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LIETUVOS JŪRINĖS TERITORIJOS RAIDOS STRATEGIJA 
MAKROREGIONIAME LYGMENYJE 

Europos Sąjungos Baltijos jūros regiono strategija 

 

Keturi pagrindiai siekiai:  

• ekologiškai tvari aplinka,  

• regiono klestėjimas, 

• regiono prieinamumas ir patrauklumas, 

• saugumas. 



SVARBIAUSIOS JŪRINĖS TERITORIJOS RAIDOS PRIELAIDOS IR 
STRATEGINIŲ TIKSLŲ SISTEMA  

• Ekologija ir aplinkosauga 

• Ekonominė integracija ir konkurencingumas  

• Jūros išteklių įsisavinimas 

• Jūrų transportas ir ryšiai  

• Žuvininkystė ir akvakultūra 

• Energetinis saugumas 

• Sauga ir saugumas 

• Rekreacija ir turizmas  



I dalis: Koncepcijos formavimas 
 

- Jūrinių teritorijų planavimo principai 

- Lietuvos jūrinės teritorijos raidos strategija 

- Jūrinės teritorijos raidos prielaidos ir strateginių tikslų sistema 

- Bendrųjų jūros teritorijos struktūrų formavimas 

- Teritorijų naudojimo prioritetai: Koncepcijos A ir B 

 

 

 
 



Jūrinių išteklių vertinimas 

Biologiniai 

Mineraliniai 

Energetiniai 



TURIMŲ IŠTEKLIŲ NAUDOJIMAS 

Žvejyba 

Uostai ir laivyba 

Smėlio kasimas 



ESAMA SITUACIJA 



PLANAVIMO  PRINCIPAI 

Vientisumas 



Jungiamumo (ryšių) supratimas 

PLANAVIMO  PRINCIPAI 



TransBaltic  
PLANAVIMO  PRINCIPAI 



PLANAVIMO  PRINCIPAI 
Jūros – Sausumos integracija  



KONCEPCIJOS PRIORITETAI 
Jūrinių teritorijų naudojimo 

Optimizavimas  



Alternatyva A 
BENDROJI ERDVINĖS RAIDOS KONCEPCIJA 



Alternatyva B 



Teritorijų naudojimo prioritetai 



Specializuotos jūros teritorijos struktūros: 





II dalis: Strateginis Pasekmių Aplinkai vertinimas 
 

- Sprendinių poveikis aplinkos komponentams 

- Sprendinių (jūrinių veiklų) tarpusavio poveikio vertinimas 

- Pasekmių mažinimo priemonės 

- Kompleksinis Koncepcijos  alternatyvų vertinimas   

- Jūros naudojimo ir ūkinės veiklos plėtros poveikio jūrinei aplinkai stebėsena  

 

 

 
 



Pasekmių vertinimui priimti tokie žymėjimai:  
+ tikėtinos reikšmingos teigiamos pasekmės,  
„-„ tikėtinos reikšmingos neigiamos pasekmės,  
+/- tikėtinos tiek teigiamos tiek neigiamos pasekmės,  
0 nenumatoma reikšmingų pasekmių,  
? nepakanka informacijos 



Sprendiniai Pasekmės 

Rekreacija Buvusių karinių įtvirtinimų 
statinių kranto zonoje 
pritaikymas viešam pažinimui 

- Teritorijos sutvarkymas; 
- Turistų srauto didėjimas. 

Krantotvarkinių priemonių 
taikymo tęstinumo užtikrinimas 

- Kranto linijos stabilizavimas; 
- Paplūdimių išsaugojimas. 

Uostų plėtra Mažųjų uostų įrengimas Nidoje, 
Juodkrantėje, Melnragėje ir 
Karklėje, Palangoje,  

- natūralaus gamtinio kraštovaizdžio 
urbanizavimas;  
- naujų statinių kranto zonoje 
atsiradimas; 
- kraštovaizdžio struktūros 
pasikeitimas. 

Šventosios uosto atstatymas - Esamų urbanizuotų kranto teritorijų 
sutvarkymas;  
- kraštovaizdžio struktūros 
pasikeitimas. 

Giliavandenio uosto įrengimas 
Būtingėje  

- naujų statinių kranto zonoje 
atsiradimas;  
- kraštovaizdžio struktūros 
pasikeitimas.  

