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ĮVADAS
Lietuvos Respublikos teritorijai yra parengtas ir Lietuvos Respublikos Seimo 2002 m. spalio 29 d.
nutarimu Nr. IX-1154 patvirtintas Bendrasis planas. Šio bendrojo plano sprendiniai galioja jame nustatym
planavimo laikotarpiui (iki 2020 m.), kurio metu jie gali būti koreguojami ar papildomi Teritorijų
planavimo įstatymo nustatyta tvarka (Žin., 2002, Nr. 110-4852).
Lietuvos Respublikos Seimas 2011-06-30 priėmė nutarimą Nr. XI-1571 „Dėl Lietuvos Respublikos
teritorijos bendrojo plano papildymo jūrinių teritorijų dalimi“(Žin. 2011, Nr. 80-3902).
Rengiamo Lietuvos Respublikos teritorijos bendrojo plano papildymo jūrinių teritorijų dalimi koncepcijai
atliekamas strateginis pasekmių aplinkai vertinimas (toliau – SPAV) remiantis LR Vyriausybės 2004-0818 nutarimu Nr. 967 patvirtinto Planų ir programų strateginio pasekmių aplinkai vertinimo tvarkos aprašo
(Žin., 2004, Nr. 130-4650, 2011, Nr. 50-2431) 7.2 p. nuostatomis.
Strateginio pasekmių aplinkai vertinimo tikslai
SPAV - tam tikrų planų ir programų įgyvendinimo galimų pasekmių aplinkai nustatymo, apibūdinimo ir
vertinimo procesas, per kurį rengiami SPAV dokumentai, konsultuojamasi, atsižvelgiama į vertinimo ir
konsultacijų rezultatus prieš priimant ir/arba tvirtinant planą ar programą, teikiama informacija, susijusi
su sprendimu dėl plano ar programos priėmimo ir/arba tvirtinimo.
SPAV apimties nustatymo dokumentas rengiamas vadovaujantis Planų ir programų strateginio pasekmių
aplinkai vertinimo tvarkos aprašo (Žin., 2004, Nr. 130-4650, 2011, Nr. 50-2431) VI dalyje nustatytais
reikalavimais.
SPAV metu bus nagrinėjama galima bendrojo plano sprendinių įgyvendinimo įtaka gamtinei, socialinei,
ekonominei aplinkai ir įvertintos galimos reikšmingos plano įgyvendinimo pasekmės planuojamai
teritorijai. SPAV metu bus išaiškinti bendrojo plano sprendinių privalumai ir trūkumai, kas leis
patobulinti sprendinius.
SPAV metu siekiama:




nustatyti, apibūdinti ir įvertinti galimas reikšmingas bendrojo plano sprendinių įgyvendinimo
pasekmes aplinkai;
užtikrinti, kad bus konsultuojamasi su suinteresuotais subjektais ir visuomene, kad bus
atsižvelgiama į šių konsultacijų ir kitų viešumą užtikrinančių procedūrų rezultatus;
užtikrinti, kad planavimo organizatorius turės išsamią ir patikimą informaciją apie galimas plano
įgyvendinimo pasekmes bendram aplinkos kompleksui ir atsižvelgs į tai.

SPAV proceso dalyviai:
Vadovaujantis Planų ir programų strateginio pasekmių aplinkai vertinimo tvarkos aprašo (Žin., 2004,
Nr.130-4650) IV dalimi vertinimo proceso dalyviai yra:
1. bendrojo plano rengimo organizatorius:
Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, A.Jakšto g. 4/9, LT-01105 Vilnius, tel. 8 706 266 3661, faks.
8 706 266 3663, interneto svetainė – www.am.lt, atsakingi asmenys – Marius Narmontas, tel. 8 706 266
3608, el. paštas m.narmontas@am.lt; Aleksandras Gordevičius, tel. 8 706 266 3609, el. paštas
a.gordevicius@am.lt.
2. vertinimo subjektai: valstybės ir savivaldybės (-ių) institucijos, atsakingos už aplinkos apsaugą,
sveikatos apsaugą, saugomų teritorijų apsaugos ir tvarkymo organizavimą, kultūros vertybių
apsaugą.
Vadovaujantis LR Vyriausybės nutarimu „Dėl Planų ir programų strateginio pasekmių aplinkai vertinimo
tvarkos aprašo patvirtinimo“ Nr.967 8.2.1.1. p. atliekant nacionalinio lygmens planų ir programų
vertinimą vertinimo subjektai yra:


LR Aplinkos ministerija;
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LR Sveikatos apsaugos ministerija;
Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos;
LR Kultūros ministerija.
kitos valstybinės ar savivaldybės institucijos, atsakingos už aplinkos apsaugą, raštu pareiškusios
plano rengimo organizatoriui ir atitinkamo lygmens už aplinkos apsaugą atsakingam vertinimo
subjektui norą dalyvauti vertinimo procese.

3. visuomenė.
Visuomenė dalyvauja vertinant teritorijų planavimo dokumentų sprendinius Lietuvos Respublikos
teritorijų planavimo įstatyme ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. rugsėjo 18 d. nutarime Nr.
1079 „Dėl Visuomenės informavimo ir dalyvavimo teritorijų planavimo procese nuostatų patvirtinimo“
(Žin., 1996, Nr. 90-2099; 2007, Nr. 33-1190) nustatyta tvarka.

6

Lietuvos Respublikos teritorijos bendrojo plano papildymas jūrinių teritorijų dalimi.
Strateginio pasekmių aplinkai vertinimo apimties nustatymo dokumentas

_____________________________________________________________________________

INFORMACIJA APIE PLANAVIMO ORGANIZATORIŲ, BENDROJO PLANO IR SPAV
DOKUMENTŲ RENGĖJUS
Planavimo organizatorius:
Įmonės pavadinimas

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija

Adresas

A. Jakšto g. 4/9, LT-01105 Vilnius

Telefonas, faksas

tel. 8 706 266 3661, faks. 8 706 266 3663

Interneto svetainė

www.am.lt

Kontaktinis asmuo

Marius Narmontas, Teritorijų
planavimo, urbanistikos ir
architektūros departamento
direktorius
tel. 8 706 266 3608

Aleksandras Gordevičius, Erdvinio
planavimo ir regioninės politikos skyriaus
vedėjas

m.narmontas@am.lt

a.gordevicius@am.lt

tel. 8 706 266 3609

Plano ir SPAV dokumentų rengėjas:
Įmonės pavadinimas
Adresas

Klaipėdos Universiteto Baltijos pajūrio aplinkos tyrimų ir planavimo
institutas (BPATPI)
H. Manto g. 84, LT-92294 Klaipėda

Interneto svetainė

www.bpatpi.ku.lt

Kontaktinis asmuo

Dr. Saulius Gulbinskas, atsakingas vykdytojas

Telefonas, faksas

tel. 8 46 398752, faks. 8 46 398845

El. paštas

saulius@corpi.ku.lt

Plano rengėjas:
Įmonės pavadinimas

IĮ „Atkulos projektai“

Adresas

Savanorių pr. 11A-83, LT-03116 Vilnius

Interneto svetainė

www.atkula.lt.

Kontaktinis asmuo

Laimutė Janulienė, projekto vadovė

Telefonas, faksas

tel. (8 5) 216 2869, faks. (8 5) 216 3647

El. paštas

atkula@gmail.com

Įmonės pavadinimas
Adresas

VĮ „Valstybinis žemės fondas“, Kraštotvarkos ir teritorijų planavimo
skyrius
J. Lelevelio g. 6, LT-08105 Vilnius

Interneto svetainė

www.vzf.lt.

Kontaktinis asmuo

Rita Palčiauskaitė, skyriaus viršininkė

Telefonas, faksas

tel. (8 5) 2618856, faks. (8 5) 2621672

El. paštas

info@vzf.lt
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1. LIETUVOS RESPUBLIKOS BENDROJO PLANO PAPILDYMO JŪRINE DALIMI
RENGIMO TIKSLAI IR PASKIRTIS
Planavimo pagrindas
Lietuvos Respublikos teritorijos bendrojo plano papildymas jūrinių teritorijų dalimi rengiamas
vadovaujantis Lietuvos Respublikos Konstitucijos 47 str. nustatyta valstybės išimtine teise į jos jūrines
teritorijas (jos kontinentinį šelfą bei ekonominę zoną Baltijos jūroje); Lietuvos Respublikos teritorijų
planavimo įstatymu (Žin., 1995, Nr.: 107-2391; 2004, Nr.: 21-617), Lietuvos Respublikos valstybės
teritorijos bendrojo (generalinio) plano rengimo tvarkos aprašu (Žin., 2004, Nr. 96-3533; 2007, Nr. 12501), Pajūrio juostos įstatymu (Žin., 2002, Nr.: 73-3091), kitais teritorijų planavimo dokumentų rengimą
reglamentuojančiais teisės aktais; Lietuvos Respublikos Seimo 2011 m. birželio 30 d. nutarimu Nr. XI1571 (Žin., 2011, Nr. 80-3902) „Dėl Lietuvos Respublikos teritorijos bendrojo plano papildymo jūrinių
teritorijų dalimi“, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. vasario 25 d. nutarimu Nr. 189 „Dėl
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008–2012 metų programos įgyvendinimo priemonių patvirtinimo“
(Žin., 2009, Nr. 33-1268), numatančiu papildyti Lietuvos Respublikos teritorijos bendrojo planą jūrinių
teritorijų dalimi; LR aplinkos ministro 2011 m. spalio 5 d. įsakymu Nr. D1-775 patvirtinta Lietuvos
Respublikos teritorijos bendrojo plano papildymo jūrine dalimi rengimo programa; teritorijų planavimo
procese dalyvaujančių institucijų išduotomis planavimo sąlygomis; Europos sąjungos rekomendacijomis
ir patirtimi jūrinių teritorijų planavime.

