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1. ĮVADAS 
 

Klaipėdos rajono pietvakariuose Kuršių marių pakrantėje Svencelės kaimo pietinėje dalyje yra 

projektuojamas žemės sklypas (1.1 pav.), kuriame vyraujantys žemės paviršiaus aukščiai yra 0,4...0,7 

m, todėl didžioji sklypo dalis patenka į ekstremalių potvynių apsėmimų zoną (žr. 1.1 ir 1.2 pav.).  

 

1.1 pav. Projektuojamo sklypo padėtis1 

 
1 https://beta.maps.lt/?b=orto&c=2365884.3%2C7455449.3&r=0&s=4513.988705 

https://beta.maps.lt/?b=orto&c=2365884.3%2C7455449.3&r=0&s=4513.988705
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Pagrindinė projektuojamos teritorijos dalis yra sausinama grioviais, kurie nuveda paviršinį 

vandenį į Kuršių marias (1.3 pav.). 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 iki 1,18 m altitudės (1.4 pav.). Sklypo 

centrinėje dalyje yra projektuojamas apie 440 m ilgio ir 40...80 m pločio vandens telkinys, kurio plotas 

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

sausinimo sistemos dalimi2 .          

  

 

1.2 pav. Svencelės kaimo apsemiamos teritorijos3 
 

Vertinant projektuojamo sklypo apsėmimo pavojų buvo atliekami Kuršių marių potvynių vandens lygių 

hidrologiniai skaičiavimai4 . Šio darbo atskaitoje yra nurodyta, kad vandens lygių tikimybinės charakteristikos 

 
2 UAB „Dominent“. 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. Projektiniai pasiūlymai. UAB „Hidroterra“, 2021, 46 p. 
3 https://potvyniai.aplinka.lt/map 
4 Osadčij Igor. Žemės sklypo apsėmimo potvynio metu tikimybės įvertinimas. 2021, 2 p. 

https://potvyniai.aplinka.lt/map
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buvo skaičiuojamos pagal Ventės vandens matavimo stoties (VMS) 1925-2020 m. ir Klaipėdos VMS 

1902-2020 m. vandens lygio matavimų duomenis. Skaičiavimų buvo nustatyta, kad per visą stebėjimų 

laikotarpį buvo užfiksuoti tokie aukščiausi Kuršių marių ir Klaipėdos sąsiaurio vandens lygiai: Ventės 

VMS 1958 metais vandens lygis buvo pasiekęs 1,75 m aukštį (0,8% tikimybė); Klaipėdos VMS 1999 

metais – 1,78 m aukštį (0,7% tikimybė).  

Hidrologiniais skaičiavimais4 buvo nustatyta, kad Kuršių marių maksimalūs vandens lygiai 

(LAS07) ties Svencelės kaimu yra tokie: 0,1%  tikimybės vandens lygis yra 1,86 m; 0,8% tikimybės - 

1,63 m; 1% tikimybės – 1,57 m; 10% tikimybės – 1,22 m; 65% tikimybės – 0,70 m.       

    

 

1.3 pav. Projektuojamo žemės sklypo ribos 
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1.4 pav. Projektuojamo žemės sklypo statiniai 
 

 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.   

 Darbo uždaviniai: 

1. Paruošti Kuršių marių maksimalių vandens lygių statistinę eilę pagal naujausius 1988...2020 

metų Ventės VMS išmatuotus vandens lygius, patikrinti matavimų rezultatus ir pašalinti grubias 

matavimų klaidas. 

2. Naudojant Kuršių marių maksimalius vandens lygius, išmatuotus Ventės VMS 1988...2020 metais, 

sudaryti statistinę duomenų imtį ir atlikti hidrologinius skaičiavimus - nustatyti maksimalių vandens 

lygių tikimybines charakteristikas bei pagrindinę jų vystymosi tendenciją (trendą). 



„Svencelės kaimo teritorijos apsaugos nuo potvynių galimybės” mokslinio tiriamojo darbo ataskaita 

 

7 
 

3. Gautus hidrologinių skaičiavimų rezultatus palyginti su inžinieriaus hidrologo Igor Osadčij 

2021-09-20 darbo ataskaitoje pateiktais hidrologinių skaičiavimų rezultatais, kurie buvo 

apskaičiuoti iš 1925...2020 metų Ventės VMS išmatuotų vandens lygių, nustatyti skirtumus ir 

įvertinti tų rezultatų patikimumą. 

4. Nustatyti Kuršių marių potvynių standartinių tikimybių maksimalius vandens lygius ties 

Svencelės kaimu. 

5. Iš pateiktų topografinių duomenų paruošti skaitmeninius reljefo modelius: 1) esamomis sąlygomis; 

2) dalyje  projektuojamo sklypo teritorijos pastačius sampilą ir pakėlus žemės paviršiaus aukščius iki 

1,18 m. altitudės. 

6.  Nustatyti užliejamų plotų ribas (t.y. Kuršių marių kranto linijas) 0,1%, 1% ir 10% potvynių 

sąlygomis ir paruošti apsemtų plotų poligonus GIS shp formatais: 1 - esamomis sąlygomis; 2 - 

dalyje  projektuojamo sklypo teritorijos pastačius sampilą. 

7. Paruošti Kuršių marių 0,1%, 1% ir 10% tikimybių potvynių vandens lygių ir vandens gylių 

skaitmeninius modelius stačiakampių gardelių tinkle GIS grd formatais: 1 - esamomis 

sąlygomis; 2 - dalyje  projektuojamo sklypo teritorijos pastačius sampilą. 

8. Paruošti ir užsakovui pateikti šio darbo ataskaitą bei aukščiau išvardintus GIS duomenis. 
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2. DARBO METODIKA 

  

2.1. Hidrologinių skaičiavimų metodika 

 

Užsakovo pateikti Ventės VMS vandens lygių stebėjimus duomenys buvo perskaičiuoti į vandens 

lygius LAS07 aukščių sistemoje, kaip pavaizduota 2.1 pav. 

 

2.1 pav. Baltijos aukščių sistemoje (BAS77) išmatuotų vandens lygių perskaičiavimo į Lietuvos 

aukščių sistemą (LAS07) schema5 

2.1.1. Grubių matavimo klaidų analizė 
Vandens matavimo stotyse išmatuotų Kuršių marių vandens lygių žurnaluose pasitaiko grubių klaidų, 

kurios turi būti patikrintos ir pašalintos. Šiame darbe buvo panaudoti trys pagrindiniai būdai grubių klaidų 

identifikavimui: 1) Ventės VMS išmatuotų paros maksimalių vandens lygių laiko serijų grafikai; 2) Ventės ir 

Juodkrantės VMS sinchroninių vandens lygių matavimų grafikai; 3) Ventės VMS ir Juodkrantės VMS 

išmatuotų vandens lygių ryšio grafikai. Remiantis šiais grafikais grubios ir akivaizdžios matavimų klaidos buvo 

identifikuojamos, patikrinamos ir pašalinamos.     

