimas. Pralaida per kanalą (įrengiant 

apželdintą pėsčiųjų praėjimą) numatomi ne saugomų teritorijų ribose.  

• į saugomas teritorijas nepatenka numatomi nukanalizuoti/naikinti melioracijos grioviai, kurie 

kliudo pastatų, viešosios erdvės ir parko įrengimui. Šie darbai planuojami užstatomoje 

teritorijos dalyje; 

• buitinės nuotekos į Kuršių marias nebus išleidžiamos, jos bus prijungiamos į miesto nuotekų 

tinklus priklausomai nuo gautų prisijungimo sąlygų; 

• statytojas turės užtikrinti, kad vykdant darbus į dirvožemį nepatektų teršiančios medžiagos; 

• statytojas turės užtikrinti, kad darbų metu bus laikomos prevencinės priemonės avariniam 

išsiliejimui išvengti ir likviduoti (sorbentai, konteineriai tepalų surinkimui ir pan.); 

• Statybinės medžiagos nebus sandėliuojamos „Natura 2000“ teritorijose, statyboms naudojami 

mechanizmai nebus laikomi „Natura 2000“ teritorijose. Preliminariai statybinių medžiagų 
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sandėliavimo, technikos aikštelės planuojamos įrengti rytinėje teritorijos dalyje, palei esamą 

Svencelės gatvę. Vietos bus patikslintos techniniame projekte. 

• teritorija atvira, apaugusi žole, krūmais, todėl jei bus reikalingi želdinių kirtimai, jie bus 

minimalūs. „Natura 2000“ teritorija nebus apželdinama, apželdinimas numatomas tik 

planuojamose užstatyti zonose aplinkai artimais vietiniais želdiniais. 

• po statybų aplinka bus rekultivuojama, panaudojant tos pačios teritorijos derlingąjį sluoksnį, 

apželdinama. Želdynų kiekis bus detalizuojamas techniniame projekte. 

• Siekiant išsaugoti ir gausinti Meldinės nendrinukės populiaciją analizuojamos teritorijos 

saugomos teritorijos dalyje bent kartą per keletą metų rekomenduojama pradėti ganyti gyvulius 

ar šienauti po liepos 20 dienos. 

 
Vertinant poveikį saugomoms teritorijoms ir jose saugomoms vertybėms pažymėtina, kad šiuo metu 

analizuojamoje teritorijoje yra kelias, vedantis į draustinio teritoriją (žiūr. 64 pav.). Šiuo keliu gausiai naudojasi 

žvejai ir jėgos aitvarų naudotojai, dažnai statomos palapinės ir kuriamos nelegalios laužavietės Toks 

nekontroliuojamas lankymasis sukelia neigiamas pasekmes dėl saugomų rūšių, ypač paukščių trikdymo. Dėl šių 

priežasčių rekomenduojama esamos pralaidos vietoje įrengti pakeliamą tiltelį, jo pakėlimo administravimą 

patikint Kuršių nerijos nacionalinio parko direkcijai. Kadangi draustinio teritorija nuo likusios teritorijos atskirta 

esamu ir numatomu palikti kanalu, tokio tilto įrengimas užtikrintų galimybes apriboti žmonių srautus saugomoje 

teritorijoje paukščių migracijos/veisimosi metu. Paukščių veisimosi/migracijos metu apribojus žmonių judėjimą 

saugomos teritorijos ribose, jėgos aitvarininkai būtų priversti naudotis teritorija esančia už saugomos teritorijos 

ribų (šiaurinėje pusėje), į kurią bus galima patekti naujai įrengiama pralaida (žiūr. 64 pav.). 
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64 pav. Esamas kelias į draustinį (pažymėta rodyklėmis) 

 

Per analizuojamą teritoriją praeina dalį Svencelės pelkės (Svencelės telmologinį draustinį) drenuojančio 

kanalo (žiūr. 65 pav.). Siekiant išsaugoti šios pelkės hidrologinį rėžimą drenavimosi kanalą rekomenduojama 

palikti atvirą (ne vamzdžiuose), kelių zonose kertant tiltais. Taip užtikrinamas maksimalus (nepakitęs nuo esamo) 

vandentakio debitas, bei sumažinamas galimas poveikis vamzdžio griūties, užsikimšimo, ar užšalimo metu. 

Magistralinio griovio trasa gali būti keičiama pagal sklypo plano projektinius sprendinius ir 

magistralinis griovys gali būti įkomponuotas kaip landšafto ar rekreacinės zonos elementas. Taip 

pat turi būti atlaisvintas griovio įtekėjimas į Kuršių marias. 



Poveikio aplinkai vertinimo ATASKAITA. Mišrios funkcinės paskirties teritorijos vystymas Svencelės kaime, Priekulės 

seniūnijoje, Klaipėdos rajono savivaldybėje 

 

102 

 

65 pav. Analizuojamos teritorijos hidrologinių tyrimų medžiagos iškarpa (UAB „Hidroterra“.2021 m) 

 

Paukščiai. Iš visų gyvūnijos grupių didžiausias poveikis numatomas paukščiams. Teritorijos 

urbanizacija sumažina jų lankomas teritorijas. Tačiau šis poveikis nėra reikšmingas, kadangi netoliese randasi 

gausios tokio pačio tipo teritorijos, turinčios apsaugos statusą (Svencelės Drevernos, Kintų pievos). Triukšmingi 

teritorijos vystymo statybų darbai ribojami paukščių perėjimo ir migracijų metu: nuo kovo 15 d. iki rugpjūčio 1 

d..  Tai galioja ir vandenyje atliekamiems darbams, kurių terminai ir apimtys prieš pat juos atliekant turėtų būti 

derinami su Kuršių nerijos nacionalinio parko direkcija.  

Reljefą keisti numatoma tik tiek, kiek būtina užtikrinant žmonių jų turto saugumą. Tai apsaugotų 

aplinkines teritorijas nuo galimos taršos ekstremalių potvynių metu. Leidžiamas maksimalus reljefo pakėlimas 

(teritorijoje kurioje numatomas užstatymas) – iki 1,18 m altitudės (nuo esamos minimalios 0,7 m). Kelio Nr. 2206 

tęsinio, Svencelės g. altitudė ties analizuojama teritorija – 2,5 m. Toks reljefo pakėlimas ir ribotas (iki 16 m 

aukščio) užstatymo aukštingumas nebus reikšminga kliūtis migruojantiems paukščiams. 

Planuojamos ūkinės veiklos teritorijoje rekomenduojama įrengti dirbtines lizdavietes paukščiams, 

pavyzdžiui, inkilus juodiesiems čiurliams, paprastiesiems pelėsakaliams, lizdavietės baltajam gandrui, dirbtinės 

salelės ir plaustai vandens paukščiams ir kt. Dirbtinių salų ar plaustų įrengimas Kuršių marių teritorijoje sumažintų 

šių teritorijų patrauklumą jėgos aitvarininkams. 

Planuojant pastatus rekomenduojama vengti didelių vitrininių langų. Planuojamus kiek didesnius langus 

būtina apklijuoti vizualiai matomais elementais (dryžiais, plėšrių paukščių siluetais). Tai sumažintų paukščių 

atsitrenkimo į stiklus tikimybę. 

Flora. Nors natūralių vertingų augalų augaviečių PŪV teritorijoje praktiškai nėra, vietomis galimas 

augalijos išvažinėjimas ar pievinės dangos suslėgimas statybos darbų metu. Todėl rekomenduojamas statybinės 

technikos judėjimas jau esamais arba žemės ūkio technikos judėjimui bei laikymui numatytais keliukais. Siekiant 

sumažinti ar dalinai kompensuoti padarytą poveikį rekomenduojama teritorijos rekultivacijai po statybų darbų 

naudoti tik teritorijoje esamą gruntą, kuris darbų pradžioje turi būti nustumdomas ir saugojamas. Atvežtinis 

gruntas gali būti panaudojamas tik pamatiniams sankasų sluoksniams ar privažiavimų keliams. Keliant 

planuojamos užstatyti teritorijos altitudę, nukasus derlingą dirvožemio sluoksnį jį nedelsiant naudoti jau sukeltos 
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altitudes teritorijos rekultivacijai, taip išsaugant ne tik pačio dirvožemio chemines savybes, bet ir teritorijai tipinę 

florą. Rekultivuotos teritorijos gali būti paliekamos savaiminiam atsikūrimui arba užsėjamos vietinėmis (ne 

invazinėmis ir ne adventyvinėmis) rūšimis. Rekomenduojama nedidelėje sklypo dalyje palikti natūraliai vešėti 

augmenijai ir vėlai ją šienauti. Tai leistų daugintis ir plisti įvairioms šiai teritorijai būdingoms žolinių augalų 

rūšims. 

Į analizuojamą teritoriją patenkančioje saugomoje teritorijoje papildomas apželdinimas neplanuojamas. 

Planuojamoje užstatyti teritorijoje numatoma planuoti pamario teritorijai būdingus medžius: Gluosnius Salix sp., 

Drebules Populus sp., Juodalksnius Alnus glutinosa, Beržus Betula pendula Betula pubescens. Apželdinimo 

sprendinius numatoma tikslinti techninių projektų rengimo matu. 

Ichtiofauna. Vystant analizuojamą teritoriją numatoma įrengti jungtį tarp esamo vandens kelio ir 

planuojamo uosto (žiūr. 66 pav.).  Tai įgyvendinti numatoma pragilinant jungiamąjį kanalą iki 1,8 gylio, įrengiant 

tokio pat gylio uostą. Toks gilinimas nesudarys sąlygų teritorijoje lankytis dideliems laivams, ir taip nebūtų 

trikdoma vietos ichtiofauna. Analizuojamoje akvatorijoje pavasarį–vasaros pradžioje migruoja perpelės ir 

žiobriai, rudens metu – lašišos, šlakiai ir žiobriai. Rytinėje marių pakrantėje dėl intensyvių žuvų migracijų 

draudžiama verslinė žvejyba 2 km atstumu nuo rytinio kranto. Dėl šių priežasčių intensyviausių žuvų migracijų 

metu (balandžio 15- birželio 15 d. bei rugpjūčio 15 – spalio 31 d. ) numatoma  nevykdyti kasimo ir gilinimo darbų.  

Pavasarinis migracijų laikotarpis sutampa ir su daugumos žuvų neršto laikotarpiu rytinėje priekrantėje, todėl ypač 

svarbu gilinimo darbų nevykdyti pavasariniu laikotarpiu. 

 

 

66 pav. Darbai planuojami kuršių mariose ar jai artimoje aplinkoje. 

 

Pažymėtina, kad Laivyba esamais kanalais vyksta ir šiuo metu, tik nėra patogios vietos jiems 

prisišvartuoti. Todėl vyksta spontaninis švartavimasis tam nepritaikytose, tame tarpe ir potencialiai vertingose 

saugomos teritorijos prieigose. 
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Žinduoliai ir vabzdžiai. Žinduoliams ir vabzdžiams numatomas poveikis – gyvenamos teritorijos ir 

mitybinių teritorijų sumažėjimas numatomose urbanizuoti teritorijose. Projektą vykdant etapais bus sudaromos 

salygos gyvūnams pasišalinti ir šios teritorijos. Atsižvelgiant į tai, kad teritoriją rekultivuoti numatoma toje 

teritorijoje esamu gruntu, teritorijoje numatoma įrengti vandens telkinius, tikėtinas ir esamų vabzdžių mitybinių 

teritorijų dalinis atsistatymas.  Teritorijoje numatoma įrengti dirbtinį vandens tvenkinį, gerta kurio, numatomame 

parke rekomenduojama negyvos medienos ar akmenų krūveles smulkiems žinduoliams, varliagyviams ir 

įvairiems bestuburiams, gyvatvores paįvairinti vietinėmis rūšimis, teritorijoje pasodinti medingųjų augalų. 

 

Kitos bendro pobūdžio rekomendacijos. Įgyvendinant projektą galima numatyti priemones, padėsiančias 

sklypo teritoriją geriau integruoti į supančią gamtą. Pagrindinės, daug investicijų nereikalaujančios priemonės yra 

sklypo apželdinimas  medžiais, įvairiarūšėmis gyvatvorėmis, tvenkinio įrengimas ir kt. Užstatymo aukštingumas 

neviršytų 16 m. Užstatymą kraštovaizdyje numatoma paslėpti organizuotais želdynais, medžiais. Teritoriją, ypač 

pakeles ir išorinį užstatymo perimetrą numatoma želdinti pamario teritorijai būdingais medžiais – Gluosniais Salix 

sp..Teritorijos viduje – Drebulėmis Populus sp., Juodalksniais Alnus glutinosa, Beržais Betula pendula Betula 

pubescens. Esant galimybei pastato apdailai bus rekomenduojama rinktis kuo natūralesnes, ekologiškas, tvarias, 

perdirbamas ir, jei įmanoma, vietinės kilmės medžiagas.  

Išvados: 

• Kadangi nagrinėjama PŪV teritorija patenka į globalinio paukščių, ichtiofaunos ir kitų gamtinių elementų 

migravimo koridorių, duomenys apie teritorijos bioįvairovę fiksuoti reguliariai, nuo 2001 m 

specializuotose duomenų bazėse. Teritorijoje papildomai atlikti bioįvairovės ir hidrologinio rėžimo 

tyrimai, vertinantys konkrečią numatomą vykdyti veiklą. Remiantis šiais duomenimis buvo atliekamas 

poveikio bioįvairovei ir saugomoms teritorijoms vertinimas. 

• Į PŪV sklypą patenkančios „Natura 2000“ teritorijos dalies užstatymas nenumatomas. Vertinant 

teritorijos bioįvairovę nustatyta, kad teritorija kurioje numatomas užstatymas nėra svarbi retų paukščių 

dauginimuisi, šioje teritorijoje vertingų gamtinių elementų neaptikta. Pagrindinis PŪV neigiamas 

poveikis bioįvairovei – mitybinių, ir migracijos poilsio teritorijų sumažėjimas. Šis poveikis nėra 

reikšmingas, kadangi netoliese randasi gausios tokio pačio tipo teritorijos, turinčios apsaugos statusą 

(Svencelės Drevernos, Kintų pievos). Taikant aplinkosaugines priemones (darbų ribojimo terminai, 

žmonių lankymosi apribojimai, dirbtinės lizdavietės ir inkilai) migracijos trikdymo poveikis būtų 

minimalizuotas. 

• Planuojamas užstatymo pastatų aukštis – iki 16 m.  Užstatyti numatoma tik ~5 ha iš visos 36,22 ha 

teritorijos (12,56 ha draustinio teritorija neužstatoma, numatomos 18 ha viešosios erdvės su parku ir 

vandens telkiniais). Teritoriją numatoma apželdinti vietiniais medžiais. Dėl šių priežasčių reikšmingų 

kliūčių atsiradimas paukščių migracijos takuose nenumatomas. 

• Siekiant pašalinti su potvyniais susijusių galimų aplinkos užterštumų ar avarijų poveikį, planuojamą 

užstatyti teritoriją (esančią už draustinio ribų) numatoma pakelti iki 1,18 m altitudės (nuo esamos 0,7-1,9 

m). Kelio Nr. 2206 tęsinio, Svencelės g. altitudė ties analizuojama teritorija – 2,5 m. Numatomos 

priemonės grunto ir su juo susijusios augalijos išsaugojimui. Kanalą kuriuo drenuojasi Svencelės pelkė 

numatoma palikti atvirą. Kanalą atskiriantį numatomą vystyti analizuojamos teritorijos dalį nuo draustinio 

teritorijos numatoma išsaugoti. Numatoma pagilinti ir dalinai praplatinti šiaurinėje analizuojamos 

teritorijos dalyje salą juosiantį kanalą, pagilinant povandeninį kanalą (laivatakį) iki esamo vandens kelio 

Kuršių mariose. Dėl šių priežasčių reikšmingi aplinkinių teritorijų hidrologinio rėžimo pokyčiai 

nenumatomi. 

• Povandenino kanalo (laivatakio) iki esamo vandens kelio Kuršių mariose irengimas numatomas ribojant 

darbų terminus pagal paukščių ir ichtiofaunos migracijas. Povandeninio kanalo ir planuojamo uosto gylis 

– iki 1,8 m. Aplink esamą vandens kelią Kuršių mariose gylis yra apie 1,4 m. Dėl šių neženklių gylio 
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pokyčių ir numatomų gilinimo darbų terminų ribojimo reikšmingas PŪV poveikis ichtiofaunai 

nenumatomas. 

2.5.5 Miškai (vertinimo metodas, esama situacija, poveikio vertinimas, priemonės) 

Vertinimo metodas. PŪV teritorijos ir jos apylinkių miškai vertinti pagal saugomų teritorijų 

valstybiniame ir miškų kadastruose pateikiamus duomenis. 

Esama situacija. Pagal Lietuvoje taikomą suskirstymą nagrinėjama teritorija priskiriami Šilutės miškų 

urėdijai, Kintų girininkijai. Miškai į nagrinėjamą teritoriją nepatenka, miško kirtimas nereikalingas. Valstybinės 

reikšmės miškai nuo nagrinėjamos teritorijos yra nutolę apie 220 m atstumu. Artimiausi specialiosios paskirties 

miškai yra kitoje kelio pusėje nei planuojama teritorija, jiems neigiamas poveikis dėl darbų nenumatomas, miško 

plote nebus vykdomi jokie su statyba ar eksploatacija susiję darbai. 

Artimiausia kertinė miško buveinė yra Kintų girininkijos miškuose, ir nutolusi nuo nagrinėjamos 

teritorijos apie 900 m atstumu. 

 

67 pav. Miškų grupės (parengta pagal miškų kadastro duomenis, geoportal.lt) 
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68 pav. Valstybinės reikšmės miškai (parengta pagal miškų kadastro duomenis, geoportal.lt) 

 

Poveikio vertinimas. Šilutės miškų urėdijai, Kintų girininkijai priklausantys miškai į nagrinėjamą 

teritoriją nepatenka, miško kirtimas nereikalingas, todėl neigiamas poveikis nenumatomas.. 

Priemonės. Priemonėms poreikio nėra.  

 

2.6 MATERIALINĖS VERTYBĖS  

Vertinimo metodas. Materialinės vertybės – tai inžinerinė ir socialinė infrastruktūra, gyventojų 

nekilnojamasis turtas – žemė, statiniai).  Vertinant atsižvelgiama ar nekilnojamajam turtui pagal Specialiųjų žemės 

naudojimo sąlygų įstatymą(2019 m. birželio 6 d. Nr. XIII-2166), suvestinė redakcija nuo 2021-12-01  bus taikomi 

kokie nors apribojimai. 

Esama situacija. Šiuo metu teritorija neužstatyta. Atsižvelgiant į tai, kad materialines vertybes sudaro 

inžinerinė ir socialinė infrastruktūra, gyventojų nekilnojamasis turtas – žemė, statiniai, į nagrinėjamą teritoriją 

nepatenka. Visi sklypai yra valdomi PŪV organizatoriaus.  

Poveikio vertinimas. Planuojamas kompleksas tikėtina ženkliai padidins aplinkinių vietų vertę, gali 

kilti aplinkinių sklypų, pastatų, ypač gyvenamųjų namų kainos, kadangi teritorija bus patraukli ir šio krašto svečiai 

ar naujai įsigyję nekilnojamąjį turtą turės kur leisti laiką, mėgautis komplekso teikiamomis sporto ir laisvalaikio 

pramogomis. 

Neigiamo poveikio materialinėms vertybėms nebus, kaip tik numatomas reikšmingas teigiamas 

poveikis, nekilnojamojo turto vertės kilimas.  

Priemonės. Nenumatomas, nes tam nėra poreikio. 
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2.7 NEKILNOJAMOSIOS KULTŪROS VERTYBĖS 

Vertinimo metodas. Nekilnojamosios kultūros vertybės identifikuotos, vadovaujantis Nekilnojamųjų 

kultūros vertybių registru (www.kpd.lt), Lietuvos Respublikos Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos 

įstatymu (Suvestinė redakcija nuo 2021-10-01). Nekilnojamųjų kultūros paveldo vertybių sluoksniai gaunami 

pagal sutartį iš Geoportal.lt duombazės. 

13 Lentelė. Teisės aktai 

Teisės aktas  Reglamentai 

Lietuvos Respublikos 

nekilnojamojo kultūros 

paveldo apsaugos 

įstatymas. Suvestinė 

redakcija nuo 2020-04-01 

 

9 straipsnis. Nekilnojamųjų kultūros vertybių pradinė apsauga 

3. Jei atliekant statybos ar kitokius darbus aptinkama archeologinių radinių ar 

nekilnojamojo daikto vertingųjų savybių, valdytojai ar darbus atliekantys asmenys apie tai 

privalo pranešti savivaldybės paveldosaugos padaliniui, o šis informuoja Departamentą. 

Departamentas gali sustabdyti darbus 15 dienų. Per šį terminą jis kartu su savivaldybės 

paveldosaugos padaliniu turi patikrinti pranešimą ir priimti sprendimą inicijuoti ar 

neinicijuoti aptiktos nekilnojamosios kultūros vertybės įregistravimą, kultūros paveldo 

objekto skelbimą saugomu ar aptiktos vertingosios savybės atskleidimą ir apsaugos 

reikalavimų patikslinimą. 

 

Specialiųjų žemės 

naudojimo sąlygų 

įstatymas (2019 m. birželio 

6 d. Nr. XIII-2166). 

Suvestinė redakcija nuo 

2021-12-01. 

V SKYRIUS. SAUGOMOS TERITORIJOS.  PIRMASIS SKIRSNIS. KULTŪROS 

PAVELDO OBJEKTŲ IR VIETOVIŲ TERITORIJOS, JŲ APSAUGOS ZONOS IR 

JOSE TAIKOMOS SPECIALIOSIOS ŽEMĖS NAUDOJIMO SĄLYGOS.  

 

60 straipsnyje nurodoma, kad Specialiosios žemės naudojimo sąlygos kultūros paveldo 

objektų teritorijose, kultūros paveldo vietovėse ir (ar) jų apsaugos zonose: 1. Kultūros 

paveldo objekto, nepaskelbto saugomu, teritorijoje draudžiama naikinti ar kitaip žaloti 

kultūros paveldo objekto ir jo aplinkos autentiškumą bei vertingąsias savybes, registruotas 

Kultūros vertybių registre. 

Taip pat nurodomi kokie apribojimai taikomi 2. Moksliniam pažinimui saugomo kultūros 

paveldo objekto teritorijose, kultūros paveldo vietovėse ir (ar) jų apsaugos zonose, 3. 