Planavimo tikslai ir uždaviniai
Teritorijų planavimo tikslai Lietuvos Respublikos jūrinei teritorijai yra nustatyti Aplinkos ministro 2011
m. spalio 5 d. įsakymu Nr. D1-775 patvirtintoje Lietuvos Respublikos teritorijos bendrojo plano
papildymo jūrine dalimi rengimo programoje. Planavimo tikslai:
- išlaikyti valstybės jūrinės teritorijos ekonominio ir ekologinio vystymo pusiausvyrą; sudaryti sąlygas
teritorinei sanglaudai, tvariai valstybės teritorijos raidai, nuosekliai erdvinės funkcinės integracijos
politikai vykdyti, kompleksiškai spręsti su planuojama teritorija susijusius uždavinius;
- formuoti sveiką ir harmoningą aplinką stengiantis sukurti geresnes ir visoje valstybės teritorijoje
visavertes gyvenimo sąlygas;
- formuoti infrastruktūros bei kitų veiklos sričių plėtojimo vieningą politiką;
- saugoti, racionaliai naudoti ir atkurti gamtos išteklius, gamtos ir kultūros paveldo vertybes, tarp jų ir
rekreacijos išteklius;
- sudaryti prielaidas jūrinės teritorijos ekologinei pusiausvyrai palaikyti arba jai atkurti;
- rezervuoti (nustatyti) teritorijas infrastruktūros ir kitų veiklos sričių, skirtingų rūšių plėtrai jūrinėje
teritorijoje;
- suderinti fizinių ir juridinių asmenų ar jų grupių, visuomenės, savivaldybių ir valstybės interesus dėl
jūrinės teritorijos naudojimo bei veiklos plėtojimo šioje teritorijoje sąlygų, taip pat tarptautinės teisės
subjektų teises, įvertinant Lietuvos Respublikai priklausančias išimtines teises į oro erdvę virš jos
teritorijos, jos kontinentinį šelfą bei ekonominę zoną Baltijos jūroje ir užtikrinant šių jos teisių
įgyvendinimą;
- skatinti investicijas ekonominiam vystymui, gamtos ir kultūros paveldo vertybių, tarp jų ir rekreacijos
išteklių, išsaugojimui ir atkūrimui.
Nustatant konkrečių teritorijų planavimo tikslus, būtina atsižvelgti į visuomenės poreikius, planuojamos
teritorijos kraštovaizdžio ypatumus, geografinę padėtį, gamtinius procesus, geologines sąlygas,
techninius, aplinkosaugos, paveldosaugos, jūrinės teritorijos naudojimo ir tvarkymo reikalavimus ir
ypatumus, valstybės ir nekilnojamojo turto savininkų ir trečiųjų asmenų teises, taip pat į jūrinių ir
sausumos teritorijų sąsajas, reikmes, atsirandančias dėl jūrinės teritorijos panaudojimo ir joje esančių ir
numatomų struktūrų ryšių su sausumoje esančiomis gamtinėmis ir antropogeninėmis struktūromis,
objektais, valstybės saugumo ir gynybos poreikius, Lietuvos Respublikos ir tarptautiniais teisės aktais
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nustatytus reikalavimus dėl jūrinės teritorijos naudojimo ir veiklos joje. Taip pat atsižvelgtina į
planuojamai jūrinei teritorijai gretimų teritorijų esamą ir numatomą panaudojimą.
Planuojama teritorija
Lietuvos Respublikos teritorinė jūra, gretutinė zona ir išskirtinė ekonominė zona (IEZ), įskaitant
kontinentinį šelfą, pagal ribas, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. gruodžio 6 d.
nutarimu Nr. 1597 (Žin., 2004, Nr. 177-6573).
Planavimo periodai
Planavimo darbų užbaigimas numatomas – 2013 m. IV ketv.
Lietuvos Respublikos jūrinei teritorijai sprendiniai planuojami periodams – iki 2020 m. ir iki 2030 m.
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2. LIETUVOS RESPUBLIKOS BENDROJO PLANO PAPILDYMO JŪRINE DALIMI
KONCEPCIJOS KRYPTYS IR JŲ ALTERNATYVOS
2.1. Bendroji erdvinės raidos koncepcija
Bendrojo plano raidos koncepciniai sprendiniai pateikiami Lietuvos Respublikos jūrinei teritorijai (jūros
rajonui), kurią sudaro teritoriniai vandenys (teritorinė jūra) ir išskirtinė ekonominė zona. Kaip atskiri
planavimui svarbūs rajonai išskiriami gretutinė zona ir jūros priekrantė iki 20 m gylio izobatos.
Planuojamas jūros rajonas apima vandenį, jūros dugną ir po juo esantį gruntą. Sprendiniai planuojami
periodams iki 2020 m. ir iki 2030 m.
Lietuvos Respublikos teritorinė jūra – Lietuvos Respublikos pakrantės 12 jūrmylių pločio Baltijos jūros
vandenų juosta, išskiriama nuo bazinės linijos, jungiančios labiausiai į jūrą nutolusius jūrų uostų molų
taškus, kuri yra sudedamoji Lietuvos Respublikos teritorijos dalis ir kurios ribas su kaimyninėmis
valstybėmis nustato Lietuvos Respublikos tarptautinės sutartys, visuotinai pripažinti tarptautinės teisės
principai ir normos.
Lietuvos Respublikos išskirtinė ekonominė zona – už teritorinės jūros ribų esanti Baltijos jūros dalis,
kurioje Lietuvos Respublika turi tam tikras suverenias teises, jurisdikciją ir pareigas, nustatytas pagal
Lietuvos Respublikos įstatymus ir tarptautinius susitarimus, ir kurios ribas su kaimyninėmis valstybėmis
nustato Lietuvos Respublikos tarptautiniai susitarimai ir visuotinai pripažinti tarptautinės teisės principai
ir normos.
Gretutinė zona – Lietuvos Respublikos išskirtinės ekonominės zonos dalis, gretima teritorinei jūrai ir
nutolusi 24 jūrmyles nuo bazinių linijų, nuo kurių yra matuojamas teritorinės jūros plotis.
Priekrantė - nuo kranto linijos iki 20 m gylio izobatos esanti jūros dalis, LR įstatymais priskirta Pajūrio
juostai, kurios apsaugos ir naudojimo režimą nustato Pajūrio juostos įstatymas ir kiti teisės aktai.
Lietuvos Respublikos teritorijos bendrojo plano funkcinio zonavimo vienetų sistemoje išskirta PAJŪRIO
funkcinio prioriteto sritis, apimanti Lietuvos Respublikos teritorinius vandenis Baltijos jūroje, Kuršių
marias bei Pajūrio žemumos ruožą. Esamą naudojimą formuoja rekreacija, tausojantis miškų ir žemės
ūkis bei žvejyba, prioritetinės naudojimo formos – rekreacija, konservacija ir žvejyba, taip pat transportas.
Tęsiant LR teritorijos bendrojo plano funkcinį zonavimą į jūrą siūloma išskirti ATVIROS JŪROS
funkcinio prioriteto sritį, apimančią išskirtinę ekonominę zoną. Dėl didelio jūros aplinkos sąlygų
dinamiškumo smulkesni funkcinio zonavimo vienetai neskiriami.

2.2. Bendrųjų jūros teritorijos struktūrų formavimas
Jūros teritorijoje naudojimo struktūrų formavimąsi lemia ryšiai su sausumos urbanistiniais centrais, ir,
visų pirma, ryšiai su Klaipėda, valstybinės kategorijos palaikomojo tipo metropoliniu centru ir Klaipėdos
uostu. Per Klaipėdą praeina ir toliau jūros teritorijoje formuojama pagrindinė Rytų – Vakarų krypties I A
kategorijos šalies urbanistinės integracijos ašis. Prielaidos antros urbanistinės integracijos ašies
formavimuisi yra Šventosios – Būtingės rajone, kuriame jau dabar veikia naftos terminalas, pradedamas
Šventosios uosto atstatymas, nagrinėjamos giliavandenio uosto įrengimo galimybės.
Jūroje, kaip ir sausumos teritorijoje, formuojamas ekologinio stabilizavimo pagrindas – gamtinis
karkasas. Gamtinis karkasas jūroje formuojamas atsižvelgiant į akvalandšaftų ypatumus, vertingiausių
biologinės įvairovės rajonų pasiskirstymą, sedimentacines ir hidrodinamines sąlygas.
Jūrinio gamtinio karkaso pagrindą sudaro Lietuvos jūros akvatoriją suskaidančio pakilumos, įdaubos,
Kuršių nerijos ir žemyninio kranto povandeniniai šlaitai. Toks padalinimas leidžia išskirti keturias
geomorfologiškai skirtingas zonas (2.1 pav.), kurios lemia gamtinius procesus bei įtakoja gamtinių
vertybių pasiskirstymą ir jautrumą, apsprendžia ūkinės veiklos pobūdį ir plėtros galimybes, tai:


Kuršių nerijos ir žemyninio kranto priekrantė – povandeninis šlaitas ir seklioji jūros akvatorijos
dalis (iki 20 m gylių) yra svarbi jūros-sausumos sąveikos zona, kurioje koncentruojasi specifinės
ūkinės veiklos (uostai, priekrantės žvejyba ir laivyba, rekreacija), paplitusios pagrindinės
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gamtinės vertybės, hidrodinamiškai aktyviausia zona, kurios būklė apsprendžia krantų stabilumą
ir pokyčių dinamiką;
Pakilumos - Klaipėdos Ventspilio pakiluma kartu su Klaipėdos banka šiaurinėje su Latvija
besiribojančioje dalyje ir Kuršių – Sambijos pakiluma pietinėje dalyje, sąlygoja santykinai
mažesnius jūros gylius atokesnėse nuo kranto jūros akvatorijos dalyse. Čia galimai susiformuoja
palankesnės sąlygos su jūrinės infrastruktūros plėtra susijusiems projektams vystyti (naftos
platformų ar vėjo elektrinių parkų įrengimui, naudingųjų iškasenų eksploatacijai), o taip pat
susiformuoja palankesnės gamtinės prielaidos vertingoms dugno buveinėms formuotis.
Įdaubos ir jų šlaitai - tarp pakilumų esanti Gdansko įduba kartu su į ją įsiliejančiu Nemuno
proslėniu bei Gotlando įdubos šlaitas, ties IEZ riba su Švedija, yra giliausios Lietuvos akvatorijos
dalis, kuriose netrukdomai gali vykti laivybos kelių plėtra, susidaro palankios sąlygos tam tikrų
žuvies rūšių maitinimuisi, prieaugiui, o tuo pačiu ir žvejybai.

2.1 pav. Jūrinės teritorijos gamtinis karkasas

2.3. Formuojamos teritorijų naudojimo koncepcijos ir jų alternatyvos
Nustatant jūrinės teritorijos raidos galimybes, koncepcijoje siūlomos dvi alternatyvos, pasirinktos
atsižvelgiant į jūrinio gamtinio karkaso ypatumus ir bendrųjų jūros teritorijos naudojimo struktūrų
formavimąsi.
Alternatyva A įvertina jūros teritorijos raidos galimybes formuojant dvi lygiavertes Rytų – Vakarų
krypties urbanistinės integracijos ašis, siejamas ne tik su esamu Klaipėdos metropoliniu centru, bet ir su
perspektyva Šventosios – Būtingės rajone formuotis antram metropoliniam centrui, tuo atveju, jei čia būtų
statomas giliavandenis uostas.
Alternatyva B įvertina jūros teritorijos raidos galimybes toliau vystant kaip pagrindinį Klaipėdos
metropolinį centrą ir paliekant tik vieną Rytų – Vakarų krypties urbanistinės integracijos ašį. Būtingei ir
Šventajai paliekant ribotų ekonominių veiklų galimybes, jų neplečiant ir išlaikant dabartinį lygį.
Klaipėdos ir Šventosios-Būtingės rajonai sujungiami IC kategorijos šalies vidinės urbanistinės
integracijos ašimi.
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2.3.1. Teritorijų naudojimo prioritetai
Teritorijų naudojimo prioritetai taikomi abiems koncepcijos alternatyvoms A ir B:



Naudingų mineralinių iškasenų paieškos ir gavyba vystoma visoje Lietuvos akvatorijoje, išskyrus
priekrantę ir jūrines saugomas teritorijas;
Išskirtinėje ekonominėje zonoje ir gretutinėje zonoje esanti Centrinė Lietuvos jūrinės teritorijos
dalis apimanti pakilumų šlaitus ir įdubas išlieka svarbiausia verslinės žvejybos ir laivybos
reikmėms. Ši akvatorijos dalis taip pat rezervuojama nenumatytiems Valstybės poreikiams ir
ateities veiklų vystymui.