 
5 

https://www.arcgis.com/home/webmap/viewer.html?webmap=8e79434bfb144326afc50bec805ef635 
 

https://www.arcgis.com/home/webmap/viewer.html?webmap=8e79434bfb144326afc50bec805ef635
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2.1.2. Matavimo duomenų pirminis testavimas ir vertinimas 

Tam, kad hidrologinių skaičiavimų rezultatus galima būtų laikyti galiojančiais, skaičiavimams 

naudojama hidrologinių duomenų seka turi atitikti šiuos kriterijus:  

• duomenų eilė turi būti stacionari;  

• duomenų eilė turi būti homogeniška;  

• duomenys turi būti nepriklausomi (neturi būti autokoreliacijos);  

Visi šie kriterijai buvo tikrinami taikant atitinkamus statistinius testus. Nepriklausomumo – 

„Wald_Wolfowitz“; homogeniškumo – „Wilcoxon“ ir stacionarumo (arba trendo testas) – „Kendall“ 

testus.  

   

2.1.3. Hidrologinių skaičiavimų metodika 

Šiame darbe atlikti hidrologiniai skaičiavimai yra atlikti remiantis metodika, kurį išdėstyta 

galiojančiame Statybos techniniame reglamente STR 2.05.19:2005 „Inžinerinė hidrologija. 

Pagrindiniai skaičiavimų reikalavimai“ 6.   

 

2.2. Skaitmeninių reljefo modelių ir GIS duomenų paruošimo metodika 

 

2012 metais ruošiant potvynių žemėlapius buvo sudaryti vandens telkinių dugno ir apsemiamų 

pakrantės teritorijų detalūs skaitmeniniai reljefo modeliai (SRM), kuriuose elementarių gardelių dydis 

yra 1x1m.  2021 metais Svencelės kaime buvo atlikta projektuojamo sklypo toponuotrauka, tačiau joje 

aukščio taškų tankis buvo nepalyginamai mažesnis (2.2 pav.). SRM aukščius perskaičiavus į LAS07 

sistemą ir palyginus su toponuotraukos aukščiais (LAS07), buvo nustatyta, kad toponuotraukos 

aukščiai buvo vidutiniškai 25 cm žemesni, o vietomis šie skirtumai viršijo +/-0,5 m (2.2 pav.). 

Siekiant išsaugoti SRM detalumą ir kartu patikslinti jo aukščius pagal 2021 toponuotrauką buvo 

apskaičiuoti toponuotraukos taškų ir SRM aukščių skirtumai, iš jų paruoštas tų skirtumų gridas (t.y. 

stačiakampių gardelių tinklas) ir pagal jį patikslinti SRM gardelių aukščiai. Taip GIS grd foramate 

buvo gautas patikslintas projektuojamo sklypo SRM „Zd_var0“, kuris buvo naudojamas šiame darbe 

ekstremalių Kuršių marių potvynių apsemiamų teritorijų plotų ir gylių skaičiavimui ir jų 

atvaizdavimui. 

Pagal šio darbo užsakovo pateiktus duomenis ant patikslinto SRM buvo pavaizduoti 

projektuojamo sklypo statiniai, taip GIS grd formate buvo paruoštas projektuojamo reljefo modelis 

„Zd_var2“, kuris buvo naudojamas šiame darbe ekstremalių Kuršių marių potvynių apsemiamų 

projektuojamų teritorijų plotų ir gylių skaičiavimui ir jų atvaizdavimui. 

  

 
6 STR 2.05.19:2005 „Inžinerinė hidrologija. Pagrindiniai skaičiavimų reikalavimai“ 
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2.2 pav. Projektuojamo sklypo 2021 metais atliktos topo nuotraukos ir 2012 m. SRM aukščių 

skirtumai  
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3. DARBO REZULTATAI 
 

3.1.  Matavimų duomenų patikra ir vertinimas 

 

 Ventės VMS išmatuoti Kuršių marių paros maksimalūs vandens lygiai buvo kontroliuojami ir 

vertinami pagal laiko serijų grafikus, kaip pavaizduota 3.1 ir 3.2 paveiksluose.       

 

 

1.1 pav. Ventės VMS išmatuoti Kuršių marių maksimalūs vandens lygiai 1989 m. gegužės mėn. 
 

 

3.2 pav. Juodkrantės VMS ir Ventės VMS išmatuoti Kuršių marių maksimalūs vandens lygiai 
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Buvo nustatyta, kad užsakovo pateiktuose Kuršių marių maksimalių vandens lygių matavimų 

rezultatuose yra keletas grubių klaidų: 1) 1989-05-26 maksimalus vandens lygis negalėjo būti lygus 

598 cm virš posto „0“ atžymos, tikėtina, kad jis buvo 100 cm žemesnis (3.1 pav.); 2) 1995-02-12 

maksimalus vandens lygis negalėjo būti lygus 661 cm virš posto „0“, tikėtinas, kad jis buvo 100 cm 

žemesnis (3.2 pav.).  

Lyginant sinchroninių matavimų rezultatus, gautus Ventės VMS ir jai artimiausioje Juodkrantės 

VMS 1995 m. vasario mėnesį matyti, kad čia išmatuoti paros maksimalūs vandens lygiai skiriasi iki 

12 cm, dažniausiai Juodkrantės VMS vandens lygiai yra keletą centimetrų aukštesni (Juodkrantės ir 

Ventės postų „0“ altitudės yra -5,00 m (BAS) aukštyje. Taigi, 1995-02-12 Ventės VMS išmatuotas 

vandens lygis 661 cm yra akivaizdžiai klaidingas (3.2 pav.). 

Mėnesio maksimalių vandens lygių, išmatuotų Ventės ir Juodkrantės VMS 1992...1994 metais 

ryšio grafikas pateiktas 3.3 paveiksle. 

 

3.3 pav. Kuršių marių mėnesio maksimalių vandens lygių, išmatuotų 1992...1994 metais Ventės ir 

Juodkrantės VMS, palyginimo grafikas 

 

 Iš grafiko matyti, kad Juodkrantės VMS išmatuoti mėnesio maksimalūs vandens lygiai yra 

5...10 cm aukštesni už mėnesio maksimalūs vandens lygius, išmatuotus Ventės VMS, ir kuo aukštesnis 

Kuršių marių vandens lygis, tuo šis skirtumas didesnis. 

Vertinant Svencelės kaimo padėtį Juodkrantės ir Ventės VMS atžvilgiu (žr. 1.1 pav.) galima 

daryti išvadą apie tai, kad ekstremalių Kuršių marių potvynių maksimalūs vandens lygiai ties 

y = 0.8712x + 67.523
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Svencelės kaimu yra apie 6...8 cm aukštesni už maksimalius vandens lygius ties Ventės VMS ir 2...4 

cm žemesni už Juodkrantės VMS išmatuotus maksimalius vandens lygius. 

Patikrinus ir sutvarkius Kuršių marių paros maksimalius vandens lygius, išmatuotus Ventės 

VMS, iš jų buvo išrinkti maksimalūs metų vandens lygiai, kurie buvo perskaičiuoti į LAS07, tokiu 

būdu buvo sudaryta hidrologiniams skaičiavimams skirta hidrologinių duomenų seka (3.1 lent.). 