Viešajam pažinimui ir naudojimui saugomo kultūros paveldo objekto teritorijoje, vietovėje 

ir (ar) jų apsaugos zonose, 4. Viešajam pažinimui ir naudojimui saugomo objekto 

teritorijoje, vietovėje ir (ar) jų apsaugos zonose, 5. Viešajai pagarbai saugomų kultūros 

paveldo objektų teritorijoje, vietovėje ir (ar) jų apsaugos zonose  

 

 

Esama situacija. Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatyme nurodoma, kad Kultūros paveldas, 

tai  karta iš kartos paveldimos, perimamos, sukurtos ir perduodamos kultūros vertybės, svarbios etniniu, istoriniu, 

estetiniu ar moksliniu požiūriu. Oficialiai registruotos vertybės pateikiamos Nekilnojamųjų vertybių registre. 

Vadovaujantis registro duomenimis, į nagrinėjamą teritoriją nekilnojamosios kultūros vertybės nepatenka.  

Artimiausios vertybės yra Svencelės pirmosios senosios kapinės (kodas 22070), esančios Klaipėdos 

rajono sav., Priekulės sen., Svencelės k., nutolusios apie 850 m nuo nagrinėjamos teritorijos ir Svencelės 

antrosios senosios kapinės (kodas 22522), Klaipėdos rajono sav., Priekulės sen., Svencelės k., nutolusios apie 

1,7 km. 

Kitos vertybės yra nutolusios didesniu atstumu: Svencelės kaimo sodybos namas (kodas 33739) nutolęs  

apie 2,6 km nuo nagrinėjamos teritorijos, Jono Gižo sodyba (kodas 30799), nutolusi apie 4 km, Karaliaus 

Vilhelmo kanalo statinių kompleksas (kodas 25965)., nutolęs apie 4,2 km nuo nagrinėjamos teritorijos. 

Vertybės pateikiamos 69 pav. Detalesnis artimiausių vertybių apibūdinimas pateiktas lentelėje. 

http://www.kpd.lt/


Poveikio aplinkai vertinimo ATASKAITA. Mišrios funkcinės paskirties teritorijos vystymas Svencelės kaime, Priekulės 

seniūnijoje, Klaipėdos rajono savivaldybėje 

 

108 

 

69 pav. Nagrinėjama vieta kultūros paveldo vertybių atžvilgiu (šaltinis: kultūros paveldo vertybių duomenys iš 

geoportal duombazės), 2021 m. 

14 lentelė. Kultūros vertybės 

Atstumas Unikalus kodas, vertybė ir jos apibūdinimas Nuotrauka iš www.kpd.lt 

 

Nutolęs apie 850 m nuo 

nagrinėjamos teritorijos 

Svencelės pirmosios senosios kapinės (kodas 

22070). Klaipėdos rajono sav., Priekulės sen., 

Svencelės k.  991.00 kv. m 

Vertingųjų savybių pobūdis: Memorialinis 

(lemiantis reikšmingumą svarbus). 

 
Nutolęs apie 1,7 km 

nuo nagrinėjamos 

teritorijos 

Svencelės antrosios senosios kapinės (kodas 

22522). Klaipėdos rajono sav., Priekulės sen., 

Svencelės k.. Plotas 1615.00 kv. m 

Vertingųjų savybių pobūdis: Memorialinis 

(lemiantis reikšmingumą svarbus) 

 

http://www.kpd.lt/
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Atstumas Unikalus kodas, vertybė ir jos apibūdinimas Nuotrauka iš www.kpd.lt 

 

Nutolęs apie 2,6 km 

nuo nagrinėjamos 

teritorijos 

Svencelės kaimo sodybos namas (kodas 33739).  

Klaipėdos rajono sav., Priekulės sen., Svencelės 

k., Svencelės g. 6.  Teritorijos plotas: 5000.00 

kv. m  

Vertingųjų savybių pobūdis: Architektūrinis 

(lemiantis reikšmingumą 

tipiškas);Etnokultūrinis (lemiantis 

reikšmingumą tipiškas) 
 

Nutolęs apie 4 km nuo 

nagrinėjamos teritorijos 

Jono Gižo sodyba (kodas 30799). Klaipėdos 

rajono sav., Priekulės sen., Drevernos k., Žvejų 

g. 13. 

Vertingųjų savybių pobūdis: Istorinis (lemiantis 

reikšmingumą svarbus);Memorialinis (lemiantis 

reikšmingumą svarbus). 

 

 
Nutolęs apie 4,2 km 

nuo nagrinėjamos 

teritorijos 

Karaliaus Vilhelmo kanalo statinių kompleksas 

(kodas 25965).  Klaipėdos rajono sav.  

Kompleksą sudaro: 1.  Karaliaus Vilhelmo 

kanalo statinių komplekso Lankupių šliuzas 

(25966); 2.  Karaliaus Vilhelmo kanalo statinių 

komplekso Jokšų tiltas (25967);  Karaliaus 

Vilhelmo kanalo statinių komplekso Kairių tiltas 

(25968); 4.  Karaliaus Vilhelmo kanalo statinių 

komplekso Lankupių šliuzo meistro sodybos 

namas (25969); 5.Karaliaus Vilhelmo kanalo 

statinių komplekso Lankupių šliuzo meistro 

sodybos ūkinis pastatas (25970); 6.  Karaliaus 

Vilhelmo kanalo statinių komplekso Lankupių 

šliuzo meistro sodybos tvartas (25971); 

Vertingųjų savybių pobūdis: Architektūrinis 

(lemiantis reikšmingumą retas);Inžinerinis 

(lemiantis reikšmingumą unikalus);Istorinis 

(lemiantis reikšmingumą svarbus);Želdynų 

(lemiantis reikšmingumą tipiškas); 

 

 
 

 

 

 

Poveikio vertinimas. Neigiamas poveikis dėl planuojamo užstatymo nenumatomas: planuojami darbai 

įtakos neturės nei statybų, nei eksploatacijos metu artimiausioms vertybėms – kapinėms: Svencelės pirmosios 

senosios kapinės (kodas 22070), nutolusios apie 850 m, Svencelės antrosios senosios kapinės (kodas 22522), 

nutolusios apie 1,7 km nuo nagrinėjamos teritorijos. Vertingosios savybės dėl planuojamos veiklos pažeistos 

nebus. 

Priemonės.  Vykdant darbus būtina vadovautis Lietuvos Respublikos Nekilnojamojo kultūros paveldo 

apsaugos įstatymo (Suvestinė redakcija nuo 2020-04-01) 9 straipsnio 3 dalimi: „Jei atliekant statybos ar kitokius 

darbus bus aptikta archeologinių radinių ar kitų nekilnojamo daikto vertingųjų savybių, darbus atliekantys 

asmenys apie tai privalo pranešti savivaldybės paveldosaugos padaliniui <...>“. 

 

2.8 VISUOMENĖS SVEIKATA 

Rekreacijai, poilsiui ir sportui skirtos ar pritaikytos vietos, objektai visada gyventojams turi tik teigiamą 

pusę. Žmogus, bandydamas pailsėti nuo miesto triukšmo, automobilių ieško užuovėjos miškuose, kurortuose, 

http://www.kpd.lt/
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lankytinose Lietuvos vietose, regioniniuose ir nacionaliniuose parkuose esančiose įvairiose žmogui pritaikytose 

lankymui vietose ir pan.  

Projektas neturės neigiamo poveikio visuomenės sveikatai, nekels psichologinio diskomforto ar 

nepasitenkinimo. Lietuvoje gyventojai serga įvairiomis ligomis (ką įrodo ir žemiau skyriuje pateikta statistinė 

gyventojų sveikatos analizė). Statistinė analizė atlikta vadovaujantis „Dėl Planuojamos ūkinės veiklos poveikio 

aplinkai vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“  (galiojanti suvestinė redakcija nuo 2021-12-01) visuomenės 

sveikatos esamos būklės aprašyme gyventojų demografiniai ir sveikatos rodikliai lyginami Klaipėdos rajono 

savivaldybės, Klaipėdos apskrities bei visos Lietuvos kontekste. Statistiniai duomenys paimti iš Higienos 

instituto, sveikatos statistinių duomenų portalo. Prieiga per internetą: https://stat.hi.lt ir Lietuvos statistikos 

departamento,  prieiga per internetą: https://osp.stat.gov.lt. 

Įvairiais tyrimais įrodyta, kad lietuviai mažai dėmesio skiria sveikam gyvenimo būdui, per mažai 

dėmesio skiria sportui. Planuojama teritorija pasižymės kompleksiškumu (bus ir viešbutis, ir teniso ar pan. kortai, 

žaidimų aikštelės, bus suformuotas dirbtinis vandens tvenkinys, kuriame bus galima mėgautis vandens 

pramogomis), kad žmonės galėtų aktyviai leisti laisvalaikį, todėl sveikatos atžvilgiu projektas yra labai palankus. 

2.8.1 Planuojamos teritorijos vietovėje esamos visuomenės sveikatos būklės analizė (demografiniai, 

sergamumo rodikliai, gyventojų rizikos grupių analizė 

Vietovės gyventojų demografiniai rodikliai. 

Gyventojų skaičius. Lietuvos statistikos departamento duomenimis, nuolatinių gyventojų skaičius 2021 

metų pradžioje Klaipėdos rajono savivaldybėje siekė 62 648 asmenis, o 2017 metų pradžioje – 54 635 asmenis. 

Tai rodo, jog nuolatinių gyventojų skaičius šioje savivaldybėje 2017–2021 metų pradžios laikotarpiu padidėjo 

12,8 proc. Nuolatinių gyventojų skaičiaus didėjimo tendencija aukščiau nurodytu laikotarpiu buvo stebima ir 

visoje Klaipėdos apskrityje, t. y. nuo 320 507 asmenų 2017 metų pradžioje iki 321 849 asmenų 2021 metų 

pradžioje. Pažymėtina, jog visoje Lietuvoje 2017–2021 metų pradžios laikotarpiu nuolatinių gyventojų skaičius 

buvo linkęs mažėti, t. y. nuo 2 847 904 asmenų 2017 metų pradžioje iki 2 795 680 asmenų 2021 metų pradžioje. 

 

70 pav. Nuolatinių gyventojų skaičiaus pokytis Klaipėdos rajono savivaldybėje 2017–2021 metų pradžioje (Lietuvos 

statistikos departamento duomenys). 

https://stat.hi.lt/
https://osp.stat.gov.lt/
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17.1

61.5

21.4

Gyventojai (0–15 metų amžiaus)

Darbingo amžiaus gyventojai

Pensinio amžiaus gyventojai

 

71 pav. Nuolatinių gyventojų skaičiaus pokytis Klaipėdos apskrityje 2017–2021 metų pradžioje (Lietuvos statistikos 

departamento duomenys). 

 

Gyventojų tankis. Lietuvos statistikos departamento duomenimis, 2021 metų pradžioje gyventojų tankis 

Klaipėdos rajono savivaldybėje siekė 47,4 gyv./km2, o visoje Klaipėdos apskrityje – 61,6 gyv./km2. Šis rodiklis 

2017–2021 metų pradžios laikotarpiu padidėjo tiek Klaipėdos rajono savivaldybėje (6,1 gyv./km2), tiek Klaipėdos 

apskrityje (0,2 gyv./km2). Atkreiptinas dėmesys, jog visoje mūsų šalyje gyventojų tankis aukščiau nurodytu 

laikotarpiu buvo linkęs mažėti, t. y. nuo 43,6 gyv./km2 2017 metų pradžioje iki 42,8 gyv./km2 2021 metų pradžioje. 

Gyventojų pasiskirstymas pagal lytį ir amžių. Lietuvos statistikos departamento duomenimis, 2021 metų 

pradžioje Klaipėdos rajono savivaldybėje 51,4 proc. visų šios savivaldybės gyventojų sudarė vyrai (32 207 vyrai), 

o 48,6 proc. – moterys (30 441 moteris). Pažymėtina, jog tiek visoje Klaipėdos apskrityje, tiek visoje mūsų šalyje 

didesnę dalį gyventojų sudarė moterys (atitinkamai 52,5 proc. arba 169 111 moterų (Klaipėdos apskrityje) ir 53,0 

proc. arba 1 482 082 moterys (Lietuvoje)) nei vyrai (atitinkamai 47,5 proc. arba 152 738 vyrai (Klaipėdos 

apskrityje) ir 47,0 proc. arba 1 313 598 vyrai (Lietuvoje)). 

2021 metų pradžioje daugiau kaip pusę (65,9 proc.) Klaipėdos rajono savivaldybės gyventojų sudarė 

darbingo amžiaus gyventojai (41 295 asmenys), o likusią dalį (34,1 proc.) šios savivaldybės gyventojų sudarė 

pensinio amžiaus gyventojai (16,4 proc. arba 10 259 asmenys) ir gyventojai, kurių amžius 0–15 metų (17,7 proc. 

arba 11 094 asmenys). Panaši gyventojų skaičiaus struktūra pagal amžių 2021 metų pradžioje buvo tiek visoje 

Klaipėdos apskrityje, tiek ir visoje mūsų šalyje. 

 

 

 

72 pav. Klaipėdos apskrities ir visos Lietuvos gyventojų skirstinys pagal amžiaus grupes 2021 metų pradžioje (proc.) 

(Lietuvos statistikos departamento duomenys). 

16,0

62,0

22,0

Gyventojai (0–15 metų amžiaus)

Darbingo amžiaus gyventojai

Pensinio amžiaus gyventojai
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Gyventojų gimstamumas. Lietuvos statistikos departamento duomenimis, 2020 metais bendrasis 

gimstamumo rodiklis (1 000 gyventojų) Klaipėdos rajono savivaldybėje buvo 9,9 gimusieji/1 000 gyventojų. Tais 

metais šioje savivaldybėje gimė 609 asmenys. Bendrasis gimstamumo rodiklis (1 000 gyventojų) Klaipėdos 

rajono savivaldybėje 2020 metais buvo didesnis tiek už visos Klaipėdos apskrities, tiek už visos mūsų šalies 

bendruosius gimstamumo rodiklius, kurie tuomet siekė 9,4 gimusiuosius/1 000 gyventojų (Klaipėdos apskrityje) 

ir 9,0 gimusiuosius/1 000 gyventojų (Lietuvoje). 

Natūrali gyventojų kaita. Lietuvos statistikos departamento duomenimis, 2020 metais bendrasis 

natūralios gyventojų kaitos rodiklis (1 000 gyventojų) Klaipėdos rajono savivaldybėje buvo -1,1/1 000 gyventojų 

(natūrali gyventojų kaita – -65 asmenys). Šis rodiklis visoje Klaipėdos apskrityje tuomet siekė -5,6/1 000 

gyventojų (natūrali gyventojų kaita buvo -1 782 asmenys), o visoje Lietuvoje – -6,6/1 000 gyventojų (natūrali 

gyventojų kaita – -18 403 asmenys). 

 

73 pav. Bendrojo gimstamumo rodiklio (1 000 gyventojų) pokytis Klaipėdos rajono savivaldybėje, Klaipėdos 

apskrityje ir Lietuvoje 2017–2020 metais (Lietuvos statistikos departamento duomenys). 

 

Gyventojų mirtingumas. Lietuvos statistikos departamento duomenimis, 2020 metais bendrasis 

mirtingumo rodiklis (1 000 gyventojų) Klaipėdos rajono savivaldybėje buvo 11,0 mirusiųjų/1 000 gyventojų. Tais 

metais šioje savivaldybėje mirė 674 asmenys. Bendrasis mirtingumo rodiklis (1 000 gyventojų) Klaipėdos rajono 

savivaldybėje 2020 metais buvo mažesnis tiek už visos Klaipėdos apskrities, tiek už visos mūsų šalies bendruosius 

mirtingumo rodiklius, kurie tuomet siekė 15,0 mirusiųjų/1 000 gyventojų (Klaipėdos apskrityje) ir 15,6 

mirusiuosius/1 000 gyventojų (Lietuvoje). 
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74 pav. Bendrojo mirtingumo rodiklio (1 000 gyventojų) pokytis Klaipėdos rajono savivaldybėje, Klaipėdos 

apskrityje ir Lietuvoje 2017–2020 metais (Lietuvos statistikos departamento duomenys). 

 

Mirties priežasčių struktūra. Higienos instituto Sveikatos informacijos centro duomenimis, 2020 metais 

Klaipėdos rajono savivaldybėje didžiausi gyventojų mirtingumo rodikliai (100 000 gyv.) buvo nuo kraujotakos 

sistemos ligų (588,1/100 000 gyv.) bei piktybinių navikų (200,4/100 000 gyv.), o mažiausi gyventojų mirtingumo 

rodikliai (100 000 gyv.) – nuo infekcinių ligų ir kvėpavimo sistemos ligų (atitinkamai 19,5/100 000 gyv.; 31,0/100 

000 gyv.). Tiek visoje Klaipėdos apskrityje, tiek visoje mūsų šalyje 2020 metais mirties priežasčių struktūra buvo 

tokia pati kaip ir analizuojamoje teritorijoje. Didžiausi gyventojų mirtingumo rodikliai (100 000 gyv.) Klaipėdos 

apskrityje bei Lietuvoje tuomet buvo nuo kraujotakos sistemos ligų (atitinkamai 770,9/100 000 gyv.; 820,8/100 

000 gyv.) ir piktybinių navikų (atitinkamai 311,3/100 000 gyv.; 293,8/100 000 gyv.), o mažiausi – nuo infekcinių 

ligų bei kvėpavimo sistemos ligų. 

 

75 pav. Mirtingumo rodiklio (100 000 gyv.) pokytis pagal mirties priežastis Klaipėdos rajono savivaldybėje, 

Klaipėdos apskrityje ir Lietuvoje 2020 metais (Higienos instituto Sveikatos informacijos centro duomenys). 

 

Gyventojų sergamumo rodiklių analizė. 

Analizuojant 2017–2020 metų laikotarpio Klaipėdos rajono savivaldybės, Klaipėdos apskrities bei visos 

mūsų šalies gyventojų (suaugusiųjų (nuo 18 metų)) sergamumo rodiklius (1 000 gyventojų), stebima šių rodiklių 
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mažėjimo tendencija visose aukščiau nurodytose administracinėse teritorijose. 2017 metais suaugusiųjų (nuo 18 

metų) sergamumo rodiklis (1 000 gyventojų) Klaipėdos rajono savivaldybėje siekė 722,8/1 000 gyventojų (2020 

metais – 632,3/1 000 gyventojų), Klaipėdos apskrityje – 847,2/1 000 gyventojų (2020 metais – 819,5/1 000 

gyventojų), o visoje Lietuvoje – 847,4/1 000 gyventojų (2020 metais – 822,5/1 000 gyventojų). 2017–2020 metų 

laikotarpiu stebima ir vaikų (0–17 metų) sergamumo rodiklių (1 000 gyventojų) mažėjimo tendencija tiek 

Klaipėdos rajono savivaldybėje (nuo 869,9/1 000 gyventojų (2017 metais) iki 772,3/1 000 gyventojų (2020 

metais)), tiek visoje Klaipėdos apskrityje (nuo 953,5/1 000 gyventojų (2017 metais) iki 847,8/1 000 gyventojų 

(2020 metais)), tiek visoje mūsų šalyje (nuo 932,1/1 000 gyventojų (2017 metais) iki 820,7/1 000 gyventojų (2020 

metais)). 

 

76 pav. Sergančių asmenų (suaugusiųjų (nuo 18 metų)) skaičiaus (1 000 gyventojų) pokytis Klaipėdos rajono 

savivaldybėje, Klaipėdos apskrityje ir Lietuvoje 2017–2020 metais (Higienos instituto Sveikatos informacijos centro 

duomenys). 

 

77 pav. Sergančių asmenų (vaikų (0–17 metų)) skaičiaus (1 000 gyventojų) pokytis Klaipėdos rajono savivaldybėje, 

Klaipėdos apskrityje ir Lietuvoje 2017–2020 metais (Higienos instituto Sveikatos informacijos centro duomenys). 

 

Higienos instituto Sveikatos informacijos centro duomenimis, 2017–2020 metų laikotarpiu tiek Klaipėdos 

rajono savivaldybės, tiek visos Klaipėdos apskrities didžiausias sergančių asmenų skaičius 1 000 gyventojų buvo 

kraujotakos sistemos ligomis (I00-I99), kvėpavimo sistemos ligomis (J00-J99), o mažiausias – tam tikromis 

perinatalinio laikotarpio būklėmis (P00-P96) bei įgimtomis formavimosi ydomis, deformacijomis ir chromosomų 

anomalijomis (Q00-Q99). 
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15 lentelė. Klaipėdos rajono savivaldybės ir Klaipėdos apskrities sergančių įvairiomis ligomis asmenų 

skaičius 1 000 gyventojų 2017–2020 metais (Higienos instituto Sveikatos informacijos centro 

duomenys). 

Eil. 

Nr. 
Diagnozė 

Klaipėdos rajono savivaldybės 

sergančių asmenų skaičius  

1 000 gyventojų 

Klaipėdos apskrities  

sergančių asmenų skaičius  

1 000 gyventojų 

Metai Metai 

2017 2018 2019 2020 2017 2018 2019 2020 

1. A00-B99 Tam tikros infekcinės ir 

parazitų sukeliamos ligos 
71,7 67,4 65,4 47,6 75,6 78,0 79,6 58,2 

2. 
C00-D48 Navikai 78,2 75,0 76,6 59,5 94,5 93,2 96,3 77,2 

3. 

D50-D89 Kraujo ir kraujodaros 

organų ligos bei tam tikri 

sutrikimai, susiję su imuniniais 

mechanizmais 

25,8 29,0 30,0 22,6 31,3 34,1 37,3 30,5 

4. E00-E90 Endokrininės, mitybos ir 

medžiagų apykaitos ligos 
154,7 161,4 169,1 141,1 196,3 210,2 226,8 196,4 

5. F00-F99 Psichikos ir elgesio 

sutrikimai 
86,3 87,8 85,2 81,3 109,8 115,0 117,1 114,2 

6. 
G00-G99 Nervų sistemos ligos 107,6 109,2 107,9 89,7 134,8 141,7 145,4 126,1 

7. H00-H59 Akies ir jos priedinių 

organų ligos 
170,1 170,4 164,3 125,2 209,9 212,6 207,4 162,1 

8. H60-H95 Ausies ir speninės 

ataugos ligos 
56,9 56,2 56,2 38,4 68,4 69,9 72,9 51,4 

9. 
I00-I99 Kraujotakos sistemos ligos 257,8 255,6 251,8 229,2 307,2 316,6 323,7 304,5 

10. 
J00-J99 Kvėpavimo sistemos ligos 322,5 336,4 299,9 223,1 347,0 372,2 351,1 262,4 

11. 
K00-K93 Virškinimo sistemos ligos 221,5 223,2 223,6 175,8 262,5 279,4 294,0 243,4 

12. 
L00-L99 Odos ir poodžio ligos 84,9 76,8 72,9 57,7 98,9 98,6 97,5 79,3 

13. M00-M99 Jungiamojo audinio ir 

raumenų bei skeleto ligos 
224,2 227,7 227,5 192,7 243,0 258,8 266,1 235,4 

14. N00-N99 Lytinės ir šlapimo 

sistemos ligos 
163,0 161,9 158,1 122,7 188,2 194,3 198,7 160,5 

15. O00-O99 Nėštumas, gimdymas ir 

laikotarpis po gimdymo 
29,1 28,2 28,0 24,7 30,7 30,2 30,2 26,0 

16. P00-P96 Tam tikros perinatalinio 

laikotarpio būklės 
3,2 2,9 2,7 2,7 3,0 2,9 2,8 2,4 

17. 
Q00-Q99 Įgimtos formavimosi 

ydos, deformacijos ir chromosomų 

anomalijos 

14,1 13,6 12,7 11,4 15,7 15,5 14,9 13,6 

18. 

