
 

 

KLAIPĖDOS UNIVERSITETAS 
BALTIJOS PAJŪRIO APLINKOS TYRIMŲ IR 
PLANAVIMO INSTITUTAS 

 
 

TERITORIJOS SMILTYNĖJE, PRIE MARIŲ, 
ATKARPOJE NUO JACHTKLUBO IKI PAKRANTĖS 

RAGO UŽ LAIVŲ KAPINIŲ DETALUSIS PLANAS. 
 

STRATEGINIO PASEKMIŲ APLINKAI  
VERTINIMO ATASKAITA  

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

Klaipėda, 2013 
 



 

 

KLAIPĖDOS UNIVERSITETAS 
BALTIJOS PAJŪRIO APLINKOS TYRIMŲ IR 
PLANAVIMO INSTITUTAS 

 
 

 
TERITORIJOS SMILTYNĖJE, PRIE MARIŲ, 

ATKARPOJE NUO JACHTKLUBO IKI PAKRANTĖS 
RAGO UŽ LAIVŲ KAPINIŲ DETALUSIS PLANAS. 

 
 

STRATEGINIO PASEKMIŲ APLINKAI  
VERTINIMO ATASKAITA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Planuojamos ūkinės veiklos  
organizatorius (užsakovas): 
 

 

Rengėjas: KLAIPĖDOS UNIVERSITETO 
BALTIJOS PAJŪRIO APLINKOS 
TYRIMŲ IR PLANAVIMO INSTITUTAS 

 
Direktorius: dr. doc. Zita Gasiūnaitė 

 
Projekto vadovas:  

 
dr. Saulius Gulbinskas 

 
 
 

 
 

Klaipėda, 2013 
 



Teritorijos Smiltynėje, prie marių, atkarpoje nuo jachtklubo iki pakrantės rago už laivų kapinių detalusis 
planas. Strateginio pasekmių aplinkai vertinimo ataskaita 
       
 

 3

 
STRATEGINIO PASEKMIŲ APLINKAI VERTINIMO ATASKAITĄ PARENGĖ: 

 
Projekto vadovas:  
 
Dr. Saulius Gulbinskas  KU BPATPI, direktoriaus 

pavaduotojas  
Tel. 8 46 398848 

  

 
Rengėjai:    

Rosita Milerienė 
 
 
 
Arūnas Balčiūnas 
 
 
 
 
 
 
 
Dr. Albertas Bitinas  
 
 
 
Raimonda Kybrancienė  
 
 
 
Gediminas Gražulevičius 
 
 
Aušra Syminienė 
 
 
Aušra Majauskaitė 
 
 
 
Viačeslav Jurkin 
 
 
 

KU BPATPI, jaun. mokslo 
darbuotoja  
Tel. 8 46 398848 
 
KU BPATPI, jaun. mokslo 
darbuotojas 
Tel. 8 46 398856  
 
 
 
 
 
KU BPATPI, vyr. mokslo 
darbuotojas  
Tel. 8 46 398848 
 
KU BPATPI, jaun. mokslo 
darbuotojas 
Tel. 8 46 498842  
 
KU BPATPI, jaun. mokslo 
darbuotojas 
Tel. 8 46 498842  
KU BPATPI, jaun. mokslo 
darbuotoja  
Tel. 8 46 398856 
KU BPATPI, specialistė 
Tel. 8 46 398858 
 
KU BPATPI, jaun. mokslo 
darbuotojas  
Tel. 8 46 398856 
 

Trumpas plano koncepcijos krypčių ir jų 
alternatyvų aprašymas, pagrindiniai tikslai 
ir sąsaja su kitais planais ir programomis. 
 
Teritorijų, kurios gali būti reikšmingai 
paveiktos, trumpas aprašymas. Informacija 
apie pasekmes aplinkos komponentams. 
Informacija apie pasekmių aplinkai 
prognozavimo ir vertinimo metodus, 
kuriuos numatoma naudoti vertinimui 
atlikti. 
 
Specialiojo plano įgyvendinimo pasekmės  
žemės gelmėms ir geologinei sandarai 
 
 
Specialiojo plano įgyvendinimo pasekmės 
miškams ir želdiniams, kraštovaizdžiui, 
biologinei įvairovei ir saugomoms 
teritorijoms 
Specialiojo plano įgyvendinimo pasekmės 
paukščiams 
 
Specialiojo plano įgyvendinimo pasekmės 
visuomenei ir jos sveikatai 
  
Specialiojo plano įgyvendinimo pasekmės 
visuomenei ir jos sveikatai 
 
 
Grafinė medžiaga. 

 



Teritorijos Smiltynėje, prie marių, atkarpoje nuo jachtklubo iki pakrantės rago už laivų kapinių detalusis 
planas. Strateginio pasekmių aplinkai vertinimo ataskaita 
       
 

 4

TURINYS 

ĮVADAS ........................................................................................................................................................................ 6 

1. DUOMENYS APIE PLANAVIMO ORGANIZATORIŲ, DETALIOJO PLANO IR SPAV 
DOKUMENTŲ RENGĖJUS. ..................................................................................................................................... 7 

1.1. PLANAVIMO ORGANIZATORIUS.......................................................................................................................... 7 

1.2. DETALIOJO PLANO RENGĖJAS ........................................................................................................................... 7 

1.3. STRATEGINIO PASEKMIŲ APLINKAI VERTINIMO DOKUMENTŲ RENGĖJAS ........................................................... 7 

2. SPAV ATASKAITOS RENGIMO PRINCIPINĖS NUOSTATOS, TIKSLAI IR PASKIRTYS ............ 8 

3. DETALIOJO PLANAVIMO TIKSLAI IR UŽDAVINIAI ...................................................................... 10 

3.1. DETALIOJO PLANO KONCEPCIJA IR PAGRINDINIAI SPRENDINIAI ....................................................................... 11 

4. DETALIOJO PLANO SĄSAJA SU KITAIS PLANAIS IR PROGRAMOMIS .................................... 16 

4.1. SĄSAJOS SU GALIOJANČIAIS, RENGIAMAIS IR PATVIRTINTAIS ATITINKAMO LYGMENS TERITORIJŲ PLANAVIMO 

DOKUMENTAIS IR ILGALAIKIAIS AR VIDUTINĖS TRUKMĖS STRATEGINIO PLANAVIMO DOKUMENTAIS ........................... 16 

4.1.1. Bendrieji planai .......................................................................................................................................... 16 

4.1.2. Specialieji planai ........................................................................................................................................ 16 

4.1.3. Sąsajos su patvirtintais ilgalaikiais ar vidutinės trukmės strateginio planavimo dokumentais ................. 16 

4.2. SĄSAJOS SU NATURA 2000 EKOLOGINIU TINKLU ............................................................................................. 17 

5. ESAMA APLINKOS BŪKLĖ IR JOS POKYČIAI, JEIGU DETALUSIS PLANAS NEBUS 
ĮGYVENDINTAS ...................................................................................................................................................... 18 

5.1. INFORMACIJA APIE SAUGOMŲ TERITORIJŲ, KURIOMS DETALIOJO PLANO SPRENDINIAI GALI TURĖTI POVEIKĮ, 
APSAUGOS TIKSLUS ...................................................................................................................................................... 18 

5.2. INFORMACIJA APIE BUVEINIŲ IR RŪŠIŲ POKYČIUS, JEIGU PLANAS NEBUS ĮGYVENDINTAS ............................... 19 

6. TERITORIJŲ, KURIOS GALI BŪTI REIKŠMINGAI PAVEIKTOS, APLINKOS 
CHARAKTERISTIKOS ........................................................................................................................................... 19 

6.1. GEOGRAFINĖ PADĖTIS ..................................................................................................................................... 19 

6.2. ESAMA ŽEMĖNAUDA IR JOS KITIMAS ............................................................................................................... 19 

6.3. INŽINERINĖS INFRASTRUKTŪROS OBJEKTAI ........................................................................................................... 20 

6.4. SAUGOMOS IR NATURA 2000 TERITORIJOS, KURIOS GALI BŪTI PAVEIKTOS DETALIOJO PLANO SPRENDINIŲ ........ 21 

7. SU DETALIOJO PLANO SPRENDINIŲ ĮGYVENDINIMU SUSIJUSIOS APLINKOS APSAUGOS 
PROBLEMOS ............................................................................................................................................................ 22 

8. TARPTAUTINIU, EUROPOS BENDRIJOS IR NACIONALINIU LYGMENIU NUSTATYTI 
APLINKOS APSAUGOS TIKSLAI, SUSIJĘ SU DETALIUOJU PLANU ......................................................... 23 

9. GALIMOS REIKŠMINGOS PASEKMĖS APLINKAI IR ĮTAKOJANČIŲ VEIKSNIŲ 
TARPUSAVIO SĄVEIKA ........................................................................................................................................ 25 

9.1. DETALIOJO PLANO SPRENDINIŲ ĮGYVENDINIMO PASEKMĖS VISUOMENEI IR JOS SVEIKATAI, MATERIALIAJAM 

TURTUI, SOCIALINEI IR EKONOMINEI APLINKAI ............................................................................................................. 25 

9.1.1. Artimiausia gyvenama aplinka .......................................................................................................................... 25 

9.1.2. Teritorijos tinkamumas poilsiui, turizmui ir rekreacijai .................................................................................... 28 

9.1.3. Teritorijos naudojimo pokyčiai .......................................................................................................................... 28 

9.1.4. Poveikis ekonominiams ir socialiniams aspektams (darbo rinka, naujų veiklų atsiradimas, konkurencingumas, 
investicijų srautai ir t.t.) .............................................................................................................................................. 29 

9.1.5 Poveikio visuomenės ir jo sveikatai, materialiajam turtui, socialinei ir ekonominei aplinkai mažinimo 
priemonės .................................................................................................................................................................... 30 

9.2. DETALIOJO PLANO SPRENDINIŲ ĮGYVENDINIMO PASEKMĖS BIOLOGINEI ĮVAIROVEI ............................................... 33 

9.2.1 Gamtinių buveinių bei ES svarbos gamtinių buveinių charakteristika (pagrindinės augalų ir gyvūnų rūšys, 
retosios rūšys) .............................................................................................................................................................. 33 

9.2.2. Informacija apie Klaipėdos sąsiaurio ichtiofauną ir dugno biotopus ............................................................... 35 

9.2.3. Vertinamas galimas poveikis sausumos gamtinėms buveinėms, ES svarbos gamtinėms buveinėms bei 
saugomoms rūšims, dugno biotopams, ichtiofaunai .................................................................................................... 36 

9.2.4. Galimo poveikio biologinei įvairovei sumažinimo ar kompensavimo priemonės .............................................. 36 



Teritorijos Smiltynėje, prie marių, atkarpoje nuo jachtklubo iki pakrantės rago už laivų kapinių detalusis 
planas. Strateginio pasekmių aplinkai vertinimo ataskaita 
       
 

 5

9.3. DETALIOJO PLANO SPRENDINIŲ ĮGYVENDINIMO PASEKMĖS DIRVOŽEMIUI IR SĄSIAURIO DUGNO NUOSĖDOMS ....... 37 

9.3.1. Esama dirvožemio būklė analizuojamoje teritorijoje ........................................................................................ 37 

9.3.2. Dugno nuosėdų sudėtis ir užterštumas „Laivų kapinių“ įlankoje ..................................................................... 37 

9.3.3. Veiklos sąlygojami dirvožemio pokyčiai. ........................................................................................................... 38 

9.3.4. „Laivų kapinių“ įlankos valymo darbų apimtys ................................................................................................ 39 

9.3.5. Galimo poveikio sumažinimo ar kompensavimo priemonės .............................................................................. 39 

9.4. DETALIOJO PLANO SPRENDINIŲ ĮGYVENDINIMO PASEKMĖS VANDENIUI ................................................................. 40 

9.4.1. Esami vandens ištekliai planuojamoje teritorijoje ............................................................................................. 40 

9.4.2. Vandens tiekimas ir nuotekų surinkimas. ........................................................................................................... 40 

9.4.3. Galimas poveikis Klaipėdos sąsiaurio vandens kokybei .................................................................................... 41 

9.4.4. Galimo poveikio sumažinimo ar kompensavimo priemonės .............................................................................. 41 

9.5. DETALIOJO PLANO SPRENDINIŲ ĮGYVENDINIMO PASEKMĖS ORUI ........................................................................... 42 

9.6. DETALIOJO PLANO SPRENDINIŲ ĮGYVENDINIMO PASEKMĖS KULTŪROS PAVELDUI ................................................. 43 

9.6.1. Informacija apie planuojamoje teritorijoje ir jos aplinkoje esančias kultūros vertybes .................................... 43 

 9.6.2. Galimo poveikio kultūros vertybėms įvertinimas .............................................................................................. 44 

9.6.3. Galimo poveikio kultūros vertybėms mažinimo priemonės ................................................................................ 44 

9.7. DETALIOJO PLANO SPRENDINIŲ ĮGYVENDINIMO PASEKMĖS KRAŠTOVAIZDŽIUI ..................................................... 45 

9.7.1. Informacija apie Hageno gūbrio geomorfologinį draustinį............................................................................... 45 

9.7.2. Informacija apie Alksnynės kraštovaizdžio draustinį. ....................................................................................... 45 

9.7.3. Informacija apie kraštovaizdžio tipą, mozaikiškumą, natūralumą. ................................................................... 45 

9.7.4 Ryšys su Kuršių nerijos kultūriniu kraštovaizdžiu. ............................................................................................. 46 

9.7.5. Galimas poveikis kraštovaizdžiui. Urbanistinių – architektūrinių sprendinių įtaka kraštovaizdžio raiškai ...... 46 

9.7.6. Poveikio kraštovaizdžiui mažinimo ir kompensavimo priemonės ...................................................................... 47 

10. PRIEMONĖS DETALIOJO PLANO ĮGYVENDINIMO REIKŠMINGOMS NEIGIAMOMS 
PASEKMĖMS APLINKAI IŠVENGTI, SUMAŽINTI AR KOMPENSUOTI ................................................... 48 

11. PASIRINKTŲ DETALIOJO PLANO ALTERNATYVŲ APRAŠYMAS .............................................. 50 

12. VERTINIMO, ĮSKAITANT VISUS SUNKUMUS (TECHNINIUS TRŪKUMUS ARBA 
NEPAKANKAMAS PRAKTINES ŽINIAS IR ĮGŪDŽIUS), SU KURIAIS ....................................................... 54 

13. NUMATYTŲ TAIKYTI STEBĖSENOS (MONITORINGO) PRIEMONIŲ APRAŠYMAS ............... 54 

14. VISUOMENĖS INFORMAVIMAS IR VISUOMENĖS NUOMONĖS VERTINIMAS ....................... 54 

15. SANTRAUKA ............................................................................................................................................... 54 



Teritorijos Smiltynėje, prie marių, atkarpoje nuo jachtklubo iki pakrantės rago už laivų kapinių detalusis 
planas. Strateginio pasekmių aplinkai vertinimo ataskaita 
       
 

 6

 

ĮVADAS 

Klaipėdos miesto savivaldybės teritorijai Smiltynėje prie marių, atkarpoje nuo jachtklubo iki pakrantės 
rago už laivų kapinių yra rengiamas detalusis planas. Detaliuoju planu yra numatoma suplanuoti 
rekreacinę infrastruktūrą: dviračių, pėsčiųjų takus, jachtų bei rekreacijai skirtų laivų švartavimą ir 
aptarnavimo objektus, išnagrinėti inžinerinės infrastruktūros įrengimo galimybes, planuoti gaisrų 
gesinimo įrangą, numatyti krantų tvirtinimą ir susisiekimo organizavimo gerinimo priemones. 

Vadovaujantis LR Vyriausybės nutarimu Nr. 967 patvirtinto Planų ir programų strateginio pasekmių 
aplinkai vertinimo tvarkos aprašo (Žin., 2006, Nr.61-2214) 7.1 p. nuostatomis rengiamas detaliojo plano  
strateginis pasekmių aplinkai vertinimas (toliau – SPAV). 

Strateginio pasekmių aplinkai vertinimo ataskaita parengta pagal detaliojo plano pasekmių aplinkai 
vertinimo apimties nustatymo dokumentą (toliau - SPAV apimties nustatymo dokumentas) ir jame 
numatytas vertinimo apimtis. SPAV apimties nustatymo dokumentas buvo pateiktas susipažinti 
visuomenei bei suderintas su vertinimo subjektais.  
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1. DUOMENYS APIE PLANAVIMO ORGANIZATORIŲ, DETALIOJO PLANO IR 
SPAV DOKUMENTŲ RENGĖJUS. 

1.1. PLANAVIMO ORGANIZATORIUS 

 
Įmonės pavadinimas Klaipėdos miesto savivaldybės administracija 

Adresas Liepų g. 11, LT-91502 Klaipėda 

Kontaktinis asmuo Mantė Černiūtė - Amšiejienė, Architektūros ir miesto planavimo skyriaus 
Teritorijų planavimo poskyrio vedėja 
 

Telefonas, faksas +370-46- 396024, faksas +370-46-396160 

 

1.2. DETALIOJO PLANO RENGĖJAS 

 
Įmonės pavadinimas UAB „Nemuno deltos projektai“  

Adresas Turgaus g. 5, Šilutė, LT-99132 

Kontaktinis asmuo Vytautas Adamonis, direktorius 

Telefonas, faksas Tel. 8-687-31692, faksas 8 441 51443 

El. paštas  deltosprojektai@zebra.lt 

 

1.3. STRATEGINIO PASEKMIŲ APLINKAI VERTINIMO DOKUMENTŲ RENGĖJAS 

 

Įmonės pavadinimas Klaipėdos Universiteto Baltijos pajūrio aplinkos tyrimų ir planavimo 
institutas (BPATPI) 

Adresas H. Manto g. 84, LT-92294 Klaipėda 

Kontaktinis asmuo Dr. Saulius Gulbinskas, direktoriaus pavaduotojas 

Telefonas, faksas tel. 8 46 398848, faks. 8 46 398845 

El. paštas saulius@corpi.ku.lt 
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2. SPAV ATASKAITOS RENGIMO PRINCIPINĖS NUOSTATOS, TIKSLAI IR 
PASKIRTYS 

Strateginis pasekmių aplinkai vertinimas (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 ataskaita parengta vadovaujantis Planų ir programų strateginio pasekmių aplinkai vertinimo 
tvarkos aprašo (Žin., 2004, Nr.130-4650) VII dalyje nustatytais reikalavimais bei SPAV apimties 
nustatymo dokumentu. 

SPAV yra siekiama: 

• nustatyti, apibūdinti ir įvertinti galimas reikšmingas detaliojo plano (toliau – DP) 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 detaliojo plano organizatorius turės išsamią ir patikimą informaciją apie galimas 
plano įgyvendinimo pasekmes bendram aplinkos kompleksui ir atsižvelgs į tai. 

 

Pagrindinės SPAV nuostatos: 

• Plano SPAV atliekamas vadovaujantis galiojančių Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos 
įstatymų, normatyvinių aktų, rekomendacijų ir metodikų reikalavimais, bei vertinimo subjektų 
išvadomis bei pasiūlymais; 

• Vertinimas atliekamas pasekmių aplinkai atžvilgiu; 
• Vertinimo metu yra identifikuojamos ir lyginamos plano alternatyvos (arba alternatyvų 

sprendiniai). 

SPAV metu nagrinėjama galima detaliojo plano sprendinių įgyvendinimo įtaka gamtinei, socialinei, 
ekonominei aplinkai ir įvertintos galimos reikšmingos įgyvendinimo pasekmės planuojamai teritorijai. 
SPAV metu išaiškinti detaliojo plano sprendinių privalumai ir trūkumai, bei pakoreguoti detaliojo plano 
sprendiniai. 

Detaliojo plano SPAV proceso dalyviai:   

Vadovaujantis Planų ir programų strateginio pasekmių aplinkai vertinimo tvarkos aprašo (Žin., 2004, Nr. 130-4650) 
IV dalimi vertinimo dalyviai yra: 
1. Detaliojo plano rengimo organizatorius – Klaipėdos miesto savivaldybės administracija; 

2. Vertinimo subjektai: 
- Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos;   
- LR Aplinko ministerijos Klaipėdos regiono aplinkos apsaugos departamentas; 
- Neringos savivaldybės administracija; 
- Klaipėdos miesto savivaldybės administracija;  
- Sveikatos apsaugos ministerijos Klaipėdos visuomenės sveikatos centras; 
- Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Klaipėdos teritorinis padalinys; 
- VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija.  