 

3.1 lent. Ventės VMS išmatuotų Kuršių marių metinių maksimalių vandens lygių imtis 

 

Metai 

  

VL nuo "0" 

m 

VL(BAS) 

m 

VL(LAS07) 

m  
1988 562 0.62 0.74 

1989 523 0.23 0.35 

1990 597 0.97 1.09 

1991 565 0.65 0.77 

1992 581 0.81 0.93 

1993 590 0.9 1.02 

1994 583 0.83 0.95 

1995 561 0.61 0.73 

1996 536 0.36 0.48 

1997 552 0.52 0.64 

1998 564 0.64 0.76 

1999 572 0.72 0.84 

2000 576 0.76 0.88 

2001 573 0.73 0.85 

2002 600 1 1.12 

2003 553 0.53 0.65 

2004 550 0.5 0.62 

2005 596 0.96 1.08 

2006 570 0.7 0.82 

2007 606 1.06 1.18 

2008 592 0.92 1.04 

2009 564 0.64 0.76 

2010 550 0.5 0.62 

2011 573 0.73 0.85 

2012 592 0.92 1.04 

2013 576 0.76 0.88 

2014 561 0.61 0.73 

2015 574 0.74 0.86 

2016 566 0.66 0.78 

2017 589 0.89 1.01 

2018 560 0.6 0.72 

2019 567 0.67 0.79 

2020 572 0.72 0.84 
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3.2. Matavimo duomenų pirminis testavimas ir vertinimas 

 

Iš 3.1 lentelėje pateiktų duomenų buvo sudarytas maksimalių vandens lygių laiko serijos grafikas 

(3.4 pav.). Mažiausių kvadratų metodu buvo apskaičiuota ir grafike pavaizduota tiesinio trendo linija 

ir užrašyta jos lygtis, kuri rodo kad maksimalūs marių vandens lygiai turi bendrą didėjimo tendencija: 

maksimalūs vandens lygiai kyla vidutiniškai 2,6 mm/metus.   

 

3.4 pav. Maksimalių vandens lygių laiko serijos grafikas 

 Tačiau  naujausių matavimų duomenų kitimo bendroji tendencija yra kita: nuo 2008 iki 2020 

metų maksimalūs Kuršių marių vandens lygiai krinta vidutiniškai 4 mm/metus (3.5 pav.).  

 

3.5 pav. Maksimalių vandens lygių paskutinių 13 metų laiko serijos grafikas 
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Be to, per paskutinius 13 metų maksimalių vandens lygių svyravimų amplitudė yra pastebimai 

mažesnė, o jų aukščiausių išmatuotų reikšmių tikimybė siekia 10%. Tokius pokyčius galima sieti su 

mokslininkų išvada apie tai, kad Baltijos jūroje audros dažnėja, bet ne stiprėja7 . Suprantama, kad iš 

šio trumpo stebėjimų laikotarpio prognozuoti Kuršių marių maksimalių vandens lygių pokyčius yra 

netikslu, todėl hidrologiniai skaičiavimai ir vandens lygių tikimybinės charakteristikos buvo 

skaičiuojamos iš visų 3.1 lentelėje pateiktų duomenų.           

 Kuršių marių metų maksimalūs vandens lygiai, išmatuoti Ventės VMS VL(LAS07) buvo testuojami ir 

vertinami. Testavimo rezultatai pateikti 3.2 lentelėje.  

 
3.1 lentelė  Hipotezių testavimo rezultatai 

 

Testas 

 

Metodas 

 

Išvada 

 

S 

 

t 

 

Reikšmingumo 

lygmuo 

Stacionarumo Kendal Trendas nereikšmingas (S<t) 0.465 0.642 5% 

Homogeniškumo Wilcoson Duomenys homogeniški (S<t) 0.127 0.899 5% 

Nepriklausomumo Wald-Wolfowitz Autokoreliacijos nėra (S<t) 0.104 0.299 5% 

 

Išvada: duomenys atitinka reikalavimus ir gali būti naudojami vandens lygių skaičiavimams. 

 

3.3. Vandens lygių empirinė tikimybių kreivė  

 

Rezultatai, gauti pagal empirinę tikimybių kreivę būna tikslūs tik tada, kai turima pakankamai 

ilga (>50...70 metų) duomenų eilė [8]. Šiuo atveju ji yra trumpesnė (33 metų), todėl detaliau 

neanalizuojama ir pateikiama tik kaip papildoma iliustracija (3.4 pav.). 

 

 
7 https://www.delfi.lt/news/daily/lithuania/pastaroji-audra-pajuriui-gali-buti-padariusi-zalos-panasiai-kaip-uraganas-

ervinas.d?id=89388885#cxrecs_s 
 

https://www.delfi.lt/news/daily/lithuania/pastaroji-audra-pajuriui-gali-buti-padariusi-zalos-panasiai-kaip-uraganas-ervinas.d?id=89388885#cxrecs_s
https://www.delfi.lt/news/daily/lithuania/pastaroji-audra-pajuriui-gali-buti-padariusi-zalos-panasiai-kaip-uraganas-ervinas.d?id=89388885#cxrecs_s
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3.4 pav. Ventės VMS metų maksimalių vandens lygių empirinė tikimybių kreivė 

 Iš sudarytos empirinės tikimybių kreivės buvo nustatyti standartinių tikimybių metų 

maksimalūs vandens lygiai, pateikti 3.2 lentelėje.    

 

1.2 lent. Kuršių marių matų maksimalių vandens lygių Ventės VMS tikymybės, nustatytos pagal empirinę kreivę 

Tikimybė p, % 1 5 10 50 

Metų maksimalus 

vandens lygis 

(LAS07), m 

 

1,3 

 

1,14 

 

1,09 

 

0,82 

 

Atskaityti iš grafiko mažos tikimybės vandens lygį gana sudėtinga net ir naudojant logaritminį 

grafiką. Todėl skaičiavimams taikome teorinės tikimybės skaičiavimo metodiką. Šiam tikslui galima 

naudoti įvairias skaičiavimo priemones įskaitant excel skaičiuoklę, arba tam pritaikytas programėles. 

Iš patirties žinoma, kad vandens lygiams ežeruose ir vandens telkiniuose skaičiuoti labiausiai 

priimtinas Weibul skirstinys. Nežiūrint į tai, skaičiavimus atlikome ir su kitais skirstiniais, o 

tinkamiausią atrinkome vadovaudamiesi statistiniais parametrais.  

 

3.4. Vandens lygių skaičiavimas sudarant teorines tikimybių kreives 
 

Metų maksimalius vandens lygius, išmatuotus Ventės VMS per pastaruosius 33 metus lygius analizavome 

pagal tris skirstinio funkcijas. 

 

3.4.1.  Weibull (Veibulio) skirstinys 
Skaičiavimų rezultatai pateikti 3.3 ir 3.4 lentelėse. 
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1.3 lent. Duomenų eilės statistiniai parametrai. 

Parametras Populiacijos Imties 

Duomenų eilės ilgis   N 
 

33 

Minimali reikšmė  Hmin   0,470 

Maksimali reikšmė  Hmax   1,180 

Vidurkis 0,831 0,831 

Standartinis nuokrypis STD 1.820 0,185 

Variacijos koeficientas  Cv 0.220 0.220 

Asimetrijos koeficientas Cs -0.286 -0.307 

 

1.4 lent. Kuršių marių maksimalių vandens lygių tikymybės, nustatytos pagal Weibulo skirstinio tikimybes 

Tikimybė Pasikartojimo periodas Didžiausio tikėtinumo metodas. 