R00-R99 Simptomai, požymiai ir 

nenormalūs klinikiniai bei 

laboratoriniai radiniai, 

neklasifikuojami kitur 

152,3 153,0 151,8 127,0 154,5 160,1 172,8 153,5 

19. 
S00-T98, U50-Y98 Sužalojimai, 

apsinuodijimai ir tam tikri išorinių 

poveikių padariniai 

147,7 149,0 144,7 111,3 152,1 158,5 160,4 129,7 
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Gyventojų rizikos grupių populiacijoje analizė (aprašomos svarbiausios gyventojų rizikos grupės, 

ypač atkreipiant dėmesį į pažeidžiamiausias grupes, pvz., vaikus, pagyvenusius žmones, mažas pajamas 

turinčiuosius) 

Lietuvos statistikos departamento duomenimis, 2021 metų pradžioje vaikų skaičius Klaipėdos rajono 

savivaldybėje siekė 12 352 asmenis, Klaipėdos apskrityje 60 687 asmenis, o visoje mūsų šalyje – 498 318 asmenų. 

Nuo 2017 metų pradžios iki 2021 metų pradžios vaikų skaičius Klaipėdos rajono savivaldybėje padidėjo 10,2 

proc. (1 260 asmenų), o visoje Klaipėdos apskrityje – 0,8 proc. (462 asmenimis). Pažymėtina, jog visoje Lietuvoje 

vaikų skaičius aukščiau nurodytu laikotarpiu sumažėjo (nuo 510 388 asmenų (2017 metų pradžioje) iki 498 318 

asmenų (2021 metų pradžioje)). 

Lietuvos statistikos departamento duomenimis, 2020 metais vidutinis metinis valstybinio socialinio 

draudimo senatvės pensijas gaunančių asmenų skaičius Klaipėdos rajono savivaldybėje siekė 9 014 asmenų 

(valstybinio socialinio draudimo senatvės pensijas gaunančių asmenų skaičius, tenkantis 1 tūkst. darbingo 

amžiaus gyventojų, šioje savivaldybėje tuomet buvo 224 asmenys). 2017–2020 metų laikotarpiu vidutinis metinis 

šios rūšies valstybinio socialinio draudimo pensijas gaunančių asmenų skaičius padidėjo tiek Klaipėdos rajono 

savivaldybėje (707 asmenimis), tiek visoje Klaipėdos apskrityje (2 708 asmenimis), tiek ir visoje mūsų šalyje 

(21 476 asmenimis). 

Lietuvos statistikos departamento duomenimis, 2020 metais Klaipėdos rajono savivaldybėje iš viso 

buvo registruoti 2 757 bedarbiai. 2017–2020 metų laikotarpiu registruotų bedarbių skaičius šioje savivaldybėje 

padidėjo 31,3 proc. (862 asmenimis). Atkreiptinas dėmesys, jog registruotų bedarbių skaičiaus didėjimo 

tendencija 2017–2020 metų laikotarpiu buvo stebima tiek visoje Klaipėdos apskrityje (nuo 13 101 asmens (2017 

metais) iki 20 723 asmenų (2020 metais)), tiek ir visoje mūsų šalyje (nuo 139 615 asmenų (2017 metais) iki 

216 187 asmenų (2020 metais)). 2017–2020 metų laikotarpiu registruotų bedarbių ir darbingo amžiaus gyventojų 

santykis (proc.) taip pat padidėjo visose aukščiau nurodytose administracinėse teritorijose. 2017 metais šis rodiklis 

Klaipėdos rajono savivaldybėje siekė 5,4 proc., Klaipėdos apskrityje – 6,6 proc., o visoje Lietuvoje – 7,9 proc. 

2020 metais registruotų bedarbių ir darbingo amžiaus gyventojų santykis Klaipėdos rajono savivaldybėje siekė 

7,1 proc., Klaipėdos apskrityje – 10,6 proc., o visoje mūsų šalyje – 12,6 proc. 

Analizuojant 2017–2020 metų laikotarpio socialinės pašalpos gavėjų skaičiaus dinamiką, stebima 

akivaizdi šio rodiklio mažėjimo tendencija tiek Klaipėdos rajono savivaldybėje, tiek visoje Klaipėdos apskrityje, 

tiek ir visoje Lietuvoje. 2017 metais socialinės pašalpos gavėjų skaičius Klaipėdos rajono savivaldybėje siekė 686 

asmenis, Klaipėdos apskrityje – 4 813 asmenų, visoje mūsų šalyje – 74 548 asmenis, o 2020 metais socialinės 

pašalpos gavėjų skaičius Klaipėdos rajono savivaldybėje siekė 567 asmenis, Klaipėdos apskrityje – 3 409 asmenis, 

Lietuvoje – 56 039 asmenis. Socialinės pašalpos gavėjų skaičius, tenkantis 1 tūkst. gyventojų Klaipėdos rajono 

savivaldybėje 2020 metais siekė 9 asmenis, Klaipėdos apskrityje – 11 asmenų, o visoje mūsų šalyje – 20 asmenų. 

2.8.2 Artimiausia gyvenamoji, visuomeninė aplinka 

Artimiausi gyvenamieji namai: 

• artimiausias veiklai yra gyvenamas namas Klaipėdos r. sav., Priekulės sen., Svencelės k., Svencelės 

g. 87A, kuris ribojasi su nagrinėjama teritorija; 

• gyvenamas namas adresu Klaipėdos r. sav., Priekulės sen., Svencelės k., Svencelės g. 87, nuo 

nagrinėjamos teritorijos ribų nutolęs apie 14 m; 

• gyvenamas namas adresu Klaipėdos r. sav., Priekulės sen., Svencelės k., Svencelės g. 85, nuo 

nagrinėjamos teritorijos ribų nutolęs apie 24 m; 

• gyvenamas namas adresu Klaipėdos r. sav., Priekulės sen., Svencelės k., Svencelės g. 83D, nuo 

nagrinėjamos teritorijos ribų nutolęs apie 70 m; 
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• gyvenamas namas adresu Klaipėdos r. sav., Priekulės sen., Svencelės k., Svencelės g. 83, nuo 

nagrinėjamos teritorijos ribų nutolęs apie 140 m; 

• gyvenamas namas adresu Klaipėdos r. sav., Priekulės sen., Svencelės k., Svencelės g. 60, nuo 

nagrinėjamos teritorijos ribų nutolęs apie 85 m; 

• gyvenamas namas adresu Klaipėdos r. sav., Priekulės sen., Svencelės k., Svencelės g. 62, nuo 

nagrinėjamos teritorijos ribų nutolęs apie 170 m; 

• gyvenamas namas adresu Klaipėdos r. sav., Priekulės sen., Svencelės k., Svencelės g. 66, nuo 

nagrinėjamos teritorijos ribų nutolęs apie 170 m; 

• gyvenamas namas adresu Klaipėdos r. sav., Priekulės sen., Svencelės k., Svencelės g. 70, nuo 

nagrinėjamos teritorijos ribų nutolęs apie 205 m. 

 

78 pav. Gyvenamieji namai planuojamos veiklos atžvilgiu 

 

Artimiausias mokslo paskirties pastatas – Klaipėdos r. Priekulės vaikų lopšelio-darželio Drevernos 

skyrius (Klaipėdos r. sav., Priekulės sen., Drevernos k., Žvejų g. 2) – nuo planuojamos ūkinės veiklos teritorijos 

nutolęs apie 4,2 km atstumu šiaurės kryptimi. 

Artimiausias gydymo paskirties pastatas – Klaipėdos rajono savivaldybės Priekulės pirminės sveikatos 

priežiūros centro Drevernos medicinos punktas (Klaipėdos r. sav., Priekulės sen., Drevernos k., Bangų g. 6) – nuo 

planuojamos ūkinės veiklos teritorijos nutolęs apie 4,0 km atstumu šiaurės kryptimi. 

Artimiausi poilsio paskirties pastatai: sodyba „Pamario burė“ (Klaipėdos r. sav., Priekulės sen., 

Svencelės k., Svencelės g. 54) nuo planuojamos ūkinės veiklos teritorijos nutolusi apie 330 m atstumu rytų 

kryptimi; sodyba „Svencelės sodyba“ (Klaipėdos r. sav., Priekulės sen., Svencelės k., Svencelės g. 67) nutolusi 

apie 600 m atstumu šiaurės kryptimi; sodyba „Svencelės krantas“ (Klaipėdos r. sav., Priekulės sen., Svencelės k., 

Svencelės g. 90) nutolusi apie 760 m atstumu pietryčių kryptimi. 
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Artimiausi sportui skirti objektai: jėgos aitvarų mokykla „Go2kite“ (Klaipėdos r. sav., Priekulės sen., 

Svencelės k.) nuo planuojamos ūkinės veiklos teritorijos nutolusi apie 950 m atstumu šiaurės kryptimi; vandens 

sporto akademija „Knots“ ir kaitų mokykla „Life is life“ (Klaipėdos r. sav., Priekulės sen., Svencelės k.) nuo 

planuojamos ūkinės veiklos teritorijos nutolę apie 990 m atstumu šiaurės kryptimi. 

Artimiausi kultūros paskirties pastatai: Gargždų krašto muziejaus filialas J. Gižo etnografinė sodyba 

(Klaipėdos r. sav., Priekulės sen., Drevernos k., Žvejų g. 13) nuo planuojamos ūkinės veiklos teritorijos nutolusi 

apie 4,0 km atstumu šiaurės kryptimi; Drevernos apžvalgos bokštas (Klaipėdos r. sav., Priekulės sen., Drevernos 

k., Pamario g.) nutolęs apie 4,0 km atstumu šiaurės kryptimi; Klaipėdos rajono savivaldybės Jono Lankučio 

viešosios bibliotekos Drevernos filialas ir Priekulės kultūros centro Drevernos kultūros namai (Klaipėdos r. sav., 

Priekulės sen., Drevernos k., Žemaičių g. 2) nutolę apie 4,1 m atstumu šiaurės kryptimi. 

Artimiausias religinės paskirties pastatas – Priekulės Šv. Antano Paduviečio parapija (Klaipėdos r. sav., 

Priekulės sen., Priekulė, Turgaus g. 11) – nuo planuojamos ūkinės veiklos teritorijos nutolęs apie 9,0 km atstumu 

šiaurės rytų kryptimi. 

2.8.3. Planuojamos ūkinės veiklos tikėtinas poveikis visuomenės sveikatai dėl biologinių 

(patogeniniai mikroorganizmai, parazitiniai organizmai, virusai), cheminių (oro tarša, dirvožemio 

tarša, vandens tarša, erzinantys kvapai), fizikinių (triukšmas, infragarsas, vibracija, 

elektromagnetiniai laukai, jonizuojančioji spinduliuotė, šviesa, šiluma), kitų (kvapas, šešėlių 

mirgėjimas) veiksnių 

Poveikis visuomenės sveikatai dėl biologinių (patogeniniai mikroorganizmai, parazitiniai organizmai, 

virusai)  nenumatomas, veikla nesusijusi su šia tarša. 

Poveikis dėl cheminių (oro tarša, kvapai) nenumatomas (pateikta kitame ataskaitos skyriuje). 

Poveikis dėl dirvožemio taršos,  vandens taršos  nenumatomas, veikla nėra tarši, taip pat numatomos 

naftos gaudyklės nuo kietų dangų.  

 

Akustinė situacija (vertinimo metodas, esama situacija, prognozuojama situacija, poveikio 

vertinimas, priemonės) 

Vertinimo metodas. Lietuvoje triukšmas yra reglamentuojamas teisės aktu - gyvenamuosiuose ir 

visuomeniniuose paskirties pastatuose bei jų aplinkoje leidžiamus triukšmo dydžius nustatyto Lietuvos higienos 

norma HN 33:2011 „Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų 

aplinkoje“, patvirtintoje Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m., birželio 13 d. įsakymu Nr. 

V-604 (su vėlesniais pakeitimais).  

16 lentelė. Didžiausi leidžiami triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties 

pastatuose bei jų aplinkoje pagal 2018 m. pakeistą HN 33:2011 

Eil. 

Nr. 
Objekto pavadinimas Paros laikas* 

Ekvivalentinis 

garso slėgio lygis 

(LAeqT), dBA 

Maksimalus 

garso slėgio lygis 

(LAFmax), dBA 

1 2 3 4 5 

1. Gyvenamųjų pastatų gyvenamosios patalpos, 

visuomeninės paskirties pastatų miegamieji 

kambariai, stacionarinių asmens sveikatos 

priežiūros įstaigų palatos 

diena 

vakaras 

naktis 

45 

40 

35 

55 

50 

45 
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2. Visuomeninės paskirties pastatų patalpos, 

kuriose vyksta mokymas ir (ar) ugdymas 

– 45 55 

3. Gyvenamųjų pastatų ir visuomeninės paskirties 

pastatų (išskyrus maitinimo ir kultūros paskirties 

pastatus) aplinkoje, veikiamoje transporto 

sukeliamo triukšmo 

diena 

vakaras 

naktis 

65 

60 

55 

70 

65 

60 

4. Gyvenamųjų pastatų ir visuomeninės paskirties 

pastatų (išskyrus maitinimo ir kultūros paskirties 

pastatus) aplinkoje, išskyrus transporto 

sukeliamą triukšmą 

diena 

vakaras 

naktis 

55 

50 

45 

60 

55 

50 

* Paros laiko (dienos, vakaro ir nakties) pradžios ir pabaigos valandos suprantamos taip, kaip apibrėžta Lietuvos 

Respublikos triukšmo valdymo įstatymo [1] 2 straipsnio 3, 9 ir 28 dalyse nurodytų dienos triukšmo rodiklio (Ldienos), vakaro 

triukšmo rodiklio (Lvakaro) ir nakties triukšmo rodiklio (Lnakties) apibrėžtyse. 

Paros laiko periodai: dienos metas (nuo 7 val. iki 19 val.), nakties metas (nuo 22 val. iki 7 val.), 

vakaro metas (nuo 19 val. iki 22 val.). 

Esama situacija. Šiuo metu analizuojama teritorija nėra užstatyta, jokių triukšmingų įrenginių ar 

triukšmingų procesų nėra ir nėra vykdoma, gretimybėje taip pat jokių reikšmingų mobilių ir stacionarių triukšmo 

šaltinių nėra. 

Prognozuojama situacija. Įgyvendinus PŪV, pagrindiniai triukšmo šaltiniai bus tik transporto 

priemonių srautas į/iš PŪV teritorijos. Prognozuojamas srautas į/iš teritorijos automobiliais sudarys ~500 

aut./parą. Į analizuojamą teritoriją bus galima patekti/išvažiuoti per du planuojamus įvažiavimus/išvažiavimus. 

Atsižvelgiant į tai, kad pagrindinis triukšmo šaltinis bus PŪV transporto srautas, didžiausias galimas poveikis gali 

būti gyventojams adresu Svencelės g. 60, dėl PŪV transporto keliamo triukšmo privažiavimo kelyje.  

Prognozuojamas analizuojamo objekto darbo laikas šviesusis paros periodas. 

 

79 pav. PŪV transporto judėjimas iki PŪV teritorijos (Mėlyna spalva) 



Poveikio aplinkai vertinimo ATASKAITA. Mišrios funkcinės paskirties teritorijos vystymas Svencelės kaime, Priekulės 

seniūnijoje, Klaipėdos rajono savivaldybėje 

 

120 

 

Siekiant įvertinti ar dėl PŪV transporto keliamo triukšmo privažiavimo kelyje nebus viršijimų ties 

artimiausiais gyventojais, atlikti triukšmo skaičiavimai ties gyvenamojo namo adresu Svencelės g. 60 žemės 

sklypo riba (remiantis HN 33:2011).  

 

80 pav. PŪV transporto judėjimas iki PŪV teritorijos (Mėlyna spalva) ir gyvenamojo namo adresu Svencelės g. 60 

žemės sklypo riba 

 

Nuo privažiavimo kelio ašinės linijos iki artimiausio gyvenamojo namo žemės sklypo ribos (Svencelės 

g. 60) yra 10 m atstumas.  Daroma prielaida, kad tiek gyventojai, svečiai ar klientai į teritoriją atvyks M (M1, M2, 

M3) ir N (N1, N2, N3) klasės automobiliais. Vadovaujantis „Noise limits for motor vehicles“ COUNCIL OF THE 

EUROPEAN UNION. Brussels, 15 November 2013, M ir N klasės automobilų keliamo triukšmo dydis siekia nuo 

72 iki 82 dB, remiantis įvairiausiomis skaičiuoklėmis2 maksimalus triukšmo lygis priklausomai nuo automobilio 

klasės ties gyventojo sklypo riba gali siekti nuo 41,6 dB(A) iki 51,6 dB(A) ir neviršytų HN 33:2011 ribinių verčių 

kurios taikomos tiek ekvivalentiniam tiek maksimaliam triukšmui visiems paros periodais. 

Atlikti skaičiavimai rodo, kad srautas yra per mažas, kad turėtų ir darytų reikšmingą poveikį akustinei 

aplinkai.  

 

 

 
2 https://noisetools.net/barriercalculator?source=[1.5,500,72]&receiver=[1.5,10]&barrier=[0,0,5]&G=0.5 
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Planuojamos ūkinės veiklos poveikis visuomenės sveikatos būklei. 

Triukšmas yra vienas iš labiausiai žmones erzinančių, poveikį sveikatai darančių veiksnių, tačiau šiuo 

aspektu neaktuali, nes – kuriama poilsio teritorija, todėl triukšminga veikla nebus vykdoma.  

Sveikatą galinčiam įtakoti paviršinio ir požeminio vandens, dirvožemio apsaugai yra numatytos 

priemonės, kurios pateiktos suvestinėje priemonių lentelėje (žr. 17 lentelė). 

Planuojamos ūkinės veiklos metu psichologiniai veiksniai, kaip vieni iš veiksnių, galinčių daryti įtaką 

visuomenės sveikatai, nėra numatomi dėl žemiau pateikiamų motyvų: 

• teritorija, kurioje planuojama ūkinė veikla, bus naudojama atsižvelgiant į pagrindinę žemės 

naudojimo paskirtį bei naudojimo būdą; 

• ūkinė veikla bus vykdoma užtikrinant teisės aktuose ir / ar kituose dokumentuose keliamus 

reikalavimus tokio pobūdžio veikloms; 

• galimi konfliktai dėl kitų sveikatai įtaką darančių veiksnių (aplinkos oro taršos, triukšmo) 

nenumatomi, kadangi veikla triukšmo, oro taršos ar kvapų aspektais yra neaktuali. 

 

Psichologiniai veiksniai. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta šioje ataskaitoje, galima teigti, jog 

planuojama ūkinė veikla turės teigiamą poveikį tiek ekonominiu, tiek socialiniu aspektu, kadangi vykdant šią 

veiklą bus skatinamos verslo investicijos, kuriamos darbo vietos, didės sumokamų mokesčių dalis tiek į šalies, 

tiek į savivaldybės biudžetus. 

2.8.4. Apsaugos zonos, sanitarinės apsaugos zonos 

Užstatomai teritorijai (planuojamam kompleksui) sanitarinė apsaugos zona nėra nustatoma, todėl 

apribojimų gyventojų nekilnojamajam turtui dėl planuojamos veiklos nebus. 

Planuojama mažųjų laivų prieplauka taip pat neturės sanitarinės apsaugos zonų, todėl apribojimų 

gyventojų nekilnojamajam turtui dėl planuojamos veiklos taip pat nebus. 

Visos kitos apsaugos zonos (vandens telkinių, elektros linijų ir pan.) yra nustatytos planuojamuose 

sklypuose, kurie nuosavybės teise priklauso PŪV organizatoriui – UAB „Dominent“. 

 

2.9 RIZIKOS ANALIZĖ IR JOS VERTINIMAS  

Ekstremalių situacijų tikimybė. Planuojamos ūkinės veiklos vieta nepatenka į karstinių regionų zonas, 

dėl kurių galimos  ekstremalios situacijos. PŪV nepriskiriama veiklai, kur galimos didelės avarijos (pavyzdžiui, 

pavojingų cheminių medžiagų išsiliejimai,  pavojingi kroviniai, dujų nuotėkis ir pan.). 

Veikla nesusijusi su gamyba, todėl avarijų tikimybė itin menka. 

Didžiausia veiksnių pažeidžiamumo rizika galima gaisro atveju, dėl pavojaus gyventojų sveikatai ir 

padidėjusiai oro taršai nuo gaisro dūmų, dėl gaisro gesinimui panaudoto vandens nutekėjimo į aplinką.  

Taip par ekstremalių situacijų rizika galima dėl potvynių, kadangi teritorija patenka į užliejamas 

teritorijas. Ekstremalios situacijos dėl užliejamumo bus suvaldytos, kadangi planuojamas reljefo pakėlimas, iki 

leistinos statyti altitudės. 

Ekstremalių situacijų tikimybė. Tuo atveju jei įvyktų nenumatytas atvejis ar avarija, turi būti 

kviečiama priešgaisrinė gelbėjimo tarnyba, kad sulaikyti išsiliejusius teršalus. 
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Ekstremalių įvykių prevencija. Avarinio išsiliejimo metu į aplinką patekę ir sulaikyti teršalai turi būti 

operatyviai surenkami ir pašalinami. Tam tinka naudoti: 

• birų smėlį. Tinka naftos angliavandeniliams ir cheminėms medžiagoms surinkti. Smėlis turi būti 

laikomas sausai. Panaudotą smėlį būtina pašalinti iš gamtinės aplinkos; 

• smėlio maišus. Smėlio maišai gali būti naudojami nukreipti išsiliejusius teršalus į jų sulaikymo 

vietą, užblokuoti ir sulaikyti teršalus; 

• sorbentus. Taikoma likviduojant naftos angliavandenilių išsiliejimą. Lietuvoje siūlomi įvairių 

gamintojų produktai: sorbentų granulės, dribsniai, sorbuojantys čiužiniai, kilimėliai, rankovės. 