Koncepcijos teritorijų naudojimo prioritetai taikomi alternatyvai A:
 Saugomų teritorijų plėtra teritoriniuose vandenyse laikytina užbaigta. Siekdami išsaugoti erdvinį
saugomų gamtinių arealų vientisumą saugomų jūrinių teritorijų plėtra numatoma pietinėje
gretutinės zonos dalyje – Sambijos-Kuršių pakilumoje atsižvelgiant į joje nustatytas gamtines
vertybes;
 Prioritetinėmis veiklomis priekrantėje, laikantis Pajūrio juostos ir kitų reglamentų, nustatomos
rekreacija, žvejyba ir uostų (tiek mažųjų, tiek ir giliavandenio) plėtra;
 Klaipėdos Ventspilio pakiluma kartu su Klaipėdos banka šiaurinėje LIEZ dalyje – prioritetinė
zona atsinaujinančios energetikos vystymui.
Koncepcijos teritorijų naudojimo prioritetai taikomi alternatyvai B:
 Saugomų teritorijų plėtra teritoriniuose vandenyse laikytina užbaigta. Siekdami išsaugoti erdvinį
saugomų gamtinių arealų vientisumą saugomų jūrinių teritorijų plėtra vykdoma visose Lietuvos
jūrinės teritorijos pakilumose priklausomai nuo jose nustatytų gamtinių vertybių svarbos;
 Priekrantė – prioritetinė zona rekreacijai ir turizmui;
 Atsinaujinantys energijos ištekliai įsisavinami visose Lietuvos jūrinės teritorijos pakilumose,
kuriose nenustatyti ribojantys gamtosauginiai reikalavimai.
2.3.2. Specializuotos jūros teritorijos struktūros
Sąsajos su žemyno urbanistinėmis struktūromis – uostai ir uosteliai
Besivystantis jūros transporto sektorius ir naujos tendencijos laivininkystėje, rinkoje pradėjus dominuoti
didesnės keliamosios galios ir grimzlės laivams, nustato naujus reikalavimus šiuolaikiniams uostams.
Siekiant išsaugoti Klaipėdos uosto strateginį vaidmenį Pietryčių Baltijos regione, būtina nuolat
modernizuoti infrastruktūrą ir pasiekti maksimalius 16,5 – 17,0 m projektinius gylius. Be to būtina
papildomai plėtoti uostų infrastruktūrą ir formuoti naujas krovos darbams tinkamas teritorijas įrengiant
giliavandenį uostą Melnragėje arba Būtingėje.
Su uosto vystymu yra susijęs uostų akvatorijų bei jūros dugno gilinimas ir iškasto grunto tvarkymas.
Todėl reikės ir toliau vykdyti grunto gramzdinimą jūroje esamuose ir naujuose grunto gramzdinimo
vietose (dampingo rajonuose), optimizuojant arba išplečiant jų naudojimo galimybes.
Kitas siekis yra vystyti mažųjų uostų tinklą Baltijos jūros priekrantėje. Šis siekis sutampa su būtinybė
vystyti pakrančių bendruomenių gerovę, patrauklumą ir pasiekiamumą, pritaikant naujus uostelius tiek
priekrantės žvejų, tiek turizmo poreikiams.
Pagrindiniai sprendiniai - Alternatyvoms A ir B:
 Įkurti mažuosius uostus Nidoje, Juodkrantėje, Melnragėje ir Karklėje, Palangoje, atstatyti
Šventosios uostą;
 Optimizuoti Klaipėdos uosto grunto gramzdinimo (dampingo) vietas ir įsteigti naują grunto vietą
Šventosios-Būtingės plėtros zonoje.
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Pagrindiniai sprendiniai - Alternatyvai A:
 Suformuoti Šventosios-Būtingės uostų plėtros zoną, t.y. išplėsti Šventosios uosto išorinį reidą,
kuriame tilptų esama Būtingės infrastruktūra, inkaravietės, prieplaukos kanalai, bei giliavandenis
uostas Būtingėje;
 Užtikrinti Būtingės giliavandenio uosto infrastruktūrinį aprūpinimą žemyninėje dalyje.
Pagrindiniai sprendiniai - Alternatyvai B:
 Giliavandenio uosto Melnragėje infrastruktūrą, inkaravietes ir išorinį reidą sutalpinti
dabartiniame Klaipėdos uosto išoriniame reide neplečiant jo ribų;
 Užtikrinti Melnragės giliavandenio uosto infrastruktūrinį aprūpinimą žemyninėje dalyje.
Bendro naudojimo vandens keliai
Atsižvelgiant į esamą laivybos intensyvumą ir informaciją apie laivų judėjimą LIEZ būtina patikslinti
esamų laivybos koridorių išdėstymą. Visų pirma, AIS duomenys rodo, jog į Lietuvos uostus atplaukiantys
laivai ne visada vadovaujasi esamais laivybos koridoriais, antra – numatoma uostų plėtra neišvengiamai
koreguos laivybos kryptis. Atsižvelgiant į tai, jog laivybos koridoriuose taikomi apribojimai kai kurioms
ūkinėms veikloms bei infrastruktūrai, laivybos koridorių optimizavimas yra būtinas.
Pagrindiniai sprendiniai - Alternatyvoms A ir B:
 Esami laivybos keliai optimizuojami pagal AIS duomenis, pakeičiant pagrindinių kelių
konfigūraciją bei numatant papildomus koridorius jungiančius Klaipėdos uostą su Būtingės naftos
terminalu ir tranzitinį koridorių kertantį Lietuvos IEZ ties Klaipėdos banka;
 Įsteigti naują, tarptautinio tranzito laivybos kelią kertantį Lietuvos IEZ ties Klaipėdos banka.
Pagrindiniai sprendiniai - Alternatyva A:
 Optimizuoti laivybos koridorius pagal esamą laivybos intensyvumą numatant jungtis į Būtingės
išorinį uostą;
 Įsteigti naują laivybos kelią jungiantį Klaipėdos ir Šventosios-Būtingės uostų plėtros zoną.
Pagrindiniai sprendiniai - Alternatyva B:
 Optimizuoti laivybos koridorius pagal esamą laivybos intensyvumą numatant jungtis į
giliavandenį išorinį uostą Melnragėje.
Infrastruktūros koridoriai
Integracija į bendrą Europinę energetinę ir telekomunikacijos sistemą bei atsinaujinančių energijos
šaltinių įsisavinimas sąlygoja povandeninės infrastruktūros plėtrą jūroje. Siekdami optimizuoti būtinų
jungčių erdvinį išdėstymą ir maksimaliai racionaliai išnaudoti jūros akvatorijos naudojimą, būtinos
jūrinės infrastruktūros plėtrą numatome įsteigdami infrastruktūros koridorius, kuriuose bus apjungiamos
esamų ir numatomų objektų jungtys (elektros perdavimo ir telekomunikacijų kabeliai, vamzdynai).
Pagrindiniai sprendiniai - Alternatyvoms A ir B:
 Panaudoti esamų/žinomų kabelių koridorius (NordBalt ir 2 telekomunikaciniai kabeliai iš
Šventosios ) kaip koridorius kitų/būsimų/planuojamų kabelių klojimui;
 Nežinomų kabelių zonose veiklų nereglamentuoti. Tačiau atsižvelgti į juos kaip į galimas kliūtis
traluojant. Kitų veiklų atveju kabelių įtaka/poveikis turi būti nustatomas specialių tyrimų metu;
 Numatyti naftos produktotiekį jūra, jungiantį Būtingę su Klaipėda.
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2.3.3. Išteklių gavyba ir panaudojimas
Nepaisant to, kad mineralinių išteklių paieška ir gavyba Lietuvos IEZ dar nepradėta, poreikis naudoti
turimus išteklius nuolat auga. To pagrindas – Europos Sąjungos energetinė politika ir esama informacija
apie perspektyvias naftos paieškoms struktūras, dabartinis jūrinio smėlio naudojimas krantų tvarkymo
tikslais, vėjo ir bangų energetinio potencialo tyrimų duomenys.
Atsinaujinančių energetinių išteklių (vėjas, saulė, bangos, srovės) naudojimas Lietuvos IEZ – nauja
Lietuvoje, bet labai aktyviai vystoma Europoje bei EK skatinama ūkinės veiklos sritis. Naujai priimtame
Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatyme numatyta iki 2020 m. vėjo elektrinių, prijungtų prie elektros
tinklų, įrengtąją suminę galią padidinti iki 500 MW, kurį pasiekus, bus parengtas ir patvirtintas tolesnės
vėjo elektrinių, perdavimo ir skirstomųjų tinklų, pažangiųjų tinklų ir elektros energijos akumuliavimo
infrastruktūros plėtros tvarkos aprašas. Iki 2011 m. pabaigos sausumoje įrengtų vėjo elektrinių suminė
galia jau siekė virš 200 MW. Iš vienos pusės atsinaujinančių energetinių išteklių įsisavinimas jūroje yra
ribojamas gamtinių faktorių – reikalingi tinkami gyliai, inžinerinės-geologinės sąlygos, pakankamas
energijos potencialas, iš kitos – reikalinga papildoma infrastruktūra generuojamos energijos perdavimui,
jūrinės erdvės naudojimo ir veiklos reglamentavimo tvarka.
Pagrindiniai sprendiniai - Alternatyvoms A ir B:
 Išskirtinės ekonominės zonos, gretutinės zonos ir teritorinių vandenų suskirstymas į licencinius
plotus naftos darbams, kuriuose bus galima atlikti naftos gavybą tik atlikus visas reikalingas
telkinių žvalgybos, išteklių vertinimo ir poveikio aplinkai vertinimo procedūras;
 Energijos gautos iš atsinaujinančių energijos šaltinių perdavimas vykdomas per nustatytus
infrastruktūros koridorius;
 Smėlis iš esamų smėlio gavybos teritorijų gali būti naudojamas tik krantotvarkos tikslais;
 Kiti jūros dugne esantys mineraliniai ištekliai, tame tarpe ir smėlis ar žvyras, reikalingas uostų
statybai ar kitoms reikmėms, gali būti naudojami tik atlikus visas reikalingas telkinių žvalgybos,
išteklių vertinimo ir poveikio aplinkai vertinimo procedūras. Mineralinių išteklių gavyba
negalima priekrantės zonoje.
Pagrindiniai sprendiniai - Alternatyva A:
 Vėjo energijos elektrinių statybai prioritetine zona nustatyti Klaipėdos - Ventspilio pakilumą
kartu su Klaipėdos banka šiaurinėje Lietuvos IEZ dalyje, jūros gyliuose nuo 20 iki 50 m gyliuose,
išskyrus įteisintas saugomas teritorijas, laivybos kelius ir uostų reidus su nustatyta minimalia 500
m buferine zona, naudojamus dampingo rajonus, smėlio kasimo rajonus, atlikus PAV procedūras.
Pagrindiniai sprendiniai - Alternatyva B:
 Vėjo energijos elektrinių statyba galima jūros gyliuose nuo 20 iki 50 m išskyrus įteisintas
saugomas teritorijas, laivybos kelius ir uostų reidus su nustatyta minimalia 500 m buferine zona,
naudojamus dampingo rajonus, smėlio kasimo rajonus, atlikus būtinas PAV procedūras,
2.3.4. Bioprodukcinio ūkio plėtra ir naudojimas
Žuvininkystės sektorius yra svarbus ekonomikos ir kultūrinio identiteto sektorius, kurį būtina išsaugoti ir
plėtoti, užtikrinant bendrus Baltijos jūros regiono ir specifinius Valstybės ekonominius interesus ir čia
gyvenančių bendruomenių gerovę. Siekiant plėtoti Lietuvos Žuvininkystės sektorių pagal Bendrą
žuvininkystės politiką, privaloma suderinti žvejybos pajėgumus su žvejybos galimybėmis ir sukurti
modernų, konkurencingą bei efektyvų žvejybos laivyną. Skatinama plėtoti akvakultūrą, suderinti žvejybos
pajėgumus su esamais žuvų ištekliais ir suderinti konkurencingą vidaus vandenų žvejybos laivyną; plėtoti
žuvų perdirbimą, didinant sektoriaus produktų konkurencingumą rinkoje; užtikrinti žvejybos uostų,
prieplaukų ir kitų infrastruktūros objektų plėtrą.
Biologinių išteklių naudojimas vyksta visoje Lietuvos akvatorijoje, todėl erdvinis skirstymas sietinas tik
su skirtingu žvejybos pobūdžiu priekrantėje ir atviroje jūroje. Svarbiausias tikslas yra išsaugoti žvejybą
kaip tradicinį verslą užtikrinant būtiną infrastruktūrą verslinei, bei sudarant palankias sąlygas rekreacinei
žvejybai.
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Pagrindiniai sprendiniai - Alternatyvoms A ir B:
 Priekrantės verslinė žvejyba skatinama kaip tradicinis verslas, sudarant visas būtinas
sąlygas/užtikrinant būtiną infrastruktūrą jūroje ir krante – mažųjų uostelių statyba ir
prieinamumas; išlaikant esamus žvejybos barus;
 Dalis priekrantės žvejų barų naikinama plečiant uostų akvatorijas; už prarastus žvejybos barus
privalo būti taikomi kompensacijos mechanizmai;
 Verslinė žvejyba atviroje jūroje lieka nepakeista, veikianti pagal Žuvininkystės tarnybos prie
žemės ūkio ministerijos nustatytą tvarką;
 Priekrantės žvejybai naudojama infrastruktūra privalo būti pritaikoma ir rekreacinės žvejybos
reikmėms;
 Numatyti rezervines akvatorijas galimam akvakultūros sektoriaus vystymui.
2.3.5. Rekreacijos ir turizmo plėtra
Besivystantis jūrinio verslo sektorius, naujų uostelių statyba ir esamų uostų plėtra sudaro palankias
sąlygas ir turizmo plėtrai regione. Unikalus kraštovaizdis ir konservacinė politika suformavo Lietuvos
kaip pasyvaus turizmo ir poilsio arealo įvaizdį. Naujų turizmo paslaugų asortimento ir kokybės trūkumas
riboja efektyvesnį turimų gamtinių išteklių panaudojimą. Be to, išlieka visiškai neišnaudotas jūrinio
turizmo potencialas. Naujų ir rekonstruojamų mažųjų uostų ir uostelių plėtra sudarys papildomas sąlygas
turizmo vystymui visoje Lietuvos priekrantėje, bus formuojamas Lietuvos kaip jūrinės valstybės įvaizdis.
Pagrindiniai sprendiniai - Alternatyvoms A ir B:
 Žinomi kultūros paveldo ir marinistinės istorijos objektai jūroje turi būt saugomi, plečiant
mokslinius tyrimus, nustatant apsaugos zonas ir reglamentuojant veiklas šiose zonose;
 Vykdant uostų plėtrą, būtina apsaugoti rekreacines erdves, nesumažinti visuomenės poilsiui
naudojamų plotų ir krantų;
 Skatinant pažintinį turizmą ir pramogų paslaugas, panaudoti esančius jūrinio paveldo objektus
prie Klaipėdos ir Palangos, įrengiant povandeninius nardymo, tyrimo plotus, kur surenkami ir
eksponuojami radiniai;
 Turizmui ir pramogoms pritaikyti buvusių karinių įtvirtinimų statinius kranto zonoje, jų sistemą
eksponuoti ir atkurti viešam pažinimui ir naudojimui;
 Užtikrinti krantotvarkinių priemonių taikymo tęstinumą.
2.3.6. Kitos funkcinės akvatorijos struktūros
Pagal savo specifinę paskirtį būtina išskirti pavojingas arba turinčias ribojimus akvatorijos dalis;
rezervines teritorijas nenumatytiems Valstybės poreikiams ir karinių pratybų zonos.
Pagrindiniai sprendiniai - Alternatyvoms A ir B:
 Pavojingi jūros rajonai turintys tam tikrus apribojimus kitoms ūkinėms veikloms, tai nuskandinto
cheminio ginklo ir buvę minų laukai. Jų erdvinis išsidėstymas ir statusas išlieka nepakitęs –
veiklos jose nedraudžiamos, tačiau būtini papildomi tyrimai ir atsargumo priemonės. Naujų
pavojingo rajono statusą turinčių akvatorijų atsiradimo/nustatymo nenumatome.
 Nenaudojamas jūros akvatorijos dalis, kuriuose jūros gylis siekia 20-50 m numatoma rezervuoti
Valstybės poreikiams, prioritetą teikiant atsinaujinančios energetikos ir akvakultūros vystymui.
Pagrindiniai sprendiniai - Alternatyva A:
 Karinių pratybų akvatorijas optimizuoti/koreguoti pagal kariškių poreikius bei atsižvelgiant į
naujai įkurtos saugomos teritorijos - Kuršių nerijos priekrantėje erdvinę konfigūraciją.
Pagrindiniai sprendiniai - Alternatyvai B:
 Karinių pratybų akvatorijas palikti esamoje vietoje nustačius atitinkamus veiklos apribojimus
akvatorijos dalyje sutampančioje su naujai įkurta saugoma teritorija Kuršių nerijos priekrantėje.
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3. LIETUVOS RESPUBLIKOS BENDROJO PLANO PAPILDYMO JŪRINE DALIMI
SĄSAJOS SU KITAIS PLANAIS IR PROGRAMOMIS
Sąsajos su galiojančiais (rengiamais) atitinkamo lygmens teritorijų planavimo dokumentais
Bendrieji planai:
 Lietuvos Respublikos teritorijos bendrasis planas, patvirtintas Lietuvos Respublikos Seimo 200210-29 nutarimu Nr. IX-1154 (Žin., 2002, Nr. 110- 4852);
 Kuršių nerijos nacionalinio parko tvarkymo planas (rengiamas, planavimo organizatorius LR
Vyriausybė);
 Neringos savivaldybės teritorijos ir jos dalių bendrasis planas (rengiamas, planavimo
organizatorius Neringos savivaldybė);
 Klaipėdos miesto bendrasis planas, patvirtintas Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2007-0405 sprendimu Nr.T2-110;
 Klaipėdos apskrities teritorijos bendrojo plano projektas; bendrasis planas (Žin., 2010, Nr. 1105629);
 Palangos miesto savivaldybės bendrasis planas patvirtintas tarybos sprendimu 2008 m. gruodžio
30 d. Nr. T2-317.
Detalieji planai:
 4 (Nidos, Preilos, Pervalkos, Juodkrantės) pajūrio rekreacinių zonų detalieji planai (rengiamas,
planavimo organizatorius Neringos savivaldybė).
Specialieji planai:
 Kuršių nerijos nacionalinio parko planavimo schema (generalinis planas), patvirtinta Lietuvos
Respublikos Vyriausybės 1994 m. gruodžio 19 d. nutarimu Nr. 1269 (Žin., 1994, Nr. 99-1977);
 Kuršių nerijos nacionalinio parko ribų ir jo zonų ribų planas patvirtintas 2010-12-22 LR Seimo
nutarimu Nr. XI-1248 (Žin., 2010, Nr. 153-7802);
 Pajūrio regioninio parko ir jo zonų bei buferinės apsaugos zonos ribų planas, patvirtintas Lietuvos
Respublikos Vyriausybės 2005 m. kovo 9 d. nutarimu Nr. 259 (Žin., 2005, Nr. 34-1101);
 Pajūrio regioninio parko tvarkymo planas, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro
2005 m. birželio 2 d. įsakymu Nr. Dl-282 (Žin., 2005, Nr. 72-2620);
 Pajūrio regioninio parko tvarkymo plano grafinė dalis, patvirtinta Lietuvos Respublikos aplinkos
ministro 2007 m. spalio 18 d. įsakymu Nr. D1-530 (Žin., 2007, Nr. 115-4722);
 Valstybinio Baltijos jūros talasologinio draustinio ribų planas; Valstybinio Baltijos jūros
talasologinio draustinio nuostatai, patvirtinti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. gegužės
19 d. nutarimu Nr. 561 (Žin., 2005, Nr. 65-2336);
 Pajūrio juostos žemyninės dalies tvarkymo specialusis planas, patvirtintas Lietuvos Respublikos
aplinkos ministro 2011 m. liepos 28 d. įsakymu Nr. D1-601 (Žin., 2011, Nr. 98- 4628);
 Baltijos jūros biosferos poligono ribų planas ir nuostatai (rengiamas, planavimo organizatorius
Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie AM);
 Nacionalinio lygmens „NordBalt" jungties statybos Klaipėdos apskrityje specialusis planas
(rengiamas, planavimo organizatorius LITGRID AB);
 110 kV elektros perdavimo oro linijos „Klaipėda-Marios 3” statybos specialusis planas
(rengiamas, planavimo organizatorius LITGRID AB);
 Pajūrio juostos žemyninės dalies paplūdimių rekreacijos planas (rengiamas, planavimo
organizatorius Aplinkos ministerija);
 Klaipėdos apskrities ir ją sudarančių savivaldybių nekilnojamojo kultūros paveldo tinklų
schemos, patvirtintos Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2009 m. birželio 1 d. įsakymu Nr.
ĮV-290 (Žin., 2009, Nr. 2009, Nr. 73-3001).
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Sąsajos su patvirtintais ilgalaikiais ar vidutinės trukmės strateginio planavimo dokumentais