P % T metai VL, m Paklaida, m 

0.1 1000 1,31 0.067 

1 100 1,21 0.053 

5 20 1,11 0.041 

10 10 1,06 0.036 

 

 

 

3.4.2. Pearsono III tipo skirstinys 

Skaičiavimų rezultatai pateikti 3.5 ir 3.6 lentelėse. 

 

1.5 lent. Duomenų eilės statistiniai parametrai. 

Parametras Populiacijos Imties 

Duomenų eilės ilgis   N 
 

33 

Minimali reikšmė  Hmin  0,350 

Maksimali reikšmė  Hmax  1,180 

Vidurkis 0,840 0,831 

Standartinis nuokrypis STD 1.670 0,176 

Variacijos koeficientas  Cv 0.198 0.201 

Asimetrijos koeficientas Cs 0.113 0.067 
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1.6 lent. Duomenų eilės statistiniai parametrai. 

Tikimybė Pasikartojimo periodas Didžiausio tikėtinumo metodas. 

P % T metai VL, m Paklaida, m 

0.1 1000 1,39 0.132 

1 100 1,25 0.082 

5 20 1,12 0.052 

10 10 1,06 0.042 

 

3.4.3. Gama skirstinys  
Skaičiavimų rezultatai pateikti 3.7 ir 3.8 lentelėse. 

  

Lent. Duomenų eilės statistiniai parametrai. 

Parametras Populiacijos Imties 

Duomenų eilės ilgis   N 
 

33 

Minimali reikšmė  Hmin  0,35 

Maksimali reikšmė  Hmax  1,180 

Vidurkis 0,840 0,831 

Standartinis nuokrypis STD 1.670 0,176 

Variacijos koeficientas  Cv 0.198 0.201 

Asimetrijos koeficientas Cs 0.113 0.067 

 

 

lent. Duomenų eilės statistiniai parametrai. 

Tikimybė Pasikartojimo periodas Didžiausio tikėtinumo metodas. 

P % T metai VL, m Paklaida, m 

0.1 1000 1,47 0.102 

1 100 1,29 0.075 

5 20 1,14 0.055 

10 10 1,07 0.047 

 

Visų skaičiavimų rezultatai pateikti 3.9 lentelėje. 
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 3.9 lent. Kuršių marių ties Ventės VMS metų maksimalūs vandens lygiai (LAS07), m  

 

Skaičiavimų metodas 

 

Tikimybės, % 

0,1 1 5 10 50 

Empirinė tikimybių kreivė   

1,3 

 

 

1,14 

 

1,09 

 

0,82 

Teorinės tikimybių kreives 

Weibull skirstinys 

 

 

1,31 

 

1,21 

 

1,11 

 

1,06 

 

Teorinės tikimybių kreives 

Pearsono III tipo skirstinys 

 

 

1,39 

 

1,25 

 

1,12 

 

1,06 

 

Teorinės tikimybių kreives 

Gama skirstinys 

 

 

1,47 

 

1,29 

 

1,14 

 

1,07 

 

Osadčij Igor [3] 

 

1,76 1,48 1,26 1,15  

Potvynių žemėlapis 

 

1,86 1,51  1,16  

 

Pagal lentelėse pateiktus rodiklius (paklaidas, chi kvadrato testą) tinkamiausias skirstinys kaip ir 

tikėtasi, yra Weibull skirstinys.   

 

3.5. Apskaičiuotų vandens lygių perkėlimas į Svencelės pakrantę 

Vandens lygis kuršių mariose nuolat kinta dėl įvairių priežasčių: Nemuno upės ir Klaipėdos 

sąsiaurio vandens debitų, Baltijos jūros vandens lygio, ledo reiškinių, vėjo krypties, vėjo greičio, ir kt. 

Visi šie faktoriai nuolat kinta erdvėje ir laike, todėl jiems veikiant vienu ir tuo pačiu metu Kuršių marių 

hidrodinamika ir vandens lygių pokyčiai yra nepaprastai sudėtingi8. Pavyzdžiui, mūsų buvo 

sumodeliuota Kuršių marių hidrodinamika įvertinant kintančius Skirvytės ir Atmatos vandens debitus, 

vandens lygius Klaipėdos VMS, kintančius vėjo greičius ir kryptis 2005 m. visą sausio mėnesį, kuomet 

8-9 dienų naktį  siautėjo „Ervino“ uraganas. Modeliavimo rezultatai yra pavaizduoti grafiškai  internete 

adresu:  https://www.youtube.com/watch?v=zinYMtjV_jQ. 

 

  

 
8 Inga Dailidiene , Algirdas Stankevičius & Benediktas Tilickis. Kuršiu mariu ir pietrytines Baltijos jūros dallies vandens 

lygio daugiamečiu svyravimu analizes metodologiniai ypatumai.// 

https://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/13921541.2004.9636642 

 

https://www.youtube.com/watch?v=zinYMtjV_jQ
https://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/13921541.2004.9636642
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3.5 pav. Kuršių marių hidrodinamikos modeliavimo rezultatai (2005-01-09 05:46) 

Modeliavimo rezultatai buvo tikrinami pagal vandens lygius, išmatuotais Ventės, Nidos, 

Juodkrantės VMS, vandens lygių paklaidos siekė iki 10...15 cm. Buvo nustatyta, kad maksimalūs 

vandens lygiai visose vandens matavimo  stotyse kito skirtingu intensyvumu ir skirtingomis 

amplitudėmis. Didžiausi vėjo sampūtos aukščiai Ventės VMS buvo užfiksuoti 2005-01-09 6:00 laiku, 

jis siekė 596 cm arba 1,08 m (LAS07), modelyje – apie 0,9m (BAS); 18:00 laiku jis jau buvo 21 cm 

žemesnis (modelyje – 15 cm žemesnis). Buvo nustatyta, kad Kuršių marių vandens lygiai Ventės, 

Juodkrantės ir Svencelės pakrantėse yra skirtingi ir nuolat kinta. Didžiausias sampūtos aukštis 

šiaurinėje Kuršių marių dalyje Svencelės ir Juodkrantės pakrantėse susidaro pučiant stipriems pietų 

arba pietvakarių vėjams.    
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Svencelės kaimas yra nutolęs nuo Ventės VMS apie 16 km, nuo Juodrantės – 11 km, nuo 

Klaipėdos sąsiaurio – 26 km (žr.1.1 pav.). Ventės VMS yra apie 16 km piečiau, nei Svencelė, tad 

perkeliant gautus rezultatus ties Svencele reiktų įvertinti maksimalių vandens lygių skirtumus. Tuo 

tikslu Ventės VMS išmatuoti maksimalūs vandens lygiai buvo lyginami su Juodkrantės VMS vandens 

lygiais (žr.3.3 pav.). Nustatyta, kad Juodkrantės VMS vandens lygiai yra apie 4...10 cm aukštesni, 

priklausomai nuo vandens lygio: aukštesnį vandens lygį atitinka didesnis vandens lygių skirtumas. 

Įvertinus Svencelės padėtį Juodkrantės ir Ventės pakrančių atžvilgiu buvo nustatyti Kuršių marių ties 

Svencelės kaimu maksimalūs vandens lygiai  (3.10 lent.). 