3. Visuomenė  
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Visuomenė dalyvauja vertinant teritorijų planavimo dokumentų sprendinius LR Teritorijų planavimo įstatyme ir 
LRV 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. 

1 priede pateikiama informacija apie SPAV subjektų teiktas SPAV apimties nustatymo dokumento 
derinimo išvadas ir pastabas.  
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3. DETALIOJO PLANAVIMO TIKSLAI IR UŽDAVINIAI 

Plano pavadinimas Teritorijos Smiltynėje, prie marių, atkarpoje nuo jachtklubo iki pakrantės rago 
už laivų kapinių detalusis planas. 

Planavimo pagrindas - Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas, 2006-
09-04, Nr. AD1-1993;  
- Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas, 2006-
11-20, Nr. AD1-2579;  
- Planavimo sąlygos detaliojo planavimo dokumentui rengti, 2006-11-20, Nr. 
06-11; 
- Planavimo sąlygų sąvadas detaliojo planavimo dokumentui rengti, 2010-10-
07, Nr. AR-10-51. 

Planavimo tikslai ir 
uždaviniai 

Suplanuoti rekreacinę infrastruktūrą (dviračių, pėsčiųjų takus, jachtų bei 
rekreacijai skirtų laivų švartavimą ir aptarnavimo objektus), išnagrinėti 
inžinerinės infrastruktūros įrengimo galimybes, planuoti gaisrų gesinimo įrangą, 
numatyti krantų tvirtinimą ir susisiekimo organizavimo gerinimo priemones. 

Planavimo lygmuo Vietovės lygmens planas.  

Planuojamos ūkinės 
veiklos vieta 

Klaipėdos miesto savivaldybės teritorija Smiltynėje, prie marių, atkarpoje nuo 
jachtklubo iki pakrantės rago už laivų kapinių. 

Subjektai, išdavę 
sąlygas detaliojo 
plano rengimui  

Architektūros ir miesto planavimo skyriaus 2010-10-07 planavimo sąlygos Nr. 
AR9-52; 

Klaipėdos visuomenės sveikatos centro 2010-09-13 planavimo sąlygos Nr. E2-
77; 

Kuršių nerijos nacionalinio parko direkcijos 2010-09-22 planavimo sąlygos Nr. 
S1-(1.12)- 567; 

Klaipėdos regiono aplinkos apsaugos departamento 2010-09-21 raštas Nr. 
(9.14.3)-LV4- 4891; 

Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Klaipėdos teritorinio 
padalinio 2010-09-21 raštas Nr. (12.12)SSK1-145; 

VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos 2010-09-15 raštas Nr. UD-9.6.3-
3141; 

Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos 2010-09-23 
planavimo sąlygos Nr. PS-268; 

Aplinkos kokybės skyriaus 2010-09-13 raštas Nr. VS-3698; 
Paveldosaugos skyriaus 2010-09-30 raštas Nr. VS-4034; 
Žemėtvarkos skyriaus 2010-09-27 raštas Nr. VS-3943; 
AB „Klaipėdos vanduo“ 2010-09-29 planavimo sąlygos Nr. 2010/S.6/3-781;  
AB „VST“ Klaipėdos miesto skyriaus 2010-09-10 planavimo sąlygos Nr. TS-

10-17-3979; 
UAB „Gatvių apšvietimas" 2010-09-15 planavimo sąlygos Nr. 10.42/432(4);  
AB „TBO LT" 2010-09-10 planavimo sąlygos Nr. 03-2-05-3705.  
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3.1. DETALIOJO PLANO KONCEPCIJA IR PAGRINDINIAI SPRENDINIAI 

Detaliojo plano koncepcijos rengimo etape nagrinėjamas teritorijos plėtros variantas vadovaujantis Kuršių 
nerijos nacionalinio parko ir jo zonų ribų planu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Seimo 2010-12-22 
nutarimu Nr. XI-1248, Kuršių nerijos nacionalinio parko tvarkymo planu, patvirtintu Lietuvos 
Respublikos Vyriausybės 2012-06-06 nutarimu Nr. 702, Kuršių nerijos nacionalinio parko apsaugos 
reglamentu, patvirtintu LR aplinkos ministro 2002-08-10 įsakymu Nr. 439 (pakeitimas 2007-11-07 Nr. 
D1-556, pakeitimas 2008-02-15 Nr. D1-103) bei Klaipėdos miesto bendrojo plano, patvirtinto Klaipėdos 
miesto tarybos 2007-04-05 sprendimu Nr. T2-110, sprendiniais, tiek kiek jie neprieštarauja specialiojo ar 
aukštesnio lygmens teritorijų planavimo dokumentams. 
 
Atsižvelgiant į detaliuoju planu nagrinėjamos teritorijos geografinę padėtį bei esamą apsaugos statusą yra 
orientuojamasi į rekreacinį teritorijos plėtros variantą. Pagrindiniai nagrinėjamos plėtros krypties 
sprendiniai:  

• Naujų žemės sklypų formavimas laisvoje valstybinėje žemėje; 
• Sklypo formavimas prie esamų gyvenamosios paskirties pastatų Smiltynės g. 26, 26A; 
• Esamos krantinės tvarkymo darbai; 
• Poilsio ir sporto aikštelių įrengimas; 
• Pažintinių dviračių ir pėsčiųjų takų įrengimas; 
• Jūrinio paveldo parko ekspozicijos formavimas; 
• Esamų želdynų tvarkymas bei naujų įrengimas; 
• 100 vnt. pramoginių laivų (jachtų) uosto ir jūrinio paveldo parko infrastruktūros pastatų ir statinių 

statyba; 
• Poilsiautojų ir eismo dalyvių aptarnavimo objektų (prekybos, maitinimo, paslaugų) išdėstymo 

zonų formavimas; 
• Vandens paskirties žemės sklypo formavimas; 
• Laivų kapinių įlankos akvatorijos valymo ir gilinimo darbai. Infrastruktūros pastatų ir statinių 

statyba; 
• Mažųjų pramoginių laivų (jachtų) uosto akvatorijos molų statyba; 
• 100 vnt. talpos mažųjų pramoginių laivų (jachtų) prieplaukų įrengimas; 
• Apsaugos priemonių taikymas plotuose, kur kuriose vyrauja eroziniai procesai; 

Detaliojo plano koncepcijos variantas (2 priedas) su nedidelėmis korekcijomis atitinka minėtų dokumentų 
viziją nagrinėjamos teritorijos naudojimo atžvilgiu, todėl bendrąja prasme bus išlaikomas pradėtos 
teritorijos Smiltynėje, prie marių, atkarpoje nuo jachtklubo iki pakrantės rago už laivų kapinių plėtros 
tęstinumas.  
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3.1 lentelė.  Numatomi teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo reikalavimai 

Teritorij
os 

(sklypo) 
Nr. 

Preliminar
us 

teritorijos 
(sklypo) 
plotas  
(m2) 

Privalomieji reikalavimai Numatomi sprendiniai 
Teritorijos naudojimo būdas ir/ ar 

pobūdis 
Leistinas 
pastatų 
aukštis  

(m) 

Leistinas 
sklypo 

užstatymo 
tankumas 

Leistinas 
sklypo 

užstatymo 
intensyvuma

s 
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 

 
S.1 

 
8247 

 

Gyvenamosios teritorijos/ 
Daugiabučių gyvenamųjų pastatų 
ir bendrabučių statybos  
G/ G2 

 
10,0 

(1A+M) 

 
0,20 

 
0,36 

1. Sklypo formavimas prie esamų gyvenamosios 
paskirties pastatų. 
2. Formuojamo sklypo žemės naudojimo būdas ir 
pobūdis nustatomas pagal tiesioginę esamų pastatų 
naudojimo paskirtį. 

 
S.2 

 
2639 

Rekreacinės teritorijos/ 
Trumpalaikio poilsio statinių 
statybos 
R/ R2 

 
0 

 
0 

 
0 

1. Žemės sklypo formavimas laisvoje valstybinėje 
žemėje. 
2. Esamos krantinės tvarkymo darbai. 
3. Pažintinių dviračių ir pėsčiųjų takų statyba. 
4. Poilsio ir sporto aikštelių įrengimas. 
5. Teritorijos apšvietimo tinklų ir įrenginių statyba. 
6. Želdinių tvarkymo darbai.  

 
S.3 

 
9346 

Atskirųjų želdynų teritorijos/ 
Rekreacinės paskirties želdynų  
E/ E1 

 
0 

 
0 

 
0 

1. Žemės sklypo formavimas laisvoje valstybinėje 
žemėje. 
2. Esamos krantinės tvarkymo darbai. 
3. Poilsio aikštelių įrengimas. 
4. Pažintinių dviračių ir pėsčiųjų takų statyba. 
5. Teritorijos apšvietimo tinklų ir įrenginių statyba. 
6. Esamų želdynų tvarkymas ir naujų želdynų 
įrengimas. 

 
S.4 

 
6535 

Atskirųjų želdynų teritorijos/ 
Rekreacinės paskirties želdynų  
E/ E1 

 
0 

 
0 

 
0 

1. Žemės sklypo formavimas laisvoje valstybinėje 
žemėje. 
2. Esamos krantinės tvarkymo darbai. 
3. Poilsio aikštelių įrengimas. 
4. Pažintinių dviračių ir pėsčiųjų takų statyba. 
5. Teritorijos apšvietimo tinklų ir įrenginių statyba. 
6. Esamų želdynų tvarkymas ir naujų želdynų 
įrengimas. 
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Teritorij
os 

(sklypo) 
Nr. 

Preliminar
us 

teritorijos 
(sklypo) 
plotas  
(m2) 

Privalomieji reikalavimai Numatomi sprendiniai 
Teritorijos naudojimo būdas ir/ ar 

pobūdis 
Leistinas 
pastatų 
aukštis  

(m) 

Leistinas 
sklypo 

užstatymo 
tankumas 

Leistinas 
sklypo 

užstatymo 
intensyvuma

s 
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 
 

S.5 
 

11178 
Atskirųjų želdynų teritorijos/ 
Mokslinės, kultūrinės ir 
memorialinės paskirties želdynų 
E/ E2 

0 0 0 1. Žemės sklypo formavimas laisvoje valstybinėje 
žemėje. 
2. Jūrinio paveldo parko ekspozicijos formavimas. 
3. Parko infrastruktūros elementų įrengimas. 
4. Esamos krantinės tvarkymo darbai. 
5. Pažintinių dviračių ir pėsčiųjų takų statyba. 
6. Teritorijos apšvietimo tinklų ir įrenginių statyba. 
7. Esamų želdynų tvarkymas ir naujų želdynų 
įrengimas. 

 
S.6 

 
12784 

 

Inžinerinės infrastruktūros 
teritorijos/ Susisiekimo ir 
inžinerinių komunikacijų 
aptarnavimo objektų statybos 
I/ I1 

 
8,50 

 
0,15 

 
0,30 

1. Žemės sklypo formavimas laisvoje valstybinėje 
žemėje. 
2. 100 vt. mažųjų pramoginių laivų (jachtų) uosto ir 
jūrinio paveldo parko infrastruktūros pastatų ir 
statinių statyba. 
3. Esamų krantinių rekonstrukcija (pritaikymas) ir 
naujų krantinių statyba. 
4. Esamų želdynų tvarkymas (želdinių kokybės 
gerinimas). 

 
S.7 

 
22824 

Vandens ūkio paskirties žemė/ 
Rekreaciniai vandens telkiniai  
H/ H2 

 
0 

 
0 

 
0 

1. Vandens ūkio paskirties žemės sklypo 
formavimas. 
2. Akvatorijos valymo ir gilinimo darbai. 
3. Mažųjų pramoginių laivų (jachtų) uosto 
akvatorijos molų statyba. 
4. 100 vt. talpos mažųjų pramoginių laivų (jachtų) 
prieplaukų įrengimas. 

 
S.8 

 
3946 

Atskirųjų želdynų teritorijos/ 
Rekreacinės paskirties želdynų  
E/ E1 

 
0 

 
0 

 
0 

1. Žemės sklypo formavimas laisvoje valstybinėje 
žemėje. 
2. Esamos krantinės tvarkymo darbai. 
3. Poilsio aikštelių įrengimas. 
4. Pažintinių dviračių ir pėsčiųjų takų statyba. 
5. Teritorijos apšvietimo tinklų ir įrenginių statyba. 
6. Esamų želdynų tvarkymas ir naujų želdynų 
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Teritorij
os 

(sklypo) 
Nr. 

Preliminar
us 

teritorijos 
(sklypo) 
plotas  
(m2) 

Privalomieji reikalavimai Numatomi sprendiniai 
Teritorijos naudojimo būdas ir/ ar 

pobūdis 
Leistinas 
pastatų 
aukštis  

(m) 

Leistinas 
sklypo 

užstatymo 
tankumas 

Leistinas 
sklypo 

užstatymo 
intensyvuma

s 
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 

įrengimas. 

 
S.9 

 
6708 

Inžinerinės infrastruktūros 
teritorijos/ Susisiekimo ir 
inžinerinių komunikacijų 
aptarnavimo objektų statybos 
I/ I1 

 
0 

 
0 

 
0 

1. Žemės sklypo formavimas miškų ūkio paskirties 
žemėje (Pagal KNNP tvarkymo planą- intensyviai 
technogenizuotos aplinkos komunalinių sklypų 
kraštovaizdžio tvarkymo zona). 
2. Susisiekimo komunikacijų (privažiavimo kelio, 
automobilių stovėjimo aikštelių ir pėsčiųjų takų) 
statyba. 
3. Inžinerinės infrastruktūros objektų- 
transformatorinės pastotės, vandentiekio gręžinio 
statyba. 
4. Esamų želdynų tvarkymas ir naujų želdynų 
įrengimas. 
Pastaba: Žemės sklypas Nr. S.9 galės būti 
suformuotas tik atlikus miško žemės pavertimo 
kitomis naudmenomis procedūras. Nepakeitus 
pagrindinės žemės naudojimo paskirties, čia 
numatyti susisiekimo komunikacijų ir inžinerinės 
infrastruktūros objektai įrengiami sklype Nr. S.6.   

T.1 - Miškų ūkio paskirties žemė/ 
Rekreacinių miškų sklypai  
M/ M2 

0 0 0 1. Pažintinių pėsčiųjų ir dviračių takų įrengimas 
esamų takų trasose. 
2. Apžvalgos aikštelių (regyklų) ir atokvėpio vietų 
įrengimas. 
3. Apsaugos priemonių taikymas plotuose, kuriuose 
vyrauja eroziniai procesai. 

 
T.2 

 
- 
 

Miškų ūkio paskirties žemė/ 
Ekosistemų apsaugos miškų 
sklypai  
M/ M1 

 
0 

 
0 

 
0 

Hageno gūbrio geomorfologinio draustinio teritorija. 
Taikomas išsaugančio ūkininkavimo ekosistemų 
apsaugos reglamentas. 
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Teritorij
os 

(sklypo) 
Nr. 

Preliminar
us 

teritorijos 
(sklypo) 
plotas  
(m2) 

Privalomieji reikalavimai Numatomi sprendiniai 
Teritorijos naudojimo būdas ir/ ar 

pobūdis 
Leistinas 
pastatų 
aukštis  

(m) 

Leistinas 
sklypo 

užstatymo 
tankumas 

Leistinas 
sklypo 

užstatymo 
intensyvuma

s 
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 
 

T.3 
 
- 

Inžinerinės infrastruktūros 
teritorijos/ Susisiekimo ir 
inžinerinių tinklų koridoriams  
I/ I2 

 
0 

 
0 

 
0 

1. Poilsiautojų ir eismo dalyvių aptarnavimo objektų 
(prekybos, maitinimo, paslaugų) išdėstymo zonų 
formavimas. 

 
T.4 

 
- 

Miškų ūkio paskirties žemė/ 
Rekreacinių miškų sklypai  
M/ M2 

 
0 

 
0 

 
0 

1. Pažintinių pėsčiųjų ir dviračių takų įrengimas 
esamų takų trasose. 
2. Apžvalgos aikštelių (regyklų) ir atokvėpio vietų 
įrengimas. 
3. Apsaugos priemonių taikymas plotuose, kuriuose 
vyrauja eroziniai procesai. 

 
T.5 

 
- 

Miškų ūkio paskirties žemė/ 
Rekreacinių miškų sklypai  
M/ M2 

 
0 

 
0 

 
0 

1. Pažintinių pėsčiųjų ir dviračių takų įrengimas 
esamų takų trasose. 
2. Apžvalgos aikštelių (regyklų) ir atokvėpio vietų 
įrengimas. 
3. Apsaugos priemonių taikymas plotuose, kuriuose 
vyrauja eroziniai procesai. 

T.6 - Miškų ūkio paskirties žemė/ 
Ekosistemų apsaugos miškų 
sklypai  
M/ M1 

0 0 0 1. Pažintinių pėsčiųjų ir dviračių takų įrengimas 
esamų takų trasose. 
2. Apžvalgos aikštelių (regyklų) ir atokvėpio vietų 
įrengimas. 
3. Apsaugos priemonių įrengimas teritorijose, 
kuriose vyrauja eroziniai procesai. 
Pastaba: Alksnynės kraštovaizdžio draustinio 
teritorija. 
Taikomas išsaugančio ūkininkavimo ekosistemų 
apsaugos reglamentas. 

 

 

 



Teritorijos Smiltynėje, prie marių, atkarpoje nuo jachtklubo iki pakrantės rago už laivų kapinių detalusis 
planas. Strateginio pasekmių aplinkai vertinimo ataskaita 
       
 

 16 

4. DETALIOJO PLANO SĄSAJA SU KITAIS PLANAIS IR PROGRAMOMIS 

4.1. SĄSAJOS SU GALIOJANČIAIS, RENGIAMAIS IR PATVIRTINTAIS ATITINKAMO 
LYGMENS TERITORIJŲ PLANAVIMO DOKUMENTAIS IR ILGALAIKIAIS AR 
VIDUTINĖS TRUKMĖS STRATEGINIO PLANAVIMO DOKUMENTAIS 

4.1.1. Bendrieji planai 

• Klaipėdos miesto bendrasis planas, patvirtintas Klaipėdos miesto tarybos 2007-04-05 sprendimu 
Nr. T2-110, registro Nr. 07-22.  

4.1.2. Specialieji planai 

• Kuršių nerijos nacionalinio parko ir jo zonų ribų planas, patvirtintas LRS 2010-12-22 nutarimu 
Nr. XI-1248; 

• Kuršių nerijos nacionalinio parko tvarkymo planas, patvirtintas LRV 2012-06-06 nutarimu Nr. 
702; 

• Klaipėdos miesto savivaldybės valstybinės reikšmės miškų plotų schema, patvirtinta LRV 2012-
09-19 nutarimu Nr. 1121; 

• Klaipėdos miesto kompleksinė želdynų sistemos schema, patvirtinta Klaipėdos miesto valdybos 
1994-04-28 potvarkiu Nr. 259, registro Nr. 94-2; 

• Klaipėdos miesto dviračių transporto infrastruktūros išvystymo schema, patvirtinta Klaipėdos 
miesto savivaldybės tarybos 2000-03-30 sprendimu Nr. 55, registro Nr. 00-15; 

• Klaipėdos miesto vizualinės informacijos ir išorinės reklamos specialusis planas, patvirtintas 
Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2005-07-28 sprendimu Nr. T2-267, registro Nr. 05-32 

• Klaipėdos miesto viešųjų tualetų išdėstymo schema, specialusis planas, patvirtintas Klaipėdos 
miesto savivaldybės tarybos 2005-12-22 sprendimu Nr. T2-394, registro Nr. 05-54; 

• Energijos rūšies pasirinkimo ir naudojimo šildymui Klaipėdos mieste specialusis planas ir 
reglamentas, patvirtintas Klaipėdos miesto tarybos 2001-11-08 sprendimu Nr. 254, registro Nr. 
01-62; 

• Klaipėdos miesto vandens tiekimo ir ūkio nuotekų šalinimo specialusis planas, patvirtintas 
Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2005-03-31 sprendimu Nr. T2-74, registro Nr. 05-7; 

• Klaipėdos miesto ir gretimų teritorijų lietaus nuotekų tinklų specialusis planas, patvirtintas 
Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2009-01-29 sprendimu Nr. T2-9, registro Nr. 05-54; 

• Spaudos kioskų Klaipėdos mieste išdėstymo schema, patvirtinta Klaipėdos miesto savivaldybės 
tarybos 2007-10-25 sprendimu Nr. T2-330, registro Nr. 07-59. 