Sorbuojanti bona (rankovė) skirta naftos produktams nuo vandens paviršiaus surinkti ir naftos 

produktų plėvelės plitimui vandenyje sustabdyti. 

Taip pat pirminiam teršalų sulaikymui ekstremalios situacijos atveju, pasitarnaus numatomos naftos 

gaudyklės, kurios skirtos kasdienei apsaugai nuo teršalų. 

 

2.10 ALTERNATYVŲ ANALIZĖ IR JŲ VERTINIMAS 

Kompleksas planuojamas vadovaujantis galiojančiu Klaipėdos rajono bendruoju planu. Pagal SPAV 

aprašą (https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.239479/asr), strateginis pasekmių vertinimas 

nereikalingas, kadangi pagal pkt.“ 3. Aprašas netaikomas rengiant ir tvirtinant: 3.4. detaliuosius planus toje 

savivaldybės dalyje, kurioje atliktas savivaldybės dalies bendrojo plano vertinimas, ir jeigu nesuplanuotas joks 

kitas kiekybinis ir kokybinis poveikis aplinkai, išskyrus pirmiau įvertintą“. 

Šioje ataskaitoje vertinamos dvi alternatyvos su galimais techninių ir technologinių sprendinių variantai: 

1. 0 alternatyva (nieko nedarymo). 

2. Planuojamos veiklos įgyvendinimas. Vietos alternatyva nenagrinėjama. Ataskaitoje 

nagrinėtos PŪV sprendinių techninės, taip pat poveikį mažinančių priemonių sprendinių 

alternatyvos, pasiūlytos priemonės. 

PAV ataskaitos rengimo metu svarstytos šios priemonių alternatyvos: 

• Svarstytas aplink nesaugomą salą esančių kanalų platinimas, kad jachtos ir kiti laiveliai galėtų 

įplaukti ne tik per šiaurinę, bet ir pietinę salos pusę, tačiau vertinant poveikį aplinkai pasirinkta 

mažiausius pokyčius lemianti alternatyva, laivybą vykdyti tik per vieną pusę (šiaurinėje dalyje). 

• Atsižvelgiant į žuvų tyrimus, buvo priimta kanalų, kurie skiria saugomas teritorijas nuo 

urbanizuojamos teritorijos praplatinimo 6 metrais strategija, taip atitolinant gamtines teritorijas 

nuo urbanizuojamos zonos, siekiant dar labiau apribojant natūraliai žmonių patekimą. Žmonių 

patekimas prie Kuršių marių bus galimas tik per pralaidą, kuri sujungs urbanizuojamą teritoriją 

su nesaugoma sala. 

• Svarstyti vidinių mažesniųjų kanalų užpylimo variantai, pagal UAB „Hidroterra“ hidraulinius 

skaičiavimus, pateiktos rekomendacijos projektavimui, nustatyta, kad užpylimai galimi, jų 

poveikis nereikšminis apylinkių hidrologiniam režimui. 

• Svarstytos paukščių apsaugos priemonės ir PAV rengimo metu, išnagrinėjus medžiagą prieita 

argumentuotos išvados, kad efektyviausia paukščių buveines apsaugotų darbų ribojimas 

jautriausiais laikotarpiais. 

• Svarstytos planuotų želdinių rūšys, prieita išvada ir rekomenduotos rūšys dėl vietinių, būdingų 

augalų sodinimo. 
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• Svarstytas marių ir kanalų gilinimo pavojus saugomos rūšims. Pagal PAV rengimo eigoje turėtą 

medžiagą, prieita išvados, kad mariose gilinimas geriausia žemsiurbe, o sausumoje galima tiek 

žemsiurbe, tiek sunkiąją technika, svarbiausia laikytis rekomenduojamų darbų periodų dėl 

vandens buveinių apsaugos. 

• Svarstytas grunto atvežimas iš kitų teritorijų, tačiau prieita išvados, kad geriausia panaudoti 

marių ir kanalų gilinimo metu iškastą gruntą užstatomos teritorijos sukėlimui. 

• Ir kt. 

 

2.11 STEBĖSENA  

  

Stebėsena, susijusi su biologine įvairove. Atsižvelgiant, į tai, kad planuojamos užstatyti teritorijos 

gretimybėje yra paukščių apsaugai svarbios teritorijos/draustinis, rekomenduojama pirmojo etapo statybų metu 

(etapas labiausia nutolęs į šiaurę ir jo poveikis nebus reikšmingas) užsakovui lygiagrečiai atlikti paukščių 

stebėseną gretimoje aplinkoje paukščių perėjimo metu. Periodą ir stebėjimo taškus turėtų pasirinkti biologijos 

krypties išsilavinimą turintis specialistas prieš atlikdamas darbus. 

Ši stebėsena ir jos išvados galėtų padėti priimti tinkamus sprendimus tolesnių etapų darniam vystymui, 

patikslinant statybos laikus, ir parenkant periodus kada galima dirbti su triukšminga įranga, o kada tik atlikti 

apdailos, trinkelių klojimo ir kitus darbus, kurie yra pakankamai tylūs ir menkai trikdantys paukščius. 

 

 

2.12 TARPVALSTYBINIS POVEIKIS 

Nuo nagrinėjamos teritorijos iki kaimyninių valstybių yra 22 km atstumas, todėl tarpvalstybinio 

poveikio nebus. Šiuo aspektu poveikis nenagrinėjamas. 

 

3 PRIEMONIŲ SUVESTINĖ 

Atlikus vertinimą ir nustačius jautrias vietas yra rekomenduojamos ir, atsižvelgiant į 

rekomendacijas numatomos poveikio kraštovaizdžiui, biologinei įvairovei, saugomoms teritorijoms, 

dirvožemiui, paviršiniam ir požeminiam vandeniui ir kt., mažinimo priemonės, kurios padės išvengti 

reikšmingo neigiamo poveikio aplinkai, sumažinti ar kompensuoti galimą poveikį, kaip tai numato ir 

leidžia Poveikio aplinkai vertinimo tvarkos aprašas (Galiojanti suvestinė redakcija (nuo 2021-12-01)). 

17 Lentelė. Suvestinė priemonių lentelė 

Aplinkos 

komponentai, veiksniai 

Poveikio mažinimo priemonės 

 

 

Statybų metu Projektavimo ir eksploatacijos metu 

Triukšmas Organizacinės triukšmo prevencijos 

priemonės statybos darbų metu: 

 Pagal Lietuvos Respublikos 

triukšmo valdymo įstatymo 2004 m. spalio 

26 d. Nr. IX-2499 (Galiojanti suvestinė 

redakcija (nuo 2020-09-01)  14 straipsnio 2 

dalį triukšmo šaltinių valdytojai, 

planuojantys statybos, remonto, montavimo 

- 
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darbus gyvenamosiose vietovėse, privalo ne 

vėliau kaip prieš 7 kalendorines dienas iki 

šių darbų pradžios pateikti savivaldybės 

institucijoms informaciją apie triukšmo 

šaltinių naudojimo vietą, planuojamą 

triukšmo lygį ir jo trukmę per parą, triukšmo 

mažinimo priemones.  

Neigiamas triukšmo poveikis statybos 

metu yra trumpalaikis. Poveikio trukmė − 

nuo pasiruošimo darbų statybos objekto 

teritorijoje iki teritorijos sutvarkymo 

statybos darbų pabaigoje. Šiuo statybos 

periodu numatoma planuoti statybos darbų 

procesą. Statybos darbus su triukšmą 

skleidžiančia darbų įranga nedirbti prie 

šiaurinėje dalyje esančių gyvenamųjų 

pastatų švenčių ir poilsio dienomis, o darbo 

dienomis numatoma nedirbti vakaro (19:00–

22:00 val.) ir nakties (22:00–07:00 val.) 

metu (LR Triukšmo valdymo įstatymas: 

triukšmo prevencija statybos metu).  

Kraštovaizdis Kraštovaizdžio vizualinei apsaugai,  

užstatymo darbus vykdyti etapais, Tolygiai 

vystant teritoriją į pietų pusę. 

Užstatymo aukštingumas turi neviršyti 16 

m. Užstatymą kraštovaizdyje paslėpti 

organizuotais želdynais, medžiais. Teritoriją, 

ypač pakeles ir išorinį užstatymo perimetrą 

želdinti pamario teritorijai būdingais 

medžiais – Gluosniais Salix sp..Teritorijos 

viduje – Drebulėmis Populus sp., 

Juodalksniais Alnus glutinosa, Beržais Betula 

pendula Betula pubescens. 

Saugomoms teritorijoms Teritorijoje, kuri patenka į Svencelės 

pievų botaninio-zoologinio draustinio 

teritoriją (PAST) ir Kuršių mariose (Kuršių 

marių biosferos poligonas – PAS ir BAST), 

taikomi Bendrieji buveinių ar paukščių 

apsaugai svarbių teritorijų nuostatai, todėl 

turi būti vadovaujamasi jais, taip pat ir 

Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų 

įstatyme gamtiniams ir kompleksiniuose 

draustiniuose bei botaniniuose-

zoologiniuose draustiniuose numatytais 

veiklos apribojimais. Statybai ar teritorijos 

vystymui reikalingų medžiagų ir 

mechanizmų saugojimas bei mechanizmų 

judėjimas saugomose teritorijose, 

nesusijusių su saugoma teritorija, darbų 

metu griežtai draudžiamas. 

Teritorijoje, kuri patenka į Svencelės pievų 

botaninio-zoologinio draustinio teritoriją 

(PAST) ir Kuršių mariose (Kuršių marių 

biosferos poligonas – PAST ir BAST), 

taikomi Bendrieji buveinių ar paukščių 

apsaugai svarbių teritorijų nuostatai, todėl turi 

būti vadovaujamasi jais, taip pat ir Specialiųjų 

žemės naudojimo sąlygų įstatyme gamtiniams 

ir kompleksiniuose draustiniuose bei 

botaniniuose-zoologiniuose draustiniuose 

numatytais veiklos apribojimais. 

Svencelės pelkės drenavimosi kanalą 

rekomenduojama palikti atvirą (ne 

vamzdžiuose), kelių zonose kertant tiltais. 

Taip užtikrinamas maksimalus (nepakitęs 

nuo esamo) vandentakio debitas bei 

sumažinamas galimas poveikis vamzdžio 

griūties, užsikimšimo, ar užšalimo metu. 

 

 

Biologinei įvairovei Nevykdyti statybų ir kitų triukšmingų darbų 

paukščių perėjimo metu (nuo kovo 15 d. iki 

rugpjūčio 1 d.). 

 

Tuo pačiu laikotarpiu nevykdyti kanalų 

gilinimo darbų, o darbus Kuršių mariose 

riboti (vykdyti su Kuršių nerijos 

nacionalinio parko direkcijos suderinimu) ir 

pavasarinių bei rudeninių paukščių 

Riboti žmonių srautus, sausumoje paukščių 

perėjimo metu (nuo kovo 15 d. iki rugpjūčio 

1 d.), o vandens pramogas tuo pačiu 

laikotarpiu bei pavasarinių ir rudeninių 

paukščių migracijų metu (kovo–balandžio ir 

rugpjūčio–lapkričio mėnesiais). Tai galima 

realizuoti įrengiant pakeliamą tiltą ant 

kelio/tako vedančio per kanalą, į 

analizuojamoje teritorijoje esančią 

draustinio/Natura2000 teritorijos dalį. Tilto 
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migracijų metu kovo–balandžio ir 

rugpjūčio–lapkričio mėnesiais. 

 

Bet kokie šiuo periodu vykdomi darbai 

saugose teritorijose ir jiems artimoje 

aplinkoje, jie turi būti  suderinti su Kuršių 

nerijos nacionalinio parko direkcija. 

 

Žuvų neršto periodu (nuo balandžio 15 d. iki 

birželio 15 d.) neturi būti vykdomi darbai 

vandenyje. 

Siekiant apsaugoti besiveisiančius 

varliagyvius, nerekomenduojami vandens 

telkinių (kanalų, ir pan.) tvarkymo darbai 

varliagyvių neršto ir buožgalvių vystymosi 

iki suaugėlio metu nuo kovo pradžios (esant 

ankstyvam pavasariui) iki liepos pradžios. 

 

 

pakėlimo administravimą patikint Kuršių 

nerijos nacionalinio parko direkcijai. 

 
Siekiant maksimaliai išlaikyti esamos 

teritorijos florą ir jai būdingus požymius, 

planuojamai užstatyti teritorijai rekultivuoti 

naudoti prieš tai nukastą tos pačios teritorijos 

derlingąjį dirvožemio sluoksnį. 

Želdinių apsauga. Kiek vertingesnius želdinius esančius 

ties Svencelės g. ir sankryža į planuojamą 

vystyti teritoriją statybų metu apsaugoti 

(pvz. aprišant kamieną lentomis) nuo galimo 

judančio sunkiasvorio transporto sukeltų 

pažeidimų. 

Neplanuoti želdinių į analizuojamą 

teritoriją patenkančioje saugomoje 

teritorijoje. Planuojamoje užstatyti 

teritorijoje planuoti pamario teritorijai 

būdingus medžius: Gluosnius Salix sp., 

Drebules Populus sp., Juodalksnius Alnus 

glutinosa, Beržus Betula pendula Betula 

pubescens. 

Reljefas Reljefo kėlimą vykdyti naujai atgabentą 

gruntą tolygiai skirstant iki maksimalios 

altitudes, nesukasant  jo į aukštesnes nei 16 

m krūvas. 

Reljefą keisti tik tiek, kiek būtina 

užtikrinant žmonių, jų turto saugumą. Tai 

apsaugotų aplinkines teritorijas nuo galimos 

taršos ekstremalių potvynių metu. 

Leidžiamas maksimalus reljefo pakėlimas 

(teritorijoje kurioje numatomas užstatymas) 

– iki 1,2 m altitudės (nuo esamos minimalios 

0,7 m). kelias. Kelio Nr. 2206 tęsinio, 

Svencelės g. altitudė ties analizuojama 

teritorija – 2,5 m. Į planuojamą teritoriją 

patenkančioje draustinio/Natura200 

teritorijos dalyje grunto kėlimas 

draudžiamas. 

Dirvožemis Keliant planuojamos užstatyti teritorijos 

altitudę, nukasus derlingą dirvožemio 

sluoksnį jį nedelsiant naudoti jau sukeltos 

altitudes teritorijos rekultivacijai, taip 

išsaugant ne tik pačio dirvožemio chemines 

savybes, bet ir teritorijai tipinę florą. 

Darbų metu turėti sorbentų, avarijų metu 

sugersiančių išsiliejusius naftos gaminius. 

Ruošiant teritoriją statyboms, žemės 

paviršiaus nukasimas turi būti vykdomas 

sluoksniais. Pirmiausiai nukasamas 

derlingasis dirvožemio sluoksnis. Jei dėl 

gruntų savybių reikalingas gilesnių 

sluoksnių iškasimas, jį reikia atlikti atskirai 

ir tokį gruntą saugoti atskirai, nemaišant su 

paviršiniu derlinguoju sluoksniu. 

Siekiant maksimaliai išlaikyti esamos 

teritorijos florą ir jai būdingus požymius, 

planuojamai užstatyti teritorijai rekultivuoti 

naudoti prieš tai nukastą tos pačios teritorijos 

derlingąjį dirvožemio sluoksnį. 

Paviršinis vanduo Darbų metu turėti sorbentų, avarijų metu 

sugersiančių išsiliejusius naftos gaminius 

Lietaus nuotėkas nuo kelių ir parkavimo 

vietų į atvirus telkinius išleisti tik po 

apvalymo nuo naftos produktų ir kietųjų 

dalelių. 
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Fekalines nuotekas jungti prie 

centralizuotų nuotėkų tinklų. 

Požeminis vanduo - Numatomos naftos gaudyklės, kurios bus 

įrengtos surinkti nuotekas nuo transporto 

kietų dangų, ir tik po apvalymo išleidžiamos 

į aplinką. 

Vietos, kiekis, našumas bus detalizuoti 

techniniame projekte 

Kultūros paveldas Vykdant darbus būtina vadovautis 

Lietuvos Respublikos Nekilnojamojo 

kultūros paveldo apsaugos įstatymo 

(Suvestinė redakcija nuo 2020-04-01) 9 

straipsnio 3 dalimi: „Jei atliekant statybos ar 

kitokius darbus bus aptikta archeologinių 

radinių ar kitų nekilnojamo daikto 

vertingųjų savybių, darbus atliekantys 

asmenys apie tai privalo pranešti 

savivaldybės paveldosaugos padaliniui 

<...>“. 

- 

Socialiniai-

ekonominiai veiksniai 

- - 

Materialinės vertybės - - 

Ekstremalūs įvykiai  Avarinio išsiliejimo metu į aplinką 

patekę ir sulaikyti teršalai turi būti 

operatyviai surenkami ir pašalinami. Tam 

tinka naudoti: 

• birų smėlį. Tinka naftos 

angliavandeniliams ir cheminėms 

medžiagoms surinkti. Smėlis turi būti 

laikomas sausai. Panaudotą smėlį būtina 

pašalinti iš gamtinės aplinkos; 

• smėlio maišus. Smėlio 

maišai gali būti naudojami nukreipti 

išsiliejusius teršalus į jų sulaikymo vietą, 

užblokuoti ir sulaikyti teršalus paviršinių 

nuotekų nuleidimo sistemose; 

• sorbentus. Taikoma 

likviduojant naftos angliavandenilių 

išsiliejimą. Lietuvoje siūlomi įvairių 

gamintojų produktai: sorbentų granulės, 

dribsniai, sorbuojantys čiužiniai, kilimėliai, 

rankovės. Sorbuojanti bona (rankovė) skirta 

naftos produktams nuo vandens paviršiaus 

surinkti ir naftos produktų plėvelės plitimui 

vandenyje sustabdyti. 

- 

 

 

Atsižvelgiant į tai, kad darbus planuojama vykdyti per 5-6 etapus, o pirmasis etapas apims šiaurinės 

teritorijos dalies užstatymą, tai yra atokiausia vieta nuo saugomų teritorijų, todėl atokiausios šio etapo namų 

statybos, kuri yra palei Svencelės gatvę – nebūtina stabdyti darbus nurodytais periodais. Šio etapo teritorijos 

užstatymui palei kanalą – darbų ribojimo laikotarpis jau taikomas. Plačiau pateikta schemoje žemiau. 
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81 pav. I etapo – šiaurės vakarinėje teritorijos dalyje darbų periodų apribojimas gali būti netaikomas, kadangi 

teritorijos dalis yra nutolusi atokiau nuo saugomų teritorijų. 

 

18 lentelėje pateikti apribojimai nebūtini I-ojo etapo šiaurės rytinės dalies statybos darbams sausumoje. 

 

18  Lentelė. Darbų apribojimų suvestinė pagal mėnesius (ribojimų mėnesiai pažymėti  spalva) 

 

Mėnesiai, 

kuriais 

draudžiami 

atitinkami 

darbai 

Apribojimas statybų ir kanalo gilinimo darbams (priemonė) 

Žuvų neršto 

periodu (nuo 

balandžio 15 d. iki 

birželio 15 d.) 

neturi būti 

vykdomi darbai 

vandenyje.  

Nevykdyti statybų ir kitų 

triukšmingų darbų paukščių 

perėjimo metu (nuo kovo 15 

d. iki rugpjūčio 1 d.),  o 

darbus Kuršių mariose riboti 

ir pavasarinių bei rudeninių 

paukščių migracijų metu 

kovo–balandžio ir 

rugpjūčio–lapkričio 

mėnesiais. 

Siekiant apsaugoti 

besiveisiančius 

varliagyvius, 

nerekomenduojami 

vandens telkinių 

(kanalų, ir pan.) 

tvarkymo darbai 

varliagyvių neršto ir 

buožgalvių vystymosi 

iki suaugėlio metu nuo 

kovo pradžios (esant 

ankstyvam pavasariui) 

iki liepos pradžios. 

Draudžiama kirsti ir genėti 

saugotinus medžius 

intensyviausiu laukinių 

veisimosi laikotarpiu, nuo 

kovo 15 d. iki rugpjūčio 1 

d., išskyrus atvejus, kai 

pateikiama eksperto, 

baigusio biologijos 

krypties studijas ir įgijusio 

kompetencijų ornitologijos 

srityje, pažyma, kad 

kertamame ir (ar) 

genimame medyje ir greta 

augančiuose medžiuose 

nėra besiveisiančių 

laukinių paukščių. 

Šiuo laikotarpiu 

nerekomenduojami ir visų 

kitų želdynų tvarkymo 

darbai. 

Sausis - - - - 
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Vasaris - - - - 

Kovas -    

Balandis     

Gegužė     

Birželis     

Liepa -  -  

Rugpjūis  -  -  

Rugsėjis - - - - 

Spalis - - - - 

Lapkritis - - - - 

Gruodis - - - - 

 

4 PROGNOZAVIMO METODŲ, ĮRODYMŲ, TAIKYTŲ NUSTATANT 

IR VERTINANT REIKŠMINGĄ POVEIKĮ APLINKAI, ĮSKAITANT 

PROBLEMAS APRAŠYMAS 

Atliekant poveikio aplinkai ir visuomenės sveikatai vertinimą, panaudoti šie kiekybiniai ar kokybiniai 

vertinimo metodai: 

• aplinkos informacijos analizė; 

• ūkinės veiklos organizatoriaus pateiktų turimų dokumentų, informacinės medžiagos apie veiklą, 

analizė; 

• literatūros apžvalga;  

• teisės aktų, reglamentuojančių atitinkamas planuojamos ūkinės veiklos sritis, analizė; 

• statistinių duomenų analizė; 

• natūriniai vietovės tyrimai. 

Šie aukščiau išvardinti kiekybiniai ar kokybiniai vertinimo metodai pasirinkti siekiant atlikti kokybišką 

planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai ir visuomenės sveikatai vertinimą, atsižvelgiant į reikalavimus, 

pateiktus Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo tvarkos apraše, patvirtintame LR aplinkos 

ministro 2017 m. spalio 16 d. įsakymu Nr. D1-845 (Galiojanti suvestinė redakcija nuo 2021-12-01) ir Planuojamos 

ūkinės veiklos poveikio visuomenės sveikatai vertinimo metodiniuose nurodymuose, patvirtintuose Lietuvos 

Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m. liepos 1 d. įsakymu Nr. V-491 „Dėl planuojamos ūkinės veiklos 

poveikio visuomenės sveikatai vertinimo metodinių nurodymų patvirtinimo“ (Suvestinė redakcija nuo 2020-01-

01). 