3.10 lent. Projektavimui rekomenduojami Kuršių marių ties Svencelės kaimu maksimalūs vandens lygiai     

Tikimybė p, % 

Pasikartojimo periodas 

 T metai 

Maksimalus metų 

vandens lygis ties 

Svencelės kaimu 

(LAS07), m 

0,1 1000 1,40 

1 100 1,29 

5 20 1,18 

10 10 1,13 

50 2 0,88 

 

3.6. Skaitmeniniai reljefo modeliai 

Esamo reljefo skaitmeninis modelis (SRM) buvo paruoštas iš 2012 metų LIDAR paviršiaus 

skenavimo duomenų GIS grd formate - stačiakampių gardelių tinkle, gardelių matmenys 1x1m (3.6 

pav.). SRM aukščiai buvo perskaičiuoti į LAS07 ir palyginti su topo nuotraukos aukščiais,  išmatuotus 

2021 metais. Buvo nustatyta, kad SRM aukščiai yra vidutiniškai 28 cm aukščiau už 2021 metų topo 

nuotraukos aukščius, o jų skirtumų vidutinis kvadratinis nuokrypis 25 cm.           
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3.6 pav. Projektuojamo sklypo 2012 metų skaitmeninis reljefo modelis (BAS), 2021 m. išmatuoti žemės 

paviršiaus aukščių taškai (Topo_XYZ), keliai, hidrografinis tinklas ir žemės paviršiaus aukščiai skersiniame 

profilyje 

 

Siekiant išsaugoti SRM detalumą, jo gardelių aukščiai buvo patikslinti pagal topo nuotraukos 

aukščius, tokiu būdu buvo paruoštas projektuojamo sklypo patikslintas SRM „Zd_var0“, kurio 

aukščiai yra vidutiniškai tik 0,018 m didesni už 2021 metų topo nuotraukos aukščius, o jų skirtumų 

vidutinis kvadratinis nuokrypis 0,05 m. 
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3.6 paveiksle pavaizduotas nagrinėjamo žemės sklypo skersinis profilis, kur matyti, kad žemės 

paviršiaus reljefas apie 500 m atstumu nuo Kuršių marių kranto linijos yra 0,5...1 m aukštyje, toliau į 

sausumą jis gana staigiai paaukštėja iki 2...2,5 m (3.6 pav.). Sklype šiuo metu yra sausinimo sistemos 

grioviai ir kelių tinklas,  kuriuos planuojama rekonstruoti 2 . 

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 1,18 m aukščio sampila, juosianti vandens telkinį. 

Vandens telkinys bus rekonstruojamos sausinimo sistemos sudėtinė dalis ir kanalais sujungtas su 

Kuršių mariomis (3.7 pav.).           

   

3.7 pav. Projektuojamo sklypo SRM (Zd_var2), sampilos šlaito viršus (Poligon120), vandens 

telkinys (Tvenkinys) ir būsimi žemės paviršiaus aukščiai skersiniame  profilyje 

 

 Paruošti nagrinėjamo sklypo SRM Zd_var0 ir Zd_var2 buvo naudojami nustatant potvynių 

užliejamų teritorijų  ribas ir vandens gylius. 
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3.7. Potvynių užliejamų teritorijų ribos 

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 3.8 ir 3.9 paveiksluose. 

 

3.8 pav. 5% tikimybės potvynio (VL=1,18 m) užliejamos teritorijos ribos 0 variante, keliai ir 

veikiančios sausinimo sistemos grioviai   
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1.7 pav. 5% tikimybės potvynio užliejamos teritorijos ribos 2 variante (raudona linija – sampilos 

šlaito viršus) 

Apsemiamos projektuojamos teritorijos ribos GIS shp formete buvo paruoštos visiems šiame 

darbe analizuotiems variantams (3.11 lent.). Užliejamų teritorijų ribų poligonuose Kuršių marių kranto 

linija buvo sutapatinta su topo nuotraukos riboje esančiais taškais.   
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3.11 lent. Projektuojamos teritorijos apsemiamų plotų ribų poligonai GIS formatuose 

Tikimybė p, % 

Maksimalus metų 
vandens lygis ties 

Svencelės kaimu 

(LAS07), m 

 

Variantai 

„0“ variantas „2“ variantas 

0,1 1,40 Riba140_var0.shp Riba140_var2.shp 

1 1,29 Riba129_var0.shp Riba129_var2.shp 

5 1,18 Riba118_var0.shp Riba118_var2.shp 

10 1,13 Riba113_var0.shp Riba113_var2.shp 

50 0,88 Riba088_var0.shp Riba088_var2.shp 

        

3.8. Vandens paviršiaus aukščiai potvynių užliejamose teritorijose 

Vandens paviršiaus aukščiai (altitudės) Kuršių marių potvynių užliejamose pakrantės teritorijose 

yra horizontalioje plokštumoje, o plokštumos aukštis (altitudė) priklauso nuo potvynio tikimybės. 

Vandens paviršiaus SRM GIS grd formatuose šiame darbe buvo naudoti vandens gylių užliejamose 

teritorijose skaičiavimui, jie lengvai padaromi iš apsemiamų plotų ribų poligonų (žr.3.11 lent.) arba 

kitais būdais su GIS programų instrumentais. Vandens paviršiaus SRM grafiškai atvaizduojami lygiai 

taip, kaip ir apsemiamų plotų poligonai (pvz., 3.10 pav.). Vandens paviršiaus SRM yra naudojami 

apsėmimo gylių skaičiavimui, todėl yra paruošti visiems išnagrinėtiems variantams (3.12 lent.). 

3.12 lent. Projektuojamos teritorijos apsemiamų plotų vandens lygiai GIS grd formatuose 

Tikimybė p, % 

Maksimalus metų 
vandens lygis ties 

Svencelės kaimu 

(LAS07), m 

 

Variantai 

„0“ variantas „2“ variantas 

0,1 1,40 vl_140_var0 vl_140_var2 

1 1,29 vl_129_var0 vl_129_var2 

5 1,18 vl_118_var0 vl_118_var2 

10 1,13 vl_113_var0 vl_113_var2 

50 0,88 vl_088_var0 vl_088_var2 
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3.10 pav. 50% tikimybės potvynio vandens paviršiaus aukščių SRM „0“ variante    

 

3.9. Vandens gyliai potvynių užlietose teritorijose 

Vandens gyliai potvynių užliejamose teritorijose buvo apskaičiuoti iš vandens lygių SRM 

gardelių aukščių atėmus žemės paviršiaus aukščius Zd_var0 arba Zd_var2 atitinkamose gardelėse. 

