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1. Teritorijos, kurioms yra taikomas potvynių rizikos valdymo planas
Potvynių rizikos valdymo planas taikomas teritorijoms, kurios gali būti užliejamos žemiau nurodytų
tikimybių ir tipų potvynių metu:
1. ekstremalių situacijų arba mažos tikimybės potvynis:
a. 0,1 procento tikimybės potvynis, kai remiantis hidrologiniais skaičiavimais tokių pačių
charakteristikų potvyniai gali pasikartoti vieną kartą per tūkstantį metų;
b. užliejimai priekrantės teritorijose, esant 0,1 proc. tikimybės vandens lygiams Baltijos jūroje
ir Kuršių mariose;
c. užliejimai dėl hidrotechnikos statinių avarijos;
2. vidutinės tikimybės potvynis:
a. 1 procento tikimybės potvynis, kai remiantis hidrologiniais skaičiavimais tokių pačių
charakteristikų potvyniai gali pasikartoti vieną kartą per šimtą metų;
b. užliejimai priekrantės teritorijose, esant 1 proc. tikimybės vandens lygiams Baltijos jūroje
ir Kuršių mariose;
3. didelės tikimybės potvynis:
a. 10 procentų tikimybės potvynis, kai remiantis hidrologiniais skaičiavimais tokių pačių
charakteristikų potvyniai gali pasikartoti vieną kartą per dešimt metų;
b. užliejimai priekrantės teritorijose, esant 10 proc. tikimybės vandens lygiams Baltijos jūroje
ir Kuršių mariose;
c. ledo sangrūdų sukeliami potvyniai.

1.1 Nemuno upių baseinų rajonas
Nemuno upių baseinų rajono (UBR) potvynių rizikos valdymo planas taikomas žemėlapyje
pažymėtoms potvynių užliejamoms teritorijoms (Paveikslas 1).

Paveikslas 1. Nemuno UBR teritorijos, kurioms taikomas šis potvynių rizikos valdymo planas

Vš.Į. Aplinkos apsaugos politikos centras
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1.2 Lielupės upių baseinų rajonas
Lielupės upių baseinų rajono potvynių rizikos valdymo planas taikomas žemėlapyje pažymėtoms
potvynių užliejamoms teritorijoms (Paveikslas 2).

Paveikslas 2. Lielupės UBR teritorijos, kurioms taikomas šis potvynių rizikos valdymo planas

1.3 Ventos upių baseinų rajonas
Ventos upių baseinų rajono potvynių rizikos valdymo planas taikomas žemėlapyje pažymėtoms
potvynių užliejamoms teritorijoms (Paveikslas 3).

Paveikslas 3. Ventos UBR teritorijos, kurioms taikomas šis potvynių rizikos valdymo planas
Vš.Į. Aplinkos apsaugos politikos centras
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1.4 Dauguvos upių baseinų rajonas
Dauguvos upių baseinų rajono potvynių rizikos valdymo planas taikomas žemėlapyje pažymėtoms
potvynių užliejamoms teritorijoms (Paveikslas 4).

Paveikslas 4. Dauguvos UBR teritorijos, kurioms taikomas šis potvynių rizikos valdymo planas

2. Potvynių grėsmės ir potvynių rizikos žemėlapiai bei išvados,
kurios gali būti padarytos pagal šiuos žemėlapius
Potvynių grėsmės ir rizikos interaktyvūs žemėlapiai publikuojami internete Aplinkos apsaugos
agentūros
prie
LR
aplinkos
ministerijos
tinklalapyje.
Žemėlapiai
pasiekiami
adresu
http://potvyniai.aplinka.lt/potvyniai/