Valstybės ilgalaikės raidos strategija, patvirtinta Lietuvos Respublikos Seimo 2002 m. lapkričio
12 d. nutarimu Nr. IX-1187 (Žin., 2002, Nr. 113-5029);
Nacionalinė energetinės nepriklausomybės strategija (Žin., 2012 Nr. 80-4149);
Lietuvos valstybinių geologinių tyrimų 2011-2015 metų programa „Žemės gelmių erdvinių,
atsinaujinančių ir netradicinių išteklių tyrimai (Geologiniai ištekliai)“, patvirtinta 2010 m. rugsėjo
8 d. aplinkos ministro įsakymas Nr. D1-743 (Žin., 2010, Nr. 109-5612);
Nacionalinė turizmo plėtros 2010-2013 metu programa, patvirtinta Lietuvos Respublikos
Vyriausybės 2007 m. rugpjūčio 29 d. nutarimu Nr. 944 (Žin., 2007, Nr. 97-3939; 2010, Nr. 884636);
Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2007-2013 metų nacionalinis strateginis planas, patvirtintas
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. birželio 19 d. nutarimu Nr. 654 (Žin., 2007, Nr. 763014).
Neringos savivaldybės 2007-09-05 sprendimu Nr. T1-132 patvirtintas Neringos savivaldybės
strateginės plėtros planas 2007-2013 metams;
Klaipėdos miesto plėtros strateginis planas 2007-2013 metams, patvirtintas Klaipėdos miesto
savivaldybės tarybos 2007 m. rugsėjo 27 d. sprendimu Nr. T2-285;
Klaipėdos miesto plėtros strateginis planas 2013-2020 m. periodui (rengiamas, planavimo
organizatorius Klaipėdos miesto savivaldybė);
Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2011-07-28 sprendimu T11-372 patvirtintas Klaipėdos
rajono plėtros strateginis planas 2009-2020 m.
Suskystintų gamtinių dujų importo terminalo plėtros planas, patvirtintas LR energetikos ministro
įsakymu 2011-05-16 Nr. 1-305;
Uosto direkcijos rengiama Klaipėdos uosto plėtros, pastatant išorinį uostą, galimybių studiją su
poveikio aplinkai vertinimu.
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4. TERITORIJŲ,
APRAŠYMAS

KURIOS

GALI

BŪTI

REIKŠMINGAI

PAVEIKTOS,

TRUMPAS

4.1. Planuojamos teritorijos geografinė ir administracinė padėtis
Planuojama teritorija apima Lietuvos Respublikos jūros rajono išskirtinę ekonominę (įskaitant gretutinę)
zoną ir teritorinę jūrą (4.1 pav.).