Apskaičiuotų vandens gylių SRM GIS grd formatuose sąrašas yra 3.13 lentelėje. Vandens gylių 

grafinio atvaizdavimo pavyzdžiai yra 3.11 ir 3.12  paveiksluose. 
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3.13 lent. Projektuojamos teritorijos apsėmimo gyliai GIS grd formatuose 

Tikimybė p, % 

Maksimalus metų 
vandens lygis ties 

Svencelės kaimu 

(LAS07), m 

 

Variantai 

„0“ variantas „2“ variantas 

0,1 1,40 h_140_var0 h_140_var2 

1 1,29 h_129_var0 h_129_var2 

5 1,18 h_118_var0 h_118_var2 

10 1,13 h_113_var0 h_113_var2 

50 0,88 h_088_var0 h_088_var2 

 

3.11 pav. Esama situacija prie 10 proc. potvynių tikimybės (prieš projekto įgyvendinimą) 

(žr. prieduose GIS failų aplankas „h_113_var0“) 
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3.12 pav. Prognozuojama situacija prie 10 proc. potvynių tikimybės (įgyvendinus projektą) 

(žr. prieduose GIS failų aplankas „h_113_var2“) 

 

3.10.  Bendros pastabos apie projektuojamos sampilos poveikį Kuršių marių hidrologiniam režimui      

Suprantama, kad projektuojamas reljefo pakėlimas 0,4...0,5 m aukščiu (žr. 3.7 pav.) 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)9. 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 

 
9 https://lt.wikipedia.org/wiki/Kur%C5%A1i%C5%B3_marios 
 

https://lt.wikipedia.org/wiki/Kur%C5%A1i%C5%B3_marios
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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 nepablogėtų10, taigi už nagrinėjamos teritorijos 

ribų esantys aplinkiniai sklypai/teritorijos/gyvenamieji namai nenukentės.      

 
10 UAB „Dominent“. 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. Projektiniai pasiūlymai. UAB „Hidroterra“, 2021, 46 p. 
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IŠVADOS 
 

1. Vandens lygių matavimų žurnaluose pasitaiko grubių klaidų, kurias būtina nustatyti ir pašalinti.  

2. Apskaičiuotus ekstremalių potvynių vandens lygius perkeliant iš Ventės VMS į Svencelės pakrantę 

reikia įvertinti ekstremalių vandens lygių skirtumus, kurie siekia 6...9 cm: didesni skirtumai stebimi 

prie aukštesnių vandens lygių. 

3. Kuršių mariose išmatuotų maksimalių vandens lygių tikimybinės charakteristikos turėtų būti 

skaičiuojamos iš pakankamai ilgos naujausių homogeninių duomenų eilės be grubių matavimų klaidų, 

todėl patikimesniais reikėtų laikyti šiame darbe apskaičiuotus maksimalius vandens lygius. 

4. 2012 metų potvynių žemėlapiams sudaryti buvo naudojami lazerinio skenavimo (LIDAR) būdu 

nustatyti žemės paviršiaus aukščiai, kurie yra vidutiniškai 28 cm didesni už 2021 metų topo nuotraukos 

aukščius, o jų skirtumų vidutinis kvadratinis nuokrypis siekia 25 cm. 

5. Projektuojamas reljefo pakėlimas neturės jokios pastebimos įtakos aplinkinių teritorijų 

užliejamiems plotams, t.y. užliejimo plotai nepasikeis, už nagrinėjamos teritorijos esantys 

sklypai/teritorijos/gyvenamieji namai nenukentės.  

 

  

 

_________________________________ 
 Pastaba: šiame darbe paruošti esamo ir projektuojamo žemės paviršiaus SRM bei užliejamų Svencelės teritorijų GIS 

duomenys yra LKS94 koordinačių ir LAS07 aukščių sistemose.  



Poveikio aplinkai vertinimo ATASKAITA. Mišrios funkcinės paskirties teritorijos vystymas Svencelės kaime, 
Priekulės seniūnijoje, Klaipėdos rajono savivaldybėje 

 

 

 

 

 

 

 

12 PRIEDAS 

Visuomenės informavimo medžiaga 



UAB EKOSTRUKTŪRA 
 

Uždaroji akcinė bendrovė „Ekostruktūra“, Raudondvario pl. 288A-9, LT-47164 Kaunas, tel. +370 607 23980, el. p. 

info@ekostruktura.lt, www.ekostruktura.lt, duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 

304230247, PVM kodas LT100010120715 

 

 

 

Visuomenės informavimo apie PAV ATASKAITĄ suvestinė 

 

Apie „Mišrios funkcinės paskirties teritorijos vystymo Svencelės kaime, Priekulės 

seniūnijoje, Klaipėdos rajono savivaldybėje“  poveikio aplinkai vertinimo (PAV) ataskaitą visuomenė 

buvo informuota: 

1. 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%20

skelbimass%20(2).pdfl  

2. Priekulės seniūnijos skelbimų lentoje 2022-01-10; 

3. Klaipėdos rajono laikraštyje „Vakarų ekspresas“ 2022-01-14; 

4. 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 pradžios visuomenė 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.  

 

Pridedama: Raštų, skelbimų kopijos, pristatymo medžiaga, susirinkimo įrašas. 

 

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/
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/
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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    +370 607 23980  info@ekostruktura.lt

Informacija apie parengtą Mišrios
funkcinės paskirties teritorijos vystymo
Svencelės kaime, Priekulės seniūnijoje,
Klaipėdos rajono savivaldybėje poveikio

aplinkai vertinimo (PAV) ataskaitą ir viešą
susirinkimą (internetinės vaizdo

transliacijos būdu)

Paskelbta: sausio 11, 2022

Planuojamos ūkinės 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. (8 607)
23980, el. paštas info@ekostruktura.lt, internetinis puslapis www.ekostruktura.lt.

PŪV pavadinimas: Mišrios funkcinės paskirties teritorijos vystymas Svencelės kaime, Priekulės
seniūnijoje, Klaipėdos rajono savivaldybėje.

PŪV vieta: Klaipėdos savivaldybė, Pirekulės seniūnija, Svencelės kaimas.

PAV subjektai, kurie nagrinėja poveikio aplinkai vertinimo dokumentus ir pagal kompetenciją teiks
išvadas: Klaipėdos rajono savivaldybės administracija; Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie
Sveikatos apsaugos ministerijos Klaipėdos departamentas; Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo

https://www.facebook.com/Ekostruktura/
tel:
mailto:
https://www.ekostruktura.lt/
https://www.ekostruktura.lt/
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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 planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai –
Aplinkos apsaugos agentūra (toliau – AAA), A. Juozapavičiaus g. 9, Vilnius, tel. 8 706 62008, el. p.
aaa@aaa.am.lt.

Susipažinti su PAV ataskaita galima PAV dokumentų rengėjo internetiniame puslapyje
www.ekostruktura.lt, rubrikoje „Visuomenės informavimas“ https://www.ekostruktura.lt/visuomenes-
informavimas/ nuo 2022 m. sausio 17 d. iki vasario 15 d.

 Pasiūlymus PAV ataskaitai galima teikti PAV dokumentų rengėjui UAB „Ekostruktūra“ (el. paštu
info@ekostruktura.lt arba biuro adresu Studentų g. 67-410, 51392 Kaunas) iki viešo susirinkimo dienos, o
pasiūlymų kopijas pagal kompetenciją teikti PAV subjektams ir Aplinkos apsaugos agentūrai.

Viešas supažindinimas vyks: 2022 m. vasario 15 d. 17:00 val. internetinės vaizdo transliacijos būdu
panaudojus šią nuorodą: https://cutt.ly/pUBWwjN arba paspaudus susirinkimo nuorodą, nurodytą
www.ekostruktura.lt puslapyje.