 

4.1.3. Sąsajos su patvirtintais ilgalaikiais ar vidutinės trukmės strateginio planavimo dokumentais 

• Lietuvos ūkio (ekonomikos) plėtros iki 2015 metų ilgalaikė strategija, patvirtinta LRV 2002-06-
12 nutarimu Nr. 853; 

• Valstybės ilgalaikės raidos strategija, patvirtinta LR Seimo 2002-11-12 nutarimu Nr. IX-1187; 

• Nacionalinė darnaus vystymosi strategija, patvirtinta LRV 2003-09-11, Nr. 1160; 

• Nacionalinė turizmo plėtros 2007-2010 metų programa, patvirtinta LRV 2007-08-29 nutarimu Nr. 
944; 

• Klaipėdos miesto plėtros strateginis planas 2007-2013 metams, patvirtintas Klaipėdos miesto 
tarybos 2007-09-27 sprendimu Nr. T2-285. 
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4.2. SĄSAJOS SU NATURA 2000 EKOLOGINIU TINKLU 

Planuojama teritorija yra Kuršių nerijos nacionaliniame parko ribose (Kuršių nerijos nacionalinio 
parko ir jo zonų ribų planu, patvirtintas Lietuvos Respublikos Seimo 2010-12-22 nutarimu Nr. XI-1248).  

Saugoma teritorija Apsaugos statusas Pastabos 

Kuršių nerijos nacionalinis 
parkas 

Nacionalinis parkas Kuršių nerijos nacionalinio parko ir jo zonų 
ribų planas, patvirtintas Lietuvos Respublikos 
Seimo 2010-12-22 nutarimu Nr. XI-1248 

Hageno gūbrio 
geomorfologinis draustinis 

Alksnynės kraštovaizdžio 
draustinis 

BAST Kuršių nerija  

(LTNER0005) 

NATURA 2000 teritorija, turinti 
buveinių apsaugai svarbios 
teritorijos statusą 

Ribos sutampa su Kuršių nerijos nacionalinio 
parko ribomis, išskyrus rekreacinės bei kitos 
(gyvenamosios) paskirties prioriteto funkcines 
zonas 

PAST Kuršių nerijos 
nacionalinis parkas 
(LTKLAB001) 

NATURA 2000 teritorija, turinti 
paukščių apsaugai svarbios 
teritorijos statusą 

Ribos sutampa su Kuršių nerijos nacionalinio 
parko ribomis, išskyrus rekreacinės bei kitos 
(gyvenamosios) paskirties prioriteto funkcines 
zonas 

BAST Kuršių marios 

(LTSIU0012) 

NATURA 2000 teritorija, turinti 
buveinių apsaugai svarbios 
teritorijos statusą 

Gretimybė (Klaipėdos ir Šilutės rajonų 
savivaldybės) 

PAST Kuršių marios 

(LTKLAB010) 

NATURA 2000 teritorija, turinti 
paukščių apsaugai svarbios 
teritorijos statusą 

Gretimybė (Klaipėdos ir Šilutės rajonų 
savivaldybės) 

Kuršių marių biosferos 
poligonas 

Buveinių apsaugos statusas Gretimybė (Klaipėdos ir Šilutės rajonų 
savivaldybės) 
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5. ESAMA APLINKOS BŪKLĖ IR JOS POKYČIAI, JEIGU DETALUSIS PLANAS 
NEBUS ĮGYVENDINTAS 

5.1. INFORMACIJA APIE SAUGOMŲ TERITORIJŲ, KURIOMS DETALIOJO PLANO 
SPRENDINIAI GALI TURĖTI POVEIKĮ, APSAUGOS TIKSLUS 

Vadovaujantis Kuršių nerijos nacionalinio parko ir jo zonų ribų planu, patvirtintas Lietuvos Respublikos 
Seimo 2010-12-22 nutarimu Nr. XI-1248, planuojama teritorija yra Kuršių nerijos nacionaliniame 
parke, kurio paskirtis yra:  

a) Išsaugoti Kuršių nerijos didįjį kopagūbrį, jo senąsias parabolines kopas ties Juodkrante, pilkąsias 
kopas Agilos-Naglių ruože, pustomas Parnidžio kopas, užpustytus senuosius dirvožemius, taip 
pat pajūrio ir pamario palvės, kupstynės gamtinius kompleksus, apsauginį pajūrio kopagūbrį, 
savitą Kuršių nerijos augaliją, taip pat miškus su sengirės fragmentais, gyvūniją; 

b) Išsaugoti savitą kultūros paveldą, iš jo autentiškas pamario nekilnojamąsias kultūros vertrtybes, 
etnografines žvejų sodybas, senąsias vilas Nidos, Juodkrantės, Preilos, Pervalkos gyvenvietėse, 
užpustytų senųjų gyvenviečių kultūrinius sluoksnius, memorialines vietas, puoselėti būdingas 
medinės architektūros tradicijas; 

c) Atkurti sunaikintus ir pažeistus gamtos, kultūros kompleksus bei objektus; 
d) Išsaugoti nacionalinio parko sausumos, marių ir jūros ekosistemos stabilumą; 
e) Vykdyti tyrimus ir stebėjimus, kaupti informaciją gamtosaugos, kultūros paveldo apsaugos 

srityse; 
f) Plėtoti pažintinę rekreaciją, reguliuoti ūkinę veiklą ir urbanizacijos plėtrą pagal nacionalinio 

parko planavimo schemą, statinių formas ir tūrius riboti pagal gamtos ir kultūros vertybių 
apsaugos reikalavimus, nustatytus teisės aktuose ir teritorijų planavimo dokumentuose; 

g) Iškelti iš nacionalinio parko teritorijos gamybos objektus, teršiančius aplinką ar nesusijusius su 
parko veikla ar jo gyventojų interesais, arba pakeisti jų veiklos pobūdį įstatymų nustatyta tvarka; 

h) Propaguoti Kuršių nerijos gamtos vertybes, materialinės ir dvasinės kultūros paveldą bei jų 
apsaugą.  

 

Didžioji planuojamos teritorijos dalis yra Kuršių nerijos nacionalinio parko Smiltynės rekreacinio 
prioriteto zonoje, šiaurinė ir pietinė planuojamos teritorijos dalys patenka į konservacinio prioriteto 
zonas - Hageno gūbrio geomorfologinio draustinio ir Alksnynės kraštovaizdžio draustinio teritorijas.  

Hageno gūbrio geomorfologinio draustinio tikslas – išsaugoti geomorfologiškai vertingo apželdinto 
nerijos didžiojo kopagūbrio smaigalį su Hageno kalnu; Alksnynės kraštovaizdžio draustinio tikslas – 
išsaugoti Alksnynės kraštovaizdžio apylinkės gamtinį kompleksą su apželdintu volinės formos didžiuoju 
kopagūbriu, kauburiuotosios ir duburiuotos pamario bei mišku apaugusio pajūrio palvės kauburynu, 
pajūrio apsauginiu kopagūbriu ir smėlynais, į Lietuvos raudonąją knygą įrašytų augalų ir gyvūnų rūšių 
radvietes, Europos bendrijos svarbos buveines. 

Planuojama teritorija yra Pajūrio juostoje (Kuršių nerija iki Rusijos federacijos valstybės sienos), kurios 
nustatymo tikslai yra: 

a) Racionaliai naudojant išsaugoti Kuršių nerijos, įrašytos į UNESCO Pasaulio paveldo sąrašą, 
žemyninio pajūrio kraštovaizdį, retų bei nykstančių augalų ir gyvūnų rūšių buveines ir kitus 
gamtos išteklius; 

b) Užtikrinti pajūrio juostos subalansuotą naudojimą valstybės bei visuomenės reikmėms; 
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c) Užtikrinti kraštovaizdžio, gamtos ir kultūros vertybių apsaugos priemonių įgyvendinimą; 
d) Sudaryti sąlygas visuomenei naudotis pajūrio juostos rekreaciniais ištekliais. 

 

5.2. INFORMACIJA APIE BUVEINIŲ IR RŪŠIŲ POKYČIUS, JEIGU PLANAS NEBUS 
ĮGYVENDINTAS 

Vertinant, jog planuojamos teritorijos Smiltynėje, prie marių, atkarpoje nuo jachtklubo iki pakrantės rago 
už laivų kapinių detaliojo plano sprendiniai nebūtų įgyvendinti, situacija esamų buveinių ir rūšių aspektų 
išliktų nepakitusi bei vystytųsi natūraliai. 

6. TERITORIJŲ, KURIOS GALI BŪTI REIKŠMINGAI PAVEIKTOS, APLINKOS 
CHARAKTERISTIKOS 

6.1. GEOGRAFINĖ PADĖTIS 

Planuojama teritorija yra Kuršių nerijoje, Klaipėdos miesto savivaldybės teritorijoje, pietinėje Smiltynės 
dalyje prie Kuršių marių, atkarpoje nuo Klaipėdos jachtklubo šiaurėje iki Neringos miesto savivaldybės 
administracinės ribos pietuose.  

 

 

6.1.1 pav.  Situacijos schema 

6.2. ESAMA ŽEMĖNAUDA IR JOS KITIMAS 

Planuojamą teritoriją sudaro valstybinės žemės ir valstybinės reikšmės miškų plotai nuo Klaipėdos 
jachtklubo (žemės sklypas Smiltynės g. 25, kadastrinis Nr. 2101/0011:13) iki pakrantės rago už laivų 
kapinių (Neringos miesto savivaldybės administracinės riba). Planuojamos teritorijos plotas- apie 30 ha.  
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6.3. INŽINERINĖS INFRASTRUKTŪROS OBJEKTAI  

Analizuojamą teritoriją kerta Smiltynės gatvė (rajoninis kelias 2253) ir kelias 167 (Smiltynė –Nida), 
vedantis iki Nidos ir sienos su Rusija. Šiaurinė teritorijos dalis yra 285 m atstumu nuo esamos 35 kV 
elektros perdavimo oro linijos.  

 

6.1.2 pav. Esamų inžinerinės infrastruktūros objektų gretimybėse schema 
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6.4. SAUGOMOS IR NATURA 2000 TERITORIJOS, KURIOS GALI BŪTI PAVEIKTOS 
DETALIOJO PLANO SPRENDINIŲ  

Detaliojo plano sprendinių įgyvendinimas gali turėti įtakos saugomoms teritorijoms, į kurių ribas patenka 
analizuojama teritorija, bei besiribojančioms teritorijoms.  

Didžioji planuojamos teritorijos dalis yra Kuršių nerijos nacionalinio parko Smiltynės rekreacinio 
prioriteto zonoje, šiaurinė planuojamos teritorijos dalis patenka į konservacinio prioriteto zonas - Hageno 
gūbrio geomorfologinis draustinis, o pietinė - Alksnynės kraštovaizdžio draustinio teritorijas (4.6 pav.).  

Teritorija taip pat įeina į Kuršių nerijos (LTNER0005)  - ekologinio tinklo NATURA 2000 buveinių 
apsaugai svarbią teritoriją, bei į Kuršių nerijos nacionalinio parko  - paukščių apsaugai svarbią teritoriją 
(LTKLAB001).  

 
6.4 pav. Greta esamų saugomų teritorijų schema. 
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7. SU DETALIOJO PLANO SPRENDINIŲ ĮGYVENDINIMU SUSIJUSIOS APLINKOS 
APSAUGOS PROBLEMOS 

Pagrindinės su detaliojo plano įgyvendinimu susijusios aplinkos apsaugos problemos:  

- gamtinių buveinių pakeitimas; 

- augalijos apsauga; 

- paukščių apsauga; 

- dirvožemio apsauga; 

- vandens telkinių apsauga; 

- kraštovaizdžio apsauga.  

Galimos detaliojo plano įgyvendinimo pasekmės išvardintiems aplinkos komponentams detaliau 
analizuojamos 9 SPAV ataskaitos skyriuje.  
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8. TARPTAUTINIU, EUROPOS BENDRIJOS IR NACIONALINIU LYGMENIU 
NUSTATYTI APLINKOS APSAUGOS TIKSLAI, SUSIJĘ SU DETALIUOJU PLANU 

Analizuojamo specialiojo plano įgyvendinimui yra svarbūs Europos sąjungos lygmeniu nustatyti 
ekologinio tinklo NATURA 2000 steigimo ir aplinkos apsaugos tikslai. Siekiant įgyvendinti Europos 
Sąjungos (ES) direktyvų Dėl laukinių paukščių apsaugos (79/409/EEC) ir Dėl natūralių buveinių ir 
laukinės faunos bei floros apsaugos (92/43/EEC) reikalavimus, Lietuvoje yra plėtojamas NATURA 2000 
teritorijų tinklas. NATURA 2000 teritorijos yra integruojamos į dabartinę nacionalinę saugomų teritorijų 
sistemą.  
 
Analizuojama detaliojo plano sprendinių įgyvendinimo teritorija yra išsidėsčiusi Kuršių nerijos 
nacionalinio parko ribose, kuriose taip pat yra ir Europos ekologinio tinko NATURA 2000 buveinių 
apsaugai svarbi teritorija Kuršių nerija (LTNER0005) bei paukščių apsaugai svarbi teritorija Kuršių 
nerijos nacionalinis parkas (LTKLAB001). Šių teritorijų ribos sutampa su Kuršių nerijos nacionalinio 
parko ribomis, išskyrus rekreacinės bei kitos (gyvenamosios) paskirties prioriteto funkcines zonas. 
Detaliojo plano sprendiniai numatyti atsižvelgiant į šių saugomų teritorijų funkcinių prioritetų zonų 
išsidėstymą.  
 

Nacionaliniu lygmeniu nustatyti aplinkos apsaugos tikslai analizuojamoje teritorijoje yra susiję su 
valstybės saugomų teritorijų aplinkos apsauga.  

Bendrąją valstybės saugomų teritorijų sistemą sudaro (VSTT prie AM informacija; 
http://www.vstt.lt/VI/index.php#r/75): 

• Konservacinio prioriteto saugomos teritorijos, kuriose saugomi unikalūs arba tipiški gamtinio bei 
kultūrinio kraštovaizdžio kompleksai ir objektai. Joms priskiriami rezervatai (gamtiniai ir 
kultūriniai), draustiniai bei gamtos ir kultūros paveldo objektai (paminklai).  

• Ekologinės apsaugos prioriteto saugomos teritorijos, išskiriamos norint išvengti neigiamo 
poveikio saugomiems gamtos ir kultūros paveldo kompleksams bei objektams arba neigiamo 
antropogeninių objektų poveikio aplinkai. Šiai kategorijai priskiriamos ekologinės apsaugos 
zonos. 

• Atkuriamosios apsaugos saugomos teritorijos, skiriamos gamtos išteklių atsistatymui, 
pagausinimui bei apsaugai. Joms priskiriami atkuriamieji ir genetiniai sklypai.  

• Kompleksinės saugomos teritorijos, kuriose sujungiamos išsaugančios, apsaugančios, rekreacinės 
ir ūkinės zonos pagal bendrą apsaugos, tvarkymo ir naudojimo programą. Joms priskiriami 
valstybiniai (nacionaliniai ir regioniniai) parkai bei biosferos monitoringo teritorijos (biosferos 
rezervatai ir biosferos poligonai). 

Analizuojamo detaliojo plano įgyvendinimo teritorijoje yra išsidėsčiusios šios valstybinės ir savivaldybių 
saugomos teritorijos:  

• Kuršių nerijos nacionalinis parkas; 

• Hageno gūbrio geomorfologinis draustinis; 
• Alksnynės kraštovaizdžio draustinis.  

Pagal LR saugomų teritorijų įstatymo nuostatas draustinių steigimo tikslai yra: 
1) išsaugoti gamtos ir kultūros paveldo teritorinius kompleksus (vertybes), vietoves; 
2) užtikrinti kraštovaizdžio ir biologinę įvairovę bei ekologinę pusiausvyrą; 
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3) išsaugoti laukinių augalų, gyvūnų bei grybų buveines ir rūšis, genetiniu požiūriu vertingas jų 
populiacijas; 
4) sudaryti sąlygas moksliniams tyrimams; 
5) sudaryti sąlygas pažintiniam turizmui; 
6) propaguoti gamtos ir kultūros paveldo teritorinius kompleksus (vertybes), vietoves. 

 

Galimų detaliojo plano įgyvendinimo pasekmių aplinkai, taip pat ir gamtinei aplinkai bei gamtinėms 
buveinėms, analizė yra pateikiama 9 skyriuje. 
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9. GALIMOS REIKŠMINGOS PASEKMĖS APLINKAI IR ĮTAKOJANČIŲ VEIKSNIŲ 
TARPUSAVIO SĄVEIKA 

9.1. DETALIOJO PLANO SPRENDINIŲ ĮGYVENDINIMO PASEKMĖS VISUOMENEI IR JOS 
SVEIKATAI, MATERIALIAJAM TURTUI, SOCIALINEI IR EKONOMINEI APLINKAI 

Tam tikri aplinkos veiksniai, veikdami žmones supančios aplinkos kokybę, daro didelę įtaką žmonių 
sveikatai. Tik pakankamai sveika aplinka nesukelia reikšmingų tiesioginių, netiesioginių, kaupiamųjų, 
sąveikaujančių (sinergetinių), trumpalaikių, vidutinės trukmės, ilgalaikių, nuolatinių, laikinų, neigiamų 
pasekmių aplinkai, tuo pačiu visuomenei ir jos sveikatai. Aplinkos sveikata priklauso nuo ją veikiančių 
fizikinių, biologinių, cheminių aplinkos veiksnių, kurie gali veikti per tokius aplinkos komponentus kaip 
aplinkos oras, paviršinis ir giluminis vanduo, dirvožemis, akustinė aplinka. 

9.1.1. Artimiausia gyvenama aplinka  

Planuojamoje teritorija yra Kuršių nerijoje, Klaipėdos miesto savivaldybės teritorijoje, pietinėje 
Smiltynės dalyje prie Kuršių marių, atkarpoje nuo Klaipėdos jachtklubo šiaurėje iki Neringos miesto 
savivaldybės administracinės ribos. Klaipėdos miesto savivaldybės teritorija Kuršių nerijoje užima 98 kv. 
km plotą.  

Bendras Klaipėdos miesto savivaldybės gyventojų skaičius sudaro 5,3 proc. visų šalies gyventojų. 99 951 
(62,41 proc.) iš jų yra darbingo amžiaus, o 35 168 (21,96 proc.) – pensinio. Gyventojų tankumas 
savivaldybėje – 1 634,1 žmogaus 1 kv. km. 

Pagal naujausius 2012 metų Lietuvos statistikos departamento gyventojų duomenis Klaipėdos miesto 
savivaldybėje gyvena 45,37 proc. vyrų ir 54,63 proc. moterų. Didžiausią Klaipėdos miesto savivaldybės 
gyventojų dalį sudaro 50-54 metų amžiaus asmenys (8,15 proc.), tuo tarpu Lietuvoje ši amžiaus grupė taip 
pat dominuoja (7,9 proc.). Informacijos šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas. 

Teritorija Klaipėdos m. sav. 
Gyventojų skaičius 2012 m. pradžioje 160 142 

Asmens sveikatos 
priežiūros įstaigos (2011 

m.) 

Privačių asmens sveikatos priežiūros įst. 117 
Privačių ondontologinės priežiūros įst. sk. 74 
Ambulatorinių sveikatos priežiūros įst. sk. SAM sistemoje 12 
Ligoninių sk. SAM sistemoje 8 
Medicinos punktų sk. SAM sistemoje - 

Bendrojo ugdymo mokyklos (2011-2012) 49 
Ikimokyklinės įstaigos 2011 m. 43 

Šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas 
Planuojamos teritorijos šiaurinėje dalyje yra du (A ir B) gyvenamosios paskirties pastatai ir jų 
priklausiniai Smiltynės g. 26, 26A. Artimiausių gyvenamų zonų ir visuomeninės paskirties objektų 
išdėstymas pavaizduoti 9.1 paveiksle. 