4.1 pav. Lietuvos Respublikos teritorinės jūros, gretutinės zonos, išskirtinės ekonominės zonos ir
kontinentinio šelfo ribos.

LR jūros rajono ribos yra nustatytos Lietuvos Respublikos vyriausybės 2004 m. gruodžio 10 d. nutarime
Nr. 1597 „Dėl Lietuvos Respublikos teritorinės jūros, gretutinės zonos, išskirtinės ekonominės zonos ir
kontinentinio šelfo ribų patvirtinimo ir pavedimo ministerijoms ir Vyriausybės įstaigoms parengti
reikiamus teisės aktus“ (4.1 lentelė).
Baltijos jūros Lietuvos Respublikos išskirtinės ekonominės zonos (IEZ) plotas yra apie 4564 km².
Teritorinė jūra užima 1814 km². Lietuva turi jūrines sienas su Latvijos Respublika šiaurėje, su Rusijos
Federacija pietuose ir su Švedijos Karalyste vakaruose.
4.1 lentelė. Lietuvos Resbublikos jūros rajoną apibrėžiančių lūžio taškų koordinatės.
Taškų Nr
Taškų geodezinės koordinatės
Riba

Baltijos jūros kranto bazinė linija
(vidinė riba)

1
2
3
4
5
6
7

B ( ’) N
56 04, 148'
55 55, 246'
55 43, 631'
55 37, 780'
55 32, 545'
55 23, 165'
55 16, 850'

L ( ’) E
21 03, 858'
21 02, 689'
21 04, 562'
21 06, 398'
21 05, 913'
21 02, 078'
20 57, 223'
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Valstybės siena su Rusijos Federacija
(pietinė riba)
Valstybės siena su Latvijos Respublika
(šiaurinė riba)

Teritorinės jūros išorinė riba
(išorinė valstybės siena)

Išskirtinės ekonominės zonos ir kontinentinio šelfo
riba tarp Lietuvos Respublikos ir Rusijos
Federacijos
Išskirtinės ekonominės zonos ir kontinentinio šelfo
riba tarp Lietuvos Respublikos ir Švedijos
Karalystės
Išskirtinės ekonominės zonos ir kontinentinio šelfo
riba tarp Lietuvos ir Latvijos Respublikų

Lietuvos Respublikos gretutinės zonos ribų lūžio
taškų koordinatės

7
14
1
8
8
9
10
11
12
13
14
14
22
23
24
24
25
26
27
28
8
28
15
16
17
18
19
20
21

55 16, 850'
55 23, 040'
56 04, 148'
56 02, 725'
56 02, 725'
55 54, 934'
55 43, 507'
55 38, 142'
55 33, 896'
55 27, 330'
55 23, 040'
55 23, 040'
55 38, 175'
55 55, 420'
55 55, 921'
55 55, 921'
55 57, 300'
55 58, 867'
56 02, 433'
56 02, 725'
56 02, 725'
56 02, 725'
56 02, 504'
55 54, 560'
55 43, 321'
55 38, 443'
55 35, 188'
55 31, 443'
55 29, 486'

20 57, 223'
20 39, 227'
21 03, 858'
20 42, 583'
20 42, 583'
20 41, 361'
20 43, 333'
20 45, 228'
20 44, 911'
20 42, 325'
20 39, 227'
20 39, 227'
19 55, 466'
19 02, 805'
19 01, 268'
19 01, 268'
19 03, 983'
19 04, 817'
19 05, 600'
19 05, 783'
20° 42, 583'
19 05, 783'
20° 21, 152'
20° 20, 040'
20° 22, 107'
20° 24, 052'
20° 23, 885'
20° 22, 504'
20° 21, 371'

4.2. Esama aplinka ir jos naudojimas
Visa Lietuvos išskirtinė ekonominė zona ir teritorinė jūra yra ypatingai svarbi krašto geopolitiniams
interesams, ekonomikai, socialinei gerovei ir Baltijos jūros aplinkos apsaugai. Čia praeina tarptautiniai
laivybos keliai, jungiantys Klaipėdos ir Būtingės uostus su kitais pasaulio uostais, vykdoma verslinė
žvejyba, praeina įvairių inžinerinių komunikacijų trasos, vykdomos ir planuojamos kitos ūkinės veiklos
(smėlio kasimas, grunto gramzdinimas, atsinaujinanti energetika, karinės veiklos ir kt.). Lietuvos pajūris
ir jūra turtingi rekreaciniais ištekliais ir turi dideles jūrinio turizmo galimybes. Ženklią jūros akvatorijos
dalį užima ir toliau plečiamos saugomos ir Europinės svarbos NATURA 2000 teritorijos: Kuršių nerijos
nacionalinis parkas, Pajūrio regioninis parkas, Baltijos jūros talasologinis draustinis ir kt. Esamas ir
intensyviai besiplečiantis jūros naudojimas, reikalauja tarpusavyje suderintų jūrinio planavimo
sprendinių.
Esamas jūrinių teritorijų naudojimas ir ūkinės veiklos jūroje
Šiuo metu išskirtini keletas jūros naudojimo veiklų, kurios yra teisiškai reglamentuotos bei
kartografuotos. Tai žvejyba, navigacija, uostų bei prieplaukų veiklos, gamtos apsauga, karinės pratybos,
iškasto grunto gramzdinimas ir smėlio paplūdimių pamaitinimui gavyba bei priekrantės pamaitinimas,
inžinerinė infrastruktūra (4.2 pav.). Šios veiklos atsirado esant tiesioginiam valstybės poreikiui, be
kompleksinio planavimo.
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4.2 pav. Dabartinis Lietuvos Baltijos jūros naudojimas.