Susipažinti su ataskaita: PAV ataskaita, Priedai 1-3, Priedai 4-5, Priedai 6-7, Priedai 8-9, Priedas 10

  

  

   

KITA KVAPŲ, ORO TARŠOS MODELIAVIMAS

POVEIKIO APLINKAI VERTINIMAS (PAV), TRIUKŠMO MODELIAVIMAS IR SAZ NUSTATYMAS KONTAKTAI

VISUOMENĖS INFORMAVIMAS ATLIKTI PROJEKTAI LICENCIJA PRIVATUMO POLITIKA

https://www.ekostruktura.lt/
https://www.ekostruktura.lt/visuomenes-informavimas/
mailto:info@ekostruktura.lt
https://cutt.ly/pUBWwjN
https://www.ekostruktura.lt/
https://www.ekostruktura.lt/wp-content/uploads/2022/01/PAV-ATASKAITA-Svencel%C4%97-visuomenei.pdf
https://www.ekostruktura.lt/wp-content/uploads/2022/01/Priedai-1-3.pdf
https://www.ekostruktura.lt/wp-content/uploads/2022/01/Priedai-4-5.pdf
https://www.ekostruktura.lt/wp-content/uploads/2022/01/Priedai-6-7.pdf
https://www.ekostruktura.lt/wp-content/uploads/2022/01/Priedai-8-9.pdf
https://www.ekostruktura.lt/wp-content/uploads/2022/01/Priedas-10.pdf
https://www.ekostruktura.lt/kita-inovacijos/
https://www.ekostruktura.lt/kvapu-modeliavimas-oro-tarsos-vertinimas/
https://www.ekostruktura.lt/triuksmo-modeliavimas/
https://www.ekostruktura.lt/kontaktai/
https://www.ekostruktura.lt/visuomenes-informavimas/
https://www.ekostruktura.lt/atlikti-projektai/
https://www.ekostruktura.lt/moksline-veikla/
https://www.ekostruktura.lt/privatumo-politika/
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Mišrios funkcinės paskirties teritorijos vystymas Svencelės kaime, 
Priekulės seniūnijoje, Klaipėdos rajono savivaldybėje.

POVEIKIO  APLINKAI VERTINIMAS

2022-02-15

Pranešėja: UAB „Ekostruktūra“ direktorė Ona Samuchovienė

Dalyvauja. UAB „Ekostruktūra“ aplinkosaugos vadovas Darius Pratašius

Užsakovas: 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

PAV. Įvadas

2

• Poveikio aplinkai vertinimas (toliau – PAV) atliekamas
planuojamai 36,22 ha teritorijai palei Kuršių marias, kur numatoma
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, 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.

• Poveikio aplinkai vertinimas atliekamas reikšmingumo išvadų
pagrindu. Planuojamai veiklai buvo atliktas „Natura 2000“
reikšmingumas.

• Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba ir Kuršių nerijos nacionalinio
parko direkcija, pateikė reikšmingumo išvadas, kad poveikio aplinkai
vertinimas privalomas, pateikė motyvus dėl kurių tokia išvada
priimta (dėl galimo poveikio paukščiams, dėl to, kad teritorija
patenka į potvynių teritorijas ir kita).

• Į reikšmingumo išvadose akcentuotus aspektus PAV ataskaitoje
atsižvelgta, jie pagrįsti tyrimais, argumentais.

Planuojama teritorija

1

2
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PAV. Vieta

3Seniūnijos ir kaimai

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

PAV. Subjektai, institucijos

4

PAV sudėtyje yra poveikio visuomenės sveikatai (PVSV) dalis.

PAV subjektai yra:

• 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.

Sprendimą dėl planuojamos ūkinės veiklos galimybių priima atsakinga institucija – Aplinkos apsaugos agentūra.

Pradėjus PAV procedūras buvo parengtas informacinis pranešimas apie PAV pradžią. Iš visų subjektų pasiūlymus
pranešimui ir PAV ataskaitos rengimui pateikė tik Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos, Kuršių
nerijos nacionalinio parko direkcija.

Parengtoje PAV ataskaitoje į pasiūlymus atsižvelgta, jie įvertinti, pagal juos pateikta kuo išsamesnė informacija.

3

4
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PAV. Visuomenė

5

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;

• 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.

Visuomenė pasiūlymų ataskaitos rengimui nepateikė.

PAV. Metodai

6

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.

 Numatytos neigiamą poveikį mažinančios ar kompensacinės priemonės, kaip tai reglamentuoja ir leidžia daryti PAV įstatymas
ir PAV tvarkos aprašas.

5
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PAV. Planuojama ūkinė veikla
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 Veikla planuojama pagal Klaipėdos rajono bendrąjį
planą ir jo sprendinius.

 Nagrinėjama teritorija apima 10 žemės sklypų
Svencelės kaime, Priekulės seniūnijoje, Klaipėdos
rajono savivaldybėje.

 Viso ~36,22 ha teritoriją.

 Visi sklypai nuosavybės teise priklauso PŪV
organizatoriui - UAB "DOMINENT"

PAV. Planuojama ūkinė veikla

8

• 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 jų 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.

7

8
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PAV. Planuojama ūkinė veikla
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PAV. Planuojama ūkinė veikla

10

• 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.

• Yra paskaičiuotas iškasamo grunto kiekis. Visas gruntas
numatomas panaudoti užstatomas teritorijos pakėlimui.

• 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.

pav. Žemsiurbė, dirbanti Kuršių mariose

9
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PAV. Planuojama ūkinė veikla
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• 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.

• 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.

• 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.

PAV. Potvyniai

12

Šiuo metu planuojama teritorija
patenka į potvynių teritorijas todėl
numatytas užstatomos teritorijos
altitudės pakėlimas iki leidžiamos (šiuo
konkrečiu atveju nuo esamos ~0,7 m
altitudės iki 1,22 m altitudės), 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 redakcija nuo 2021-
12-01).

Įgyvendinus priemonę,
planuojama veikla nenumato statybos
gyvenamųjų ir visuomeninės paskirties
pastatų didelės tikimybės potvynių
grėsmės teritorijoje (10%).

11
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PAV. Kranto linija
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Vadovaujantis Kuršių marių krantų zonos
apsaugos, naudojimo bei tvarkymo režimą
reglamentuojančių teisės aktu LR aplinkos ministro
įsakymas „Dėl jūros krantų apsaugos ir naudojimo
nuostatų patvirtinimo“ 2000 m. vasario 24 d. Nr.
73,, 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.

Reikalavimai nepažeidžiami – planuojamas
užstatymas yra toliau kaip 150 m atstumu nuo
kranto linijos.

Taip pat planuojamos mažųjų laivų
prieplaukos riba yra toliau kaip 50 m atstumu nuo
Kuršių marių kranto, todėl neprieštarauja
Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo
(Suvestinė redakcija nuo 2021-12-01) 97 str. 5
punkto reglamentams.

PAV. Kranto linija

14

Užstatant teritoriją, numatoma pertvarkyti
(nukanalizuoti, naikinti) kanalus.

PŪV organizatoriaus užsakymu UAB „Hidroterra“
atliko hidraulinus modeliavimus.

Modleiavimai parodė, kad griovių kanalizavimo
įtaka gretimoms teritorijoms nebus reikšminga, taip pat
pateikė rekomendacijas hidrologinio režimo pertvarkymui
akcentuojant užpylimą, kanalizavimą, vamzdžių dydžius

13
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PAV. Gyvenamoji aplinka
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• 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.

PAV. Aplinkos oras, triukšmas

16

• Planuojama veikla nebus oro taršos šaltinis. 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. Apskaičiuota
kokia tarša sudarys nuo automobilių. Gauti rezultatai rodo, kad
kiekiai nereikšminiai ir neturės įtakos žmonių sveikatai.