Iš rytų pusės, dalis planuojamos teritorijos ribojasi su Naująja (antrąja) perkėla (9.1 pav.). AB „Smiltynės 
perkėla“ paskirtis garantuoti susisiekimą tarp dviejų krantų. Keltų paslaugos gyvybiškai svarbios 
Neringos miesto gyventojams, vykstantiems į Klaipėdą, klaipėdiečiams, besikeliantiems į Smiltynę tiek 
dirbti, tiek pramogauti. Tačiau didžiausią srautą sudaro poilsiautojai, kurie atvyksta ne tik iš Lietuvos, bet 
ir iš įvairių užsienio šalių pasimėgauti Kuršių nerijos gamtos teikiama ramybe. Vasaros sezono metu 
keliasi ypač dideli srautai poilsiautojų, norinčių susipažinti su vienu gražiausių ir unikaliausių Europos 
kraštovaizdžių. 

Senojoje perkėloje (Šiaurinis ragas Danės g. 1) perkeliami tik keleiviai ir dviratininkai; transporto 
priemonės perkeliamos Naujoje perkėloje (Nemuno g. 8). 
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Šaltinis: AB „Smiltynės perkėla“, http://www.keltas.lt/Apie-mus/Statistika 
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9.1 Pav. Esamos Klaipėdos miesto dalies - Smiltynės situacijos schema 
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9.1.2. Teritorijos tinkamumas poilsiui, turizmui ir rekreacijai 

Esama Klaipėdos m. sav. rekreacinė teritorija yra nustatyta Klaipėdos miesto bendrajame plane, kuris yra 
patvirtintas Klaipėdos miesto savivaldybės 2007 balandžio 5 d. sprendimu Nr. T2-110 (9.1 pav.). 
Detaliojo plano koncepcijoje planuojamai teritorijai taip pat galioja ir Lietuvos Respublikos vyriausybės 
2012 m. birželio 6 d. nutarimu Nr. 702, patvirtintas Kuršių nerijos nacionalinio parko tvarkymo planas. 
Minėtuose dokumentuose didžioji dalis nagrinėjamos teritorijos yra priskiriama rekreacinės paskirties, 
tačiau apart esamos „Eurovelo-10“ pažintinės dviračių trasos, šiai dienai daugiau rekreacinės 
infrastruktūros nėra. 

Pačiu Baltijos jūros pakraščiu tęsiasi jūros formuojamas reljefo ruožo – paplūdimys. Klaipėdos miesto 
administracijos direktoriaus 2012 m. kovo 21 d. įsakymu Nr. AD1-592 „Dėl Klaipėdos miesto 
paplūdimių įteisinimo“ yra įteisinti Klaipėdos miesto paplūdimiai prie Baltijos jūros. Smiltynėje įteisinti 
du - Smiltynė I ir II paplūdimiai (9.1 pav.). 

9.1.3. Teritorijos naudojimo pokyčiai 

Nagrinėjamos teritorijos detaliojo plano sprendiniai sudarys sąlygas įgyvendinti Klaipėdos miesto 
bendrajame plane bei KNNP tvarkymo plane numatytus teritorijos vystymo prioritetus. 

Teritorijos Smiltynėje, prie marių, atkarpoje nuo jachtklubo iki pakrantės rago už laivų kapinių 
detaliajame plane yra numatoma formuoti 4,2028 ha plotą žemės sklypais laisvoje valstybinėje žemėje,  
0,6713 ha žemės plotą miško ūkio paskirties žemėje (tik atlikus miško ūkio paskirties žemės pavertimo 
kitomis naudmenomis procedūras) bei 2,1789 ha žemės plotą vandens ūkio paskirties žemėje,   kuriuose 
numatomi sprendiniai pateikti 3.1 lentelėje.  

Esama nagrinėjamos teritorijos būklė yra pavaizduota 9.2 pav. Įgyvendinus detaliajame plane numatomus 
sprendinius, teritorijoje Smiltynėje, prie marių, atkarpoje nuo jachtklubo iki pakrantės rago už laivų 
kapinių butu sutvarkoma ir įrengiama reikalinga infrastruktūra rekreacinei veiklai sausumoje bei 
vandenyje. Atlikus miško žemės pakeitimo kitomis naudmenomis pakeitimus sklype Nr. S9 (1 priedas), 
esančio miško ūkio paskirties žemėje, būtų planuojama susisiekimo komunikacijų (privažiavimo kelio, 
automobilių stovėjimo aikštelių ir pėsčiųjų takų) statyba, inžinerinės infrastruktūros objektų: 
transformatorinės pastotės, vandens gręžinio statyba bei esamų želdynų tvarkymas ir naujų želdynų 
įrengimas.  

Plėtojant vykdomas ir planuojamas ūkines veiklas (iki 100 vt. talpos mažųjų laivų (jachtų) uosto ir jūrinio 
paveldo parko aptarnavimo pastatų bei uosto infrastruktūros statinių statyba uosto reikmėms pritaikant 
esamas Laivų kapinių įlankos krantines (laivų švartavimo krantinės bei tilteliai, rampa laivų nuleidimui į 
vandenį, uosto apsaugos nuo bangavimo statiniai – molai, įrenginys (kranas) laivų nuleidimui bei 
pakėlimui, geriamosios kokybės vandens tiekimo laivams kolonėlės (prie krantinių), elektros tiekimo 
laivams stotelės (prie krantinių), gaisrinės saugos ir gelbėjimo įranga, nuotekų iš laivų priėmimo 
įrenginiai, panaudotų tepalų priėmimo įrenginiai (talpos), buitinių ir gamybinių atliekų laikino 
sandėliavimo aikštelės, apie 70 – 80 vietų talpos aikštelės laivų žiemojimui, 30 vietų automobilių ir laivų 
priekabų stovėjimo aikštelė uosto teritorijoje ir iki 50 vietų bendro naudojimo lengvųjų automobilių 
stovėjimo aikštelė), Laivų kapinių įlankos valymo ir gilinimo darbai bei pastačius molus (dalinai atkuriant 
buvusio nerijos kyšulio kranto liniją) numatoma suformuoti iki 100 vt. talpos mažųjų laivų (jachtų) uosto 
akvatoriją ir kt.) gali būti paveikiami tokie visuomenės sveikatos aplinkos komponentai kaip aplinkos 
oras, vanduo, akustinė aplinka. Ypatingai taršai jautri yra gyvenamoji, rekreacinė, gydymo paskirties 
pastatų, ugdymo įstaigų aplinka. 

9.1.3.1 Laivų kapinių įlankoje planuojamo mažųjų pramoginių laivų (jachtų) uosto tipo sukeliamas 
triukšmas 

Plano koncepcijoje nagrinėjama Laivų kapinių įlanka priskirta mažųjų pramoginių laivų (jachtų) uostų 
tipui. Laivo triukšmas nėra vien tik laivo skleidžiamo triukšmo rezultatas, veikiau šį triukšmą sukelia 
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kelių veiksnių derinys (laivo naudojimas/greitis, variklio triukšmas, korpuso triukšmas, su konkrečia 
teritorija susiję subjektyvūs kriterijai ir t.t.). Didžiausi pramoginių laivų srautai žvejybai, sportui, poilsiui 
bei kitoms reikmėms Laivų kapinių įlankoje numatomi vasaros sezono metu. 

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2004 m. birželio 15 d. įsakymu Nr.3-352 „Dėl 
pramoginių laivų projektavimo, statybos, tiekimo rinkai ir atidavimo eksploatuoti techninio reglamento 
patvirtinimo“ pramoginis laivas tai – kiekvienas bet kurio tipo ir bet kokį varomąjį būdą naudojantis 
sportui ir pramogoms skirtas laivas, kurio korpusas yra nuo 2,5 iki 24 m ilgio matuojant pagal atitinkamus 
suderintuosius arba Lietuvos standartus, priimtus pagal Europos Sąjungos suderintuosius standartus. 
Pagal šį teisės aktą pramoginiai laivai, turintys bortinius ir varomuosius laivagalio variklius be tiesioginio 
išmetimo, asmeniniai laivai ir užbortiniai bei laivagalio varomieji varikliai su tiesioginiu išmetimu turi 
būti projektuojami, statomi ir surenkami taip, kad triukšmas, išmatuotas suderintuosiuose standartuose 
(EN ISO 14509) nurodytų bandymų metu, neviršytų nustatytų ribinių verčių ( 9.1 lentelė). 

9.1 lentelė. Pramoginių laivų skleidžiamo triukšmo ribinės vertės. 

Vieno variklio galia, 

kW 

Maksimalus garso slėgio lygis = LpASmax, dB 

PN ≤ 10 67 

10 < PN ≤ 40 72 

PN > 40 75 

*kai PN = projektinė variklio galia, kW, esant projektiniam greičiui, ir LpASmax = maksimalus garso slėgio lygis, 
dB. 

Visų tipų variklių grupėms, susidedančioms iš dviejų ir daugiau variklių, gali būti leidžiama papildomai 3 
dB. 

Detaliojo plano sudėtyje turi būti pateikti planuojamų ūkinių veiklų triukšmo rodikliai, triukšmo sklaidos 
skaičiavimo ir modeliavimo duomenys, įvertintas atitikimas visuomenės sveikatos saugos teisės aktų 
reikalavimams, reikalui esant turi būti numatytos efektyvios triukšmo valdymo priemonės.  

Statybos darbų sukeliamas triukšmas 

Laikini triukšmo efektai Laivų kapinių įlankos valymo ir gilinimo darbų metu yra trumpalaikiai. 

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos 2004 m. spalio 26 d. Triukšmo valdymo įstatymu Nr. IX-2499 (Žin., 
2004-11-11, Nr. 164-5971) antro skirsnio „Triukšmo valdymas“, 14 straipsnio 2 ir 3 punktais,  triukšmo 
šaltinių valdytojai, planuojantys statybos, remonto, montavimo darbus gyvenamosiose vietovėse, privalo 
ne vėliau kaip prieš 7 kalendorines dienas iki šių darbų pradžios pateikti savivaldybės institucijoms 
informaciją apie triukšmo šaltinių naudojimo vietą, planuojamą triukšmo lygį ir jo trukmę per parą, 
triukšmo mažinimo priemones. Triukšmo šaltinių valdytojai privalo laikytis nustatytų triukšmo ribinių 
dydžių ir užtikrinti, kad naudojamų įrenginių triukšmo lygis neviršytų vietovei, kurioje naudojami 
triukšmo šaltiniai, nustatytų triukšmo ribinių dydžių.  

Statybos techniniuose projektuose turi būti numatytos visos būtinos prieštriukšminės priemonės, 
leidžiančios pasiekti, kad artimiausioje gyvenamojoje ir visuomeninės paskirties aplinkoje ir pastatuose 
statybos bei planuojamos ūkinės veiklos vykdymo metu nebūtų viršijami ribiniai triukšmo dydžiai.  

9.1.4. Poveikis ekonominiams ir socialiniams aspektams (darbo rinka, naujų veiklų atsiradimas, 
konkurencingumas, investicijų srautai ir t.t.) 

Bendrojo plano sprendiniai sudarys sąlygas rezervuoti teritorijas, kuriose atsižvelgiant į tvarios plėtros 
principus būtų vystoma rekreacinė ir techninė infrastruktūra. Bet kokia planinga plėtra turi tiesioginę 
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teigiamą įtaką vietos (ir aplinkinių rajonų) gyventojų socialinei-ekonominei būklei, gyventojų užimtumui 
ir pragyvenimo lygiui. 

Rekreacinei veiklai tinkamų teritorijų rezervavimas, mažųjų pramoginių laivų uosto bei jo aptarnavimui 
reikalingos infrastruktūros vietų  numatymas bei poilsiautojų ir eismo dalyvių aptarnavimo (prekybos, 
maitinimo paslaugų) zonos suformavimas Smiltynėje užtikrins nagrinėjamos teritorijos panaudojimą 
socialinėms reikmėms, šiose vietose susidarys prielaidos paslaugų sferos plėtotei.  

Palankios aplinkos, naujoms verslo įmonėms kurtis, numatymas detaliajame plane sudarys sąlygas naujų 
darbo vietų steigimui, o tai prisidės prie regiono gyventojų pragyvenimo lygio kilimo. Naujų darbo vietų 
pasiūla taip pat sumažins darbingo amžiaus emigruojančių žmonių skaičių, ko pasekoje sumažės 
demografinės senatvė ilgalaikėje perspektyvoje. 

Lietuvos pajūryje yra 3 registruoti vidaus vandenų uostai: „Pilies jachtų“ pramoginių laivų uostas 
Klaipėdoje, „Uostadvario vidaus vandenų“ keleivinis, krovininis, pramoginių laivų uostas Šilutės raj. ir 
„Nidos keleivinis vidaus vandenų uostas“ - pramoginių laivų uostas Nidoje, taip pat keletas prieplaukų, 
kurių didžioji dalis nėra tinkamos jūrinėms pramogoms plėtoti, nes yra toli nuo jūros ar įrengtos sekliuose 
vandenyse. Detaliojo plano sprendinių įgyvendinimas leistų atnaujintų esamą priekrantės laivybos 
infrastruktūrą, užtikrinant vidaus vandenų kelių ir rekreacinės laivybos sektorių plėtrą, bei sudarytų 
sąlygas naujų investicijų pritraukimui į vakarų Lietuvos regioną. 

Detaliojo plano sprendiniai užtikrins nuo seno Kuršių nerijoje susiformavusio turizmo ir rekreacijos 
sektorių vystymą.  Prioritetas bus teikiamas natūralių gamtinių vertybių išsaugojimui bei krantinės ties 
Klaipėdos sąsiauriu sutvarkymui bei pritaikymui rekreacinėms veikloms. Sklypo skirto mažųjų 
pramoginių laivų (jachtų) uostui suformavimas Smiltynėje leis pagerinti vieną iš pagrindinių vakarų 
Lietuvos regiono privalumų – patrauklumą atvykstančiam bei vietiniam turizmui. 

Apibendrinant galima teigti, kad įgyvendinant detaliojo plano koncepcijos sprendinius laukiamos 
teigiamos ilgalaikės pasekmės gyventojams ir verslininkams, kadangi išryškinami Klaipėdos miesto bei 
KNNP strateginiai principai. Žvelgiant iš ilgalaikės perspektyvos detaliojo plano sprendiniai sudarys 
sąlygas įvairiapusiškų rekreacinių teritorijų vystymuisi Smiltynėje, kas paskatins ne tik vietinių, bet ir 
užsienio turistų atvykimą į pajūrį, todėl yra numatomas teigiamas ir ilgalaikis sprendinių poveikis.  

9.1.5 Poveikio visuomenės ir jo sveikatai, materialiajam turtui, socialinei ir ekonominei aplinkai mažinimo 
priemonės 

Šalies rekreacinių teritorijų bei turizmo ištekliai yra vienas iš svarbiausių konkurencinių pranašumų 
siekiant pritraukti turistus ir padidinti ekonominę turizmo naudą. Atsižvelgiant į turizmo sklaidą Lietuvos 
teritorijoje bei turistų srautų pasiskirstymą, pajūris yra svarbiausias ir populiariausias regionas, todėl čia 
turi būti užtikrintas rekreacinių teritorijų bei infrastruktūros vystymas. 

Saugant visuomenės sveikatos aplinką nuo potencialios taršos Lietuvoje galioja eilė įstatymų, visuomenės 
sveikatos saugos ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių teritorijų ir ūkinių veiklų planavimą, planuojamos 
ūkinės veiklos poveikio visuomenės sveikatai vertinimą, gyvenamosios bei visuomeninės paskirties 
objektų aplinkos taršos dydį. Tai:  

• Lietuvos Respublikos visuomenės sveikatos priežiūros įstatymas; 
• Lietuvos Respublikos triukšmo valdymo įstatymas; 
• Lietuvos Respublikos geriamojo vandens įstatymas; 
• Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatymas; 
• Lietuvos Respublikos statybos įstatymas; 
• Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymas; 
• Lietuvos Respublikos aplinkos oro apsaugos įstatymas; 
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• Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. birželio 13 d. įsakymas Nr. V-604 
„Dėl Lietuvos higienos normos HN 33:2011 „Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir 
visuomenės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje“ patvirtinimo“ (Žin., 2011, Nr.75-3638); 

• Lietuvos higienos norma HN 35:2007„Didžiausia leidžiama cheminių medžiagų (teršalų) 
koncentracija gyvenamosios aplinkos ore“; 

• Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2007 m. gruodžio 21 d. įsakymas Nr. V-1055 
dėl Lietuvos higienos norma HN 92:2007 „Paplūdimiai ir jų maudyklų vandens kokybė“ (Žin., 
2007, Nr. 139-5716; 2008, Nr. 32-1121; 2009, Nr. 66-2642; 2011, Nr. 30-1403, Nr. 161-7657; 
2012, Nr. 31-1456); 

• Lietuvos higienos normos HN 60:2004 „Pavojingų cheminių medžiagų didžiausios leidžiamos 
koncentracijos dirvožemyje“; 

• Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir sveikatos apsaugos ministro 2007 m. birželio 11 d. 
įsakymas Nr.D1-239/V-469 „Dėl LR SAM 2000 m. spalio 30 d. įsakymo Nr.471/582 dėl teršalų, 
kurių kiekis aplinkos ore vertinamas pagal Europos sąjungos kriterijus, sąrašo patvirtinimo ir 
ribinių aplinkos oro užterštumo verčių nustatymo“ pakeitimo (Žin., 2000, Nr. 100-3185; 2007, 
67-2627; 2008, Nr. 70-2688); 

• Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir sveikatos apsaugos ministro 2010 metais liepos 7 d. 
įsakymas Nr. D1-585/V-611 „Dėl aplinkos oro užterštumo sieros dioksidu, azoto dioksidu, azoto 
oksidais, benzenu, anglies monoksidu, švinu, kietosiomis dalelėmis, ir ozonu normų 
patvirtinimo“ (Žin., 2010, Nr. 82-4364). 

• Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m. rugpjūčio 19 d. įsakymu Nr.V-586 
patvirtintos Sanitarinių apsaugos zonų ribų nustatymo ir režimo taisyklės (Žin., 2004, Nr.134-
4878), 

• Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1992 m. gegužės 12 d. nutarimas Nr.343 „Dėl specialiųjų 
žemės ir miško naudojimo sąlygų patvirtinimo“ (Žin., 1992, Nr.22-652; 1996, Nr.2-43, Nr.43-
1057; 2007, Nr.105-4294; 2011, Nr.89-4249) 
 

Siekiant apsaugoti gyvenamąją aplinką ir žmonių sveikatą nuo taršos, formuoti sveiką gyvenamąją, darbo 
ir poilsio aplinką, suderinti valstybės, savivaldybių, įmonių, kitų fizinių ir juridinių asmenų ar jų grupių 
interesus Lietuvoje yra reglamentuojamas saugių gyvenamajai aplinkai ir žmonių sveikatai sanitarinių 
apsaugos zonos (toliau-SAZ) ribų nustatymas. Vykdant ūkinę komercinę veiklą, kuri yra 
epidemiologiškai svarbi arba susijusi su žmogaus gyvenamosios aplinkos tarša, ūkinės veiklos 
organizatorius privalo projektuoti ir įrengti aplink šiuos statinius sanitarinės apsaugos zonas. Sanitarinės 
apsaugos zonos ribos nustatomos rengiant bendruosius, specialiuosius ir detaliuosius planus ar atliekant 
ūkio subjektų rekonstrukcijas, gamybos proceso modernizavimą ar keitimą, kurių metu pasikeičia 
planuojamos ūkinės veiklos rūšis ar jos intensyvumas. Sanitarinės apsaugos zonos ribos gali būti 
nustatomos pagal teisės aktų nustatytus SAZ ribų dydžius arba atliekant poveikio visuomenės sveikatai 
vertinimą, kuris gali būti atskiras arba poveikio aplinkai vertinimo proceso dalis, SAZ tikslingumą ir ribų 
dydžius pagrindžiant poveikio visuomenės sveikatai ataskaitoje, kuri gali būti atskira arba poveikio 
aplinkai vertinimo ataskaitos dalis. 

Sanitarinių apsaugos zonų ribų dydžius, kai neatliekamas poveikio visuomenės sveikatai vertinimas, 
nustato  Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m. rugpjūčio 19 d. įsakymu Nr. V-586 
patvirtintos Sanitarinių apsaugos zonų ribų nustatymo ir režimo taisyklės bei Lietuvos Respublikos 
Vyriausybės 1992 m. gegužės 12 d. nutarimu Nr.343 patvirtintos Specialiosios žemės ir miško naudojimo 
sąlygos. 