5 POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO NETECHNINIO POBŪDŽIO 

SANTRAUKA 

Planuojamos veiklos pavadinimas – „Mišrios funkcinės paskirties teritorijos vystymas Svencelės kaime, 

Priekulės seniūnijoje, Klaipėdos rajono savivaldybėje“. 
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Veiklos (PŪV) organizatorius – UAB „Dominent“, Upės g. 23, LT-08128 Vilnius, tel. +370 619 20511, 

el. paštas arnas.busmanas@sbaurban.lt. 

PAV dokumentų rengėjas: UAB „Ekostruktūra“, Raudondvario pl. 288A-9, LT-47164 Kaunas, tel. +370 

607 23980, el. paštas info@ekostruktura.lt. 

Vieta. Veikla planuojama Klaipėdos apskrities, Klaipėdos savivaldybės, Priekulės seniūnijoje, 

Svencelės kaime. Nagrinėjama teritorija apima 10 žemės sklypų Svencelės kaime, Priekulės seniūnijoje, 

Klaipėdos rajono savivaldybėje (sklypas Nr. 5515-0005-0012, kadastro Nr. 5515/0005:12; sklypas Nr. 5515-

0005-0013, kadastro Nr. 5515/0005:13; sklypas Nr. 5515-0005-0069, kadastro Nr. 5515/0005:69; sklypas Nr. 

4400-5099-8326, kadastro Nr. 5515/0005:317;  sklypas Nr. 4400-1813-9730, kadastro Nr. 5515/0005:139; 

sklypas  Nr. 4400-5035-3305, kadastro Nr. 5515/0005:219; sklypas Nr. 4400-5035-7216, kadastro Nr. 

5515/0005:216; sklypas Nr. 4400-5035-9121, kadastro Nr. 5515/0005:218; sklypas Nr. 4400-5035-7705, kadastro 

Nr. 5515/0005:217; sklypas Nr. 4400-4507-5007, kadastro Nr. 5515/0005:215). Viso ~36,22 ha teritoriją (tikslus 

plotas 36,2273 ha). Visi sklypai nuosavybės teise priklauso PŪV organizatoriui - UAB „Dominent“. 

Sklypai neužstatyti, vyraujanti paskirtis – žemės ūkio, naudojimo būdas: kiti žemės ūkio paskirties 

žemės sklypai. Tik trys mažiausieji sklypai šiaurinėje dalyje yra kitos paskirties, naudojimo būdas: Vienbučių ir 

dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos. Sklypams atitinkamai yra nustatytos šios specialiosios žemės naudojimo 

sąlygos: Pelkės ir šaltinynai (VI skyrius, devintasis skirsnis), Paviršinių vandens telkinių pakrantės apsaugos 

juostos (VI skyrius, aštuntasis skirsnis), Paviršinių vandens telkinių apsaugos zonos (VI skyrius, septintasis 

skirsnis), Paviršiniai vandens telkiniai (VI skyrius, šeštasis skirsnis), Botaniniai-zoologiniai draustiniai (V 

skyrius, aštuonioliktasis skirsnis), Gamtiniai ir kompleksiniai draustiniai (V skyrius, aštuntasis skirsnis), 

Natūralios pievos bei ganyklos (VI skyrius, ketvirtasis skirsnis), Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, 

ketvirtasis skirsnis). 

Veiklos apibūdinimas. Vadovaujantis galiojančiu Klaipėdos rajono bendruoju planu, planuojama 36,22 

ha teritorijoje palei Kuršių marias, įrengti rekreacinius objektus su jiems aptarnauti skirtais komerciniais ir 

infrastruktūriniais statiniais, t. y. kavinės, erdvės skirtos įvairaus laisvalaikio leidimo būdui, maisto prekių 

parduotuvė ir kt. Tuo tikslu planuojama pastatyti poilsio ir individualius namus ir juos aptarnaujančius komercinės 

paskirties pastatus, suformuojant teritorijoje viešas erdves, įskaitant aktyvaus ir pasyvaus poilsio zonas, pėsčiųjų 

takus, automobilių stovėjimo aikšteles, planuojama įrengti prieplauką jachtoms ir valtims, kurioje tilptų apie 100 

vnt. motorinių valčių arba mažųjų laivų (jachtų, katerių ir pan.). Planuojamas prieplaukos plotas ~1,5 ha. Laivyba 

esamais kanalais vyksta ir šiuo metu, tik nėra patogios vietos jiems prisišvartuoti. Poilsiautojų ir gyventojų 

patekimas prie Kuršių marių numatomas tik saloje, kuri nepatenka į saugomas teritorijas ir patekti į salą bus 

galima įrengus apie 100 m pralaidą ir ją užpilant gruntu bei apsodinant ją žole (įrengiant kaip žaliąjį tiltą) su tikslu 

salos teritoriją sujungti su komercinės paskirties sklypu, taip išlaikant reljefinį vientisumą ir nepažeidžiant 

hidrologinio rėžimo. Kitose vietose teritorija suskaidyta kanalais, todėl žmonių patekimas prie Kuršių marių yra 

ir liks apribotas natūraliomis kliūtimis (kanalais). Kanalą salos apačioje, kuris ribojasi su „Natura 2000“ PAST 

Svencelės pievos (LTKLAB009) planuojama paplatinti apie 6 metrus, kad labiau atskirti gamtines teritorijas nuo 

urbanizuojamos. 

Iš visos 36,22 ha teritorijos poilsio ir gyvenamoji teritorija kartu su parku centre ir viešosiomis, bendro 

naudojimo erdvėmis planuojama, kad užims apie 18 ha (iš tų pastatų dengiamas plotas sudarys tik apie 5 ha (~14 

proc. teritorijos), kita teritorija bus skirta infrastruktūrai su kietomis dangomis, žalioms zonoms ir 2,82 ha dydžio 

parkui jį gausiai apsodinant medžiais, augalais, krūmais ir kitais želdiniais, įrengiant tvenkinius, pėsčiųjų ir 

dviračių takus, sporto aikšteles). 

50 proc. iš visos 36,22 ha liks neurbanizuojama: tai ~13 ha saugomų teritorijų (PAST Svencelės pievos 

(LTKLAB009), PAST Kuršių marios (LTKLAB010), BAST Kuršių marios (LTSIU0012)), kurios bus paliktos 

neužstatytos ir jose nebus vykdoma veikla ir ir ~5 ha teritorija, kuri patenka į Kuršių marių pakrantės apsaugos 

juostą. 

mailto:arnas.busmanas@sbaurban.lt
mailto:info@ekostruktura.lt
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Teritorijos viduje planuojama įrengti apie 2,82 ha (iš 18 ha teritorijos) dydžio parką jį gausiai apsodinant 

medžiais, augalais, krūmais ir kitais želdiniais, įrengiant tvenkinius, pėsčiųjų ir dviračių takus, sporto aikšteles. 

Šiuose vandens telkiniuose planuojama įsteigti maudymosi vietas teritorijos gyventojams ir lankytojams, vandens 

telkiniai bus projektuojami techninio projekto metu siekiant nepažeisti aplinkinių teritorijų hidrologinio rėžimo. 

Centrinis parkas bus skirtas nukreipti žmonių srautą nuo saugomų teritorijų ir sukoncentruoti gyventojus ir 

lankytojus teritorijos viduje. Parke numatomi 3 vienas su kitu besijungiantys tvenkiniai, kurių bendras plotas sieks 

~ 0,4 ha, taip pat, su tikslu apriboti žmonių srautą į draustinio teritoriją planuojama praplatinti tarp draustinio ir 

likusios teritorijos esantį kanalą iki ~5m pločio. Tokiu atveju šis kanalas sudarytų papildomą apie 2,4 ha vandens 

telkinio zoną. Taip pat, papildomai yra numatomas ~0,7 ha ploto sklypas  skirtas viešajam naudojimui. Jis bus 

besiribojantis su draustiniu (tačiau nesantis draustinio teritorijoje), kuriame bus įrengtas pėsčiųjų takas, skirtas 

grožėtis draustiniu ir stebėti ten vyraujančias paukščių rūšis. Papildomai, teritorijoje numatoma įkurti viešą 

komercinę zoną, kuri projektuojama kaip centrinė šios teritorijos dalis su centrine aikšte. Šios teritorijos (sklypo) 

plotas yra ~1ha. Čia planuojama, kad įsikurs sporto mokyklos, viešbutis, parduotuvės, maitinimo įstaigos, darbo 

erdvė, vaikų užimtumo centras ir kitos teritorijai reikalingos funkcinės zonos bei veiklos. Ši centrinė teritorijos 

dalis planuojama, jog bus atvira tiek teritorijos gyventojams, tiek teritorijos lankytojams.  

Teritorijos šiaurinėje pusėje numatoma dar viena vieša erdvė, t.y. vandenlenčių parkas, kuris 

planuojamas ~2,21 ha sklype. Čia numatoma iškasti vieną didesnį arba du mažesnius tvenkinius  ir įsteigti šiam 

vandenlenčių parkui skirtą aptarnauti pastatą su reikiamomis funkcijomis. Ši šiaurinė teritorijos dalis planuojama 

bus atvira tiek teritorijos gyventojams, tiek teritorijos lankytojams. Teritorijos šiaurės vakarų pusėje esantys 4 

sklypai (kadastro nr. 5515/0005:317, 5515/0005:139, 5515/0005:219, 5515/0005:216), kurių bendras plotas ~4 h 

a planuojama, jog bus sujungti su teritorijos centrine dalimi įrengiant pralaidą ją užpilant gruntu ir apsodinant 

žole. Tikslūs sprendiniai reikalingi su tikslu nepažeisti hidrologinio rėžimo bus tikslinami techninio projekto 

metu. Šie sklypai nepatenka į draustinio teritorija ir šių sklypų sujungimo tikslas – atverti teritorijos gyventojams 

ir lankytojams priėjimą prie Kuršių marių. 

Intervencija į saugomas „Natura 2000“ teritorijas numatoma tik dėl Kuršių marių gilinimo tam, kad 

jachtos ir kiti mažieji laiveliai galėtų įplaukti į nesaugomoje teritorijoje (esamų platinamų kanalų vietoje) 

planuojamą – mažųjų laivų prieplauką. Numatomas įplaukos ir prieplaukos akvatorijos Dreverna-Ventė gylis – 

2,0 m, įplaukos plotis mariose – 30 m, o pačioje prieplaukos įplaukoje (nuo prieplaukos vartų) pagal vidinį kanalą. 

Įrengus prieplauką esamais vandens keliais galėtų atplaukti laivai iš  Klaipėdos, Drevernos, Nidos, Ventės. Esamo 

gylio neužteks. Kuršių mariose projektinis vandens lygis ties Svencele yra -0,30 m, todėl reikalingas prieplaukos 

gilinimas. Esamo dugno altitudės laivakelio zonoje kai kur yra 1,5 m, bet didžiojoje dalyje yra mažesnės ir 

nesiekia 1,0 m, įplaukoje dar sekliau – 0,5-0,0. Kanalus, kur planuojama prieplauka taip pat reikia gilinti, kadangi 

esami kanalai užaugę ir uždumblėję, šlaitai deformavęsi tad planuojant prieplaukos akvatoriją nepakanka nei jų 

gylio nei pločio. Planuojamos prieplaukos įrengimui bendras iškasamo grunto tūris sieks 30 000 m3 žemės, kuri 

bus naudojama sklypo teritorijos sukėlimui. Išplauka iš prieplaukos iki vandens kelio Dreverna-Ventė būtų taip 

pat gilinama, iškasamas žemės kiekis sieks 25665 m3, kuris taip pat bus naudojamas teritorijos žemės sklypo 

sukėlimui iki reikiamos altitudės. Iš viso iš vandens būtų iškasama ir ant planuojamos užstatyti teritorijos supilama 

apie 55665 m3 žemės. 

Grunto kasimo darbai sausumos zonoje ir viduje prieplaukos akvatorijoje gali būti vykdomi dvejopai: 

sausumos technika (ekskavatoriai ir buldozeriai, o mariose – tik žemsiurbe). Lietuvoje esamos mažos žemsiurbės 

realiai šalina per 1 val. apie 50-100 m3 grunto (ne pulpos, nes siurbiant gruntą ir jį pumpuojant gruntolaidžiu į 

išpylimo vietą pulpos kiekis siekia apie 500 m3, bet to sauso grunto būtų tik iki 20 proc. – 50-100 m3/val.). Vidaus 

vandenų kelių direkcija vandens kelių tvarkymui naudoja žymiai galingesnę žemsiurbę – našumas faktinio grunto 

apie 300-500 m3 per valandą (kitas matavimas apie 100 m ilgio, 30 m pločio juosta per 12 val. darbo). Atliekant 

vandens kelio Ventė-Dreverna atskirų ruožų valymą planuojama pasitelkti šią galingesnę žemsiurbę. 

Grunto kasimo technologija: žemsiurbės kasimo antgaliu purenamas gruntas, jis siurbiamas kartu su 

vandeniu (pulpa), pulpa transportuojama (pumpuojama) gruntolaidžiu (vamzdžiais, kurie gali būti ir vandenyje ir 

sausumoje) į išpylimo vietą (atstumas paprastai Direkcijos technikos apie 400-500 m, bet mažose žemsiurbėse jis 
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gali sieki ir 1000-1500 m atstumu). Visas gruntas numatomas naudoti statyboms, planuojamos teritorijos 

sukėlimui iki reikiamos, neužliejamos altitudės.   

Kanalų priežiūra eksploatacijos metu. Išvalytų kanalų nešmenų valymo iš esmės nereikės, jei bus 

prižiūrima ir laiku pašalinama galima augmenija. Yra tikimybė tik išplaukos į Kuršių marias zonos užnešimas, 

tad gali būti reikalingas periodiškas pavalymas (kas 3-4 metus, priklausomai nuo ledonešio, vėjų ir kitų gamtinių 

veiksnių, kurie įtakoje dugno sąnašų persiformavimą). Tokių darbų apimtis ir dažnis bus nustatomas įrengus uostą 

ir atlikus nešmenų judėjimo modeliavimą. Nešmenų valymas būtų atliekamas kai yra minimalus bangavimas ir 

kai leidžia Kuršių nerijos NP reglamentai.   

Užstatomoje teritorijos dalyje numatoma nukanalizuoti/naikinti melioracijos griovius, kurie kliudo 

pastatų, viešosios erdvės ir parko įrengimui. Viešoji erdvė skirta nukreipti žmonių srautą nuo saugomų teritorijų, 

sutelkti srautą užstatytų teritorijų centrinėje dalyje, taip minimizuojant žmonių srautą Kuršių marių pakrantėje. Į 

saugomas teritorijas šie darbai nepatenka. 

Numatoma atlikti elektros nukabeliavimą, įrengiant požeminius kabelius. Tuo tikslu bus vykdomi žemės 

kasimo darbai. Tiesiant kabelius bus nuimamas derlingasis dirvožemio sluoksnis, nukasamas gruntas iki reikiamo 

kabeliui gylio. Atlikus darbus, bus užpilamas gruntas,  darbų teritorija rekultivuojama panaudojant prieš darbus 

nuimtą ir sandėliuotą dirvožemio sluoksnį. Kabeliavimo darbų vietos į saugomas teritorijas nepatenka. 

Vanduo bus tiekiamas jungiantis prie miesto vandentiekio tinklų. Buitinės nuotekos į Kuršių marias 

nebus išleidžiamos, jos bus prijungiamos į miesto nuotekų tinklus priklausomai nuo gautų prisijungimo sąlygų (ši 

informacija bus tikslinama parengtame techniniame projekte). Švarios nuotekos nuo stogų surenkamos į 

drenažinius šulinėlius, nuleidžiama į kanalus, iš kanalų į marias. Transporto stovėjimo aikštelėse bus įrengtos 

naftos gaudyklės, todėl pavojaus, kad nevalytos nuotekos nuo stovėjimo aikštelių pateks į Kuršių marias nėra. 

Teritorija atvira, apaugusi žole, krūmais, todėl jei bus reikalingi želdinių kirtimai, jie bus minimalūs. Numatoma 

apželdinti aplinką naujais artimais vietiniams želdiniais. 

Šioje teritorijoje nėra planuojamas sunkiojo transporto (>3,5 t) srautas, tačiau planuojamas krovininių 

ir puspriekabių transporto priemonių srautas skirtas aptarnauti komercines erdves (maisto atvežimas į maisto 

prekių parduotuvę ar maitinimo įstaigą, prekių atvežimas į kitas parduotuves). Gyventojų mašinų srautas 

numatomas ratu ir į teritorija galima patekti tiek per šiaurinį, tiek per pietinį teritorijos įvažiavimą. Parkavimo 

vietos planuojamos prie pagrindinio žiedinio kelio ir planuojama, jog nebus galimybės parkuotis automobilių prie 

pat individualių namų, nes bus siekiama, kad vidiniuose gyvenamųjų namų kvartaluose vyrautų žaluma, žali 

plotai, augalija, būtų saugu bei būtų skatinamas bendruomeniškas gyvenimas, kurį būtų sunku pasiekti numatant 

parkavimo vietas prie kiekvieno individualaus namo. Taip pat, teritorijoje bus skatinamas pėsčiųjų ir dviračių 

srautas ir bus stengiamasi minimalizuoti automobilių srautą teritorijos viduje. Teritorijoje planuojama pastatyti 

~240 individualių namų, todėl planuojama, kad per parą gali atvykti iki 240 automobilių parą, blogiausias 

scenarijus, kad  gyventojas tą pačią dieną ir išvažiuoja, todėl planuojama, kad gyventojai ir svečiai sudarys apie 

500 aut./parą. 

Didžioji dauguma darbų bus atlikti nuo 2022 m. vidurio iki 2023 m. vidurio (žemės darbai, 

infrastruktūros darbai, statybos leidimas, techninis projektas ir t.t.), tačiau projektas bus vystomas etapais. Namų 

statyba vyks 5-6 etapais, kiekvienais metais pastatant apie vidutiniškai apie 40 namų. 

Vietos alternatyva nenagrinėjama. Ataskaitoje nagrinėjamos PŪV sprendinių techninės, taip pat poveikį 

mažinančių priemonių sprendinių alternatyvos, pasiūlytos priemonės. 

PAV subjektai: Klaipėdos rajono savivaldybės administracija; Nacionalinio visuomenės sveikatos 

centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Klaipėdos departamentas; Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo 

departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Klaipėdos  priešgaisrinė gelbėjimo valdyba; Kultūros paveldo 

departamento prie Kultūros ministerijos Klaipėdos skyrius, Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos 

ministerijos, Kuršių nerijos nacionalinio parko direkcija. Atsakingoji institucija, kuri priims sprendimą dėl PŪV 

poveikio aplinkai: Aplinkos apsaugos agentūra (toliau – AAA), A. Juozapavičiaus g. 9, Vilnius, tel. 8 706 62008, 

el. p. aaa@aaa.am.lt. 
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Visuomenės informavimas. Apie poveikio aplinkai vertinimo pradžią visuomenė buvo informuota 

Klaipėdos rajono savivaldybės  administracijos skelbimų lentoje ir internetiniame puslapyje 2021-11-08 12-10 

https://www.klaipedos-r.lt/index.php?346165011,  tiksli skelbimo nuoroda: 

file:///C:/Users/EKOSTRUKTURA/Downloads/Skelbimas%20apie%20poveikio%20aplinkai%20pradzia.%20U

AB%20Dominent.pdf; Priekulės seniūnijos skelbimų lentoje 2021-11-08; Klaipėdos rajono laikraštyje „Vakarų 

ekspresas“ 2021-11-11;  Ataskaitos rengėjo UAB „Ekostruktūra“ internetiniame puslapyje: 

www.ekostruktura.lt, 2021-11-09; Aplinkos apsaugos agentūra ir subjektai informuoti el. paštu 2021-11-09. 

Aplinkos apsaugos agentūros puslapyje (https://aaa.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/poveikio-aplinkai-vertinimas-

pav/2021-m)  informacija paskelbta 2020-11-15, tiksli 

nuoroda:https://docs.google.com/spreadsheets/d/11ZXeocL5nbHWXG5Ar4r2uVn_F1afRyh1/edit#gid=118115

1303. Prieduose pateikiamos raštų, skelbimų kopijos. Per supažindinimo laikotarpį pasiūlymų iš visuomenės 

nebuvo gauta. 

Subjektų pasiūlymai informaciniam pranešimui ir PAV ataskaitos rengimui: Klaipėdos rajono 

savivaldybė parašė, kad pasiūlymų pranešimui apie PAV pradžią neturi raštu  2021-11-15 Nr. (5.1.28 E) A5-5184; 

Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Klaipėdos departamentas per 

nustatytus terminus pasiūlymų nepateikė (pridedamas NVSC patvirtinimas apie gavimą ir užregistravimą 

užregistruota 2021-11-09 Nr. 1-104536), todėl laikoma, kad pasiūlymų neturi; Kultūros paveldo departamento 

prie Kultūros ministerijos Klaipėdos teritorinis padalinys parašė, kad pasiūlymų neteiks raštu 2021-11-18 Nr. 

(9.38-Kl-1293); Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie vidaus reikalų ministerijos Klaipėdos 

priešgaisrinė gelbėjimo valdyba parašė, kad pasiūlymų pranešimui apie PAV pradžią neturi raštu  2021-11-30 Nr. 

.9.4-3-(11.3.135E); Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos raštu 2021-11-23 Nr. (4)-

V3-1739 pateikė pasiūlymus; Kuršių nerijos nacionalinio parko direkcija raštu 2021-11-23 Nr. S1-762  pateikė 

pasiūlymus ir pastabą dėl neteisingai nurodytos informacijos apie saugomų teritorijų padėtį PŪV teritorijos 

atžvilgiu. Atsakinga institucija – Aplinkos apsaugos agentūra, patvirtino, kad informaciją apie PAV pradžią gavo 

2021-11-09, registracijos Nr. A3-7878. Į visus subjektų pasiūlymus ir prašymus atsižvelgta, įvertinta, o 

netikslumai patikslinti, pateiktos aiškios schemos su nagrinėjamos teritorijos ribomis, išskiriant, kuri teritorijos 

dalis yra planuojama, o kuri nebus liečiama visai dėl ten esančių saugomų teritorijų. Pateikiamos aiškios saugomų 

teritorijų ribos, išskirti veiklos elementai galintys daryti poveikį. 