Giliavandenio uosto įrengimas 
Melnragėje 

- naujų statinių kranto zonoje 
atsiradimas; 
  

Atsinaujinančių energijos išteklių 
įsisavinimas 

Vėjo elektrinių įrengimas - aukštuminių statinių atsiradimas 
jūriniame kraštovaizdyje; 
- kraštovaizdžio struktūros 
pasikeitimas. 

Bangų energija   
      

Sprendiniai įtakojantys pasekmės kraštovaizdžiui 



Vėjo elektrinių įrengimo pasekmių mažinimo priemonės: 
 
Projektuojant vėjo jėgainių parkus, rekomenduojama bokštus ir mentes dažyti 
natūraliais, neatspindinčiais šviesos šviesiai pilkos ar baltos spalvos atspalviais.  
 
Parenkant spalvą būtina atsižvelgti į navigacinio saugumo reikalavimus, siekiant 
sumažinti galimo susidūrimo su laivais riziką.  
 
Elektros energijos perdavimas iš ir į statomas vėjo elektrines numatomas 
infrastruktūros koridoriais.  



Sprendiniai/Veikla Galimos pasekmės 
Verslinė žvejyba Skatinama piekrantės verslinė žvejyba  - Oro tarša iš laivų 

Dalis priekrantės žvejų barų naikinama plečiant uostų 
akvatorijas 

- Oro tarša iš laivų 

Verslinė žvejyba atviroje jūroje lieka nepakeista - Oro tarša iš laivų 
Akvakultūros sektoriaus vystymas - Oro tarša iš laivų  

Laivyba Esamų vandens kelių optimizavimas - Oro tarša iš laivų 
Įsteigti naują, tarptautinio tranzito laivybos kelią - Oro tarša iš laivų 

Rekreacija Povandeninio nardymo, tyrimo plotų, kur surenkami ir 
eksponuojami radiniai, įrengimas 

- Oro tarša iš laivų 

Uostų plėtra Mažųjų uostų įrengimas Nidoje, Juodkrantėje, Melnragėje 
ir Karklėje, Palangoje 

- Naujų stacionarių oro taršos šlatinių krante 
atsiradimas (pvz.: laivų aptarnavimo dirbtuvės, 
katilinės, laivų bunkeravimo stotelės, ir pan.) 
- Oro tarša iš laivų 

Šventosios uosto atstatymas - Naujų stacionarių oro taršos šlatinių krante 
atsiradimas (pvz.: laivų aptarnavimo dirbtuvės, 
katilinės, laivų bunkeravimo stotelės, ir pan.) 
- Oro tarša iš laivų 

Giliavandenio uosto įrengimas Būtingėje - Naujų stacionarių oro taršos šlatinių krante ties 
Būtingė atsiradimas (pvz.: laivų aptarnavimo 
dirbtuvės, katilinės, laivų bunkeravimo stotelės, ir 
pan.) 
- Oro tarša iš laivų 

Giliavandenio uosto įrengimas Melnragėje - Naujų stacionarių oro taršos šlatinių krante ties 
Melnrage atsiradimas (pvz.: laivų aptarnavimo 
dirbtuvės, katilinės, laivų bunkeravimo stotelės, ir 
pan.) 
- Oro tarša iš laivų 

Atsinaujinančių energijos 
išteklių įsisavinimas 

Vėjo elektrinių įrengimas - Oro taršos mažėjimas dalį naudojamo iškastinio kuro 
pakeičiant alternatyviais energijos šaltiniais 
- Oro tarša iš aptarnaujančio transporto 

Bangų energija 

Grunto gramzdinimas jūroje Esamų dampingų naudojimo optimizavimas - Oro tarša iš laivų 
Naujų grunto gramzdinimo vietų įsteigimas - Oro tarša iš laivų 

Naftos išteklių gavyba Suskirstymas į licencinius plotus naftos darbams - Oro tarša iš naftos gavybos platformų (dujų deginimo 
fakelas) 
- Oro tarša iš aptarnaujančio transporto 

Smėlio kasimas - Oro tarša iš laivų 
Karinių pratybų zona Optimizuoti koreguoti  - Oro tarša iš laivų 

Palikti esamoje vietoje nustačius atitinkamus veiklos 
apribojimus 

- Oro tarša iš laivų 

Sprendiniai įtakojantys pasekmės oro kokybei 



Atmosferos apsaugą nuo teršimo iš laivų reglamentuoja tarptautinės konvencijos ir įstatymai, 
nustatantys reikalavimus laivuose naudojamoms medžiagoms bei technologiniams 
procesams.  
 