Biologiniai ištekliai
Lietuvos akvatorijoje svarbiausi verslinės žvejybos rajonai yra: jūros priekrantė, rajonas prie Rusijos
sienos ir rajonas prie Švedijos zonos. Pagal Tarptautinės jūros tyrimų tarybos skirstymą Lietuvos jūrinė
teritorija patenka į 26-ojo žvejybos rajono 40H10, 40G9 ir 39H10 statistinius kvadratus, kuriuose žuvis
gaudoma traluojant ir statomaisiais tinklais. Priekrantės žvejybos rajono riba išvesta ties 20 m izobata ir
yra suskirstyta į 29 žvejybos barus. Priekrantėje naudoti tralus, porinius traukiamuosius tinklus ir kitus
traluojančius žūklės įrankius yra draudžiama. Žvejojama tinklais, ūdomis ir strimėlinėmis gaudyklėmis.
Pagrindinių verslinių žuvų sugavimai reglamentuojami kvotomis. Lietuvai pagal skirtas kvotas leidžiama
sugauti: brėtlingių - 19-23 tūkst., strimėlių apie 4 tūkst., menkių – apie 3 tūkst. tonų, lašišų – 5-7 tūkst.
vienetų. Tik ekonominėje zonoje ir teritoriniuose vandenyse Lietuvos žvejai sužvejoja per 10–15, kartais
– per 20 tūkst. t žuvų, daugiausia – strimėlių, brėtlingių, menkių, lašišų, stintų. Geriausiai išnaudojamos
menkių žvejybos kvotos (98-100 %), tuo tarpu šprotų (35-93 %) ir strimėlių (40-90 %) kvotos dažniausiai
nėra pilnai išnaudojamos dėl kur kas mažesnės šių žuvų paklausos. Lietuvoje taip pat populiarėja
pramoginė arba rekreacinė žvejyba, vertinamos jūrinės akvakultūros plėtojimo perspektyvos, tačiau
šiandien Lietuvoje jūrinė akvakultūra nėra vystoma nei mariose nei atviroje jūroje. Lietuvos pajūryje
įvairiais metų laikais labai populiari jūrinių mažo druskingumo žuvų strimelių, upinių plekšnių, vasaros
laike– kuojų, žiobrių, rečiau ešerių, starkių bei grundalų rubuilių meškeriojimas. Pastaraisiais metais tapo
populiari organizuota ar pavienė žūklė jūros priekrantėje nuo seklių ties Šventąją, Melnrage ir Karkle, o
taip pat iš motorinių laivelių ir guminių laivelių Palangoje, Šventojoje, Karkle, kiek mažiau Juodkrantėje
ir Nidoje. Spėjama, kad Lietuvai priklausančioje Kuršių marių akvatorijoje žvejų-mėgėjų laimikiai siekia
iki 300 tonų per metus. Pramoginės žūklės ir su juo susijusio turizmo plėtra sudaro sąlygas senų pajūrio
žvejų tradicijų (jūroje ir mariose) atgaivinimui. Viliamasi, kad ši veikla duos naują akstiną kulinarinio
paveldo tradicijų puoselėjimui, specifinių restoranų, užeigos namų steigimuisi.
Uostai
Lietuvos Respublikos teritorijoje yra du jūriniai uostai – Klaipėdos valstybinis jūrų uostas ir Šventosios
valstybinis jūrų uostas. Taip pat daug laivų (daugiausia tanklaivių) aptarnauja Būtingės terminalas.
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Ateityje numatoma statyti dar vieną - giliavandenį uostą. Be šių uostų taip pat yra eksploatuojamos ir
mažųjų uostų prieplaukos. Klaipėdos uostas – labiausiai į šiaurę nutolęs neužšąlantis multimodalinis,
universalus, giliavandenis rytinės Baltijos jūros uostas. Uostas gali priimti iki 315 m. ilgio ir iki 13,0 m.
grimzlės laivus. Uosto plotis – 120 m., o gylis - 13–13,5 m., Uoste, kurio paskaičiuoti maksimalūs
krovimo kiekiai yra 45 mln. t. per metus, šiuo metu perkraunama virš 35 milijonų tonų įvairių krovinių.
Be krovos darbų, uoste vykdoma ir keleivių transportavimo paslaugos. Iš Klaipėdos valstybinio jūrų
uosto veikia trys tarptautinės keleivinės laivybos linijos į Vokietijos (Kylis ir Zasnicas) ir Švedijos
(Karlshamnas) uostus. Klaipėdos uosto teritorijoje veikia 24 laivybos, 67 laivų agentavimo, 92 krovinių
ekspedijavimo, 47 laivų aprūpinimo, 48 laivų remonto statybos ir techninio aptarnavimo, 24 krovos darbų
kompanijos, 3 kruizinių laivų aptarnavimo ir kitos su laivyba ir uosto veikla susijusios kompanijos. Su
Klaipėdos uostu susijusią veiklą vykdo apie 800 įvairių bendrovių, kuriose dirba daugiau nei 23000
žmonių. Šiose įmonėse sukuriama 4,5 % viso Lietuvos bendrojo vidaus produkto. Augantys Klaipėdos
uosto krovinių srautai, intensyvėjanti laivyba, didėjantis atplaukiančių laivų tonažas sąlygoja
giliavandenio uosto statybos projekto vystymą - reikalingos naujos teritorijos, didesni gyliai, platesnis
laivybos kanalas. Nuo 2003 m svarstytomos trys plėtros alternatyvos - uosto išvystymas (dirbtinės salos
statyba) šiaurinėje Klaipėdos uosto dalyje ties Melnragės gyvenviete; uosto vystymas pietinėje ir
šiaurinėje Klaipėdos uosto vietose bei naujo uosto statyba Būtingėje.
Išskirtinai naftos krovai įkurtas Būtingės naftos terminalas - vienintelis plūduro tipo naftos perkrovai
(eksportui ir importui) skirtas Baltijos jūros uostas. Per metus Būtingės terminalas gali eksportuoti iki 14
mln. tonų naftos. Terminalas gali aptarnauti iki 150 tūkstančių tonų talpos tanklaivius. Skaičiuojamas
naftos pumpavimo pajėgumas — iki 5520 m3 per val.
Nutarus renovuoti Šventosios uostą, planuojama, kad Lietuvoje veiks atviras modernus uostas galintis
aptarnauti tiek pramoginius, tiek žvejybos bei nedidelius kruizinius ir ro-ro keleivinius laivus bei
aptarnaujantis specializuotus gelbėjimo ir apsaugos laivus.
Be didelių uostų svarbi yra ir mažųjų uostelių ir prieplaukų plėtra. Lietuvos pajūryje yra 3 registruoti
vidaus vandenų uostai Klaipėdoje; Šilutės raj. ir Nidoje. Taip pat registruota keletas prieplaukų. Mažųjų
uostelių ir prieplaukų tinklas nėra pakankamai išvystytas, atvirame jūros krante nėra įrengto nei vieno
mažo uosto. Didžioji infrastruktūros dalis apleista ir netenkina tiek žvejų tiek ir pramoginių laivelių
savininkų poreikių, neužtikrina vidaus vandenų kelių ir priekrantės žvejybos sektoriaus vystymo
galimybių vidaus vandenyse ir priekrantėje.
Laivyba
Remiantis ilgalaikiais automatinės identifikavimo sistemos (AIS) parodymais Lietuvos nustatyti 2
pagrindiniai 4 jūrmylių pločio navigacijos keliai, kurie buvo patvirtinti 2001 m. HELCOM Kopenhagos
deklaracijoje bei oficialiai kartografuoti. Tai navigacinė linija į/iš Klaipėdos uosto ir į/iš Būtingės naftos
terminalo. Į Būtingės terminalą atplaukia tik tanklaiviai, didžiausiais jų skaičius buvo 2003 metais,
kuomet buvo aptarnauti net 105 laivai. Be krovininių laivų į Klaipėdos uostą atplaukiančių laivų sudaro
nedideli, dažniausiai žvejybos laivai, keltai. Bendras per metus atplaukiančių laivų skaičius sudaro apie
7000.
Gilnimas ir grunto gramzdinimas
Siekiant užtikrinti uostų veiklą nuolat vykdomas uostų gilinimo darbai. Įgyvendina dalinai ES lėšomis
finansuojamą „Ekonomikos augimo veiksmų programą“ numatytas Klaipėdos uosto įplaukos kanalo
gilinimas užtikrinat uosto pločio padidinimą iki 150 m, o gylį iki 14,5m. Į Klaipėdos uostą galės įplaukti
didesnio ilgio ir pločio postpanamax tipo laivai, kurių ilgis siekia 300–310 m, o plotis – 40 m. Per visą
Klaipėdos uosto eksploatavimo laiką valant bei gilinant dugną, iškasamas gruntas beveik išimtinai buvo
šalinamas jūroje, kur šiuo metu yra du dampingo rajonai - giliavandenis įvairaus grinto ir artimasis –
smėlingo grunto dampingai. Nuo eksploatavimo pradžios 1986 m. jau yra pašalinta virš 20 mln. m³
grunto. Nuo 1994 iki 2000 m. artimojoje, smėlio dampingo vietoje palaidota apie 1 mln. m3 smėlio, o
rekomenduotas šalinamo grunto tūris jame yra lygus – 2,7 mln. m³. Patvirtinus Klaipėdos valstybino jūrų
uosto gilinimo programą iki 2015 m. grunto šalinimo poreikis kasmet augs. Dėl to, šiuo metu yra
inicijuotas naujas projektas, siekiant surasti naujas grunto šalinimo vietas jūroje.
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Krantų tvarkymas
Vykstanti krantų erozija ir su tuo susijusi rekreacinių išteklių mažėjimo grėsmė skatina naudoti
krantotvarkos priemones. Krantotvarkos priemonių taikymas Lietuvoje remiasi 2001 m. aplinkos ministro
įsakymu patvirtintos Lietuvos Baltijos jūros krantotvarkos strateginėmis nuostatomis, kurių pagrindinis
principas teikti pirmenybę gamtinių kraštovaizdžių ir natūralių krantodaros procesų išsaugojimui. 2005 m.
priimtu Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu „Dėl Lietuvos Respublikos pajūrio krantotvarkos“ ir
KRAAD sprendimu nustatyta, kad Klaipėdos ir Šventosios uostų įplaukos kanalo laivakelio gilinimo,
platinimo, ir valymo darbų metu iškastas tinkamas (švarus ir atitinkants granuliometrine sudėtimi) smėlis
turi būti panaudotas krantotvarkos tikslais – pamaitinant Melnragės-Girulių rajono priekrantės ir
Šventosios priekrantės papildymui. Įgyvendinant iš Europos Sąjungos stuktūrinių fondų finansuojamą
„Lietuvos Baltijos jūros atkūrimas ir išsaugojimas“ projektą, pradėtas vykdyti smėlio kasimas iš jūrinių
smėlio sankaupų. Šiai dienai krantotvarkai būtinas smėlis kasamas iš Juodkrantės-Preilos rajono. Iš jo
Palangos paplūdimio ruožo pamaitinimaui per 2008-2012 m jau iškasta apie 540 tūkstančių m³ smėlio.
Pagrindinis projekto tikslas – apsaugoti nuo erozijos 1300 m pakrantės ruožą centrinėje Palangos dalyje
nuo tilto į pietus ir atkurti šiam ruožui būdingas kranto savybes.
Kariniai rajonai jūroje
Riboto naudojimo rajonai yra: kariškių naudojami pratybų poligonai, akvatorija su nuskandinta 2-ojo
pasaulinio karo ginkluote, buvę minų laukai. Pagal egzistuojantį reglamentą, nustatyti du - EYD17
Juodkrantė ir EYD18 Nida kariniai rajonai yra atviri laivybai, tačiau visos veiklos vykdomos šiose zonose
turi būti suderintos su Krašto Apsaugos Ministerija ir Saugios laivybos administracija. Be karinių rajonų,
dalis jūrinės erdvės yra priskirta pavojingiems rajonams, tai – buvę minų laukai ir cheminio ginklo
laidojimo vieta. Apie Lietuvos akvatorijoje nuskandintą cheminį ginklą yra mažai žinių. Oficialiame
jūrlapyje pažymėtas plotas vakarinėje labiausiai nutolusioje Lietuvos IEZ dalyje, Gotlando įduboje. Šioje
teritorijoje rekomenduotina neinkaruoti laivų taip pat nežvejoti dugniniais traleriais. Tačiau tam, kad
nustatyti realią grėsmę aplinkai ir galimas paplitimo ribas būtini papildomi tyrimai.
LR Baltijos jūros dalyje yra identifikuotos dvi inžinerinės infrastruktūros įrenginių rūšys – vamzdynų
kompleksas su Butingės terminalo plūduru (SPM) bei povandeniniai kabeliai. Butingės SPM naftos
terminalo saugos zona su joje nustatytais veiklų apribojimais yra išskirta remiantis 2000 m rugsėjo 18d.
LR susisiekimo ministro įsakymu. Be to, išskirtinę ekonominę zoną kerta keturios povandeninių kabelių
linijos: 2 telekomunikacinių kabelių trasos, kurių išeities taškas yra Šventojoje, priklauso AB
„TeliaSonera. Dar 4 kabelių trasų, kertančių Lietuvos IEZ iš pietų į šiaurę ir iš pietvakarių į šiaurės rytus,
kilmė nežinoma.
Rekreaciniai ištekliai
Daugiametės poilsiautojų srauto dinamikos tendencĳos rodo, kad pastaraisiais metais žmonių, teikiančių
prioritetą poilsiui pajūryje, sparčiai daugėja, todėl dalis paplūdimių poilsio sezono metu naudojai labai
intensyviai. LR pajūryje turistams teikiamos jūrinio turizmo paslaugos: kruizinė laivyba; vidaus vandenų
turistinė laivyba bei mėgėjiška žvejyba; nardymo paslaugos Baltijos jūroje. Kruizinės laivybos apimtys
Lietuvoje nuolat auga. Per pastaruosius penkerius metus, kasmet užregistruojama apie 4-5 tūkst. naujų
vandens transporto priemonių ir lyginant su 2003 m. bendras vidaus vandenų transporto priemonių parkas
šalyje beveik padvigubėjo. Pramoginės laivybos populiarumo augimą rodo ir kasmet augantis naujų
pramoginių laivų laivavedžių skaičius. Tačiau pajūrio regione įrengtos mažųjų bei pramoginių laivų
prieplaukos –nėra tinkamos jūrinėms pramogoms plėtoti, nes yra toli nuo jūros, taip pat įrengti sekliuose
vandenyse. Dėl mažo matomumo Baltijos jūroje dažniausiai nardymui patrauklios vietos – paskendusių
laivų liekanos.
Kultūros vertybės
Lietuvos kultūros vertybių registre yra įregistruota 17 kultūros paveldo objektų pajūrio juostoje ir 7 –
jūroje (nuskendę laivai).
Lietuvos IEZ ir teritorinėje jūroje yra nuskendusių laivų. Didžiąją nuskendusių laivų dalį sudaro
industrinio tipo laivai, tačiau atrasta ir itin vertingų moksliniu požiūriu medinių laivų liekanų. Taip pat yra
rasti keli vertingi kultūrinio kraštovaizdžio po vandeniu arealai su gamtiniais reliktais, medžių
liekanomis. Pagal esamą informaciją apie nuskendusius laivus (oficialūs šaltiniai – Lietuvos saugios
laivybos administracija, Kultūros paveldo departamentas) Lietuvos IEZ yra pažymėtos keliasdešimt
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nuskendusių objektų radymvietės. Iš jų, septynių laivų nuskendimo vietos yra įrašytos į kultūrinių
vertybių registrą.
4.2 lentelė. Kultūros paveldo objektai jūroje bei pajūrio juostoje
Nr. Kodas Pavadinimas
registre

Trumpas aprašymas
Kultūros paveldo objektai pajūrio juostoje

1

35607

Karklės kaimo I Kaimo etnokultūriniame draustinyje, vienintelės kapinės Lietuvoje ant jūros
senosios kapinės kranto, buvo skirtos laidoti skenduoliams, vėliau Karklininkų kaimo
gyventojams. Kapinėse išlikę XIX a. II pusėje gimusių Karklininkų kaimo
gyventojų kapų, žymėtų lietais ir kaltais metaliniais kryžiais, mediniais
antkapiais– krikštais. Kapai orientuoti į jūrą, rytų– vakarų kryptimi. Daug
medinių ir metalinių kryžių sunykę, dalis sukrauta patvoryje. Mediniai krykštai,
metalinių kryžių porcelianiniai perkšmeliai su epitafijomis sunykę, likusi tik
ikonografinė medžiaga, surinkta B.Aleknavičiaus leidinyje– fotoapybraižoje
„Žvejų kaimelio kronika“, Klaipėda, 2010; kapinėse palaidotas poetas
avangardistas, vienas iš Lietuvos buriavimo sporto pradininkų Salys Šemerys–
Šmerauskas; Kapinėse apie 200 kapų.