Šie teisės aktai nenustato detaliuoju planu planuojamoms ūkinėms veikloms sanitarinių apsaugos 
zonų dydžių. 
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Siekiant nesukelti reikšmingų tiesioginių, netiesioginių, kaupiamųjų, sąveikaujančių (sinergetinių), 
trumpalaikių, vidutinės trukmės, ilgalaikių, nuolatinių, laikinų, neigiamų pasekmių aplinkai, tuo pačiu 
visuomenei ir jos sveikatai, vystant Plano koncepcijoje numatytas ūkines veiklas, kiekvienu konkrečiu 
atveju, vadovaujantis visuomenės sveikatos teisės aktų nuostatomis, būtina įvertinti numatytų veiklų 
galimą poveikį sveikatos aplinkos komponentams, t.y. aplinkos orui, gyvenamosios ir visuomeninės 
paskirties objektų teritorijos akustinės aplinkos kokybei. 

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais Detaliojo plano sprendiniuose numatytose 
planuojamoje teritorijoje kiekvienas konkretus ūkinės veiklos objektas turi būti planuojamas ir 
projektuojamas atliekant teisės aktais nustatytas poveikio aplinkai vertinimo, poveikio visuomenės 
sveikatai vertinimo, kuris gali būti atskiras arba poveikio aplinkai vertinimo proceso dalis, procedūras bei 
teisės aktų nustatyta tvarka nustatant sanitarinių apsaugos zonų ribas. 

Kiekvieno pagal Detaliojo plano teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintus sprendinius rengiamo objekto 
statybos projektas turi būti rengiamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. 
rugsėjo 27 d. įsakymu Nr. D1-808 (Žin., 2010, Nr. 115-5902, Nr. 133; 2011, Nr. 45) patvirtinto 
Statybos techninis reglamento STR 1.05.06:2010 „Statinio projektavimas“ reikalavimais. Priklausomai 
nuo statinio paskirties, statybos rūšies, turi būti parengtos visos būtinos tam statiniui pastatyti ir naudoti 
Projekto dalys, kurių sprendiniai įgyvendintų esminius, tame tarpe ir visuomenės sveikatos saugos, 
reikalavimus. Statybos projektuose privalo būti pateikiami duomenys apie konkrečiai planuojamą ūkinę 
veiklą: informacija apie galimo poveikio aplinkai šaltinius: cheminę, fizikinę, biologinę ar kitų 
reglamentuojamų veiksnių taršą (pateikiant skaičiavimo duomenis), aplinkos oro taršą (numatomų išmesti 
teršalų pavadinimus, orientacinį jų kiekį per metus), teršalų sklaidos skaičiavimo duomenis,  taip pat 
pateikiami duomenys apie statinio atitiktį visuomenės sveikatos saugos teisės aktų reikalavimams ir juos 
pagrindžiantys skaičiavimai.  

Atsižvelgiant į rengiamo Detaliojo plano apimamą teritoriją, pobūdį, dydį, planuojamos veiklos sąlygas, į 
tai, kaip Detaliojo plano sprendiniai veikia kitus teritorijų planavimo dokumentus, bei į tai kaip Detaliojo 
plano sprendiniai gali sukelti gyvenamosios ir visuomeninės paskirties objektų aplinkos kokybės normų 
arba ribinių verčių viršijimus, galima numatyti, kad reikšmingų pasekmių sveikatos aplinkai ir žmonių 
sveikatai įgyvendinant Detaliojo plano sprendinius, teisės aktų nustatyta tvarka vykdant teritorijų 
planavimo, poveikio aplinkai ir visuomenės sveikatai vertinimo bei statybų projektavimo procedūras, 
nebus. 
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9.2. DETALIOJO PLANO SPRENDINIŲ ĮGYVENDINIMO PASEKMĖS BIOLOGINEI ĮVAIROVEI 

9.2.1 Gamtinių buveinių bei ES svarbos gamtinių buveinių charakteristika (pagrindinės augalų ir gyvūnų 
rūšys, retosios rūšys) 

Planuojama teritorija yra Kuršių nerijos nacionaliniame parke, Smiltynėje ir  patenka į Smiltynės 
urbanizuotą,  saugomą rekreacinio prioriteto bei konservacinio prioriteto (Hageno gūburio 
geomorfologinis draustinis ir Alksnynės kraštovaizdžio draustinis) (KNNP planavimo schema 
(generalinis planas), patvirtinta LRV 2012-06-06, Nr. 702 nutarimu)  zonas (9.2 pav.).  

 

9.2 pav. Nagrinėjamos teritorijos sąsaja su KNNP tvarkymo planu. 

Alksnynės kraštovaizdžio draustinis tuo pačių  patenka į Natura 2000 Kuršių nerijos nacionalinis parkas 
(PAST) ir Kuršių nerija (BAST) teritorijas (9.2.1 lentelė). Gretimybėse yra Natura 2000 teritorijos  PAST 
ir BAST Kuršių marios bei Kuršių marių biosferos poligonas. 

9.2.1 lentelė. Saugomos teritorijos 
Saugoma teritorija Apsaugos statusas Preliminarus buveinių 

plotas, ha 
Saugomos vertybės 

Kuršių nerijos 
nacionalinis parkas 

Nacionalinis parkas 
Dalis teritorijos turi 
paukščių ir 
buveinių apsaugai 

 
 
27219.00477867 ha 

Išsaugoti vertingiausią gamtiniu bei 
kultūriniu požiūriu Lietuvos pajūrio 
kraštovaizdžio kompleksą su unikaliu 
Europoje kopagūbriu bei 
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Saugoma teritorija Apsaugos statusas Preliminarus buveinių 
plotas, ha 

Saugomos vertybės 

svarbios teritorijos 
statusą 

etnokultūrinio paveldo vertybes 

BAST Kuršių 
nerijos 
(LTNER0005) 
 
 
 
 
 
 
 
PAST Kuršių 
nerijos nacionalinis 
parkas 
 (LTKLAB001) 
 
 

NATURA 2000 
teritorija, turi 
buveinių apsaugai 
svarbios teritorijos 
statusą 
 

24996 ha 
Ribos sutampa su Kuršių 
nerijos nacionalinio parko 
ribomis, išskyrus 
rekreacinės bei kitos 
(gyvenamosios) paskirties 
prioriteto funkcines zonas 

1110, Smėlio seklumos; 1150, 
Lagūnos; 2110, Užuomazginės 
pustomos kopos; 2120, Baltosios 
kopos; 2130, Pilkosios kopos; 2140, 
Kopų varnauogynai; 2170, kopų 
gluosnynai; 2180, Medžiais 
apaugusios pajūrio kopos; 2190, 
drėgnos tarpkopės; 2320, Pajūrio 
smėlynų tyruliai; Pajūrinė linažolė 

NATURA 2000 
teritorija, turi 
paukščių apsaugai 
svarbios teritorijos 
statusą 
 

Ribos sutampa su Kuršių 
nerijos nacionalinio parko 
ribomis, išskyrus 
rekreacinės bei kitos 
(gyvenamosios) paskirties 
prioriteto funkcines zonas 

Juodieji pesliai; Jūriniai ereliai; 
Ligutės; Dirvoniniai kalviukai; 
Migruojančių ir žiemojančių vandens 
paukščių sankaupų vietos Baltijos 
jūroje ir Kuršių mariose 

 

Augmenija 

Planuojama teritorija, apsodinta paprastosios ir kalninės pušies želdiniais, vietomis įsiterpia pakaitiniai 
beržynai ar mišrūs medynai. Pamario juostai būdingi juodalksnynai. Bemiškėse teritorijose auga sausiems 
dirvožemiams būdinga žolinė augmenija. 

Varliagyviai ir ropliai 

Planuojamoje teritorijoje  sutinkami varliagyviai (pilkoji ir žalioji rupūžės bei pievinė varlė) ir  ropliai  - 
gluodenas, vikrusis driežas. 

Paukščiai 

Planuojama teritorija nepasižymi paukščių įvairove. Perėjimo laikotarpių dominuoja miško paukščiai: 
kikiliai, zylės, strazdai, geniai, pečialindos, devynbalsės ir kt. Marių pakrantėse stebimos didžiosios antys, 
kirai (paprastieji, rudagalviai, sidabriniai), kai kurios tilvikų rūšys (krantiniai tilvikai). Migracijų 
laikotarpiai „Laivų kapinių“ teritorijoje apsistoja vandens paukščiai. Čia ilsisi ir maitinasi negausūs 
didžiųjų ir mažųjų dančiasnapių, klykuolių ir gulbių giesmininkių būreliai, nesustodami, tranzitu migruoja 
gausybe smulkių žvirblinių paukščių. Paukščių apsaugos požiūriu, šioje teritorijoje nėra svarbi retomis, 
saugomomis paukščių rūšimis. Retų paukščių, įtrauktų į Lietuvos raudonąją knygą ir Europos saugomų 
paukščių sąrašus nestebėta. 

Žinduoliai 

Planuojamoje teritorijoje lankose būdingi Kuršių nerijos gyvūnai – briedžiai, stirnos, šernai, lapės, kiškai, 
ežiai. Kartais užklysta pavieniai bebrai, žiemą, ant marių ledo stebimos ūdros veiklos pėdsakai, kadangi 
šios abi rūšys yra plačiai paplitusios tai statybos darbai neturėtu reikšmingo poveikio jų vietinei 
populiacijai. Vakarais virš marių skraido šikšnosparniai. 
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9.2.2. Informacija apie Klaipėdos sąsiaurio ichtiofauną ir dugno biotopus 

Ichtiofauna 

Kuršių marios žuvininkystės požiūriu yra pats vertingiausias Respublikos vandens telkinys. Mariose 
sutinkama daug praeivių žuvų rūšių, kurios migruoja Klaipėdos protaka. Šiaurinėje Kuršių marių dalyje 
(ruožas Alksnynė – Kiaulės nugara) taip pat gausu  vertingų žuvų rūšių. Kadangi šioje akvatorijoje vyksta 
intensyvios žuvų migracijos, verslinė žvejyba čia draudžiama. 

5 praeivės rūšys yra ypač svarbios Klaipėdos sąsiauryje bei šiaurinėje Kuršių marių dalyje: lašišos 
perpelės, žiobriai ir šlakiai priklauso saugomoms žuvų rūšims bei stintos (kaip svarbi verslinių žuvų 
rūšis), šių žuvų neršto laikotarpiai pateikti 9.2.2 lentelėje. 

Klaipėdos sąsiauryje ryškiai kinta vandens fizinės ir cheminės savybės priklausomai nuo vėjų ir srovių 
krypties, todėl ichtiocenozių struktūra yra labai sudėtinga ir greitai besikeičianti. 

Protakoje sutinkamos įvairių ekologinių grupių rūšys. Vyraujant srovei iš jūros, sutinkamos daugelis 
jūrinių žuvų rūšių: strimelės, menkės, upinė plekšnės ir kt. Vis tik dažniausiai vyrauja gėlavandenių žuvų 
rūšys: karšis, sterkas, plakis, kuoja, ešerys ir kt. Migracijų metu dažnai sutinkamos praeivių žuvų rūšys: 
stinta, perpelė, žiobris, lašiša, šlakys, sykas. Pastaraisiais metais vis dažniau sutinkama invazinė rūšis – 
juodažiotis grundalas. 

 
9.2.2 lentelė. Svarbiausių Kuršių marių žuvų neršto laikotarpiai 
Vasaris Kovas Balandis Gegužė Birželis Liepa Lapkritis Gruodis 
Stinta 
 

Stinta 
Lydeka 
Salatis 
Pūgžlys 
Ešerys 
 

Stinta 
Lydeka 
Salatis 
Pūgžlys 
Ešerys 
Perpelė 
Strimelė 
Kuoja 
Menkė 
Karšis 
Karosas 
Starkis 

Perpelė 
Strimelė 
Kuoja 
Menkė 
Karšis 
Karosas 
Starkis 
Raudė 
Plakis 
Gružlys 
Ožka 
Šamas 
Tr. dyglė 

Perpelė 
Karosas 
Raudė 
Plakis 
Lynas 
Gružlys 
Šamas 
Tr. dyglė 

Perpelė 
Lynas 

Sykas 
Vėgėlė 

Sykas 
Vėgėlė 

 
Dugno biotopai 
 
Vienas svarbiausių Klaipėdos sąsiaurio bruožų yra ypač didelis erdvinis akvatorijos heterogeniškumas bei 
nuolatinė sąsiaurio kaita dėl žmogaus ūkinės veiklos.  

Dinamiškos sąsiaurio akvatorijos ekologinės sąlygos lemia mozaikišką hidrobiocenozių pasiskirstymą. 

Priklausomai nuo ekologinių sąlygų Klaipėdos sąsiauryje išskiriami keli pagrindiniai dugno biotopų tipai: 

1. uosto akvatorijos dalys, kuriose vandens apykaita maža, o  dugno nuosėdos netinkamos 
daugeliui zoobentoso rūšių, todėl dugno faunos nėra arba ji dugno nuosėdose įsikuria tik 
sezoniškai. Tokios sąlygos susidaro Žiemos uoste, „Baltijos“ laivų statyklos akvatorijoje, Malkų 
įlankoje. Dažniausiai pasitaiko Oligochaeta ir Chironomidae taksonams priklausanti dugno 
fauna.  
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2. uosto akvatorijos dalyse, kur aplinkos sąlygos kiek palankesnės (atviroje sąsiaurio dalyje) 
nuolat randamos tolerantiškos aplinkos pokyčiams dugno faunos rūšys. Pavasarį šioje dalyje 
makrozoobentoso gausumas ir biomasės ženkliai didesnis nei rudenį.  
3. uosto akvatorijos dalyse kur aplinkos būklė  - gera, ties jūros vartais, arti Danės upės 
žiočių ir Kiaulės nugaros protakose ekologinės dugno sąlygos sąlygotos jūrinio vandens 
poveikio. Be gėlavandenių rūšių, aptinkamos ir jūrinės rūšys. 

9.2.3. Vertinamas galimas poveikis sausumos gamtinėms buveinėms, ES svarbos gamtinėms buveinėms bei 
saugomoms rūšims, dugno biotopams, ichtiofaunai 

Bestuburiams, varliagyviams ir ropliams poveikis statybos metu nenumatomas. 
Poveikis saugomos paukščių rūšims mažai tikėtinas ir galimas tik statybos metu ir jei tik darbai bus 
vykdomi paukščių veisimosi metu (balandį – liepą).  
Saugomų žinduolių rūšių nėra, neigiamas poveikis nenumatomas. Darbų metų galimas smulkių žinduolių 
individų žūtis.  

9.2.4. Galimo poveikio biologinei įvairovei sumažinimo ar kompensavimo priemonės 

Vykdant statybos darbus užtikrinti gretimo miško buveinių apsaugą nuo mechaninio technikos poveikio   
(vengti sunkios technikos ir transporto judėjimą miško keliukais, numatyti iškasto grunto laikiną 
sandėliavimą ir kt). 

Bestuburiai, varliagyviai ir ropliai. Statybos metu stengtis  naudoti vikšrinę techniką, o pagrindinius 
kasimo, pervežimo darbus atlikti spalio – kovo mėnesiais. 

Paukščiai ir žinduoliai. Statybų metu reikėtų laikytis papildomų atsargumo priemonių ir triukšmingų 
konstravimo ar kasybos darbų nevykdyti svarbiausiais paukščių migracijos laikotarpiais – balandžio-
gegužės ir spalio mėnesiais. 

Svarbių darbų nevykdyti paukščių ir žinduolių veisimosi laikotarpiu (balandžio- liepos mėn.). 
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9.3. DETALIOJO PLANO SPRENDINIŲ ĮGYVENDINIMO PASEKMĖS DIRVOŽEMIUI IR 
SĄSIAURIO DUGNO NUOSĖDOMS 

9.3.1. Esama dirvožemio būklė analizuojamoje teritorijoje 

Nagrinėjamoje Smiltynės, prie marių, atkarpoje nuo jachtklubo iki pakrantės rago už laivų kapinių, 
teritorijoje dirvožemių danga, kaip ir visoje Kuršių nerijoje, yra eolinės kilmės, bei vyrauja smėlžemių 
dirvožemio tipas (9.3 pav.). 

 
9.3 pav. Vyraujantis dirvožemio tipas planuojamos teritorijos plote. 

9.3.2. Dugno nuosėdų sudėtis ir užterštumas „Laivų kapinių“ įlankoje 

Nagrinėjamo detaliojo plano Smiltynės, prie marių, atkarpoje nuo jachtklubo iki pakrantės rago už laivų 
kapinių teritorijoje, laivų kapinių įlankoje yra numatoma akvatorijos valymo ir gilinimo darbai, mažųjų 
pramoginių laivų (jachtų) uosto molų ir prieplaukų įrengimas. Įlankos akvatorijos gilinimo ir valymo 
metu bus iškasama Klaipėdos sąsiaurio dugno nuosėdos. 

KU BPATPI 2011 m. atliko Kuršių marių Laivų kapinių įlankos grunto tyrimus, vadovaujantis LAND 
46-2002 „Grunto kasimo jūrų ir jūrų uostų akvatorijose bei iškastų gruntų tvarkymo taisyklės“ 
reikalavimais. Grunto mėginiai buvo imami 2011 m. sausio 13 d. bei kovo 14 d. dvylikoje stočių (9.3.2 
pav.). 
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                  A) 2011 sausio 13 d.       B) 2011 kovo 14 d. 

9.3.2 pav. Laivų įlankos grunto mėginių ėmimo schema. 
 
Laivų kapinyno įlankoje,  2011 sausio 13 d. tyrimo vietose, nustatyti keturi grunto tipai: smulkus smėlis, 
aleuritingas smėlis, aleuritinis smėlis ir smėlingas dumblas. Smulkus smėlis su maža dumblo priemaiša  
nustatytas tik dviejuose stotyje (LK-4 ir LK-6). Kitose stotyse nustatytas dumblingas gruntas, kuriame 
dumblo kiekis kintamas ir maksimaliai siekia virš 50 procentų. Tačiau pagal LAND 46-2002 tik vienas 
mėginys priskiriamas dumblo nuosėdų tipui (LK-1, smėlingas dumblas), o kiti trys - smėlio nuosėdoms 
(LK-2, aleuritinis smėlis, LK-3 ir LK-5 aleuritingas smėlis). 

2011 m. kovo 14 d. tirtose vietose vyrauja  aleuritingas smėlis. Smėlis tamsiai pilkos spalvos. Organinės 
medžiagos kiekis nuo 2,13 iki 4,48 %.  Didesnis dumblo frakcijų kiekis  (15-23 %) nustatytas stočių LK-
05 A, B, C rajone. Stočių LK-06 A, B, C rajone dumblo kiekis nesiekia 10 %. 

Grunto užterštumo vertinimas atliktas pagal LAND 46-2002 1-ąjį kenksmingų medžiagų sąrašą. Tirtos 
šios kenksmingos medžiagos: naftos produktai, sunkieji metalai (varis, švinas, cinkas, nikelis kadmis, 
chromas gyvsidabris, arsenas), polichlorbifenilai ir poliaromatiniai angliavandeniliai).  

Nagrinėjamoje Laivų kapinių įlankoje yra paplitęs II užterštumo klasės smulkus ir aleuretingo smėlio 
gruntas.  

9.3.3. Veiklos sąlygojami dirvožemio pokyčiai. 

Pagal Lietuvos higienos normoje HN 60:2004 (Žn. Nr. 41-1357) pateikiamą klasifikaciją, nagrinėjamame 
plote vyrautis dirvožemio tipas (smėlis)  yra priskiriamas atspariems pažeidimams cheminės taršos 
poveikiui. 

Nagrinėjamo detaliojo plano Smiltynės, prie marių, atkarpoje nuo jachtklubo iki pakrantės rago už laivų 
kapinių teritorijoje, laivų kapinių įlankoje yra numatoma įrengti pažintinius pėsčiųjų bei dviračių takus, 
poilsio, automobilių stovėjimo aikšteles bei privažiavimo kelius taip pat statyti teritorijų apšvietimo 



Teritorijos Smiltynėje, prie marių, atkarpoje nuo jachtklubo iki pakrantės rago už laivų kapinių detalusis 
planas. Strateginio pasekmių aplinkai vertinimo ataskaita 
       
 

 39 

įrenginius, 100 vnt. mažųjų pramoginių laivų (jachtų) uosto ir jūrinio paveldo parko infrastruktūros 
pastatus ir statinius bei sutvarkyti želdynus ir esamą krantinę. Minėtiems detaliojo plano sprendiniams 
įgyvendinti gali prireikti nuimti esamą viršutinį dirvožemio sluoksnį, siekiant įrengti asfaltuotą dangą. 