Europos Komisijos rekomendacijoje 2006/339/EB yra siūloma valstybėms narėms apsvarstyti 
galimybę pastatyti įrengimus elektros energijai uostuose prisišvartavusiems laivams tiekti, 
pirmiausia uostuose, kur viršytos oro kokybės ribinės vertės arba kur žmonės skundžiasi dėl 
didelio triukšmo, ir ypač krantinėse netoli gyvenamųjų rajonų.  
  
Teršalų emisijų kiekius iš laivų vidaus degimo variklių riboja MARPOL VI priedo reikalavimai 
  
MARPOL VI priedas Baltijos jūrą apibrėžia kaip „SECA“ zoną, t.y. specialiąją zoną, kurioje yra 
kontroliuojamos, SOx koncentracijos, laivams tiekiamame kure. Šios koncentracijos, laivams 
tiekiamame kure, ES valstybėse, iki 2015 m. mažės iki 0,1%.  
 
Lakiųjų organinių junginių, išsiskiriančių (išstumiamų) į aplinką iš tanklaivių krovinio talpų 
užpildant juos nafta, kontrolės sistemos naudojimas. Paprastai šie angliavandenilių garai gali 
būti surenkami ir nukreipiami į krante įrengtus garų regeneravimo, valymo ar pašalinimo 
įrenginius.  

Pasekmių aplinkos orui mažinimo priemonės 



Jūros naudojimo rodikliai 









Darnaus vystymosi rodikliai integruotam kranto zonos 
valdymui 

*Rodiklius 2004 metais suformulavo Europos Sąjungos speciali IKZV rodiklių darbo grupė 

1. Žemės nuosavybės reikmė pajūryje 
1.1. Pakrantės gyventojų skaičius, tankumas ir pasiskirstymas 
4. Kelių reikmė pakrantės teritorijoje 
4.1. Eismo intensyvumas pakrantės greitkeliuose ir pagrindiniuose keliuose 

5. Pajūrio ir jūrinės rekreacijos reikmė 
5.1. Prieplaukų, švartavimosi vietų ir dengtų saugyklų skirtų rekreacinei laivybai skaičius 
8. Įstatymų saugomos sausumos ir jūros zonos 
8.1. Saugomos draustinių, kraštovaizdžio ir paveldo teritorijos 

10. Svarbių pakrantės ir jūros buveinių bei rūšių pokyčiai 
10.1. Specifikuotų buveinių ir rūšių būklė bei pokyčių tendencijos 
10.2. Rūšių skaičius buveinėje 
10.3. Į Raudonąją knygą įtrauktų jūrinių rūšių skaičius 

12. Užimtumo struktūra 
12.1. Užimtumas pagal veiklas, pareigas ir darbo vietą 

13. Uosto užimtumo apimtys  
13.1 Atvykstančių ir išvykstančių iš uosto keleivių skaičius 
13.2 Krovos apimtys uoste 



16. Maudyklų vandens kokybė 
16.1. Pakrantės maudyklų vandens, atitinkančio Europos Sąjungos maudyklų direktyvoje 
nurodytas vertes, procentas  

Darnaus vystymosi rodikliai integruotam kranto zonos 
valdymui 

17. Jūroje ir pakrantėje esančių šiukšlių kiekis 
17.1. Pakrantės atkarpoje surinktų šiukšlių kiekis  

18 Maistinių medžiagų kiekis pakrantės vandenyje 
18.1. Vidutinė nitratų ir fosfatų koncentracija pakrantės vandenyse žiemą 

19. Užterštumo nafta lygis 
19.1. Atsitiktinai išsiliejusios naftos tūris  
19.2. Išsiliejusios naftos dėmių skaičius, atlikus stebėjimus iš oro 

23 Žuvų ištekliai ir krova 
23.1. Pagrindiniai žuvų ištekliai pagal rūšis ir jūros akvatorijas 
23.2. Laimikio rūšinė sudėtis 
23.3. Laimikio vertė pagal uostus ir žuvų rūšis 

26. Krantų erozija ir akrecija 
26.1. Erozijos ir akrecijos greitis 
26.2. Apsaugotos pakrantės ilgis 
26.3. Krantų pamaitinimo smėliu apimtys 
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