2

30621

Karklės baterija Tūrinė erdvinė kompozicija – baterijos centre – betono konstrukcijos ugnies
valdymo postas (kaponyras), abipus jo, dalinai užpilti kopų smėliu, du betono
konstrukcijos artilerijos blokai, kurių kiekviename gale įrengtos pabūklų
platformos ir amunicijos saugyklos bei tarp jų esančios patalpos įgulai. 1939 m.
Klaipėdos krašte pastatyti vokiečių įtvirtinimai yra vienas iš unikalių faktų
vokiečių fortifikacijos istorijoje. Jie buvo pastatyti pagal tipinius vokiečių karinio
jūrų laivyno bunkerių modelius, liko beveik nepažeisti per karinius veiksmus, yra
reikšmingi fortifikacijos paminklai.

3

29936

Nemirsetos
Statinys stačiakampio plano, 1 aukšto, susideda iš vienos didelės ir kelių vėliau
laivų gelbėjimo atitvertų patalpų. XIX a. pab.
stotis

4

16195

Šventosios
Elijos senovės
gyvenvietė

5

12613

Palangos miesto Tūrinės-erdvinės struktūros, suformuotos visuomeninės-prekybinės, vasarvietės
istorinė dalis
ir gyvenamosios zonų XIX a. - XX a. I p. užstatymo, fragmentai
(įskaitant tiltą)

6

32633

Melno sutartimi
nustatytos LDK
valstybinės
sienos atkarpa II

Griovys (iki 0,5 m gylio, viršuje apie 3 m pločio, į apačią siaurėjantis, dugnas apie 0,5 m pločio; dalinai užslinkęs) pylimai (abipus griovio, iki 1 m pločio ir iki
0,3 m aukščio, suformuoti iš kasant griovį išmestų žemių; pylimai nuskleisti; FF
Nr. 1-4; 2008 m.); 1422 m. rugsėjo 27 d. Melno taikos susitarimu nustatyta
tarpvalstybinė siena tarp Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės ir Vokiečių
Ordino. Sienos delimitacija natūroje pradėta 1423 m. gruodžio mėn. 1435 m.
gruodžio 31 Breste pasirašyta sutartis, patvirtinanti sienos padėtį. Siena egzistavo
iki Versalio sutarties (pasirašyta 1919–06–28) bei 1939–1941 m. (iki Vokietijos –
Sovietų Sąjungos karo pradžios).

7

10738

Neringos
(Kopgalio)
fortas

Pavienis objektas įtrauktas į saugomų objektų sąrašą.

8

21089

Smiltynės
gyvenvietė su
kitais objektais

Smiltynė buvo vienas iš Rygos – Karaliaučiaus pašto punktų. Nuo XIX a. II
pusės ėmė vystytis Smiltynės urbanistinė struktūra, 1865 m. pastatyta 107 m.
ilgio krantinė. 1897 m. Smiltynė priskirta Klaipėdos miestui. 1900 m. tarp
Klaipėdos ir Smiltynės įrengta keleivinė perkėla. XIX a. pab. – XX a. pr. ruožas
tarp Baltijos jūros ir Kuršių marių intensyviai želdinamas kalninėmis ir
paprastosiomis pušimis. XX a. pr. ši teritorija tampa rekreacine zona. Pietinėje
jos dalyje susiformuoja vasarnamių kvartalas.

9

30540

Alksnynės

Susijęs su Antrojo pasaulinio karo įvykiais: nacistinės Vokietijos administracijos

Pavienis objektas įtrauktas į LR saugomų objektų sąrašą
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gynybinis
kompleksas

statytas gynybinis įtvirtinimas, skirtas apsaugoti Klaipėdos miestą nuo sovietų
aviacijos antskrydžių ir artilerijos apšaudymų 1945 m. pradžioje.

10 2070

Alksnynės
viensėdis

Pastatai vieno aukšto, raudonų plytų, primena Smiltynės girininkijos pastatų
architektūrą.

11 2067

Juodkrantės
gyvenvietė

Pobūdis - Architektūrinis (lemiantis reikšmingumą, retas), Urbanistinis (lemiantis
reikšmingumą, retas), Kraštovaizdžio.

12 2068

Pervalkos
gyvenvietė

Pobūdis - Architektūrinis (lemiantis reikšmingumą, retas), Urbanistinis (lemiantis
reikšmingumą, retas), Kraštovaizdžio.

13 2069

Preilos
gyvenvietė

Pobūdis - Architektūrinis (lemiantis reikšmingumą, retas), Urbanistinis (lemiantis
reikšmingumą, retas), Kraštovaizdžio.

14 16012

Namas

Pubūdis - Architektūrinis (lemiantis reikšmingumą, svarbus), Etnokultūrinis
(lemiantis reikšmingumą, tipiškas)

15 17098

Nidos
gyvenvietė

Pobūdis - Architektūrinis (lemiantis reikšmingumą, retas), Urbanistinis (lemiantis
reikšmingumą, retas), Kraštovaizdžio.

16 26019

Nidos senovinė Saugomas valstybės objektas
gyvenvietė
(Penkių kalvelių
gyvenvietė)

17 12145

Sklandymo
mokyklos vieta

Pavienis objektas - paminklas
Kultūros paveldo objektai jūroje

1

30313

Nuskendusio
laivo vieta Nr.1

Objektas saugomas valstybės. Medinis laivas (W-15) XVIII-XIXa.

2

30314

Nuskendusio
laivo vieta Nr.2

Objektas saugomas valstybės. Transposrtinis laivas (W-30) tarp 1942-1945m.

3

30315

Nuskendusio
laivo vieta Nr.3

Objektas saugomas valstybės. Nenustatyto tipo (W-32) tarp 1942-1945m.

4

30319

Nuskendusių
laivų vieta Nr.4

Objektas saugomas valstybės. Brigas “Selma” 1585m.; burlaivis “Else” Xxa. I
pusė.

5

30316

Nuskendusių
laivų vieta Nr.5

Objektas saugomas valstybės. Škuna „Emma“ 1939 m. Barkas, “Friedriech”,
1858m.

6

--

Spėjama vieta
nr.1

Spėjama burlaivio „Guardian“ nuskendimo vieta, 1804 m.

7

--

Spėjama vieta
nr. 2

Spėjama burlaivio „Noveau prosper“ nuskendimo vieta 1854 m.
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4.3 pav. Kultūros paveldo objektai pajūrio juostoje (objektų numeracija pagal 4.2 lentelę).

4.4 pav. Identifikuotos nuskendusių povandeninių objektų vietos
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Saugomos teritorijos
Planuojamoje teritorijoje įsteigtos NATURA 2000 saugomos teritorijos apjungiančios nacionaliniu ir
Europos lygmeniu saugomas teritorijas ribojančios ūkinę veiklą Lietuvos pajūryje ir priekrantėje
(4.5 pav.). Be jūrinių saugomų teritorijų svarbu paminėti ir sausumos teritorijas priklausančias NATURA
2000 tinklui, kuriose saugomos su jūra tampriai susijusios gamtinės vertybės (4.6 pav.).
4.3 lentelė. Informacija apie saugomas teritorijas ir jose saugomas vertybes (pagal saugomų teritorijų
kadastro žemėlapių duomenis. Prieiga per internetą http://stk.vstt.lt/)
Saugoma
teritorija

Apsaugos
statusas

Baltijos
jūros
priekrantė
(LTPALB001)

NATURA 2000
PAST

Baltijos
jūros
priekrantė
(LTPAL0001)

NATURA 2000
BAST

Kuršių
nerija
(LTNER0005)

NATURA 2000
PAST, BAST

Pajūrio
kopos
(LTKLA0009)

NATURA 2000
BAST

Nemirsetos
smiltpievės
(LTKREB001)

NATURA 2000
PAST

Baltijos jūros
talasologinis
draustinis

Valstybinis
draustinis

Plotas, ha

Steigimo tikslas

NATURA 2000 teritorijos
Įsteigta siekiant išsaugoti rudakaklių narų (Gavia
stellata), sibirinių gagų (Polysticta stelleri), klykuolių
(Bucephala clangula), didžiųjų dančiasnapių (Mergus
merganser) ir mažųjų kirų (Larus minutus) žiemojimo
ir migracinių sankaupų vietas.
Įsteigta siekiant išsaugoti pakrantės riedulynus, kurie
suformuoja jūrinę buveinę – rifus. Nuo Olando kepurės
iki Nemirsetos susiformavęs akmenynas, teikia
prieglobstį jūros augalams ir gyvūnams. Riedulynuose
stebima didžiausia Lietuvos priekrantėje biologinė
įvairovė: aptikta 40 rūšių makrofitų, apie 60 dugno
makrofaunos rūšių. Būdingos augalų rūšys:
žaliadumbliai Cladophora glomerata, Enteromorpha
intestinalis, Ulotrix subflaccida; raudondumliai
Furcellaria fastigiata, Ceramium spp. Akmenynas - tai
pagrindas augti ne tik augalams, bet ir gyvūnams –
midijų (Mytilus edulis) kolonijoms su asocijuota fauna
vėžiagyviams jūros gilėms (Balanus improvisus),
samangyviams (Electra crustulenta).
Svarbios žiemojančios bei migruojančios rūšys –
juodieji pesliai Milvus migrans, jūriniai ereliai
Haliaeetus albicilla, lygutės
Lullula arborea,
dirvoniniai kalviukai Anthus campestris. Teritorija taip
pat svarbi paukščių migracinių srautų susiliejimo vietų
apsaugai.
Įsteigta siekiant išsaugoti europinės svarbos
sausumines pajūrio gamtines buveines (užuomazginės
pustomos kopos, baltosios kopos, pilkosios kopos,
kopų varnauogynai, kopų gluosnynai, medžiais
apaugusios pajūrio kopos, drėgnos tarpkopės, pajūrio
smėlynų tyruliai) ir pajūrinę linažolę (Linaria loesseli)
– buveinių direktyvos II priedo rūšį.
Įsteigta dirvoninių kalviukų (Anthus campestris)
apsaugai.
Lietuvos saugomos teritorijos
Draustinyje saugomos rudakaklių narų, sibirinių gagų,
klykuolių, didžiųjų dančiasnapių ir mažųjų kirų
žiemojimo ir migracinių sankaupų vietos.
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Saugoma
teritorija
Pajūrio regioninis
parkas

Apsaugos
statusas
Regioninis
parkas

Kuršių nerijos
nacionalinis
parkas

Nacionalinis
parkas

Plotas, ha

Steigimo tikslas
siekiama išsaugoti žemyninio pajūrio kraštovaizdį su
pajūrio pakrantės kopų juosta, pajūrio skardžiais,
jūrinės lygumos Plazės ežeru, litorininės jūros
suformuotu Nemirsetos kopagūbriu ir pajūriniais
žemyniniais skardžiais, jūrinius riedulynus, gamtines
ekosistemas, kultūros paveldo vertybes (etnografinį
Karklės kaimą). Pajūrio regioninio parko konservacinio
prioriteto zonas sudaro Plazės gamtinis rezervatas,
Nemirsetos, Šaipių ir Olandų kepurės kraštovaizdžio,
Kalotės botaninis-zoologinis, Karklės talasologinis ir
Karklės etnokultūrinis draustiniai.
vertingiausiam gamtiniu bei kultūriniu požiūriu
Lietuvos pajūrio kraštovaizdžio kompleksui su unikaliu
Europoje kopagūbriu ir etnokultūriniam paveldui
išsaugoti, tvarkyti bei tausojamai naudoti.