Pašalinus dirvožemio derlingąjį/viršutinį sluoksnį, ilgam laikui sumažės dirvožemio derlingumas, tačiau, 
pasikeitus žemės naudojimo paskirčiai, šis pokytis tampa nereikšmingu. Įvykdžius statybos darbus, 
atliekama mechaniškai pažeisto ir laikinai nuimto dirvožemio rekultivacija – nuimtas ir išsaugotas 
derlingas dirvožemio sluoksnis panaudojamas dirvožemio rekultivacijai.  

Detaliojo plano sprendiniai yra numatomi miškų ūkio paskirties žemėse, todėl turės įtakos miško 
dirvožemiui – statybų metu, kur nėra antropogeniškai paveikto dirvožemio sluoksnio, galimas miško 
paklotės suardymas ir sumaišymas su viršutiniu dirvožemio sluoksniu palengvins mechaniškai pažeisto 
dirvožemio derlingumo atsistatymą. Kitoks poveikis dirvožemiui yra mažai tikėtinas. 

9.3.4. „Laivų kapinių“ įlankos valymo darbų apimtys 

Siekiant įgyvendinti detaliojo plano sprendinius Klaipėdos sąsiauryje, „Laivų kapinių“ įlankoje, ir įrengti 
100 vnt. talpos mažųjų pramoginių laivų (jachtų) prieplaukas yra būtiną, jog uosto akvatorijos gylis siektų 
nuo 3 m prie krantinių iki 4 m prie natūralios Klaipėdos sąsiaurio ribos (esamas įlankos gylis dėl 
uždumblėjimo ir susikaupusių sąnašų kinta nuo 0,5 m prie esamos krantinės iki 3,5 m prie Klaipėdos 
sąsiaurio ribos).  

„Laivų kapinių“ valymo darbai turi būti atliekami atsižvelgiant į Klaipėdos miesto savivaldybės 
užsakymu anksčiau parengtus ir patvirtintus ūkinės veiklos planus ir programas. 

9.3.5. Galimo poveikio sumažinimo ar kompensavimo priemonės 

Planuojamame Laivų kapinių įlankos valymo rajone yra paplitęs II užterštumo klasės smulkaus ir 
aleuritinio smėlio gruntas. Šios klasės gruntą leidžiama gramzdinti jūroje už priekrantės zonos (giliau už 
30 m) esančiuose teritoriniuose vandenyse, iš anksto numatytose vietose. Klaipėdos sąsiauryje iškastas 
gruntas turi būti tvarkomas vadovaujantis 2011 balandžio 5 d. LR Aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-286 
(Žin. 2011, Nr. 43-2050). 

Rekomenduojama iškastą gruntą gramzdinti Klaipėdos uosto giliavandeniame dampinge. 

Visos pėsčiųjų bei dviračių takų tiesimo bei detaliojo plano teritorijoje numatomų statybų atliekos turi 
būti pašalintos, taip minimizuojant galimą cheminį poveikį dirvožemiui.  
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9.4. DETALIOJO PLANO SPRENDINIŲ ĮGYVENDINIMO PASEKMĖS VANDENIUI 

9.4.1. Esami vandens ištekliai planuojamoje teritorijoje 

Teritorijos Smiltynėje, prie marių, atkarpoje nuo jachtklubo iki pakrantės rago už laivų kapinių 
detaliajame plane yra nagrinėjama ir Klaipėdos sąsiauriui priklausanti „Laivų kapinių“ įlanka. 

Klaipėdos sąsiauris priskiriamas labai pakeistų vandens telkinių (LPVT) grupei. Jame koncentruojasi 
Klaipėdos valstybinio jūrų uosto veikla. Natūralus krantas rytinėje dalyje ir didžiojoje dalyje vakarinio 
kranto yra pakeistas uosto krantinėmis. Sąsiaurio hidrodinaminis ir nešmenų transporto režimas yra 
pakeistas pastačius ir vėliau rekonstravus uosto vartus, taip pat – nuo 1925 metų vykdant uosto 
akvatorijos gilinimo darbus, dėl kurių pasiektas 14 m gylis. Dėl šių priežasčių Klaipėdos sąsiauris 
priskirtas LPVT. Klaipėdos sąsiaurio ribomis laikomos fizinės  geografinės telkinio ribos – nuo uosto 
vartų iki Kiaulės nugaros. 

Vadovaujanti LR geologijos tarnybos duomenimis šiaurinė nagrinėjamos teritorijos dalis patenka į 
Klaipėdos miesto savivaldybės antrosios požeminių vandens telkinių (vandenvietės) sanitarinės apsaugos 
zonos III juostą (9.4 pav.). 

 
9.4 pav. Vandens ištekliai nagrinėjamos teritorijos gretimybėse 

9.4.2. Vandens tiekimas ir nuotekų surinkimas. 

Vadovaujantis Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T2-110 patvirtintu bendruoju planu 
bei LR vyriausybės 2012 m. birželio 6 d.  patvirtintu KNNP tvarkymo planu nagrinėjamoje teritorijoje 
nėra įrengta vandenviečių bei valymo įrenginių. 
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Detaliojo plano sprendiniuose yra numatoma geriamos kokybės vandens tiekimui, žemės sklype Nr. S.9 
(1 priedas), įrengti  vietinę vandens tiekimo sistemą (II grupės vandenvietė, tiekianti iki 100 m3 vandens 
per parą, 10 m atstumu nuo gręžinio nustatant 1-ąją griežto režimo apsaugos juostą ir 50 m atstumu nuo 
gręžinio – taršos apribojimo juostą). 

Tuo atveju, jei miško žemė nebus paversta kitomis naudmenomis ir žemės sklypas Nr. S.9 nebus 
suformuotas, numatoma vandenvietės įrengimo vietos alternatyva uosto teritorijoje – žemės sklype Nr. 
S.6.  

9.4.2.1 Buitinių nuotekų tvarkymas: 

Teritorijos Smiltynėje, prie marių, atkarpoje nuo jachtklubo iki pakrantės rago už laivų kapinių detaliojo 
plano sprendiniuose yra numatoma uosto aptarnavimo pastatų statybą. Nagrinėjamoje teritorijoje  nesant 
buitinių nuotekų valyklos detaliojo plano sprendiniuose yra numatoma vietinė buitinių nuotekų tvarkymo 
sistema, kuri leis užtikrinti į paviršinius vandens telkinius išleidžiamo vandens tinkamą kokybę.  

9.4.2.1 Paviršinių nuotekų tvarkymas: 

Antropogeninės veiklos sąlygojama apkrova yra vienas pagrindinių faktorių lemiančių paviršinių vandens 
telkinių vandens kokybę. Didėjant urbanizuotų teritorijų plotui, paviršinių nuotekų surinkimo, valymo ir 
išleidimo problemos tampa labai aktualios. Siekiant išspręsti su detaliojo plano sprendiniais siejamų naujų 
veiklų nagrinėjamoje teritorijoje vykdymo metu galimai atsirasiančias paviršinio vandens taršos 
problemas, būtina planuojant ūkines veiklas numatyti nuotekų tvarkymo sistemas. 

9.4.3. Galimas poveikis Klaipėdos sąsiaurio vandens kokybei 

Klaipėdos sąsiauris yra priskiriamas LPVT, todėl numatomi detaliojo plano sprendiniai didelės įtakos 
Klaipėdos sąsiaurio vandens kokybei neturės. Tačiau atsižvelgiant į numatomus tokius detaliojo plano 
sprendinius, susijusius su natūralaus žemės paviršiaus pakeitimu asfaltuotu bei buitinių nuotekų 
susidarymui pastačius uostą aptarnaujančios infrastruktūros statinius, būtiną įvertinti galimą Klaipėdos 
sąsiaurio taršą skendinčiomis medžiagomis, azoto bei fosforo junginiais, naftos angliavandeniliais ir kt. 
Pagrindinė su laivyba siejama taršos vandeniui rizika: eksploatacinė tarša, neteisėtas tyčinis ir avarinis 
naftos, kitų kenksmingųjų medžiagų ir atliekų išleidimas. 

9.4.4. Galimo poveikio sumažinimo ar kompensavimo priemonės 

Siekiant sumažinti ar kompensuoti su detaliojo plano sprendiniais susijusių naujų veiklų Smiltynės 
teritorijoje, prie marių, atkarpoje nuo jachtklubo iki pakrantės rago už laivų kapinių galimą poveikį 
vandeniui, buitinės ar komunalinės nuotekos turi būti tvarkomos vadovaujantis LR Aplinkos ministro 
įsakymu Nr. D1-515 patvirtintu „Nuotekų tvarkymo reglamentu“.  

Įgyvendinant detaliajame plane numatytus sprendinius taip pat yra privaloma vadovautis LR Aplinkos 
ministro įsakymu Nr. D1-193 patvirtintu „Paviršinių nuotekų tvarkymo reglamentu“. 

Nuotekos iš laivų turi būti tvarkomos vadovaujantis LR vandens apsaugos įstatymu (Žin., 1997, Nr. 104-
2615; 2000, Nr. 61-1816). 

Lietuvos Respublikos 1992 m. gegužės 12 d. nutarimu Nr.343 patvirtintų Specialiųjų žemės ir miško 
naudojimo sąlygų XX skyriaus “Požeminių vandens telkinių (vandenviečių) sanitarinės apsaugos zonos 
95 punkte nurodoma, kad trečioje požeminių vandens telkinių (vandenviečių) juostoje draudžiama statyti 
mineralinių trąšų, nuodingųjų medžiagų, degalų ir tepalų sandėlius, įrengti nuodingųjų atliekų saugojimo 
aikšteles, sąvartynus, naudoti chemikalus, kurie gali sąlygoti vandenvietės cheminę taršą. 



Teritorijos Smiltynėje, prie marių, atkarpoje nuo jachtklubo iki pakrantės rago už laivų kapinių detalusis 
planas. Strateginio pasekmių aplinkai vertinimo ataskaita 
       
 

 42 

9.5. DETALIOJO PLANO SPRENDINIŲ ĮGYVENDINIMO PASEKMĖS ORUI 

Pagal Detaliojo plano sprendinius aplinkos oro tarša numatoma iš mobilių šaltinių, t.y. laivų ir 
automobilių. Iš autotransporto ir pramoginių laivų į aplinkos orą išmetami kuro degimo produktai: CO, 
NOx, LOJ, KD. Teršalų emisijų skaičiavimai, sklaidos modeliavimai bei jų įtaka visuomenės sveikatai 
bus vertinama vėlesniuose planuojamos teritorijos vystymo etapuose. Planavimo organizatoriai, 
planuojamos ūkinės veiklos užsakovai, rengdami ir tvirtindami teritorijų planavimo dokumentus bei 
planuodami ūkinę veiklą, privalo užtikrinti, kad nebus viršijamos nustatytos ribinės užterštumo vertės ir 
pavojaus slenksčiai, taip pat nebus naudojamos teritorijos, kuriose dėl natūralių ar dirbtinių sąlygų teršalai 
sunkiau išsisklaido. 
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9.6. DETALIOJO PLANO SPRENDINIŲ ĮGYVENDINIMO PASEKMĖS KULTŪROS PAVELDUI 

9.6.1. Informacija apie planuojamoje teritorijoje ir jos aplinkoje esančias kultūros vertybes 

Planuojamoje teritorijoje ir jos artimiausioje aplinkoje kultūros paveldo vertybių, įtrauktų į Kultūros 
vertybių registrą, nėra. Šiaurinė planuojamos teritorijos dalis patenka į urbanistinių ir istorinių draustinių 
(Smiltynės gyvenvietė, unikalus objekto kodas 21809) apsaugai svarbios teritorijos zoną. 

 
9.6 pav. Atrimiausios kultūros paveldo vertybės. 

 
Kiti planuojamos teritorijos apylinkėse (Smiltynės gyvenvietės teritorijoje) esantys istorinės ir kultūrinės 
reikšmės požymius turintys objektai: 

Vila, unikalus objekto kodas – 22126. 

Įregistruota į kultūros vertybių registrą 1996 lapkričio 18 d. Šiame 
objekte yra vertinga: pagrindinis įėjimas iš kiemo į holą. Hole sukti 
laiptai į mansardą, iš mansardos holo patenkama į tris kambarius. 
Pirmame aukšte iš holo patenkama į tarpusavyje pereinamus 
kambarius. 

Vila, unikalus objekto kodas – 15857. 
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Įregistruota į kultūros vertybių registrą 1996 lapkričio 18 d. 
Šiame 1910 m pastatytame Fachverkiniame pastate su (modern) 
secesijos bruožais yra vertinga: pastato plano forma artima 
stačiakampiui, su medinių konstrukcijų priestatu iš kiemo 
pusės. Pirmo aukšto plane yra vidurinė išilginė kapitalinė 
siena. Įėjimai į pastatą yra du: iš rytinės (pagrindinio fasado) 
ir vakarinės (kiemo fasado) pusių. Kiemo pusėje yra atviri 
mediniai laiptai į priestato antrą aukštą. Pirmame aukšte 
koridorius su laiptais yra vakarinės dalies centre. Iš jo 

patenkame į kambarius, patalpos pereinamos. Antrame aukšte patenkame laiptais į holą su koridoriniu 
patalpų išplanavimu. 

 9.6.2. Galimo poveikio kultūros vertybėms įvertinimas 

Artimiausia kultūros paveldo vertybė, Smiltynės gyvenvietė, yra nutolusios 365 m nuo planuojamos 
teritorijos, todėl tiesioginio neigiamo poveikio yra nenumatoma.  

9.6.3. Galimo poveikio kultūros vertybėms mažinimo priemonės 

Įgyvendinant su detaliojo plano sprendiniais susijusias veiklas turi būti laikomasi LR Nekilnojamojo 
kultūros paveldo apsaugos įstatymo Nr. I-933 (Žin. 1995, Nr. 3-37, 2004, Nr. 153-5571, 2008, Nr. 59-
2203, 2012, Nr. 136-6960) 9 straipsnio 3 dalimi.  
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9.7. DETALIOJO PLANO SPRENDINIŲ ĮGYVENDINIMO PASEKMĖS KRAŠTOVAIZDŽIUI 

9.7.1. Informacija apie Hageno gūbrio geomorfologinį draustinį 

Geomorfologiškai vertingas apželdinto nerijos didžiojo kopagūbrio smaigalys su Hageno kalnu (Hageno 
gūbrio geomorfologinio draustinis) (9.7 pav).  
 

 

9.7 pav. Hageno gūbrio geomorfologinis ir Alksnynės kraštovaizdžio draustiniai nagrinėjamos 
teritorijos gretimybėse 

Hageno gūbrio geomorfologinis draustinis, užimantis 159,4358 ha plotą, buvo įsteigtas 2011 spalio 31 d. 
siekiant  išsaugoti geomorfologiškai vertingo apželdinto nerijos didžiojo kopagūbrio smaigalį su Hageno 
kalnu.   

9.7.2. Informacija apie Alksnynės kraštovaizdžio draustinį. 

Alksnynės kraštovaizdžio apylinkės gamtinis kompleksas su apželdintu volinės formos didžiuoju 
kopagūbriu, kauburiuotosios ir duburiuotos pamario bei mišku apaugusio pajūrio palvės kauburynu, 
pajūrio apsauginiu kopagūbriu ir smėlynais, į Lietuvos raudonąją knygą įrašytų augalų ir gyvūnų rūšių 
radvietės, Europos bendrijos svarbos buveinės. 

Alksnynės kraštovaizdžio draustinio plotas - 2112,36 ha. Planuojama teritorija nežymiai patenka į 
šiaurinės Alksnynės kraštovaizdžio draustinio dalį esančią ties Kuršių mariomis (9.7 pav.).  

9.7.3. Informacija apie kraštovaizdžio tipą, mozaikiškumą, natūralumą. 

Kuršių nerija yra neatsiejama Baltijos jūros baseino dalis. Kuršių nerijos, o kartu ir Kuršių marių 
formavimasis prasidėjo maždaug prieš 5 tūkst. metų. Nerijos kraštovaizdžio formavimąsi  išskiriami keli 
etapai. Iki XVI a. būdingi kraštovaizdžio bruožai – parabolinių kopų virtinė išilgai vakarinės nerijos 
pakrantės, apaugusi mišriu mišku. Vėlesniais laikotarpiais stiprios antropogeninės įtakos (miškų 
naikinimas) pasekmėje prasidėjo eroziniai, defliaciniai, eoliniai procesai. Susiformavo naujas 
kraštovaizdis.  Senosios parabolinės kopos buvo perpustytos, formuojantis naujam reljefo elementui – 
didžiajam kopagūbriui. Siekiant sustabdyti smėlio masių slinkimą į nerijos rytinę dalį buvo dirbtinai 
suformuotas pajūrio apsauginis kopagūbris, o didysis kopagūbris apželdintas mišku. 
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Pagal fizinį-geografinį rajonavimą teritorija patenka į Baltijos duburio srities Baltijos jūros pakrantės 
rajoną, kur paviršiau medžiaginė sudėtis – jūriniai ir eoliniai smėliai. Kuršių nerijos visą kraštovaizdžio 
pamatą sukūrė jūra ir vėjas. Kraštovaizdžio elementai dėsningai išsidėstę vakarų - rytų kryptimi. Nerijos 
kraštovaizdį formuoja jūros smėlio paplūdimys su apsauginis kopagūbriu. Paplūdimio plotis Kopgalio - 
Nidos atkarpoje svyruoja nuo 25 iki 70 m ir daugiau pločio, jis sudarytas iš vidutinio ir smulkaus smėlio, 
vietomis (ties Nida, Preila ir kitur) pasitaiko žvyro ir gargždo paplokštainių. Paplūdimys susiaurėja rudenį 
ir žiemą, kai jūroje padažnėja audrų. Iš rytų jūros paplūdimys ribojasi su ištisinio pylimo pavidalo smėlio 
gūbriu – apsauginiu paplūdimio kopagūbriu, kurio vidutinis aukštis – 5-6 m, vietomis siekia 10-12 m 
(Smiltynėje). Apsauginio kopagūbrio plotis siekia 120-130 m. (J. Juknevičienė ir kt., 2007). 

Dabartinis Kuršių nerijos kraštovaizdis antropogenines ir gamtinės veiklos padarinys.  

Planuojamai teritorijai priskirtinos vertingosios savybės – artimiausios supančios aplinkos kultūrinio 
kraštovaizdžio autentiškumas (Kuršių nerijos nacionalinis parkas), marių pakrantės linija, žemės ir jo 
paviršiaus elementai (reljefas), želdynai ir želdiniai.  

9.7.4 Ryšys su Kuršių nerijos kultūriniu kraštovaizdžiu.  

Kuršių nerijos ir jos šiaurinės dalies- Smiltynės kraštovaizdis priskiriamas tikslingai suformuotiems 
kultūriniams kraštovaizdžiams.  

Šiandieninis unikalus Kuršių nerijos kraštovaizdis susiformavo per XIX amžių, kai dėl XVII- XVIII a. 
vykdytos žmogaus ūkinės veiklos (beatodairiški miško kirtimai, intensyvi gyvulininkystė) nerijai virtus 
pustomo smėlio dykyne ir kilus Kuršių marių pakrantės palvėse įsikūrusių gyvenviečių išnykimo grėsmei, 
XIX amžiuje buvo pradėti iki tol neregėto mąsto apsauginio pajūrio pylimo formavimo, palvės ir Didžiojo 
kopagūbrio apželdinimo darbai, kurie tęsėsi iki XX a. pradžios ir buvo vėl atkurta gyventi, dirbti ir ilsėtis 
tinkama aplinka.  

„Suformuotas ir apželdintas apsauginis pajūrio pylimas, apželdinta palvė, sutvirtintas ir kalnapušėmis 
apželdintas Didysis kopagūbris sudaro tvirtą apsauginę žaliąją miško juostą Kuršių marių pakrantės 
palvėje išsidėsčiusioms gyvenvietėms, sudarančioms saugomąją gyvenamąją juostą. Abi šios juostos- 
apsauginė ir saugomoji- sudaro XIX a. suformuoto Kuršių nerijos kultūrinio kraštovaizdžio ekologinio 
stabilumo ir harmonijos esmę.“ (J. Bučas, Kuršių nerijos nacionalinis parkas, Vilnius, 2001 m.) 