Rengiant PAV ataskaitą vadovautasi detaliojo plano rengimo metu atliktais tyrinėjimais, 

ataskaitomis:  PŪV teritorijos vandens buveinių - žuvų tyrimais, kurį atliko Klaipėdos universitetas „Žuvų 

rūšinės įvairovės įvertinimas Kuršių mariose ties Svencelės kaimu ir rekomendacijų parengimas“ 2021 m. Darbų 

vadovas A. Kontautas, vykdytojai E. Ivanauskas, A. Skerstonas, G. Petreikytė (tyrimai atlikti planuojamos 

prieplaukos vietoje, įplaukos vietose ir vidiniuose kanaluose PŪV teritorijoje), Mindaugo Kirstuko parengta 

„Mišrios funkcinės paskirties teritorijos vystymas Svencelės kaime, Priekulės seniūnijoje, Klaipėdos rajono 

savivaldybėje, ornitologiniai tyrimai, biologinės įvairovės ir saugomų teritorijų poveikio vertinimo studija“, 2021 

m.; PŪV teritorijos Hidrologinių modeliavimų studija. „Žemės sklypų (Kad. Nr. 5515/0005:139; 5515/0005:215; 

5515/0005:217; 5515/0005:218; 5515/0005:12; 5515/0005:13; 5515/0005:69) Svencelės k., Priekulės sen., 

Klaipėdos r. Sav. Griovių kanalizavimo projektiniai pasiūlymai ir hidrauliniai skaičiavimai“, 2021 m. UAB 

„Hidrotera. Atliktų tyrinėjimų metu, grėsmių, dėl kurių nebūtų galima atlikti poveikio aplinkai vertinimo proceso 

– nenustatyta. PAV ataskaitoje, atsižvelgiant į tyrimų duomenis įvertintas galimas poveikis, ir, kaip 

reglamentuojama PAV įstatyme ir, kaip tai numato ir leidžia Poveikio aplinkai vertinimo tvarkos aprašas 

(Galiojanti suvestinė redakcija (nuo 2021-12-01)) – numatytos neigiamą poveikį mažinančios ar kompensacinės 

priemonės. 

Atliekos. Mišraus komplekso ir prieplaukos veiklos metu (eksploatacijos metu) susidarys: buitinės 

atliekos iš gyvenamųjų ir kitų pastatų, iš šiukšliadėžių parke, buitinės nuotekos iš gyvenamųjų ir kitų pastatų ir 

atliekos iš valymo įrenginių. Buitinės nuotekos bus prijungiamos į miesto nuotekų tinklus priklausomai nuo gautų 

prisijungimo sąlygų. Ši informacija paaiškės parengtame techniniame projekte. Kol kas sąlygų buitinėms 

nuotekos nėra gauta. Bet kuriuo iš šių atveju nuotekos bus sutvarkomos taip, kad atitiktų buitinių nuotekų 

tvarkymo reglamentus. Buitinės nuotekos į Kuršių marias nebus išleidžiamos, todėl taršos šiuo aspektu nebus. 

Paviršinių nuotekų valymo metu nuotekų valymo įrenginiuose sudarys smėlio, purvo ir naftos produktų atliekos. 

Šios atliekos bus kaupiamos paviršinių nuotekų valymo įrenginiuose ir perduodamos sertifikuotiems atliekų 
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tvarkytojams pagal sudarytą sutartį. Statybų metu susidarysiančios atliekos. Vykdant statybos darbus atliekų 

apskaita bus vykdoma ir atliekos bus tvarkomos pagal Atliekų tvarkymo taisykles, patvirtintas Lietuvos 

Respublikos aplinkos ministro 1999 m. liepos 14 d. įsakymu Nr. 217 (Suvestinė redakcija nuo 2018-12-06) ir 

Statybinių atliekų tvarkymo taisykles, patvirtintas 2006 m. gruodžio 29 d. LR Aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-

637 (Suvestinė redakcija nuo 2018-07-01). Statybos metu susidarys gruntas (kodas 17 05 04), kuris panaudojamas 

tai pačiai planuojamai teritorijai pakelti iki reikiamos altitudės, taip pat susidarys metalas (17 04 07),  betonas ir 

gelžbetonis (17 01 01),  plastmasės atliekos (17 02 03),  gruntas ir akmenys (17 05 04),  biologiškai suyrančios 

medžiagos (20 02 01). Tikslūs statybinių atliekų kiekiai bus apskaičiuoti techniniame darbo projekte parengtame 

atliekų žiniaraštyje ir PAV rengimo metu dar nėra žinomi. Rangovas turės pasirašyti sutartis su atliekų vežėjais 

bei tvarkytojais, o atliekas atiduoti registruotoms atliekas tvarkančių įmonių registre ir užsiimančioms atliekų 

tvarkymo veikla įmonėms. 

Poveikis vandens telkiniams. Nagrinėjama teritorija ~800 m ilgio ruože ribojasi su Kuršių mariomis – 

sekliu ir beveik gėlu vandens telkiniu Baltijos jūros baseine, nuo jūros atskirtu Kuršių nerija. Taip pat nagrinėjama 

teritorija yra išraižyta kanalų (visumoje apie 1 km platesnių, siekiančių apie 10 m pločio kanalų ir apie 1 km 

siaurų, siekiančių tik kelis metrus kanalų).  Laivyba mažaisiais laivais nagrinėjamoje teritorijoje esančiais kanalais 

vyksta ir šiuo metu. Įgyvendinus projektą planuojama prieplauka esamų kanalų vietoje pritrauks daugiau mažųjų 

laivų, valčių tačiau laivyba tikrai nebus nauja veikla Svencelės kaimo kanaluose ir Kuršių mariose prie Svencelės 

pakrančių. Marių pakrantės taip pat užpelkėjusios, tačiau didesnė artimiausia Lietuvos geologijos tarnyboje 

fiksuojama pelkė yra Svencelės pelkė (melioruota aukštapelkė, indeksas b IV (a)), nutolusi nuo PŪV apie ~550 

m. Pelkėtos ir į nagrinėjamą teritoriją patenkančios Kuršių marių pakrantės - jose užstatymas neplanuojamas.  

Kuršių marios turi 150 m pločio pakrantės apsaugos juostą. Planuojamas užstatymas yra toliau kaip 150 

m atstumu nuo kranto linijos, todėl  projektas nepažeidžia Kuršių marių pakrantės apsaugos juostos apsaugai 

reglamentų vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymu „Dėl jūros krantų apsaugos ir 

naudojimo nuostatų patvirtinimo“ 2000 m. vasario 24 d. Nr. 73, 2.1 pkt.  Taip pat planuojamos mažųjų laivų 

prieplaukos riba yra toliau kaip 50 m atstumu nuo Kuršių marių kranto, todėl nepažeidžia  Specialiųjų žemės 

naudojimo sąlygų įstatymo (Suvestinė redakcija nuo 2021-12-01) 97 str. 5 punkto reglamentų. 

PAV ataskaitoje buvo įvertinta, kad planuojama užpilti ir panaikinti kai kuriuos griovius, o užstatomoje 

teritorijoje tarp pastatų įrengti dirbtinius paviršinio vandens telkinius. Vertinimą atliko UAB „Hidroterra“, kurių 

hidrauliniai modeliavimai parodė, kad ir griovių kanalizavimo įtaka gretimoms teritorijoms nebus reikšminga, 

pateiktos rekomendacijos hidrologinio režimo pertvarkymui akcentuojant užpylimą, kanalizavimą, vamzdžių 

dydžius. 

Per analizuojamą teritoriją praeina dalį Svencelės pelkės (Svencelės telmologinį draustinį) drenuojančio 

kanalo. Siekiant išsaugoti šios pelkės hidrologinį rėžimą drenavimosi kanalą rekomenduojama palikti atvirą (ne 

vamzdžiuose), kelių zonose kertant tiltais. Taip užtikrinamas maksimalus (nepakitęs nuo esamo) vandentakio 

debitas bei sumažinamas galimas poveikis vamzdžio griūties, užsikimšimo, ar užšalimo metu. Magistralinio 

griovio trasa gali būti keičiama pagal sklypo plano projektinius sprendinius ir magistralinis griovys gali būti 

įkomponuotas kaip landšafto ar rekreacinės zonos elementas. Taip pat turi būti atlaisvintas griovio įtekėjimas į 

Kuršių marias. 

Potvyniai. Šiuo metu planuojama teritorija patenka į potvynių teritorijas. Numatyta priemonė – pakelti 

užstatomos teritorijos reljefą  nuo esamos ~0,7 m altitudės iki 1,18 m altitudės, todėl planuojama veikla nenumato 

statybos gyvenamųjų ir visuomeninės paskirties pastatų didelės tikimybės potvynių grėsmės teritorijoje (10%). 

Pritaikius priemonę – visi planuojami pastatai atsižvelgiant į jų statybos altitudę nepateks į didelės tikimybės 

potvynių grėsmės teritoriją, o pateks į vidutinės tikimybės potvynių grėsmės teritoriją kur statyba jau galima 

pritaikius apsaugos nuo potvynių priemonę, arba pateks tik į mažos tikimybės potvynių grėsmės teritoriją, kurioje 

jokia apimtimi nėra ribojama projektuojamų pastatų statyba, vadovaujantis LR Specialiųjų žemės naudojimo 

sąlygų įstatymo 104 straipsniu. 

Hidrologinio potvynių modeliavimo metu nustatyta, kad projektuojamas reljefo pakėlimas yra nereikšminis 

ir negali pakeisti Kuršių marių hidrologinio režimo arba kaip nors įtakoti Kuršių marių vandens lygio (marių 

plotas yra apie 1584 km2). Ekstremalių potvynių sąlygomis, kai Kuršių marių vandens lygiai bus aukštesni už 

1,18 m (5% tikimybės potvynis), projektuojama sampila ir aplinkinės teritorijos bus apsemtos lygiai taip pat, kaip 
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tai gali nutikti ir dabar prieš projekto įgyvendinimą. Mažesnių potvynių sąlygomis sampilos viršus liks 

neapsemtas, o greta esančių teritorijų apsėmimo sąlygos liks nepakitusios. Visais atvejais vanduo į apsemiamas 

teritorijas patenka ir nuo jų nuteka atgal į Kuršių marias žemiausiomis reljefo vietomis tiesiausiu keliu, todėl 

projektuojamas reljefo pakėlimas potvynių eigai aplinkinėse teritorijose įtakos neturės. Projektuojamos sampilos 

zonoje esančią  sausinimo sistemą numatoma rekonstruoti taip, kad  vandens nuvedimo nuo sausinamos teritorijos 

sąlygos nepablogėtų, taigi už nagrinėjamos teritorijos ribų esantys aplinkiniai sklypai/teritorijos/gyvenamieji 

namai nenukentės. Projektuojamas reljefo pakėlimas neturės jokios pastebimos įtakos aplinkinių teritorijų 

užliejamiems plotams, t.y. užliejimo plotai nepasikeis. 

Požeminis vanduo. Į nagrinėjamą teritoriją nepatenka nei vandenvietės, nei vandenviečių apsaugos 

juostos, nei vandens gręžiniai. Artimiausia vandenvietė yra už ~850 m į pietus esanti Sakučių vandenvietė (Gręž. 

Nr. 61992) (registro Nr. 4937), adresu Klaipėdos apskr., Klaipėdos r. sav., Priekulės sen., Svencelės k., kur 

išgaunamas gėlas vanduo. Požeminio vandens apsaugai yra numatyta, kad nei buitinės nuotekos, nei nevalytos 

paviršinės nuotekos nuo transporto aikštelių nebus išleidžiamos tiesiogiai į dirvą ir nėra pavojaus, kad galėtų 

užteršti požeminius vandenis. 

Aplinkos oras. Analizuojama teritorija patenka į Klaipėdos regiono teritoriją. Remiantis aplinkos apsaugos 

agentūros puslapyje gamta.lt teikiam informacija, Klaipėdos regiono, o tame tarpe ir analizuojamai teritorijai 

būdinga Lietuvos kaimiškųjų vietovių aplinkos oro teršalų koncentracijos, kurios neviršija nustatytų ribinių 

verčių. Analizuojamoje teritorijoje ir jos gretimybėje nėra jokių potencialių oro taršos atžvilgių taršos šaltinių. 

Įgyvendinus PŪV, pagrindiniai oro taršos šaltiniai bus tik transporto priemonių vidaus varikliai. Prognozuojamas 

srautas į/iš teritorijos automobiliais sudarys ~500 aut./parą. Automobilių srautas yra per mažas kad turėtų ir darytų 

reikšmingą poveikį aplinkos oro kokybei. Teritorija skirta aktyviam ir pasyviam poilsiui, dėl šios priežasties PŪV 

organizatorių tikslas, kad PŪV teritorija būtų tinkama oro kokybės atžvilgiu. Apskaičiuota, kad bendras 

prognozuojamas išmetamų teršalų kiekis sudarytų : CO – 0,17 t, NOx-0,05 t, LOJ-0,01 t, KD-0,003 t, poreikio 

diegti planuojamos ūkinės veiklos poveikį oro taršai mažinančias priemones nenustatyta. 

Klimatas. Nagrinėjama vieta priklauso Pajūrio rajonui, kur per metus iškrenta atitinkamai 770-800 (mm) 

kritulių kiekis, sniego danga vidutiniškai išsilaiko 60-70 dienų. Vidutinė metinė oro temperatūra  7,4-8,0 ᵒC. 

Svarbiausi veiksniai ir procesai, lemiantys klimato ypatumus yra jūrinio oro pernaša į žemyną, pakrantės brikinė 

cirkuliacija ir aukštas gruntinių vandenų lygis, pelkėti dirvožemiai, Kuršių Nerijoje – smėlio dirvožemiai. 

Atsižvelgiant į galimus klimato veiksnius, PAV ataskaitoje pateiktos rekomendacijos dėl temperatūros pokyčių, 

dėl kritulių poveikio, dėl vėjo poveikio sumažinimo (pvz., parenkant pralaidų diametrus ir projektuojant vandens 

surinkimo šulinėlius rekomenduojama atsižvelgti į padidėjusius kritulių kiekius, reikėtų vertinti ne vidutinius 

kritulių parametrus, bet maksimalius ir pan.). 

Žemės gelmės, dirvožemis. PŪV aplinkoje nėra naudojamų ir potencialių žemės gelmių išteklių, aktyvių 

geologinių procesų ir reiškinių, tokių kaip erozija, sufozija, karstas, nuošliaužos. Detaliai išžvalgyti Svencelės 

durpių ištekliai (telkinio kodas 957), nutolę nuo nagrinėjamos teritorijos apie 220 m į rytus ir detaliai išžvalgyti 

Sakučių naftos ištekliai (telkinio kodas 1883), kurie nutolę nuo nagrinėjamos teritorijos apie 520 m  pietus. 

Artimiausias saugomas geologinis objektas geotopas – Svencelės kopa (Nr. 273) nutolusi apie 700 m į šiaurės 

rytus nuo nagrinėjamos teritorijos. Nagrinėjamoje teritorijoje galimi technogeniniai dariniai (t IV), biogeninės 

nuogulos (b IV), eolinės nuosėdos, Litorinos jūros nuosėdos (m IVL).  Remiantis žvalgybinių geologinių tyrimų 

duomenimis nagrinėjamą teritoriją plota dengia smėlingas dirvožemis, kurio storis ~0,30 m. Atsižvelgiant į 

supančią aplinką technogeniniai dariniai (t IV) – tai yra supilti gruntai, galimai gali būti sutikti palei kanalus, kurie 

praeityje galėjo būti kasami, gilinami, o gruntas iš kanalų galėjo būti pilamas šalia. Šiuos gruntus sudarys 

perkasinėti natūralus gruntai. Kadangi šioje vietovėje vyrauja dulkingas arba smulkus smėlis, tai didelė tikimybė, 

kad supiltų gruntų sudėtyje vyraus panašios granuliometrines sudėties gruntai. Šie gruntai bus su mažu arba 

vidutiniu kiekiu organinės medžiagos ir bus netinkami antriniam panaudojimui. Biogeninės nuogulos (b IV), gali 

būti paplitusio reljefo pažemėjimuose, tačiau pradinių žvalgybinių geologinių tyrimu metu nesutiktos. Bet 

atliekant detalius projektinius inžinerinius geologinius tyrimus yra didelė tikimybe jas aptikti. Eolines nuosėdos 

(v IV), paplitusios rytinėje dalyje kur reljefo absoliutiniai aukščiai pakyla iki 1,5-2,0 m.  Šias nuogulas sudaro 

purus, tolygiai išrūšiuotas smulkus smėlis.  Nuosėdos pasižymi geromis filtracinėmis savybėmis,  bet jas labai 

sunku papildomai sutankinti. Litorinos jūros nuosėdos (m IVL) pradinių žvalgybinių tyrimu metu pragręžtos 
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visuose gręžiniuose nuo 0,3 m gylio. Jas sudaro dulkingas smėlis, kuris iki 1,8-4,2 m gylio labai purus arba purus, 

giliau vidutinio tankumo, tankus ar net labai tankus. Smėlis yra žalsvai pilkos spalvos ir vietomis gali būti su 

mažu kiekiu organinės medžiagos Iom iki 2,0 %. Nuosėdų padas 5,7-7,7 m gylio gręžiniais nepasiektas. Statybos 

projekto parengimui būtina atlikti projektinius inžinerinius geologinius tyrimus ir jų metu detaliau ištirti 

inžinerinis geologines ir hidrogeologines sąlygas, nustatyti visų inžinerinių geologinių sluoksnių savybes 

projektuojamų statinių vietose. Šie tyrimai bus atliekami rengiant techninį darbo projektą. Remiantis žvalgybiniais 

geologiniais tyrimais numatomas projektuojamų statinių pamato padas turėtų būti žemiau 4,0 m gylio. 

Eroduojamų dirvožemių dalis labai maža, sudaro tik 0-5 proc., vietiniai dirvožemiai priskiriami prie didelio 

atsparumo erozijai. Dirvožemiai mažo našumo – našumo balas siekia nuo 0,01 iki 32. Pagal dirvožemių FAO 

klasifikaciją, nagrinėjama teritorija padengta salpžemiais, kurie Lietuvoje salpžemiai sudaro apie 3,0 % bendro 

dangos ploto. Dirvožemiai priskiriami Pajūrio žemumų smėlžemių ir salpžemių sričiai, Drevernos Plaškių 

salpžemių rajonui. Poveikis dirvožemiui galimas dėl statybos darbų: derlingojo sluoksnio nuėmimo, dėl 

disagregacijos, dirvos sutankinimo, todėl yra numatomos priemonės. 

Gamtinis karkasas. Planuojamos veiklos atveju, visa nagrinėjama teritorija patenka į regioninės svarbos 

geoekologinę takoskyrą, apimančią Kuršių marių pakrančių atvirus pievų ir dirbamų laukų plotus. Teritorija, 

kurioje numatomas užstatymas ir mažųjų laivų prieplauka patenka į gamtinio karkaso zoną, kurioje „grąžinami ir 

gausinami kraštovaizdžio natūralumą atkuriantys elementai”. O neužstatoma nagrinėjamos teritorijos dalis (kur 

yra paukščių apsaugai svarbi teritorija) patenka į gamtinio karkaso zoną, kur „palaikomas ir stiprinamas esamas 

kraštovaizdžio natūralumas“. Detaliajame plane atsižvelgiama į reikalavimus taikomus gamtiniam karkasui, 

užstatomoje teritorijoje, kurioje prioritetas skiriamas grąžinamiems ir gausinamiems kraštovaizdžio natūralumą 

atkuriantiems elementams bus formuojamos bendro viešo naudojimo teritorijos su vandens tvenkiniais, želdynais, 

o teritorijoje, kuri yra saugoma ir kurioje palaikomas ir stiprinamas esamas kraštovaizdžio natūralumas – veikla 

neplanuojama, todėl visais atvejais  nedarys neigiamos poveikio gamtinio karkaso stabilumui. 

Kraštovaizdis. Nagrinėjama teritorija yra Svencelėje – kaime Klaipėdos rajono pietvakariuose, Kuršių 

marių pakrantėje, 2 km į pietus nuo Drevernos, šalia Svencelės pelkės ir Svencelės miško. Nagrinėjama teritorija 

priklauso vakarų Lietuvos regionui, pagal Lietuvos Respublikos fizinį geografinį rajonavimą patenka į Baltijos 

duburio srities lygumų rajoną (AII) ir yra gamtiniame kraštovaizdyje ir kaimiškajame kraštovaizdyje, kuriuos 

formuoja Kuršių marių vandens telkinys ir natūralios šienaujamos Pamario pievos ir ganyklos. Kraštovaizdžio 

erdvinei kompozicijai bei vizualinei didžiausią raišką ir įtaką Kuršių marios, kurios yra pamatinė Svencelės 

apylinkių monotoniško kraštovaizdžio savybė. Pagal Nacionalinio kraštovaizdžio tvarkymo planą bendrasis 

gamtinis kraštovaizdžio pobūdis nagrinėjamoje teritorijoje priskiriamas v6‘M tipui, tai rodo, kad būdingas didelių 

akvatorijų – sekliųjų marių (gylis <2m gylio) gamtinis kraštovaizdis, kuriame vyksta intensyvus kraštovaizdžio 

naudojimas. Ryškių slėnių, terasų, kaip ir ariamų žemės laukų, kuriuose augtų grūdinės kultūros nėra, tačiau 

teritorija išraižyta ir suskaidyta aiškiais kanalais. Bendrasis gamtinis kraštovaizdžio pobūdis pagal fiziomorfotopų 

žemėlapį priskiriamas arealui P-p/p-b/4>. Tai rodo, kad būdingo Pamario lygumų kraštovaizdžio, papildančios 

fiziogeninio pamato ypatybės yra pelkėtumas, vyraujantys medynai – pušynai ir beržynai, o vyraujantis 

sukultūrinimo pobūdis – agrarinis kraštovaizdis. Kraštovaizdžio vizualinės struktūros erdvinis despektiškumas 

yra vieno konkretaus tipo – nagrinėjamos teritorijos vizualinę struktūrą formuoja V0H2-d kraštovaizdžio tipas, 

apimantis Kuršių marių pakrantes, įskaitant Dreverną, Svencelę. Šiam kraštovaizdžio tipui būdinga neraiški 

vertikalioji sąskaida, todėl vyrauja lyguminis kraštovaizdis. Vizualiniu aspektu aplinka vertinga marių panorama 

tolumoje matomomis Kuršių nerijos kopomis. Geomorfologiniu požiūriu tyrimų vieta yra Drevernos jūrinėje 

lygumoje. Lygumos reljefas šioje vietoje banguotas ir išraižytas dirbtinai suformuotais kanalais. Rytinėje tyrimų 

ploto dalyje sutinkamos nedideles vėjo suformuotos kopos, kuriu aukštis iki 0,5-1,0 m aukščio. Absoliutiniai 

reljefo aukščiai žemėja i vakarus (link Kuršių marių) nuo 1,0-1,2 m iki 0,1-0,3 m, ties kopomis padidėja 1,5-2,0 

m. Pagal Nacionalinio kraštovaizdžio tvarkymo plano reglamentavimo kryptį, yra formuojama 3b strategija, 

kurioje taikomi rekreacinio naudojimo ir funkcinės konversijos reglamentai – todėl planuojama veikla, kuri yra 

susijusi su rekreacijai, mažųjų laivų uostu – pilnai atitinka formavimo kryptį. 