4.5 pav. Sausumoje esančios NATURA 2000 teritorijos
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4.6 pav. Lietuvos saugomos teritorijos

Be anksčiau paminėtų saugomų teritorijų priklausančių NATURA 2000 saugomų teritorijų tinklui bei
teritorijų, kurios yra saugomos pagal LR teisės aktus, išskiriamos teritorijos, kurios yra svarbios
paukščiams bei buvo įtrauktos į Tarptautinės paukščių apsaugos organizacijos (angl. ‚Birdlife
international organization“) oficialų sąrašą. Šios teritorijos apima jūros dalis išilgai žemyninės dalies
LT001 bei išilgai Kuršių nerijos LT002.
Lietuvos saugomų teritorijų plėtra yra reglamentuota 2 – juose strateginiuose dokumentuose:
1. Nacionalinė darnaus vystymosi strategija, kurioje suformuluoti specifiniai uždaviniai liečiantys jūros
naudojimą – padidinti saugomų teritorijų plotą iki 16-18% visos LR teritorijos bei parinkti naujas
teritorijas, kurios yra svarbios bioįvairovės apsaugai LR jūros dalyje (2009-2012 m.).
2. Baltijos jūros aplinkos apsaugos strategijos įgyvendinimo priemonių planas, nustatė kiekybinį tikslą
padidinti NATURA 2000 saugomų teritorijų tinklo teritorijas nuo 4,5% (2009 m.) iki 9% (2015 m.).
Naujų jūrinių NATURA 2000 teritorijų išskyrimui ir ribų patikslinimui buvo inicijuotas LIFE-Nature
programos projektas „Jūrinių teritorijų apsauga rytinėje Baltijos jūroje“ (LIFE 05 NAT/LV/000100
(2005-2009)). Remiantis projekto metu vykdytų tyrimų duomenimis pasiūlyta pakoreguoti egzistuojančių
Lietuvos jūrinių saugomų teritorijų paskirtį ir ribas. Pasiūlyta koreguoti Baltijos jūros priekrantės BAST
ribas bei išskirti papildomai teritoriją, atitinkančią PAST kriterijus - Kuršių nerijos pajūris.
2010 m. pradėtas įgyvendinti projektas LIFE 09 NAT/LT/000234 (2010-2015) – jūros gyvūnų rūšių bei
buveinių inventorizacija diegiant saugomų teritorijų tinkle NATURA 2000 Lietuvos Baltijos jūros
vandenyse (DENOFLIT). Projekto tikslas – naujų saugomų teritorijų steigimas, tolimojoje LR Baltijos
jūros dalyje. Tyrimai šiose jūros dalyse dar nebaigti, tačiau šio projekto rezultatai gali turėti poveikį
kitoms veikloms jūroje.
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4.7 pav. Jūrinės NATURA 2000 teritorijos ir naujų tyrimų plotai
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5. INFORMACIJA APIE TAI, KOKIE APLINKOS KOMPONENTAI IR KOKIOS PASEKMĖS
BUS NAGRINĖJAMOS ATLIEKANT SPAV
Analizuojant LR BP papildymo jūrine dalimi sprendinių galimas pasekmes aplinkai SPAV ataskaitoje bus
pateiktas esamos jūrinės aplinkos būklės aprašymas, įvertintos galimos koncepcijos alternatyvų A ir B
sprendinių pasekmės aplinkos komponentams bei aptartos pasekmių aplinkai mažinimo priemonės.
SPAV ataskaitoje numatomi nagrinėti aplinkos komponentai ir galimų pasekmių vertinimo aspektai:
Nagrinėjamas
Galimų pasekmių vertinimo aspektai
aplinkos
komponentas
Socialinė –
Esamas teritorijos naudojimas, vykdomos ūkinės veiklos ir jų pokyčiai
ekonominė aplinka įgyvendinus BP papildymo sprendinius.
Jūrinių išteklių racionalus naudojimas.
Pasekmės teritorijos vystymo darnai.
Pasekmės ūkio ir atskirų sektorių raidos procesams, investicijų ir verslo
sąlygoms, valstybės ir savivaldybių biudžetams.
Pasekmės įvairiems socialiniams procesams ir socialinėms grupėms.
Pasekmės rekreacinės paskirties teritorijų vystymui.
Kraštovaizdis
Gamtinis karkasas, akvalandšaftų ypatumas.
Jūros dugnas
Žemės gelmės

Biologinė įvairovė
Vanduo
Oras
Kultūros paveldas

Jūros dugno charakteristika, reljefas, gyliai.
Sedimentacinės sąlygos.
Geologinė sandara ir žemės gelmių ištekliai.
Žemės gelmių apsauga ir racionalus išteklių naudojimas (atkreipiant dėmesį į
potencialių naftingų struktūrų išsidėstymą Lietuvos Respublikos teritoriniuose
vandenyse).
Nepageidaujamų (žalingų) geologinių procesų ir reiškinių įvertinimas.
Ekosistemos ir gamtinių buveinių charakteristika (pagrindinės augalų ir
gyvūnų rūšys, retosios rūšys).
Saugomos teritorijos bei jose saugomos gamtinės vertybės.
Hidrodinaminiai procesai.
Baltijos jūros vandens kokybė.
Hidrometeorologinės sąlygos.
Išmetami teršalai ir taršos šaltiniai.
Esamos kultūros vertybės (registruotos), marinistinės istorijos objektai
Jūrinio kultūros paveldo išsaugojimas.
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6. SPAV ATASKAITOS PRELIMINARI SUDĖTIS
Strateginio pasekmių aplinkai vertinimo ataskaita bus rengiama vadovaujantis Planų ir programų
strateginio pasekmių aplinkai vertinimo tvarkos aprašo (Žin., 2004, Nr. 130-4650, 2011, Nr. 50-2431)
reikalavimais ir LR aplinkos ministerijos ir Suomijos aplinkos instituto parengtame planų ir programų
strateginio pasekmių aplinkai vertinimo vadove (2006) pateiktomis rekomendacijomis.
SPAV ataskaitoje bus atsižvelgta į visų SPAV vertinimo subjektų pastabas ir LR teritorijos bendrojo
plano papildymo jūrine dalimi rengimo sąlygas.
SPAV ataskaitos preliminari sudėtis pateikiama 6.1 lentelėje.
6.1 lentelė. SPAV ataskaitos preliminari sudėtis
Eil.
SPAV ataskaitos skyrius
Pastabos
Nr.
1. Bendrojo plano turinys, pagrindiniai tikslai Bus pateikiama informacija apie: rengiamą LR
ir sąsaja su kitais planai ir programomis
teritorijos bendrojo plano papildymą ir jo sąsajas
su galiojančiais, rengiamais ir patvirtintais
atitinkamo
lygmens
teritorijų
planavimo
dokumentais ir ilgalaikiais ar vidutinės trukmės
strateginio planavimo dokumentais.
2. Esama aplinkos būklė ir jos pokyčiai, jeigu
bendrojo plano papildymo jūrine dalimi
sprendiniai nebus įgyvendinti.
3. Teritorijų, kurios gali būti reikšmingai Teritorijų, kurios gali būti reikšmingai paveiktos,
paveiktos, aplinkos charakteristikos.
išskyrimas.
4. Su bendrojo plano papildymo jūrine dalimi Ypatingas dėmesys bus skiriamas aplinkos
įgyvendinimu susijusios aplinkos apsaugos apsaugai svarbioms teritorijoms.
problemos.
5. Tarptautiniu,
Europos
Bendrijos
ir Bendrojo plano sprendinių atitikimas tarptautiniu,
nacionaliniu lygmeniu nustatyti aplinkos EB ar nacionaliniu lygmeniu nustatytiems
apsaugos tikslai, susiję su bendrojo plano aplinkos apsaugos tikslams.
papildymu jūrine dalimi.
6. Galimos reikšmingos pasekmės aplinkai ir Šioje dalyje bus pateikta informacija apie
įtakojančių veiksnių tarpusavio sąveika.
bendrojo plano papildymo jūrine dalimi
sprendinių įgyvendinimo pasekmes aplinkai.
7. Priemonės bendrojo plano įgyvendinimo Šioje dalyje bus pateiktas poveikio aplinkai
reikšmingoms neigiamoms pasekmėms mažinimo priemonių reikalingumo vertinimas bei
aplinkai išvengti, sumažinti ar kompensuoti. informacija apie rekomenduojamas pasekmių
aplinkai mažinimo priemones.
8. Pasirinktų bendrojo plano sprendinių Šioje dalyje bus pateikiama informacija apie
alternatyvų aprašymas.
bendrojo plano sprendinių alternatyvas, bei
priežastis, kodėl šios alternatyvos yra pasirinktos.
9. Vertinimo, įskaitant visus sunkumus Šioje dalyje bus pateiktas:
(techninius trūkumus arba nepakankamas 1. naudotų duomenų šaltinių aprašymas.
praktines žinias ir įgūdžius), su kuriais 2. pasekmių vertinimo metodų ir būdų aprašymas.
susidurta kaupiant reikiamą informaciją, 3. informacija apie duomenų trūkumą ar kitus
sunkumus, su kuriais buvo susidurta atliekant
aprašymas.
SPAV.
10. Numatytų taikyti stebėsenos (monitoringo) Šioje dalyje bus pateikta informacija apie tai, ar
priemonių aprašymas.
po sprendinių įgyvendinimo bus atliekamas
atskirų aplinkos komponentų monitoringas.
11. Netechninė santrauka
SPAV ataskaitos skyrių apibendrinimas, išskiriant
svarbiausius vertinimo aspektus ir vertinimo
rezultatus.
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7. INFORMACIJA APIE PASEKMIŲ APLINKAI PROGNOZAVIMO IR VERTINIMO

METODUS, KURIUOS NUMATOMA NAUDOTI VERTINIMUI ATLIKTI
SPAV metu numatoma naudoti:
Literatūros apžvalga – bus išnagrinėta įvairi su planuojamos teritorijos numatoma veikla susijusi
mokslinė literatūra ir fondinė medžiaga.
Duomenų bazių apžvalga – SPAV procese bus nagrinėjama teisinė, įvairių aplinkos komponentų
duomenų šaltinių bazė.
Geografinės informacinės sistemos (GIS) – tai kompiuterinės kartografijos (žemėlapių) ir atributinių
duomenų bazių kombinacija.
Atskiras SPAV ataskaitos dalis rengs atitinkamą kompetenciją turintys specialistai (ekspertai).
SPAV metu bus naudojama ši programinė įranga:
 AutoCAD (brėžiniai);
 ArcGIS desktop 9.2 (aplinkos būklės įvertinimas, aplinkos komponentų identifikavimas,
dvimačių ir trimačių žemėlapių parengimas).
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