• Kuriama poilsio teritorija, todėl triukšminga veikla nebus
vykdoma.

• Pagrindiniai triukšmo šaltiniai bus tik transporto priemonių
srautas į/iš PŪV teritorijos. 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.

• Atlikti skaičiavimai parodė, kad srautas yra per mažas, kad turėtų
ir darytų reikšmingą poveikį akustinei aplinkai.

Pav. PŪV transporto judėjimas iki PŪV teritorijos (Mėlyna spalva)

15
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PAV. Kraštovaizdis

17

Buvo nagrinėtas, vertintas kraštovaizdis.

Geomorfologiniu požiūriu nagrinėjama vieta yra
Drevernos jūrinėje lygumoje. Lygumos reljefas
šioje vietoje banguotas ir išraižytas dirbtinai
suformuotais kanalais.

Kraštovaizdžio erdvinei kompozicijai bei vizualinei
struktūrai didžiausią raišką ir įtaką Kuršių marios,
kurios yra pamatinė Svencelės apylinkių
kraštovaizdžio savybė. Atsižvelgiant į pobūdį
teritorija turtinga atviromis erdvėmis, kraštovaizdis
turtingas paukščių buveinėmis.

Būdingo Pamario lygumų kraštovaizdžio,
papildančios fiziogeninio pamato ypatybės yra
pelkėtumas, vyraujantys medynai – pušynai ir
beržynai, o vyraujantis sukultūrinimo pobūdis –
agrarinis kraštovaizdis.

PAV. Kraštovaizdis

18

Kraštovaizdžio vertinimo išvados:

• 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.

• 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.

• Planuojamos veiklos organizatorius numato, 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 naujas kompleksas netrukdys apžvelgti vertingus gamtinio
kraštovaizdžio kompleksus ar objektus.

Numatomos priemonės kraštovaizdžio apsaugai statybų metu, pateiktos rekomendacijos planavimui, apželdinimui
pamario teritorijai būdingais medžiais – Gluosniais Salix sp. Teritorijos viduje – Drebulėmis Populus sp., Juodalksniais
Alnus glutinosa, Beržais Betula pendula Betula pubescens.

17
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PAV. Kultūros paveldas

19

Įvertintas poveikis nekilnojamosioms
kultūros vertybėms.

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.

PAV. Saugomos teritorijos, biologinį įvairovė

20

PAV ataskaitos rengimo metu buvo atlikti natūriniai
biologinės įvairovės tyrimai (paukščių, vandens
buveinių).

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.

Remiantis visais 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 (Acrocephalus paludicola)
perėti.
Draustinyje jokia statyba ar darbai nebus vykdomi,
teritorija paliekama laisva saugomiems paukščiams.

19
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PAV. Saugomos teritorijos, biologinį įvairovė

21

Be meldinių nendrinukių 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 būtent
jau minėtos meldinės nendrinukės (Acrocephalus paludicola) apsaugai.

Į analizuojamo sklypo ribas patenka ir dalis (~0,62 ha) „Natura 2000“ teritorijų:
• paukščių apsaugai skirtos PAST Kuršių marios (LTKLAB010) (bendras plotas - 6648,17 ha), kurios skirtos kuriose saugomos

Kuršių mariose saugomos 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) sankaupos.

• ir buveinių apsaugai skirtos BAST Kuršių marios (LTSIU0012) (bendras plotas - 37909,95 ha), 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, skirtos išsaugoti vertingą Kuršių marių vandens ekosistemą.

• Kuršių mariose, kur saugomos teritorijos planuojami tik panaudojant žemsiurbę vandens kelio gilinimo darbai, kad galėtų
praplaukti mažieji laiveliai. Planuojamas uostas nepatenka į saugomas teritorijas, numatomas už šių ribų.

PAV. Saugomos teritorijos, biologinį įvairovė

22

Atlikus saugomų rūšių analizę 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.

Atlikus natūrinius žuvų tyrimus vietose, kur planuojama prieplauka, gilinimo darbai. 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. Tyrimai parodė, kad vieta yra labai svarbi tipiškų Kuršių marių vietinių žuvų
jauniklių žiemojimo vieta.
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PAV.Biologinė įvairovė

23

Poveikio biologinei įvairovei vertinimo išvados:

• 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 iki nereikšmingo.

• Povandeninio kanalo (laivatakio) iki esamo vandens kelio Kuršių mariose įrengimas 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.

PAV. Priemonės

24

Numatomos priemonės planavimo ir statybų metu:

• Į planuojamą teritoriją patenkančioje draustinio/Natura200 teritorijos dalyje grunto kėlimas draudžiamas.

• 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.

• 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.

• Kitos priemonės apimančios apželdinimą, reljefo kėlimą, dirvožemio ir vandens apsaugą statybų metu, rekultivaciją
užbaigus darbus ir pan.

23
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PAV. Priemonės

25

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.

PAV. Alternatyvos. Apibendrinimas

26

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.

1. 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).

2. 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.

3. Žmonių patekimas prie Kuršių marių bus galimas tik per pralaidą, kuri sujungs urbanizuojamą teritoriją su
nesaugoma sala.
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PAV. Alternatyvos. Apibendrinimas
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4. Svarstyti vidinių mažesniųjų kanalų užpylimo variantai, pagal UAB „Hidroterra“ hidraulinius skaičiavimus,
pateiktos rekomendacijos projektavimui, nustatyta, kad užpylimai galimi, jų poveikis nereikšminis apylinkių
hidrologiniam režimui.

5. 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.

6. 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.

7. Svarstytas grunto atvežimas iš kitų teritorijų, tačiau prieita išvados, kad geriausia panaudoti marių ir kanalų
gilinimo metu iškastą gruntą užstatomos teritorijos sukėlimui (apsaugai nuo potvynių).

PAV(-PVSV) išvada. Visumoje numatomi tiek neigiami, tiek teigiami pokyčiai, kurie dėl kompleksiško problemų
išsprendimo ir priemonių diegimo sumažinami iki nereikšmingo POVEIKIO. Laikomasi teisės aktų reikalavimų.

PAV. Numatoma stebėsena

28

PAV ataskaitoje pateikiamos rekomendacijos dėl stebėsenos:

• 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.
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PAV. Viešas visuomenės supažindinimas su Ataskaita

29

Visuomenė informuota apie parengtą PAV ataskaitą:

1. 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

2. Priekulės seniūnijos skelbimų lentoje 2022-01-10;

3. Klaipėdos rajono laikraštyje „Vakarų ekspresas“ 2022-01-14;

4. 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/

30

PAV

• Pasiūlymų per supažindinimo su PAV ataskaita laikotarpį iš visuomenės negauta.

• Susirinkimo protokolas nebus rengiamas, išsaugotas transliacijos įrašas bus pateikiamas Aplinkos apsaugos
agentūrai ir subjektams.

• Dar kartą primenama, kad Atsakingoji institucija, kuri tvirtins PAV ataskaitą, priims sprendimą dėl
planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai – Aplinkos apsaugos agentūra, A. Juozapavičiaus g. 9, LT-
09311 Vilnius, tel. (8) 706 62 008, el. p. aaa@aaa.am.lt

DĖKOJAME  UŽ  JŪSŲ  DĖMESĮ !
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