Įgyvendinus planuojamą veiklą – užstatymą ir mažųjų laivų prieplauką, gamtinis ir kaimiškas kraštovaizdis 

iš esmės pasikeis tik dalyje nagrinėjamos teritorijos. Iš visos nagrinėjamos 36,22 ha teritorijos tik pastatais 

užstatomas plotas sudarys apie ~5 ha (tai yra 14 proc.). ~18 ha sudarys viešosios erdvės su parku ir vandens 
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telkiniais, todėl virsmas į urbanizuotą kraštovaizdį bus akivaizdus, tačiau tik pačioje užstatomoje teritorijoje, o 

saugomos teritorijos, aplinkinis kraštovaizdis išliks kaimiškas arba gamtinis, nes nebus liečiamas. Likusios 

teritorijos yra saugomos, todėl jose užstatymo nebus, taip pat paliekama laisva palei Kuršių marias, marių 

pakrantės apsaugos juostoje esanti teritorija (150 m atstumu, kaip reglamentuojama), todėl sekliųjų marių Pamario 

gamtinis lyguminis kraštovaizdis šioje zonoje bus išsaugomas. Kraštovaizdį prie rekreacinio priartins 

planuojamas mažųjų laivų prieplauka, kuriame nebus vykdoma jokia laivų remonto veikla, nebus kuro užpylimo 

stotelės, tiesiog planuojama krantinė laivams. Prieplaukos idėja atitiks  pamario zonai taikomą rekreacinę kryptį. 

Numatoma, kad planuojamas kvartalas ir prieplauka architektūriškai išlaikys šiam kraštui būdingas pamatines 

savybes, atitiks bendrajame plane leidžiamą aukštingumą ir intensyvumą, kuris buvo įvertintas rengiant bendrojo 

planavimo dokumentą, todėl daroma išvada, kad netrukdys apžvelgti vertingus gamtinio kraštovaizdžio 

kompleksus ar objektus. Vandens telkinių performavimas, užpilant kanalus ir suformuojant dirbtinius vandens 

telkinius ne tik struktūriškai, bet ir vizualiai pakeis matomą vaizdą, vandens telkiniai, kurie šiuo metu yra sunkiai 

įžvelgiami apaugusiose pievose turės konkrečias linijas ir bus labiau pastebimi ir prieinami, todėl rekreaciniu 

aspektu numatomas teigiamas aspektas priartinant kaimišką kraštovaizdį prie urbanizuoto rekreacinius, sporto 

poreikius talpinantį kraštovaizdį. 

Miškai. Pagal Lietuvoje taikomą suskirstymą nagrinėjama teritorija priskiriami Šilutės miškų urėdijai, 

Kintų girininkijai. Miškai į nagrinėjamą teritoriją nepatenka, miško kirtimas nereikalingas. Valstybinės reikšmės 

miškai nuo nagrinėjamos teritorijos yra nutolę apie 220 m atstumu. Artimiausi specialiosios paskirties miškai yra 

kitoje kelio pusėje nei planuojama teritorija, jiems neigiamas poveikis dėl darbų nenumatomas, miško plote nebus 

vykdomi jokie su statyba ar eksploatacija susiję darbai. Artimiausia kertinė miško buveinė yra Kintų girininkijos 

miškuose, ir nutolusi nuo nagrinėjamos teritorijos apie 900 m atstumu. 

Biologinė įvairovė ir saugomos teritorijos. Kadangi nagrinėjama teritorija patenka į globalinio 

paukščių, ichtiofaunos ir kitų gamtinių elementų migravimo koridorių, duomenys apie teritorijos bioįvairovę 

fiksuoti reguliariai, nuo 2001 m specializuotose duomenų bazėse. Teritorijoje papildomai atlikti bioįvairovės ir 

hidrologinio rėžimo tyrimai, vertinantys konkrečią numatomą vykdyti veiklą. Remiantis šiais duomenimis buvo 

atliekamas poveikio bioįvairovei ir saugomoms teritorijoms vertinimas. Į analizuojamą 36,22 ha  ploto teritoriją 

patenka Svencelės pievų botaninio-zoologinio draustinio dalis (apie 12,56 ha). Viso draustinio teritorija - 55,0284 

ha. Šiose pievose augantys viksvynai suformuoja buveines meldinėms nendrinukėms perėti. Be jų čia sutinkama 

ir kitų retų žvirblinių paukščių, pievose telkšančiose balutėse migracijų metu sustoja gulbės nebylės (Cygnus olor) 

ir giesmininkės (C. cygnus), tilvikiniai paukščiai gaidukai (Philomachus pugnax), tikučiai (Tringa glareola), virš 

pievų medžioja nendrinės lingės (Circus aeruginosus), paprastieji suopiai (Buteo buteo). Šiose pievose galima 

aptikti ir retų augalų rūšių, pavyzdžiui, auga paprastieji kardeliai (Gladiolus imbricatus). Su šio draustinio ribomis 

sutampa „Natura 2000“ teritorijos ribos, PAST „Svencelės pievos“ (LTKLAB009), kuri skirta meldinės 

nendrinukės (Acrocephalus paludicola) apsaugai. Į analizuojamo sklypo ribas patenka ir dalis (~0,62 ha) „Natura 

2000“ teritorijų: PAST Kuršių marios (LTKLAB010) (bendras plotas - 6648,17 ha) ir BAST Kuršių marios 

(LTSIU0012) (bendras plotas - 37909,95 ha). PAST skirta migruojančių mažųjų gulbių (Cygnus columbianus), 

smailiauodegių ančių (Anas acuta), didžiųjų dančiasnapių (Mergus merganser), mažųjų dančiasnapių (Mergus 

albellus), mažųjų kirų (Larus minutus), jūrinių erelių (Haliaeetus albicilla) sankaupų vietų apsaugai. BAST  

saugoma 1130, Upių žiotys; 1150, Lagūnos; Baltijos lašiša; Kartuolė; Ožka; Paprastasis kirtiklis; Perpelė; Salatis; 

Upinė nėgė. Šioje vietoje „Natura 2000“ teritorijos sutampa su  Kuršių marių biosferos poligonu, skirto išsaugoti 

vertingą Kuršių marių vandens ekosistemą. Kitos saugomos teritorijos yra kiek atokiau nuo planuojamos ūkinės 

veiklos teritorijos  – „Natura 2000“ BAST Svencelės pelkė (LTKLA0001) (bendras plotas 1206,72 ha) yra 

nutolusi apie 220 m ir yra už Svencelės gatvės, kitoje nei planuojama teritorija pusėje. Pelkėje saugoma 7120 

Degradavusios aukštapelkės; 3160 Natūralūs distrofiniai ežerai; 7110 Aktyvios aukštapelkės; 91D0 Pelkiniai 

miškai. Ribos sutampa su Svencelės telmologinio draustinio ribomis, draustinis skirtas išsaugoti botaniniu ir 

zoologiniu požiūriais vertingą Svencelės aukštapelkę. 

Remiantis Lietuvos teritorijos natūralioje gamtinėje aplinkoje gyvenančių ar laikinai esančių saugomų 

laukinių gyvūnų, augalų ir grybų rūšių informacinėje sistemoje (SRIS) pateiktais duomenimis, teritorijoje fiksuoti 

(Didysis baltasis garnys Egretta alba, Didysis baublys Botaurus stellaris, Didžioji kuolinga Numenius arquata, 

Gaidukas Calidris pugnax, Geltongalvė kielė Motacilla citreola, Kukutis Upupa epops, Meldinė nendrinukė 
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Acrocephalus paludicola, Miškinis tikutis Tringa glareola, Paprastoji mėlyngurklė Luscinia svecica, Raudonkojis 

tulikas Tringa totanus, Urvinė antis Tadorna tadorna, Šaukštasnapė antis Anas clypeata, Ūsuotoji zylė Panurus 

biarmicus. Iš augalų - Pajūrinis liūnmeldis Bolboschoenus maritimus. Dauguma vertingų rūšių SRIS stebėjimų 

metu fiksuota  Svencelės pievų botaninio-zoologinio draustinio ribose. Už jo ribų – Kukutis Upupa epops, 

aprastoji mėlyngurklė Luscinia svecica, Geltongalvė kielė Motacilla citreola. Planuojamoje užstatyti teritorijoje 

perimviečių nefiksuota, stebėti praskrendantys ar besimaitinantys individai. Lietuvos ornitologų draugijos 

Lietuvos perinčių paukščių atlaso duomenimis apie perinčius paukščius,  PŪV teritorijoje perėjimo metu stebėtos 

šios saugomos paukščių rūšys: dryžagalvė kryklė (Anas querquedula), urvinė antis (Tadorna tadorna), griežlė 

(Crex crex), žalioji meleta (Picus viridis), meldinė nendrinukė (Acrocephalus paludicola), paprastoji mėlyngurklė 

(Luscinia svecica), pilkoji starta (Emberiza calandra). Beveik visi fiksavimai – už numatytos užstatyti teritorijos, 

Svencelės pievų draustinio ribose. Analizuojamoje teritorijoje taipogi atlikti natūriniai tyrimai: 2021 m. rugsėjo 

12 ir 26 d., spalio 10 ir 24 d. bei lapkričio 7 ir 21 d. atlikti vandens paukščių stebėjimai. Paukščių gausa ir rūšinė 

sudėtis svyravo ne tik atskiromis dienomis, bet ir paros bėgyje. Daugiausiai vienu metu matyta laukinių (Fulica 

atra) paukščių, kuoduotojų ančių (Aythya fuligula), didžiųjų ančių (Anas platyrhynchos), rudagalvių ančių 

(Aythya ferina), eurazinių cyplių (Anas penelope), klykuolių (Bucephala clangula), gulbių nebylių (Cygnus olor) 

, ausuotųjų kragų (Podiceps cristatus). Ne tokios gausios buvo gulbės giesmininkės (Cygnus cygnus), didieji 

dančiasnapiai (Mergus merganser). Nuolat stebėti ir pilkieji garniai (Ardea cinerea) bei didieji baltieji garniai 

(Egretta alba), didieji kormoranai (Phalacrocorax carbo). 

Analizuojamos teritorijos numatomoje užstatyti dalyje vyrauja pievos. Nors pievos šienaujamos, jas 

galima traktuoti kaip apleistas, nes daugelyje vietų pradėję želti savaiminiai medžiai, daugiausiai Beržai (Betula 

pendula, Betula pubescens), vietomis Juodalksniai (Alnus glutinosa), trapieji gluosniai (Salix fragilis). Teritorijoje 

rugsėjo–lapkričio mėnesiais aptikti tik smulkūs visur įprasti žinduoliai: dirvinė pelė (Apodemus agrarius), 

paprastasis pelėnas (Microtus arvalis), pievinis pelėnas (Microtus agrestis), kurmis (Talpa europaea) ir kt.), 

matytos stirnos (Capreolus capreolus), rudosios lapės (Vulpes vulpes), usūriniai šunys (Nyctereutes 

procyonoides), pilkieji kiškiai (Lepus europaeus.) Rasta upinių bebrų (Castor fiber) šernų (Sus scrofa) ir briedžių 

(Alces alces) veiklos žymių bei fiksuoti medžiojantys šikšnosparniai (Lietuvoje gyvenantys Microchiroptera 

pobūrio rūšys) nenustatant konkrečių rūšių. Tačiau teritorija nėra tinkama retoms žinduolių rūšims dėl biotopo 

specifikos. 

 Europos Bendrijos svarbos natūralios buveinės į PŪV numatomą vystyti teritoriją nepatenka, tačiau į 

sklypo pietvakarinę dalį  patenka 6450 Aliuvinių pievu ir 6510 Šienaujamų mezofitų pievų buveinės. Maždaug 

400 m atstumu nuo PŪV į rytų pusę yra 2180 Medžiais apaugusių pajūrio kopų buveinių, kiek toliau – 91D0 

*Pelkinių miškų, 7120 Degradavusių aukštapelkių, 7110 *Aktyvių aukštapelkių buveinių. 

Atlikus žuvų tyrimus, nustatyta, kad visos sugautos žuvų rūšys yra dažnai sutinkamos Lietuvos vidaus 

telkiniuose ir yra tipiškos Kuršių marioms. Pagal gausumą ir biomasė dominuoja ešeriai, sudarydami 65,6% 

biomasės ir 57,1 santykinio gausumo šiauriniame tyrimų taške ir net 89,7% biomasės ir 80,1% gausumo 

pietiniame taške. Bendras žuvų gausumas šiauriniame taške – 9818,2 ind./ha ir 230,51 kg/ha biomasė, pietiniame 

– 8538 ind./ha ir  81,12 kg/ha, kas  rodo, jog tyrimų vieta yra labai svarbi tipiškų Kuršių marių vietinių žuvų 

jauniklių žiemojimo vieta. 

Į PŪV sklypą patenkančios „Natura 2000“ teritorijos dalies užstatymas nenumatomas. Vertinant 

teritorijos bioįvairovę nustatyta, kad teritorija kurioje numatomas užstatymas nėra svarbi retų paukščių 

dauginimuisi, šioje teritorijoje vertingų gamtinių elementų neaptikta. Pagrindinis PŪV neigiamas poveikis 

bioįvairovei – mitybinių, ir migracijos poilsio teritorijų sumažėjimas. Šis poveikis nėra reikšmingas, kadangi 

netoliese randasi gausios tokio pačio tipo teritorijos, turinčios apsaugos statusą (Svencelės Drevernos, Kintų 

pievos). Taikant aplinkosaugines priemones (darbų ribojimo terminai, žmonių lankymosi apribojimai, dirbtinės 

lizdavietės ir inkilai) migracijos trikdymo poveikis būtų minimalizuotas. 

Planuojamas užstatymo pastatų aukštis – iki 16 m. Užstatyti numatoma tik ~5 ha iš visos 36,22 ha 

teritorijos (12,56 ha draustinio teritorija neužstatoma, numatomos 18 ha viešosios erdvės su parku ir vandens 
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telkiniais). Teritoriją numatoma apželdinti vietiniais medžiais. Dėl šių priežasčių reikšmingų kliūčių atsiradimas 

paukščių migracijos takuose nenumatomas. 

Siekiant pašalinti su potvyniais susijusių galimų aplinkos užterštumų ar avarijų poveikį, planuojamą 

užstatyti teritoriją (esančią už draustinio ribų) numatoma pakelti iki 1,18 m altitudės (nuo esamos 0,7-1,9 m). 

Kelio Nr. 2206 tęsinio, Svencelės g. altitudė ties analizuojama teritorija – 2,5 m. Numatomos priemonės grunto 

ir su juo susijusios augalijos išsaugojimui. Kanalą kuriuo drenuojasi Svencelės pelkė numatoma palikti atvirą. 

Kanalą atskiriantį numatomą vystyti analizuojamos teritorijos dalį nuo draustinio teritorijos numatoma išsaugoti. 

Numatoma pagilinti ir dalinai praplatinti šiaurinėje analizuojamos teritorijos dalyje salą juosiantį kanalą, 

pagilinant povandeninį kanalą (laivatakį) iki esamo vandens kelio Kuršių mariose. Dėl šių priežasčių reikšmingi 

aplinkinių teritorijų hidrologinio rėžimo pokyčiai nenumatomi. 

Povandeninio kanalo (laivatakio) iki esamo vandens kelio Kuršių mariose irengimas numatomas ribojant 

darbų terminus pagal paukščių ir ichtiofaunos migracijas. Povandeninio kanalo ir planuojamo uosto gylis – iki 

1,8 m. Aplink esamą vandens kelią Kuršių mariose gylis yra apie 1,4 m. Dėl šių neženklių gylio pokyčių ir 

numatomų gilinimo darbų terminų ribojimo reikšmingas PŪV poveikis ichtiofaunai nenumatomas. 

Didžiausi numatomi PŪV poveikiai bioįvairovei – teritorijos praradimas ir galimo rūšių trikdymo 

padidėjimas. Nors į planuojamą 36,22 ha teritoriją patenka  (apie 12,56 ha) „Natura 2000“ teritorijos (PAST 

Svencelės pievos (LTKLAB009), PAST Kuršių marios (LTKLAB010) ir BAST Kuršių marios (LTSIU0012) 

(~0,62 ha), tačiau jose užstatymas neplanuojamas, pievos paliekamos neužstatytos, todėl neigiamo saugomų 

teritorijų ploto praradimo poveikio čia nebus. Nuo PAST Svencelės pievos (LTKLAB009) ribų iki artimiausios 

gyvenamos ir bendrojo naudojimo zonos liktų apie 20 m, tačiau saugomą teritoriją nuo urbanizuojamos skirs 

esamas ir praplatinamas vandens kanalas, todėl žmonių patekimas į šią saugomą teritoriją bus apribotas. 

Vertinant poveikį saugomoms teritorijoms ir jose saugomoms vertybėms pažymėtina, kad šiuo metu 

analizuojamoje teritorijoje yra kelias, vedantis į draustinio teritoriją. Šiuo keliu gausiai naudojasi žvejai ir jėgos 

aitvarų naudotojai, dažnai statomos palapinės ir kuriamos nelegalios laužavietės Toks nekontroliuojamas 

lankymasis sukelia neigiamas pasekmes dėl saugomų rūšių, ypač paukščių trikdymo. Dėl šių priežasčių 

rekomenduojama esamos pralaidos vietoje įrengti pakeliamą tiltelį, jo pakėlimo administravimą patikint Kuršių 

nerijos nacionalinio parko direkcijai. Kadangi draustinio teritorija nuo likusios teritorijos atskirta esamu ir 

numatomu palikti kanalu, tokio tilto įrengimas užtikrintų galimybes apriboti žmonių srautus saugomoje 

teritorijoje paukščių migracijos/veisimosi metu. Paukščių veisimosi/migracijos metu apribojus žmonių judėjimą 

saugomos teritorijos ribose, jėgos aitvarininkai būtų priversti naudotis teritorija esančia už saugomos teritorijos 

ribų (šiaurinėje pusėje), į kurią bus galima patekti naujai įrengiama pralaida. 

Žuvų apsaugai dėl gilinimo ir prieplaukos įrengimo darbų, augalijai, paukščiams dėl užstatymo yra 

rekomenduojamos ir numatomos priemonės, kurios PŪV organizatoriui yra privalomos. Iš visų gyvūnijos grupių 

didžiausias poveikis numatomas paukščiams. Teritorijos urbanizacija sumažina jų lankomas teritorijas. Tačiau šis 

poveikis nėra reikšmingas, kadangi netoliese randasi gausios tokio pačio tipo teritorijos, turinčios apsaugos statusą 

(Svencelės Drevernos, Kintų pievos). Yra numatytos priemonės: triukšmingi teritorijos vystymo statybų darbai 

ribojami paukščių perėjimo ir migracijų metu: nuo kovo 15 d. iki rugpjūčio 1 d. Tai galioja ir vandenyje 

atliekamiems darbams, kurių terminai ir apimtys prieš pat juos atliekant turėtų būti derinami su Kuršių nerijos 

nacionalinio parko direkcija.  

Vystant analizuojamą teritoriją numatoma įrengti jungtį tarp esamo vandens kelio ir planuojamo uosto. 

Tai įgyvendinti numatoma pragilinant jungiamąjį kanalą iki 1,8 gylio, įrengiant tokio pat gylio uostą. Toks 

gilinimas nesudarys sąlygų teritorijoje lankytis dideliems laivams, ir taip nebūtų trikdoma vietos ichtiofauna. 

Analizuojamoje akvatorijoje pavasarį–vasaros pradžioje migruoja perpelės ir žiobriai, rudens metu – lašišos, 

šlakiai ir žiobriai. Rytinėje marių pakrantėje dėl intensyvių žuvų migracijų draudžiama verslinė žvejyba 2 km 

atstumu nuo rytinio kranto. Dėl šių priežasčių intensyviausių žuvų migracijų metu (balandžio 15- birželio 15 d. 

bei rugpjūčio 15 – spalio 31 d. ) numatoma  nevykdyti kasimo ir gilinimo darbų.  Pavasarinis migracijų laikotarpis 

sutampa ir su daugumos žuvų neršto laikotarpiu rytinėje priekrantėje, todėl ypač svarbu gilinimo darbų nevykdyti 

pavasariniu laikotarpiu. 
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Materialinės vertybės. Neigiamas poveikis dėl planuojamo užstatymo nenumatomas: planuojami darbai 

įtakos neturės nei statybų, nei eksploatacijos metu artimiausioms vertybėms – kapinėms: Svencelės pirmosios 

senosios kapinės (kodas 22070), nutolusios apie 850 m, Svencelės antrosios senosios kapinės (kodas 22522), 

nutolusios apie 1,7 km nuo nagrinėjamos teritorijos. Vertingosios savybės dėl planuojamos veiklos pažeistos 

nebus. 

Artimiausi gyvenamoji ir visuomeninė aplinka. Artimiausias veiklai yra individualus gyvenamas namas 

Klaipėdos r. sav., Priekulės sen., Svencelės k., Svencelės g. 87A, kuris ribojasi su nagrinėjama teritorija. 

Gyvenamas namas Svencelės g. 87 nuo nagrinėjamos teritorijos ribų nutolęs apie 14 m, Svencelės g. 85, nutolęs 

apie 24 m, Svencelės g. 83D nutolęs apie 70 m, Svencelės g. 83 nutolęs apie 140 m, Svencelės g. 60 nutolęs apie 

85 m, namai Svencelės g. 62 ir Svencelės g. 66, nuo nagrinėjamos teritorijos ribų nutolę apie 170 m, Svencelės g. 

70 nutolęs apie 205 m. Klaipėdos r. Priekulės vaikų lopšelio-darželio Drevernos skyrius (Klaipėdos r. sav., 

Priekulės sen., Drevernos k., Žvejų g. 2) – nuo planuojamos ūkinės veiklos teritorijos nutolęs apie 4,2 km atstumu 

šiaurės kryptimi. Artimiausias gydymo paskirties pastatas – Klaipėdos rajono savivaldybės Priekulės pirminės 

sveikatos priežiūros centro Drevernos medicinos punktas (Klaipėdos r. sav., Priekulės sen., Drevernos k., Bangų 

g. 6) – nuo planuojamos ūkinės veiklos teritorijos nutolęs apie 4,0 km atstumu šiaurės kryptimi. Artimiausi poilsio 

paskirties pastatai: sodyba „Pamario burė“ (Klaipėdos r. sav., Priekulės sen., Svencelės k., Svencelės g. 54) nuo 

planuojamos ūkinės veiklos teritorijos nutolusi apie 330 m atstumu rytų kryptimi; sodyba „Svencelės sodyba“ 

(Klaipėdos r. sav., Priekulės sen., Svencelės k., Svencelės g. 67) nutolusi apie 600 m atstumu šiaurės kryptimi; 

sodyba „Svencelės krantas“ (Klaipėdos r. sav., Priekulės sen., Svencelės k., Svencelės g. 90) nutolusi apie 760 m 

atstumu pietryčių kryptimi. 