Kuršių nerijos ragų pietvakariniai krantai yra intensyviai bangų išplaunami. Toliau į rytus eina marių 
paplūdimiai. Jie yra silpnai išsivystę, daug kur marių paplūdimio visai nėra. Marių paplūdimiai 
vidutiniškai 3-6 m pločio yra nerijos raguose (Bulvikio, Preilos, Pervalkos, Žirgų) ir tarp jų esančių įlankų 
krante. Kuršių nerijos ragų paplūdimius, be marių bangų, kartais pavasariais smarkiai niokoja marių ledo 
grūstys. Miškai Kuršių nerijos nacionaliniame parke ištisinių stambių masyvų nesudaro. Neplačia juosta 
jie tęsiasi pagal Baltijos jūrą ir Kuršių marias visu pusiasaliu, augdami tiesiog ant Didžiojo Kuršių nerijos 
kopagūbrio, jo šlaituose, palvėse, įvairaus aukščio, statumo ir ekspozicijos šlaituose. Beveik visi medynai 
yra sodinti (išskyrus Juodkrantės ir Nidos sengirių fragmentus, šlapius juodalksnynus ir gluosnynus), 
dažnai performuojami, juose auga dalis introdukuotų medžių ir krūmų rūšių. Per visa Kuršių neriją eina 
asfaltuotas Nerijos kelias. Kadangi Kuršių nerijos kraštovaizdis per paskutinius 200 metų buvo labai 
įtakotas ne tik gamtos bet ir žmogaus (sukurtas pajūrio apsauginis kopagūbris, pastoviai vykdomi kopų 
tvirtinimo bei želdinimo darbai) – susiformavo naujo tipo, t.y. kultūrinio kraštovaizdžio tipas pagal kurio 
kriterijų visa Kuršių nerija buvo pripažinta UNESCO Pasaulio paveldo centro ir 2000 metais įtraukta į 
Pasaulio vertybių sąrašą. (J. Juknevičienė ir kt., 2007) 

9.7.5. Galimas poveikis kraštovaizdžiui. Urbanistinių – architektūrinių sprendinių įtaka kraštovaizdžio 
raiškai 

Gamtinio karkaso idėja taikoma sausumos teritorijoms, kaip kompensacinis mechanizmas 
antropogeniniam apkrovimui sumažinti ar neutralizuoti, siekiant kraštovaizdžio ekologinės pusiausvyros. 
Kuršių nerijoje, o ypač Smiltynėje, teritorijos  naudojimo struktūrų formavimąsi lemia ryšiai su sausumos 
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urbanistiniais centrais, ir, visų pirma, ryšiai su Klaipėdos miestu, valstybinės kategorijos palaikomojo tipo 
metropoliniu centru ir Klaipėdos uostu.   

Kuršių nerija yra intensyviai saugoma ir ekstensyviai (vertinant vidutiniškai per metus) naudojama 
teritorija. Intensyviai naudojami kranto ruožai (uostai, intensyvaus naudojimo paplūdimiai, inžineriniai 
įrenginiai) sudaro labai mažą dalį visame jos plote. Teritorijoje Smiltynėje, prie marių, atkarpoje nuo 
jachtklubo iki pakrantės rago už laivų kapinių, vadovaujantis Lietuvos kraštovaizdžio kitimo 
tendencijomis, vyrauja stipri urbanizacija, todėl nagrinėjamos teritorijos naudojimo intensyvumas turi 
tendenciją didėti. Gamtinės aplinkos struktūrų galimybės prisitaikyti prie didėjančio teritorijų naudojimo 
intensyvumo Kuršių nerijoje nėra ištirtos. 

Kuršių nerijos foninį naudojimą formuoja rekreacija, tausojantis miškų ūkis ir žemės ūkis bei žvejyba, 
prioritetinės naudojimo formos apima: rekreaciją, konservaciją ir žvejybą, taip pat transportą. Intensyvus 
rekreacinis teritorijų naudojimas yra sezoninis (4 mėnesiai metuose), tačiau turi tendencija didėti. 

Apibendrinant galima teigti, jog didžiausią galimą įtaką su nagrinėjamos teritorijos detaliojo plano 
sprendiniais susijusios veiklos, kraštovaizdžio urbanizacijai gali turėti mažųjų pramoginių laivų (jachtų) 
uosto ir jo aptarnavimo infrastruktūros, jūrinio paveldo parko pastatų statyba, esamos krantinės 
sutvarkymas. Tačiau dėl vyraujančios ypač raiškios vertikaliosios sąskaidos bei pusiau uždarų dalinai 
pražvelgiamų erdvių kraštovaizdžio detaliojo plano sprendinių įtaka kraštovaizdžio raiškai bus minimali.  

9.7.6. Poveikio kraštovaizdžiui mažinimo ir kompensavimo priemonės 

Iki ūkinės veiklos vykdymo pradžios planuojamoje Kuršių marių akvatorijoje ir šalia esančiose 
teritorijose privaloma ištirti jūrinio paveldo objektus (atlikti archeologinius tyrimus), išspręsti jų įrašymo į 
Kultūros vertybių registrą klausimus ir numatyti jų tvarkybos darbus (Klaipėdos miesto bendrojo plano, 
patvirtintas Klaipėdos m. sav. tarybos 2007-04-05 sprendimu Nr. T2-110, kultūros paveldo dalies 
sprendinių 7.17. punktas).  

Hageno gūbrio geomorfologiniame bei Alksnynės kraštovaizdžio draustiniuose, vadovaujantis 
bendraisiais veiklos reglamentais draudžiama: 

• naikinti ar žaloti reljefo formas bei saugomus objektus;  

• įrengti aplinką teršiančius, įskaitant vizualiai, statinius;  

• rinkti, sprogdinti, pjaustyti ar kitaip naikinti didesnius kaip 0,5 kubinio metro natūraliai juose 
esančius akmenis; 

• statyti su draustinio steigimo tikslais nesusijusius statinius, išskyrus pastatus esamose ir buvusiose 
sodybose (kai yra išlikę buvusių statinių ir (ar) sodų liekanų arba kai sodybos yra pažymėtos 
vietovės ar kituose planuose, taip pat nustatant juridinį faktą), taip pat vietas, nustatytas draustinių 
tvarkymo planuose ar projektuose ir bendrojo planavimo dokumentuose, statyti pastatus ar didinti 
jų tūrius šlaituose, kurių nuolydis didesnis kaip 15 laipsnių, taip pat arčiau kaip 50 metrų nuo šių 
šlaitų viršutinės bei apatinės briaunos; 

• sodinti želdinius, užstojančius istorinę, kultūrinę bei estetinę vertę turinčias panoramas;  

• įrengti išorinę reklamą, išskyrus miestų ir miestelių teritorijas, nesusijusią su draustinyje 
saugomais kompleksais ir objektais (vertybėmis);  

• atlikti kitą veiklą, kuri gali pakenkti saugomiems kompleksams bei objektams (vertybėms). 
Taip pat vykdant statybos ar kitus darbus būtina vadovautis Kuršių nerijos nacionalinio parko apsaugos 
reglamentu, patvirtintu LR aplinkos ministro 2002 m. rugpjūčio 10 d. įsakymu Nr. 439 (Žin., 2002, Nr. 
87-3755; 2007, Nr. 120-4916; 2008, Nr. 38-1413; 2009, Nr. 19-772). 
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10. PRIEMONĖS DETALIOJO PLANO ĮGYVENDINIMO REIKŠMINGOMS 
NEIGIAMOMS PASEKMĖMS APLINKAI IŠVENGTI, SUMAŽINTI AR 
KOMPENSUOTI 

Aplinkos 
komponentas  

Rekomenduojamos detaliojo plano neigiamų pasekmių aplinkai mažinimo 
priemonės 

Visuomenė ir jos 
sveikata 

• Vykdant ūkinę komercinę veiklą, kuri yra epidemiologiškai svarbi arba 
susijusi su žmogaus gyvenamosios aplinkos tarša, ūkinės veiklos 
organizatorius privalo projektuoti ir įrengti aplink šiuos statinius sanitarinės 
apsaugos zonas. 

• Atsižvelgiant į rengiamo Detaliojo plano apimamą teritoriją, pobūdį, dydį, 
planuojamos veiklos sąlygas, į tai, kaip Detaliojo plano sprendiniai veikia 
kitus teritorijų planavimo dokumentus, bei į tai kaip Detaliojo plano 
sprendiniai gali sukelti gyvenamosios ir visuomeninės paskirties objektų 
aplinkos kokybės normų arba ribinių verčių viršijimus, galima numatyti, kad 
reikšmingų pasekmių sveikatos aplinkai ir žmonių sveikatai įgyvendinant 
Detaliojo plano sprendinius, teisės aktų nustatyta tvarka vykdant teritorijų 
planavimo, poveikio aplinkai ir visuomenės sveikatai vertinimo bei statybų 
projektavimo procedūras, nebus. 

Ekonominė-
socialinė aplinka 

• Visuomenės informavimas apie įgyvendinamus detaliojo plano sprendinius; 

• Formuojant naujus žemės sklypus ir nustatinėjant servitutus vadovautis LR 
vyriausybės nutarimu Nr. 1289 (Žin, 2004, Nr. 153-5579, 2013, Nr. Nr. 38-
1865). 

Biologinė 
įvairovė 

• Vykdant statybos darbus užtikrinti gretimo miško buveinių apsaugą nuo 
mechaninio technikos poveikio   (vengti sunkios technikos ir transporto 
judėjimą miško keliukais, numatyti iškasto grunto laikiną sandėliavimą ir kt). 

• Statybos metu stengtis  naudoti vikšrinę techniką, o pagrindinius kasimo, 
pervežimo darbus atlikti spalio – kovo mėnesiais, siekiant apsaugoti 
bestuburius, varliagyvius ir roplius. 

• Nereikėtų vykdyti statybos darbų aktualiausiais paukščių migraciniais 
laikotarpiais (balandžio-gegužės ir spalio mėnesiais). 

• Statybos darbų plačiu mastu nevykdyti paukščių veisimosi metu, t.y. 
balandžio-liepos mėnesiais.  

Dirvožemis • Darbų organizavimas atsižvelgiant į metų laikų sezoną (šaltuoju metų periodu 
vykdant darbus dėl dirvos įšalo pažeidimai gali būti mažesni) bei optimalų 
naudojamos teritorijos plotą; 

• Derlingo dirvos sluoksnio laikino nukasimo/pašalinimo darbai, užbaigus 
statybos darbus dirvožemio sluoksnis sugrąžinamas į buvusį pažeistą plotą 
atstatant buvusią teritorijos būklę (1995 08 14 LR Vyriausybės nut. Nr. 1116 
„dėl pažeistos žemės rekultivavimo ir derlingo dirvožemio sluoksnio 
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Aplinkos 
komponentas  

Rekomenduojamos detaliojo plano neigiamų pasekmių aplinkai mažinimo 
priemonės 

išsaugojimo“); 

• Griežtų aplinkosaugos reikalavimų laikymąsi statybų metu siekiant išvengti 
cheminės taršos (avarinės) iš mobiliųjų transporto priemonių ir įrengimų (STR 
1.07.02:2005 „Žemės darbai“); 

Klaipėdos 
sąsiaurio dugnas 

• Klaipėdos sąsiauryje, tame tarpe ir „Laivų kapinių“ įlankoje, iškastą gruntą  
tvarkyti vadovaujantis 2011 balandžio 5 d. LR Aplinkos ministro įsakymu Nr. 
D1-286 (Žin. 2011, Nr. 43-2050). 

• Rekomenduojama iškastą gruntą gramzdinti Klaipėdos uosto giliavandeniame 
dampinge. 

Paviršiniai 
vandens telkiniai  

• Planuojant veiklas nagrinėjamoje teritorijoje ir tvarkant susidariusias buitines 
bei komunalines nuotekas vadovautis LR Aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-
515 patvirtintu „Nuotekų tvarkymo reglamentu“. 

• Įgyvendinant detaliajame plane numatytus sprendinius taip pat yra privaloma 
vadovautis LR Aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-193 patvirtintu „Paviršiniūų 
nuotekų tvarkymo reglamentu“. 

• Nuotekos iš laivų turi būti tvarkomos vadovaujantis LR vandens apsaugos 
įstatymu (Žin., 1997, Nr. 104-2615; 2000, Nr. 61-1816). 

• Statybos darbų vykdymo metu laikytis specialių žemės ir miško naudojimo 
sąlygų (Nr. 343) XX bei XXIX skyriuose nurodytų reikalavimų. 

Oras  • Rengiant ir tvirtinant teritorijų planavimo dokumentus bei planuojant ūkinė 
veiklą nagrinėjamoje teritorijoje užtikrinti kad nebūtų viršijamos nustatytos 
ribinės užterštumo vertės ir pavojaus slenksčiai, taip pat nebūtų naudojamos 
teritorijos, kuriose dėl natūralių ar dirbtinių sąlygų teršalai sunkiau išsisklaido. 

Kultūros 
paveldas 

• Vykdant statybos darbus turi būti laikomasi LR aplinkos ministro 2002 
rugpjūčio 10 d. įsakymo Nr. 439 48 punkto nurodymais. 

• Iki ūkinės veiklos vykdymo pradžios planuojamoje Kuršių marių akvatorijoje 
ir šalia esančiose teritorijose atlikti Klaipėdos m. sav. tarybos 2007-04-05 
sprendime Nr. T2-110, kultūros paveldo dalyje,7.17. punkte nurodytus 
archeologinius tyrimus. 

Kraštovaizdis • Vykdant statybos ar kitus darbus būtina vadovautis Kuršių nerijos nacionalinio 
parko apsaugos reglamentu, patvirtintu LR aplinkos ministro 2002 m. 
rugpjūčio 10 d. įsakymu Nr. 439 (Žin., 2002, Nr. 87-3755; 2007, Nr. 120-
4916; 2008, Nr. 38-1413; 2009, Nr. 19-772), o taip pat ir Hageno gūbrio 
geomorfologio bei Alksnynės kraštovaizdžio draustinių bendraisiais veiklos 
reglamentais. 
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11. PASIRINKTŲ DETALIOJO PLANO ALTERNATYVŲ APRAŠYMAS 

Nulinė alternatyva 

Vertinant, jog planuojamos teritorijos Smiltynėje, prie marių, atkarpoje nuo jachtklubo iki pakrantės rago 
už laivų kapinių detaliojo plano sprendiniai nebūtų įgyvendinti, situacija esamų buveinių ir rūšių aspektų 
išliktų nepakitusi bei vystytųsi natūraliai. 

Strateginiu lygmeniu neįgyvendinus detaliojo plano sprendinių, nebūtų pasiekti jam nustatyti tikslai ir 
uždaviniai, nurodyti 3 skyriuje, kas darytų įtaką regiono bei šalies rekreacinių teritorijų plėtrai ir 
atnaujinimui. 

I alternatyva 

Teritorijos Smiltynėje, prie marių, atkarpoje nuo jachtklubo iki pakrantės rago už laivų kapinių detaliojo 
plano alternatyva I ( 11.1 pav.) remiasi patvirtintu Kuršių nerijos nacionalinio parko ir jo zonų ribų planu, 
KNNP tvarkymo planu,  KNNP apsaugos reglamentu bei Klaipėdos miesto bendruoju planu. Ši 
alternatyva yra orientuota į mažesnės inžinerinės infrastruktūros vystymo teritorijų, planuojamoje 
atkarpoje, plėtros kryptį. Pagrindiniai numatomi sprendiniai yra: 

Prie esamų gyvenamosios paskirties pastatų ir jų priklausinių Smiltynės g. 26, 26A, esančių urbanizuotos 
aplinkos rekreacinėje teritorijoje, formuojamas kitos paskirties žemės sklypas (S.1). Sklypo naudojimo 
būdas ir pobūdis nustatomas pagal esamų pastatų tiesioginę naudojimo paskirtį- Gyvenamosios 
teritorijos/ Daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių statybos (indeksas G/ G2). Sklype 
ūkinės veiklos plėtra nenumatoma.  

Kuršių marių pakrantėje, atkarpoje nuo Jachtklubo (žemės sklypas Smiltynės g. 25, kadastrinis Nr. 
2101/0011:13) iki II-osios Smiltynės perkėlos (Klaipėdos valstybinio jūrų uosto teritorija), laisvoje 
valstybinėje žemėje, įsiterpusioje tarp Kuršių marių ir valstybinės reikšmės miškų plotų, formuojami kitos 
paskirties žemės sklypai (S.2, S.3, S.4): 

- žemės sklypas S.2 formuojamas urbanizuotos aplinkos rekreacinėje teritorijoje Nru23 (KNNP tvarkymo 
planas) nustatant jo naudojimo būdą ir pobūdį- Rekreacinės teritorijos/ Trumpalaikio poilsio statinių 
statybos (indeksas R/ R2). 

- žemės sklypai S.3 ir S.4 formuojami intensyvaus pritaikymo (poilsio parkų) kraštovaizdžio tvarkymo 
zonoje MRi (KNNP tvarkymo planas) nustatant jų naudojimo būdus ir pobūdžius- Atskirųjų želdynų 
teritorijos/ Rekreacinės paskirties želdynų (indeksas E/ E1).  

Sklypuose numatoma įrengti pažintinius dviračių ir pėsčiųjų takus, sujungsiančius jachtklubą su II-ąja 
Smiltynės perkėla, poilsio ir sporto (S.2) aikšteles, marių krantinės apšvietimo tinklus ir įrenginius bei 
kitus rekreacinės infrastruktūros elementus, numatomi esamų želdynų tvarkymo bei naujų želdynų 
įrengimo darbai.   

Kuršių marių pakrantėje, atkarpoje nuo II-osios Smiltynės perkėlos (Klaipėdos valstybinio jūrų uosto 
teritorija) iki Laivų kapinių įlankos, laisvoje valstybinėje žemėje, įsiterpusioje tarp Kuršių marių ir 
valstybinės reikšmės miško plotų (KNNP tvarkymo plane- intensyvaus pritaikymo (poilsio parkų) 
kraštovaizdžio tvarkymo zona Mri), formuojamas kitos paskirties žemės sklypas (S.5), nustatant jo 
naudojimo būdą ir pobūdį - Atskirųjų želdynų teritorijos/ Mokslinės, kultūrinės ir memorialinės 
paskirties želdynų (indeksas E/ E2). Sklype numatoma įrengti Jūrinio paveldo parką su senųjų laivų bei 
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kitų laivybos ir žvejybos atributų ekspozicija, pažintinius dviračių ir pėsčiųjų takus, sujungsiančius II-ąja 
Smiltynės perkėlą su Laivų kapinių įlanka, poilsio aikšteles, marių krantinės apšvietimo tinklus ir 
įrenginius bei kitus parko infrastruktūros elementus. Taip pat numatomi esamų želdynų tvarkymo ir naujų 
želdynų įrengimo darbai.   

Prie Laivų kapinių įlankos, laisvoje valstybinėje žemėje (KNNP tvarkymo plane - intensyviai 
technogenizuotos aplinkos komunalinių sklypų kraštovaizdžio tvarkymo zona NFu) formuojamas kitos 
paskirties žemės sklypas (S.6), nustatant jo naudojimo būdą ir pobūdį - Inžinerinės infrastruktūros 
teritorijos / Susisiekimo ir inžinerinių komunikacijų aptarnavimo objektų statybos (indeksas I/ I1). 
Sklype numatoma iki 100 vt. talpos mažųjų laivų (jachtų) uosto ir jūrinio paveldo parko aptarnavimo 
pastatų bei uosto infrastruktūros statinių statyba, uosto reikmėms pritaikant esamas Laivų kapinių įlankos 
krantines. Susisiekimo komunikacijų (privažiavimo kelio, automobilių stovėjimo aikštelių ir pėsčiųjų 
takų) statyba. Inžinerinės infrastruktūros objektų- transformatorinės pastotės, vandentiekio gręžinio 
statyba, taip pat numatomi esamų želdynų tvarkymo ir naujų želdynų įrengimo darbai. 

Laivų kapinių įlankoje formuojamas vandens ūkio paskirties žemės sklypas (S.7), nustatant jo 
naudojimo būdą – Rekreaciniai vandens telkiniai (indeksas H/ H2). Sklype, atlikus Laivų kapinių 
įlankos valymo ir gilinimo darbus bei pastačius molus (dalinai atkuriant buvusio nerijos kyšulio kranto 
liniją) numatoma suformuoti iki 100 vt. talpos mažųjų laivų (jachtų) uosto akvatoriją.  