Triukšmas. Įgyvendinus PŪV, pagrindiniai triukšmo šaltiniai bus tik transporto priemonių srautas į/iš 

PŪV teritorijos. Prognozuojamas srautas į/iš teritorijos automobiliais sudarys ~500 aut./parą. Į analizuojamą 

teritoriją bus galima patekti/išvažiuoti per du planuojamus įvažiavimus/išvažiavimus. Atsižvelgiant į tai, kad 

pagrindinis triukšmo šaltinis bus PŪV transporto srautas, didžiausias galimas poveikis gali būti gyventojams 

adresu Svencelės g. 60, dėl PŪV transporto keliamo triukšmo privažiavimo kelyje.  Prognozuojamas 

analizuojamo objekto darbo laikas šviesusis paros periodas. Atliktas triukšmo skaičiavimas parodė, kad 

maksimalus triukšmo lygis priklausomai nuo automobilio klasės ties gyventojo sklypo riba gali siekti nuo 41,6 

dB(A) iki 51,6 dB(A) ir neviršytų HN 33:2011 ribinių verčių kurios taikomos tiek ekvivalentiniam tiek 

maksimaliam triukšmui visiems paros periodais. Transporto srautas yra per mažas, kad turėtų ir darytų reikšmingą 

poveikį akustinei aplinkai. 

Visuomenės sveikata. Rekreacijai, poilsiui ir sportui skirtos ar pritaikytos vietos, objektai visada 

gyventojams turi tik teigiamą pusę. Žmogus, bandydamas pailsėti nuo miesto triukšmo, automobilių ieško 

užuovėjos miškuose, kurortuose, lankytinose Lietuvos vietose, regioniniuose ir nacionaliniuose parkuose 

esančiose įvairiose žmogui pritaikytose lankymui vietose ir pan. Įvairiais tyrimais įrodyta, kad lietuviai mažai 

dėmesio skiria sveikam gyvenimo būdui, per mažai dėmesio skiria sportui. Planuojama teritorija pasižymės 

kompleksiškumu (bus ir viešbutis, ir teniso ar pan. kortai, žaidimų aikštelės, bus suformuotas dirbtinis vandens 

tvenkinys, kuriame bus galima mėgautis vandens pramogomis), kad žmonės galėtų aktyviai leisti laisvalaikį, todėl 

sveikatos atžvilgiu projektas yra labai palankus. Projektas neturės neigiamo poveikio visuomenės sveikatai, nekels 

psichologinio diskomforto ar nepasitenkinimo. 

Užstatomai teritorijai (planuojamam kompleksui) sanitarinė apsaugos zona nėra nustatoma, todėl 

apribojimų gyventojų nekilnojamajam turtui dėl planuojamos veiklos nebus. Planuojama mažųjų laivų prieplauka 

taip pat neturės sanitarinės apsaugos zonų, todėl apribojimų gyventojų nekilnojamajam turtui dėl planuojamos 

veiklos taip pat nebus. Visos kitos apsaugos zonos (vandens telkinių, elektros linijų ir pan.) yra nustatytos 

planuojamuose sklypuose, kurie nuosavybės teise priklauso PŪV organizatoriui – UAB „Dominent“. 

Alternatyvų nagrinėjimas. Šioje ataskaitoje vertinamos dvi alternatyvos su galimais techninių ir 

technologinių sprendinių variantais: 0 alternatyva (nieko nedarymo) ir Planuojamos veiklos įgyvendinimas. 

Vietos alternatyva nenagrinėjama. Ataskaitoje nagrinėtos PŪV sprendinių techninės, taip pat poveikį mažinančių 

priemonių sprendinių alternatyvos, pasiūlytos priemonės. Svarstytas aplink nesaugomą salą esančių kanalų 

platinimas, kad jachtos ir kiti laiveliai galėtų įplaukti ne tik per šiaurinę, bet ir pietinę salos pusę, tačiau vertinant 

poveikį aplinkai pasirinkta mažiausius pokyčius lemianti alternatyva, laivybą vykdyti tik per vieną pusę 
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(šiaurinėje dalyje). Atsižvelgiant į žuvų tyrimus, buvo priimta kanalų, kurie skiria saugomas teritorijas nuo 

urbanizuojamos teritorijos praplatinimo 6 metrais strategija, taip atitolinant gamtines teritorijas nuo 

urbanizuojamos zonos, siekiant dar labiau apribojant natūraliai žmonių patekimą. Žmonių patekimas prie Kuršių 

marių bus galimas tik per pralaidą, kuri sujungs urbanizuojamą teritoriją su nesaugoma sala. Svarstyti vidinių 

mažesniųjų kanalų užpylimo variantai, pagal UAB „Hidroterra“ hidraulinius skaičiavimus, pateiktos 

rekomendacijos projektavimui, nustatyta, kad užpylimai galimi, jų poveikis nereikšminis apylinkių hidrologiniam 

režimui. Svarstytos paukščių apsaugos priemonės ir PAV rengimo metu, išnagrinėjus medžiagą prieita 

argumentuotos išvados, kad efektyviausia paukščių buveines apsaugotų darbų ribojimas jautriausiais laikotarpiais. 

Svarstytos planuotų želdinių rūšys, prieita išvada ir rekomenduotos rūšys dėl vietinių, būdingų augalų sodinimo. 

Svarstytas marių ir kanalų gilinimo pavojus saugomos rūšims. Pagal PAV rengimo eigoje turėtą medžiagą, prieita 

išvados, kad mariose gilinimas geriausia žemsiurbe, o sausumoje galima tiek žemsiurbe, tiek sunkiąją technika, 

svarbiausia laikytis rekomenduojamų darbų periodų dėl vandens buveinių apsaugos. Svarstytas grunto atvežimas 

iš kitų teritorijų, tačiau prieita išvados, kad geriausia panaudoti marių ir kanalų gilinimo metu iškastą gruntą 

užstatomos teritorijos sukėlimui. 

Stebėsena. Atsižvelgiant, į tai, kad planuojamos užstatyti teritorijos gretimybėje yra paukščių apsaugai 

svarbios teritorijos/draustinis, rekomenduojama pirmojo etapo statybų metu (etapas labiausia nutolęs į šiaurę ir jo 

poveikis nebus reikšmingas) užsakovui lygiagrečiai atlikti paukščių stebėseną gretimoje aplinkoje paukščių 

perėjimo metu. Periodą ir stebėjimo taškus turėtų pasirinkti biologijos krypties išsilavinimą turintis specialistas 

prieš atlikdamas darbus. 

Atlikus vertinimą ir nustačius jautrias vietas yra rekomenduojamos ir, atsižvelgiant į rekomendacijas 

numatomos poveikio kraštovaizdžiui, biologinei įvairovei, saugomoms teritorijoms, dirvožemiui, paviršiniam ir 

požeminiam vandeniui ir kt., mažinimo priemonės, kurios padės išvengti reikšmingo neigiamo poveikio aplinkai, 

sumažinti ar kompensuoti galimą poveikį, kaip tai numato ir leidžia Poveikio aplinkai vertinimo tvarkos aprašas. 

Poveikio aplinkai mažinimo priemonės (PŪV organizatoriui privalomos). 

Priemonės planavimo ir projektavimo metu: 

• Į planuojamą teritoriją patenkančioje draustinio/Natura200 teritorijos dalyje grunto kėlimas 

draudžiamas. 

• Reljefą keisti numatoma tik tiek, kiek būtina užtikrinant žmonių jų turto saugumą. Tai apsaugotų 

aplinkines teritorijas nuo galimos taršos ekstremalių potvynių metu. Leidžiamas maksimalus 

reljefo pakėlimas (teritorijoje kurioje numatomas užstatymas) – iki 1,18 m altitudės (nuo esamos 

minimalios 0,7 m). Kelio Nr. 2206 tęsinio, Svencelės g. altitudė ties analizuojama teritorija – 2,5 

m. Toks reljefo pakėlimas ir ribotas (iki 16 m aukščio) užstatymo aukštingumas nebus reikšminga 

kliūtis migruojantiems paukščiams. 

• Užstatymo aukštingumas turi neviršyti 16 m. Neplanuoti želdinių į analizuojamą teritoriją 

patenkančioje saugomoje teritorijoje. Užstatymą kraštovaizdyje paslėpti organizuotais želdynais, 

medžiais. Teritoriją, ypač pakeles ir išorinį užstatymo perimetrą želdinti pamario teritorijai 

būdingais medžiais – Gluosniais Salix sp. Teritorijos viduje – Drebulėmis Populus sp., 

Juodalksniais Alnus glutinosa, Beržais Betula pendula Betula pubescens. 

• Planuojant pastatus rekomenduojama vengti didelių vitrininių langų. Planuojamus kiek didesnius 

langus būtina apklijuoti vizualiai matomais elementais (dryžiais, plėšrių paukščių siluetais). Tai 

sumažintų paukščių atsitrenkimo į stiklus tikimybę. 

• Teritorijoje, kuri patenka į Svencelės pievų botaninio-zoologinio draustinio teritoriją (PAST) ir 

Kuršių mariose (Kuršių marių biosferos poligonas – PAST ir BAST), taikomi Bendrieji buveinių 

ar paukščių apsaugai svarbių teritorijų nuostatai, todėl turi būti vadovaujamasi jais, taip pat ir 

Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatyme gamtiniams ir kompleksiniuose draustiniuose bei 

botaniniuose-zoologiniuose draustiniuose numatytais veiklos apribojimais. 

• Siekiant maksimaliai išlaikyti esamos teritorijos florą ir jai būdingus požymius, planuojamai 

užstatyti teritorijai rekultivuoti naudoti prieš tai nukastą tos pačios teritorijos derlingąjį 

dirvožemio sluoksnį. 
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• Svencelės pelkės drenavimosi kanalą rekomenduojama palikti atvirą (ne vamzdžiuose), kelių 

zonose kertant tiltais. Taip užtikrinamas maksimalus (nepakitęs nuo esamo) vandentakio debitas 

bei sumažinamas galimas poveikis vamzdžio griūties, užsikimšimo, ar užšalimo metu. 

• Lietaus nuotekas nuo kelių ir parkavimo vietų į atvirus telkinius būtina išleisti tik po apvalymo 

nuo naftos produktų ir kietųjų dalelių, tuo tikslu numatomos naftos gaudyklės, kurių vietos, 

kiekis, našumas bus detalizuoti techniniame projekte. 

• Fekalines nuotėkas jungti prie centralizuotų nuotėkų tinklų. 

Priemonės statybų metu: 

• Lašišų ir nėgių migravimo periodu, intensyviausiu žuvų migracijų metu (balandžio 15- birželio 

15 d. bei rugpjūčio 15 – spalio 31 d.) numatoma  nevykdyti kasimo ir gilinimo darbų, siekiant 

išvengti trikdymo žuvų migracijai ir fizinio poveikio, nebus vykdomi prieplaukos įrengimo, 

gręžimo vandenyje darbai. Pavasarinis migracijų laikotarpis sutampa ir su daugumos žuvų neršto 

laikotarpiu rytinėje priekrantėje, todėl ypač svarbu gilinimo darbų nevykdyti pavasariniu 

laikotarpiu. 

• Triukšmingi teritorijos vystymo statybų darbai ribojami paukščių perėjimo ir migracijų metu: 

nuo kovo 15 d. iki rugpjūčio 1 d. Tai galioja ir vandenyje atliekamiems darbams, kurių terminai 

ir apimtys prieš pat juos atliekant turėtų būti derinami su Kuršių nerijos nacionalinio parko 

direkcija.  

• Siekiant apsaugoti besiveisiančius varliagyvius, nerekomenduojami vandens telkinių (kanalų, ir 

pan.) tvarkymo darbai varliagyvių neršto ir buožgalvių vystymosi iki suaugėlio metu nuo kovo 

pradžios (esant ankstyvam pavasariui) iki liepos pradžios. 

• Teritorijoje, kuri patenka į Svencelės pievų botaninio-zoologinio draustinio teritoriją (PAST) ir 

Kuršių mariose (Kuršių marių biosferos poligonas – PAS ir BAST), taikomi Bendrieji buveinių 

ar paukščių apsaugai svarbių teritorijų nuostatai, todėl turi būti vadovaujamasi jais, taip pat ir 

Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatyme gamtiniams ir kompleksiniuose draustiniuose bei 

botaniniuose-zoologiniuose draustiniuose numatytais veiklos apribojimais. Statybai ar teritorijos 

vystymui reikalingų medžiagų ir mechanizmų saugojimas bei mechanizmų judėjimas saugomose 

teritorijose, nesusijusių su saugoma teritorija, darbų metu griežtai draudžiamas. 

• Nors natūralių vertingų augalų augaviečių PŪV teritorijoje praktiškai nėra, vietomis galimas 

augalijos išvažinėjimas ar pievinės dangos suslėgimas statybos darbų metu. Todėl 

rekomenduojamas statybinės technikos judėjimas jau esamais arba žemės ūkio technikos 

judėjimui bei laikymui numatytais keliukais. Siekiant sumažinti ar dalinai kompensuoti padarytą 

poveikį rekomenduojama teritorijos rekultivacijai po statybų darbų naudoti tik teritorijoje esamą 

gruntą, kuris darbų pradžioje turi būti nustumdomas ir saugojamas. Atvežtinis gruntas gali būti 

panaudojamas tik pamatiniams sankasų sluoksniams ar privažiavimų keliams. Keliant 

planuojamos užstatyti teritorijos altitudę, nukasus derlingą dirvožemio sluoksnį jį nedelsiant 

naudoti jau sukeltos altitudės teritorijos rekultivacijai, taip išsaugant ne tik pačio dirvožemio 

chemines savybes, bet ir teritorijai tipinę florą. Rekultivuotos teritorijos gali būti paliekamos 

savaiminiam atsikūrimui arba užsėjamos vietinėmis (ne invazinėmis ir ne adventyvinėmis) 

rūšimis. Rekomenduojama nedidelėje sklypo dalyje palikti natūraliai vešėti augmenijai ir vėlai 

ją šienauti. Tai leistų daugintis ir plisti įvairioms šiai teritorijai būdingoms žolinių augalų rūšims. 

• Kraštovaizdžio vizualinei apsaugai,  užstatymo darbus vykdyti etapais, Tolygiai vystant teritoriją 

į pietų pusę. 

• Ruošiant teritoriją statyboms, žemės paviršiaus nukasimas turi būti vykdomas sluoksniais. 

Pirmiausiai nukasamas derlingasis dirvožemio sluoksnis. Jei dėl gruntų savybių reikalingas 

gilesnių sluoksnių iškasimas, jį reikia atlikti atskirai ir tokį gruntą saugoti atskirai, nemaišant su 

paviršiniu derlinguoju sluoksniu. 

• Darbų metu turėti sorbentų, avarijų metu sugersiančių išsiliejusius naftos gaminius. 

• Neigiamas triukšmo poveikis statybos metu yra trumpalaikis. Poveikio trukmė − nuo pasiruošimo 

darbų statybos objekto teritorijoje iki teritorijos sutvarkymo statybos darbų pabaigoje. Šiuo 

statybos periodu numatoma planuoti statybos darbų procesą. Statybos darbus su triukšmą 
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skleidžiančia darbų įranga nedirbti prie šiaurinėje dalyje esančių gyvenamųjų pastatų švenčių ir 

poilsio dienomis, o darbo dienomis numatoma nedirbti vakaro (19:00–22:00 val.) ir nakties 

(22:00–07:00 val.) metu (LR Triukšmo valdymo įstatymas: triukšmo prevencija statybos metu). 

• Organizacinės triukšmo prevencijos priemonės statybos darbų metu: Pagal Lietuvos Respublikos 

triukšmo valdymo įstatymo 2004 m. spalio 26 d. Nr. IX-2499 (Galiojanti suvestinė redakcija (nuo 

2020-09-01)  14 straipsnio 2 dalį triukšmo šaltinių valdytojai, planuojantys statybos, remonto, 

montavimo darbus gyvenamosiose vietovėse, privalo ne vėliau kaip prieš 7 kalendorines dienas 

iki šių darbų pradžios pateikti savivaldybės institucijoms informaciją apie triukšmo šaltinių 

naudojimo vietą, planuojamą triukšmo lygį ir jo trukmę per parą, triukšmo mažinimo priemones.  

• Vykdant darbus būtina vadovautis Lietuvos Respublikos Nekilnojamojo kultūros paveldo 

apsaugos įstatymo (Suvestinė redakcija nuo 2020-04-01) 9 straipsnio 3 dalimi: „Jei atliekant 

statybos ar kitokius darbus bus aptikta archeologinių radinių ar kitų nekilnojamo daikto 

vertingųjų savybių, darbus atliekantys asmenys apie tai privalo pranešti savivaldybės 

paveldosaugos padaliniui <...>“. 

Priemonės komplekso naudojimo metu: 

• Riboti žmonių srautus, sausumoje paukščių perėjimo metu (nuo kovo 15 d. iki rugpjūčio 1 d.), o 

vandens pramogas tuo pačiu laikotarpiu bei pavasarinių ir rudeninių paukščių migracijų metu 

(kovo–balandžio ir rugpjūčio–lapkričio mėnesiais). Tai galima realizuoti įrengiant pakeliamą 

tiltą ant kelio/tako vedančio per kanalą, į analizuojamoje teritorijoje esančią 

draustinio/Natura2000 teritorijos dalį. Tilto pakėlimo administravimą patikint Kuršių nerijos 

nacionalinio parko direkcijai. 

• Planuojamos ūkinės veiklos teritorijoje rekomenduojama įrengti dirbtines lizdavietes 

paukščiams, pavyzdžiui, inkilus juodiesiems čiurliams, paprastiesiems pelėsakaliams, lizdavietės 

baltajam gandrui, dirbtinės salelės ir plaustai vandens paukščiams ir kt. Dirbtinių salų ar plaustų 

įrengimas Kuršių marių teritorijoje sumažintų šių teritorijų patrauklumą jėgos aitvarininkams. 

Priemonės avarijų ir ekstremalių įvykių metu. Avarinio išsiliejimo metu į aplinką patekę ir sulaikyti 

teršalai turi būti operatyviai surenkami ir pašalinami. Tam tinka naudoti: 

• birų smėlį. Tinka naftos angliavandeniliams ir cheminėms medžiagoms surinkti. Smėlis turi būti 

laikomas sausai. Panaudotą smėlį būtina pašalinti iš gamtinės aplinkos; 

• smėlio maišus. Smėlio maišai gali būti naudojami nukreipti išsiliejusius teršalus į jų sulaikymo 

vietą, užblokuoti ir sulaikyti teršalus; 

• sorbentus. Taikoma likviduojant naftos angliavandenilių išsiliejimą. Lietuvoje siūlomi įvairių 

gamintojų produktai: sorbentų granulės, dribsniai, sorbuojantys čiužiniai, kilimėliai, rankovės. 

Sorbuojanti bona (rankovė) skirta naftos produktams nuo vandens paviršiaus surinkti ir naftos 

produktų plėvelės plitimui vandenyje sustabdyti; 

• pirminiam teršalų sulaikymui ekstremalios situacijos atveju, pasitarnaus numatomos naftos 

gaudyklės, kurios skirtos kasdienei apsaugai nuo teršalų. 

Visi ataskaitoje atlikti kiekybiniai ir kokybiniai vertinimai panaudoti siekiant atlikti kokybišką planuojamos 

ūkinės veiklos poveikio aplinkai ir visuomenės sveikatai vertinimą. Atlikus poveikio aplinkai vertinimą nustatyta, 

kad visumoje numatomi tiek neigiami, tiek teigiami pokyčiai, kurie dėl kompleksiško problemų išsprendimo ir 

numatomų privalomų priemonių diegimo sumažinami iki nereikšmingo poveikio, todėl daroma išvada, kad 

planuojama veikla - „Mišrios funkcinės paskirties teritorijos vystymas Svencelės kaime, Priekulės 

seniūnijoje, Klaipėdos rajono savivaldybėje“ visų šių aspektų kontekste negali daryti reikšminio neigiamo 

poveikio aplinkai. 

Atliktos visuomenės informavimo procedūros. Apie poveikio aplinkai vertinimo (PAV) ataskaitą 

visuomenė buvo informuota: Klaipėdos rajono savivaldybės  administracijos skelbimų lentoje ir internetiniame 

puslapyje 2022-01-11 https://www.klaipedos-r.lt/index.php?1406171818,  tiksli skelbimo nuoroda: 

file:///C:/Users/EKOSTRUKTURA/Downloads/Svencel%C4%97s%20PAV%20skelbimass%20(2).pdfl; 

Priekulės seniūnijos skelbimų lentoje 2022-01-10; Klaipėdos rajono laikraštyje „Vakarų ekspresas“ 2022-01-14; 

ataskaitos rengėjo UAB „Ekostruktūra“ internetiniame puslapyje: www.ekostruktura.lt, 2022-01-11 patalpintas 
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skelbimas. Su ataskaita buvo galima susipažinti nuo 2022-01-17. Ataskaitos ir skelbimo patalpinimo nuoroda: 

https://www.ekostruktura.lt/visuomenes-informavimas/. Detali nuoroda: 

https://www.ekostruktura.lt/visuomenes-informavimas/informacija-apie-parengta-misrios-funkcines-paskirties-

teritorijos-vystymo-svenceles-kaime-priekules-seniunijoje-klaipedos-rajono-savivaldybeje-poveikio-aplinkai-

vertinimo-pav-ataskaita-ir-viesa-s/. Pasiūlymų iš visuomenės iki susirinkimo per viešo supažindinimo laikotarpį 

negauta. Viešas pristatymas vyko nuotoliniu būdu, elektroninėmis vaizdo priemonėmis 2022 m. vasario 15 d. nuo 

17:00 val., tačiau per valandą nuo susirikimo pradžiosvisuomenė neprisijungė, todėl konstatuojama, kad 

procedūros įvykdytos, o projektas nekelia visuomenės nepasitenkinimo. Dalyvavo PAV dokumentų rengėjai ir 

PŪV organizatorius.  
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