Kuršių marių pakrantėje, atkarpoje nuo Laivų kapinių įlankos iki Neringos miesto savivaldybės 
administracinės ribos, laisvoje valstybinėje žemėje, įsiterpusioje tarp Kuršių marių ir valstybinės reikšmės 
miško plotų (KNNP tvarkymo plane- subnatūralios (neurbanizuojamos) rekreacinės aplinkos 
kraštovaizdžio tvarkymo zona NRn10 ir išsaugančio (konservacinio) ūkininkavimo kraštovaizdžio 
tvarkymo zona MEk) formuojamas kitos paskirties žemės sklypas (S.8), nustatant jo naudojimo būdą ir 
pobūdį - Atskirųjų želdynų teritorijos/ Rekreacinės paskirties želdynų (indeksas E/ E1). Sklype 
numatoma įrengti pažintinius dviračių ir pėsčiųjų takus, poilsio aikšteles, marių krantinės apšvietimo 
tinklus ir įrenginius bei kitus rekreacinės infrastruktūros elementus. Taip pat numatomi esamų želdynų 
tvarkymo ir naujų želdynų įrengimo darbai.   

Teritorijose (T.1, T.4, T.5), esančiose valstybinės reikšmės miškų plotuose (KNNP tvarkymo plane - 
intensyvaus pritaikymo (poilsio parkų) kraštovaizdžio tvarkymo zonose Mri ir subnatūralios 
(neurbanizuojamos) rekreacinės aplinkos kraštovaizdžio tvarkymo zonose NRn10) žemės sklypai 
neformuojami. Šiose teritorijose numatoma įrengti pažintinius dviračių ir pėsčiųjų takus, apžvalgos 
aikšteles (regyklas) ir atokvėpio vietas. Dviračių ir pėsčiųjų takai įrengiami nekeičiant kraštovaizdžio 
pobūdžio esamų miško takų (kelių) trasose, kokybiškai gerinant jų dangą, išlaikant esamą takų (kelių) 
pobūdį- susiformavusius vingius, nuolydžius ir kita. Siekiant išvengti kopagūbrio šlaitų erozijos, šlaituose 
prie marių (pėsčiųjų takų trasose) numatoma įrengti lauko laiptelius.   

Teritorijoje (T.2), esančioje valstybinės reikšmės miškų plotuose (KNNP tvarkymo plane- išsaugančio 
(konservacinio) ūkininkavimo kraštovaizdžio tvarkymo zona Mek – Hageno gūbrio geomorfologinis 
draustinis) žemės sklypai neformuojami. Šioje teritorijoje  taikomas išsaugančio ūkininkavimo 
ekosistemų apsaugos reglamentas, numatomi tik esamų pėsčiųjų takų dangų kokybės gerinimo darbai.  

Esamoje inžinerinės infrastruktūros teritorijoje- Smiltynės gatvės (prie II-osios keltų prieplaukos) juostoje 
(T.3) numatomos poilsiautojų ir eismo dalyvių aptarnavimo objektų (prekybos, maitinimo, paslaugų) 
išdėstymo zonos.   
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Teritorijoje (T.6), esančioje valstybinės reikšmės miškų plotuose (KNNP tvarkymo plane- išsaugančio 
(konservacinio) ūkininkavimo kraštovaizdžio tvarkymo zona Mek – Alksnynės kraštovaizdžio draustinis) 
žemės sklypai neformuojami. Šioje teritorijoje taikomas išsaugančio ūkininkavimo ekosistemų apsaugos 
reglamentas. Čia numatoma įrengti pažintinius dviračių ir pėsčiųjų takus, apžvalgos aikšteles (regyklas) ir 
atokvėpio vietas. Dviračių ir pėsčiųjų takai įrengiami nekeičiant kraštovaizdžio pobūdžio esamų miško 
takų (kelių) trasose, kokybiškai gerinant jų dangą, išlaikant esamą takų (kelių) pobūdį - susiformavusius 
vingius, nuolydžius ir kita. Siekiant išvengti kopagūbrio šlaitų erozijos, šlaituose prie marių (pėsčiųjų 
takų trasose) numatoma įrengti lauko laiptelius.   

II alternatyva 

Teritorijos Smiltynėje, prie marių, atkarpoje nuo jachtklubo iki pakrantės rago už laivų kapinių detaliojo 
plano alternatyva II (11.1 pav.) taip pat remiasi patvirtintu Kuršių nerijos nacionalinio parko ir jo zonų 
ribų planu, KNNP tvarkymo planu,  KNNP apsaugos reglamentu bei Klaipėdos miesto bendruoju planu. 
Ši alternatyva yra orientuota į didesnę inžinerinės infrastruktūros vystymo teritorijos, planuojamoje 
atkarpoje.  

Pagrindiniai sprendiniai antrojoje nagrinėjamo detaliojo plano alternatyvoje sutampa su pirmosios 
alternatyvos, tačiau siekiant praplėsti inžinerinės infrastruktūros vystymo teritorijas yra numatoma į 
vakarus nuo Laivų kapinių įlankos miškų ūkio paskirties žemės plote (KNNP tvarkymo plane- intensyviai 
technogenizuotos aplinkos komunalinių sklypų kraštovaizdžio tvarkymo zona NFu) formuojamas kitos 
paskirties žemės sklypas (S.9), nustatant jo naudojimo būdą ir pobūdį - Inžinerinės infrastruktūros 
teritorijos / Susisiekimo ir inžinerinių komunikacijų aptarnavimo objektų statybos. Sklype 
numatoma susisiekimo komunikacijų (privažiavimo kelio, automobilių stovėjimo aikštelių, pėsčiųjų takų) 
bei inžinerinės infrastruktūros objektų (transformatorinės pastotės, vandentiekio gręžinio) statyba. Taip 
pat numatomi esamų želdynų tvarkymo ir naujų želdynų įrengimo darbai.      

Atlikus miško žemės pavertimo kitomis naudmenomis procedūras S.9 sklype, nagrinėjamos teritorijos S.6 
sklype būtų vykdoma 100 vt. mažųjų pramoginių laivų (jachtų) uosto ir jūrinio paveldo parko 
infrastruktūros pastatų ir statinių statyba, esamų krantinių rekonstrukcija (pritaikymas) ir naujų krantinių 
statyba bei esamų želdynų tvarkymas (želdinių kokybės gerinimas). 
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Alternatyva I        Alternatyva II 

11.1 Pav. Teritorijos Smiltynėje, prie marių, atkarpoje nuo jachtklubo iki pakrantės rago už laivų kapinių detaliojo plano alternatyvų 
schemos 
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12. VERTINIMO, ĮSKAITANT VISUS SUNKUMUS (TECHNINIUS TRŪKUMUS ARBA 
NEPAKANKAMAS PRAKTINES ŽINIAS IR ĮGŪDŽIUS), SU KURIAIS  

Rengiamo detaliojo plano sprendinių įgyvendinimo pasekmės aplinkai gali būti labai įvairios, 
atsižvelgiant į prevencines ir kompensacines priemones, kurios detalizuotinos smulkesniuose lygmenyse 
– atliekant planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimą bei objektų techniniuose projektuose.  

Parengtoje SPAV ataskaitoje pasekmės aplinkai vertinamos strategiškai atsižvelgiant į galimus pokyčius 
aplinkoje, neatliekant tikslaus kiekybinio vertinimo kiekvieno aplinkos komponento atžvilgiu.   

Valstybinio visuomenės sveikatos monitoringo sistema šalyje dar tik formuojama, šiuo metu nėra 
patikimų visuomenės sveikatos sutrikimų dėl aplinkos poveikio duomenų trendų, kuriais remiantis galima 
vertinti vietovės lygmens planavimo dokumento koncepcinių sprendinių įgyvendinimo pasekmes. 

13. NUMATYTŲ TAIKYTI STEBĖSENOS (MONITORINGO) PRIEMONIŲ 
APRAŠYMAS 

Nurodymas dėl aplinkos monitoringo vykdymo gali būti duotas sprendinių įgyvendinimo metu. 
Koncepcijos sprendinių įgyvendinimo įtakos aplinkos kokybei stebėjimą turėtų organizuoti ir vykdyti 
regioninis aplinkos apsaugos departamentas (RAAD) bei Klaipėdos miesto visuomenės sveikatos centras. 
Pagrindinis dėmesys vykdant monitoringą turėtų būti kreipiamas į dirvožemio, oro, požeminio bei 
paviršinio vandens kokybinius pokyčius. Taip pat turėtų būti vykdomas ir kraštovaizdžio struktūros bei 
vizualinės kokybės monitoringas. Užtikrinama, jog sprendinių įgyvendinimo metu nenukentės kultūros 
paveldas. 

14. VISUOMENĖS INFORMAVIMAS IR VISUOMENĖS NUOMONĖS VERTINIMAS 

Remiantis LR vyriausybės nutarimu Nr. 967 „Planų ir programų strateginio pasekmių aplinkai vertinimo 
tvarkos aprašu“ (Žin., 2004, Nr. 130-4650, 2007, Nr. 131-529, 2010, Nr. 139-7125, 2011, Nr. 50-24310) 
bei Visuomenės informavimo ir dalyvavimo teritorijų planavimo procese nuostatais (Žin., 2007, Nr. 33-
1190, 2010, Nr. 78-401) visuomenės supažindinimas su planuojamos teritorijos Smiltynėje, prie marių, 
atkarpoje nuo jachtklubo iki pakrantės rago už laivų kapinių detaliojo plano pradėtu rengti strateginio 
pasekmių aplinkai vertinimo apimties nustatymo dokumentu buvo išspausdintas 2011 sausio 4 d. 
laikraštyje „Vakarų ekspresas“. 

Pasiūlymus ir pastabas dėl pradėto rengti SPAV apimties nustatymo dokumento galima buvo teikti 
Klaipėdos universiteto Baltijos pajūrio aplinkos tyrimų ir planavimo institutui, adresu H. Manto g. 84, 
Klaipėda, Mokslo ir technologijų parkas, 202 kab.; tel. (8 46) 398856. Pasiūlymų visuomenė nepateikė. 

15.  SANTRAUKA 

Teritorijos Smiltynėje, prie marių, atkarpoje nuo jachtklubo iki pakrantės rago už laivų kapinių detaliojo 
plano įgyvendinimo sprendiniai gali turėti poveikį šiems aplinkos komponentams: 

Gamtinės aplinkos:  

• Biologinei įvairovei (augmenijai ir gyvūnijai); 

• Dirvožemiui ir sąsiaurio dugno nuosėdoms; 

• Paviršiniams vandens telkiniams; 

• Aplinkos orui; 

• Kraštovaizdžiui; 

Socialinės ir ekonominės aplinkos: 

• Visuomenei ir jos sveikatai; 

• Saugomoms teritorijoms; 
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• Kultūros paveldo vertybėms. 

Pasekmės biologinei įvairovei 

Bestuburiams, varliagyviams ir ropliams poveikis įgyvendinant detaliojo plano sprendinius nenumatomas, 
tačiau statybos metu stengtis  naudoti vikšrinę techniką, o pagrindinius kasimo, pervežimo darbus atlikti 
spalio – kovo mėnesiais, siekiant apsaugoti bestuburius, varliagyvius ir roplius. 

Tam tikrais atvejais trikdymas gali būti traktuojamas ir kaip ilgalaikis poveikis, jei gyvūnas išsikėlė iš 
teritorijos (paukštis metė lizdą) ir vėliau kelis ar net keletą metų nebesugrįžta į jas. Tačiau ir kitos 
paukščių rūšys jautriai reaguoja į trikdymą veisimosi metu, ypač jo pradžioje. Jei statybos darbai 
konkrečioje vietoje pradedami jau pradėjus paukščiams perėti ar gyvūnams veistis, jie gali mesti lizdą ar 
mažus palikuonis, taip pasmerkdami juos žūčiai. Siekiant sumažinti trikdymą nereikėtų vykdyti statybos 
darbų aktualiausiais paukščių migraciniais laikotarpiais (balandžio-gegužės ir spalio mėnesiais).  

Planuojama teritorija, apsodinta paprastosios ir kalninės pušies želdiniais, vietomis įsiterpia pakaitiniai 
beržynai ar mišrūs medynai. Pamario juostai būdingi juodalksnynai. Bemiškėse teritorijose auga sausiems 
dirvožemiams būdinga žolinė augmenija, todėl vykdant statybos darbus užtikrinti gretimo miško buveinių 
apsaugą nuo mechaninio technikos poveikio. 

Pasekmės dirvožemiui ir sąsiaurio dugno nuosėdoms 

Pašalinus dirvožemio derlingąjį/viršutinį sluoksnį, ilgam laikui sumažės dirvožemio derlingumas, tačiau, 
pasikeitus žemės naudojimo paskirčiai, šis pokytis tampa nereikšmingu. Įvykdžius statybos darbus, 
atliekama mechaniškai pažeisto ir laikinai nuimto dirvožemio rekultivacija – nuimtas ir išsaugotas 
derlingas dirvožemio sluoksnis panaudojamas dirvožemio rekultivacijai.  

Detaliojo plano sprendiniai yra numatomi ir miškų ūkio paskirties žemėse, todėl turės įtakos miško 
dirvožemiui – statybų metu, kur nėra antropogeniškai paveikto dirvožemio sluoksnio, galimas miško 
paklotės suardymas ir sumaišymas su viršutiniu dirvožemio sluoksniu palengvins mechaniškai pažeisto 
dirvožemio derlingumo atsistatymą. Kitoks poveikis dirvožemiui yra mažai tikėtinas. 

Vykdant mažųjų pramoginių laivų uosto įrengimo darbus bus iškasamos laivų kapinių įlankoje esančios 
dugno nuosėdos. Įlankoje iškastą  gruntą  siūloma tvarkyti vadovaujantis 2011 balandžio 5 d. LR 
Aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-286 (Žin. 2011, Nr. 43-2050). 

Pasekmės paviršiniams vandens telkiniams 

Šalia nagrinėjamos teritorijos yra Klaipėdos sąsiauris, priskiriamas LPVT, todėl numatomi detaliojo plano 
sprendiniai didelės įtakos Klaipėdos sąsiaurio vandens kokybei neturės. Tačiau atsižvelgiant į numatomus 
tokius detaliojo plano sprendinius, susijusius su natūralaus žemės paviršiaus pakeitimu asfaltuotu bei 
buitinių nuotekų susidarymui pastačius uostą aptarnaujančios infrastruktūros statinius, būtiną įvertinti 
galimą Klaipėdos sąsiaurio taršą skendinčiomis medžiagomis, azoto bei fosforo junginiais, naftos 
angliavandeniliais ir kt. 

Pagrindinė su laivyba siejama taršos vandeniui rizika: eksploatacinė tarša, neteisėtas tyčinis ir avarinis 
naftos, kitų kenksmingųjų medžiagų ir atliekų išleidimas.  

Pasekmės aplinkos orui 

Detaliojo plano sprendinius aplinkos oro tarša numatoma tik iš mobilių šaltinių, t.y. laivų ir automobilių. 
Iš autotransporto ir pramoginių laivų į aplinkos orą išmetami kuro degimo produktai: CO, NOx, LOJ, KD. 
Planavimo organizatoriai, planuojamos ūkinės veiklos užsakovai, rengdami ir tvirtindami teritorijų 
planavimo dokumentus bei planuodami ūkinę veiklą, privalo užtikrinti, kad nebus viršijamos nustatytos 
ribinės užterštumo vertės ir pavojaus slenksčiai, taip pat nebus naudojamos teritorijos, kuriose dėl 
natūralių ar dirbtinių sąlygų teršalai sunkiau išsisklaido. 
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Pasekmės kraštovaizdžiui 

Kuršių nerija yra intensyviai saugoma ir ekstensyviai (vertinant vidutiniškai per metus) naudojama 
teritorija. Intensyviai naudojami kranto ruožai (uostai, intensyvaus naudojimo paplūdimiai, inžineriniai 
įrenginiai) sudaro labai mažą dalį visame jos plote. Teritorijoje Smiltynėje, prie marių, atkarpoje nuo 
jachtklubo iki pakrantės rago už laivų kapinių, vadovaujantis Lietuvos kraštovaizdžio kitimo 
tendencijomis, vyrauja stipri urbanizacija, todėl nagrinėjamos teritorijos naudojimo intensyvumas turi 
tendenciją didėti. Gamtinės aplinkos struktūrų galimybės prisitaikyti prie didėjančio teritorijų naudojimo 
intensyvumo Kuršių nerijoje nėra ištirtos. 

Kuršių nerijos foninį naudojimą formuoja rekreacija, tausojantis miškų ūkis ir žemės ūkis bei žvejyba, 
prioritetinės naudojimo formos apima: rekreaciją, konservaciją ir žvejybą, taip pat transportą. Intensyvus 
rekreacinis teritorijų naudojimas yra sezoninis (4 mėnesiai metuose), tačiau turi tendencija didėti. 

Didžiausią galimą įtaką su nagrinėjamos teritorijos detaliojo plano sprendiniais susijusios veiklos, 
kraštovaizdžio urbanizacijai gali turėti mažųjų pramoginių laivų (jachtų) uosto ir jo aptarnavimo 
infrastruktūros, jūrinio paveldo parko pastatų statyba, esamos krantinės sutvarkymas bei naujų 
gyvenamųjų namų statyba. Tačiau dėl vyraujančios ypač raiškios vertikaliosios sąskaidos bei pusiau 
uždarų dalinai pražvelgiamų erdvių kraštovaizdžio detaliojo plano sprendinių įtaka kraštovaizdžio raiškai 
bus minimali. 

Pasekmės visuomenei ir jos sveikatai 

Atsižvelgiant į rengiamo Detaliojo plano apimamą teritoriją, pobūdį, dydį, planuojamos veiklos sąlygas, į 
tai, kaip Detaliojo plano sprendiniai veikia kitus teritorijų planavimo dokumentus, bei į tai kaip Detaliojo 
plano sprendiniai gali sukelti gyvenamosios ir visuomeninės paskirties objektų aplinkos kokybės normų 
arba ribinių verčių viršijimus, galima numatyti, kad reikšmingų pasekmių sveikatos aplinkai ir žmonių 
sveikatai įgyvendinant Detaliojo plano sprendinius, teisės aktų nustatyta tvarka vykdant teritorijų 
planavimo, poveikio aplinkai ir visuomenės sveikatai vertinimo bei statybų projektavimo procedūras, 
nebus. 

Pasekmės saugomoms teritorijoms 

Didžioji planuojamos teritorijos dalis yra Kuršių nerijos nacionalinio parko Smiltynės rekreacinio 
prioriteto zonoje, šiaurinė planuojamos teritorijos dalis patenka į konservacinio prioriteto zonas - Hageno 
gūbrio geomorfologinis draustinis, o pietinė - Alksnynės kraštovaizdžio draustinio teritorijas. Teritorija 
taip pat įeina į Kuršių nerijos (LTNER0005)  - ekologinio tinklo NATURA 2000 buveinių apsaugai 
svarbią teritoriją, bei į Kuršių nerijos nacionalinio parko  - paukščių apsaugai svarbią teritoriją 
(LTKLAB001). Detaliojo plano sprendiniai numatyti atsižvelgiant į šių saugomų teritorijų funkcinių 
prioritetų zonų išsidėstymą, todėl pasekmės saugomoms vertybėms turėtų būti minimalios. 

Pasekmės kultūros paveldo vertybėms 

Artimiausia kultūros paveldo vertybė, Smiltynės gyvenvietė, yra nutolusios 365 m nuo planuojamos 
teritorijos, todėl tiesioginio neigiamo poveikio yra nenumatoma. Vadovaujantis Klaipėdos m. sav. tarybos 
2007-04-05 sprendimo Nr. T2-110, kultūros paveldo dalies,7.17. punktu, iki ūkinės veiklos vykdymo 
pradžios planuojamoje Kuršių marių akvatorijoje ir šalia esančiose teritorijose atlikti archeologinius 
tyrimus. 
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PRIEDŲ SĄRAŠAS: 
 

1 PRIEDAS. SPAV subjektų teiktos SPAV apimties nustatymo dokumento derinimo išvados ir 
pastabos 

2 PRIEDAS Teritorijos Smiltynėje, prie marių, atkarpoje nuo jachtklubo iki pakrantės rago už 
laivų kapinių detaliojo plano koncepcijos brėžinys 

3 PRIEDAS Teritorijos Smiltynėje, prie marių, atkarpoje nuo jachtklubo iki pakrantės rago už 
laivų kapinių detaliojo plano visuomenės informavimo skelbimai. 

 