2.1 Nemuno upių baseinų rajonas
Nemuno UBR potvynių grėsmės žemėlapiai parengti 2870 km upių ruožų bei 91,6 km Baltijos jūros ir
133,4 km Kuršių marių pakrantės, iš viso - 3095 km. Sniego tirpsmo ir liūčių sukeliamų potvynių metu
Vš.Į. Aplinkos apsaugos politikos centras
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Nemuno UBR gali būti užliejama (Paveikslas 5):
• 99,2 tūkst. ha teritorija - ekstremalių situacijų arba mažos tikimybės (0,1%) potvyniai;
• 86,3 tūkst. ha teritorija - vidutinės tikimybės (1%) potvyniai;
• 64,1 tūkst. ha teritorija - didelės tikimybės (10%) potvyniai.
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Paveikslas 5. Sniego tirpsmo ir liūčių sukeliamų potvynių užliejamos teritorijos Nemuno UBR, ha.
Į Nemuno UBR patenka 91,6 km Baltijos jūros ir 133,4 km Kuršių marių pakrantės ruožai. Dėl Baltijos
jūros ir Kuršių marių vandens lygio pakilimo Nemuno UBR gali būti užliejama (Paveikslas 6):
• 22,7 tūkst. ha teritorija – ekstremalių situacijų arba mažos tikimybės potvyniai (esant 0,1%
tikimybės vandens lygiams Baltijos jūroje ir Kuršių mariose);
• 16,3 tūkst. ha teritorija – vidutinės tikimybės potvyniai (esant 1% tikimybės vandens lygiams
Baltijos jūroje ir Kuršių mariose);
• 9,9 tūkst. ha teritorija – didelės tikimybės potvyniai (esant 10% tikimybės vandens lygiams Baltijos
jūroje ir Kuršių mariose).

Vš.Į. Aplinkos apsaugos politikos centras
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Paveikslas 6. Užliejimai Nemuno UBR priekrantės teritorijose dėl Baltijos jūros ir Kuršių marių vandens
lygio pakilimo, ha.
Nemuno UBR sniego tirpsmo ir liūčių sukeliamų potvynių rizika žmonėms (orientacinis galinčių
nukentėti gyventojų skaičius):
• ekstremalių situacijų arba mažos tikimybės (0,1%) potvyniai – apie 50,3 tūkst. gyventojų;
• vidutinės tikimybės (1%) potvyniai – apie 15,6 tūkst. gyventojų;
• didelės tikimybės (10%) potvyniai – apie 3,4 tūkst. gyventojų.
Nemuno UBR rizika žmonėms dėl pakilusio Baltijos jūros ir Kuršių marių vandens lygio sąlygotų
užliejimų (orientacinis galinčių nukentėti gyventojų skaičius):
• ekstremalių situacijų arba mažos tikimybės potvyniai (esant 0,1% tikimybės vandens lygiams
Baltijos jūroje ir Kuršių mariose) – apie 2240 gyventojų;
• vidutinės tikimybės potvyniai (esant 1% tikimybės vandens lygiams Baltijos jūroje ir Kuršių
mariose) – apie 490 gyventojų;
• didelės tikimybės potvyniai (esant 10% tikimybės vandens lygiams Baltijos jūroje ir Kuršių mariose)
– apie 70 gyventojų.
Nemuno UBR sniego tirpsmo ir liūčių sukeliamų potvynių rizika ekonominei veiklai (potenciali potvynių
žala):
• ekstremalių situacijų arba mažos tikimybės (0,1%) potvyniai – apie 551,7 mln. Lt;
• vidutinės tikimybės (1%) potvyniai – apie 194,4 mln. Lt;
• didelės tikimybės (10%) potvyniai – apie 80,2 mln. Lt.
Sniego tirpsmo ir liūčių sukeliamo vidutinės tikimybės potvynio metu didžiausia žala būtų padaryta
pastatams (31% nuo apskaičiuotų potencialių potvynio nuostolių).
Nemuno UBR rizika ekonominei veiklai dėl pakilusio Baltijos jūros ir Kuršių marių vandens lygio
sąlygotų užliejimų (potenciali potvynių žala):
• ekstremalių situacijų arba mažos tikimybės potvyniai (esant 0,1% tikimybės vandens lygiams
Baltijos jūroje ir Kuršių mariose) – apie 37,2 mln. Lt;
• vidutinės tikimybės potvyniai (esant 1% tikimybės vandens lygiams Baltijos jūroje ir Kuršių
mariose) – apie 18,9 mln. Lt;
• didelės tikimybės potvyniai (esant 10% tikimybės vandens lygiams Baltijos jūroje ir Kuršių mariose)
– apie 10,3 mln. Lt.
Dėl vidutinės tikimybės potvynio didžiausią žalą patirtų žemės ūkis (56% nuo apskaičiuotų potencialių
potvynio nuostolių).
Vš.Į. Aplinkos apsaugos politikos centras
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Nemuno UBR sniego tirpsmo ir liūčių sukeliamų potvynių rizika aplinkai ir kultūros paveldui:
• ekstremalių situacijų arba mažos tikimybės (0,1%) potvyniai. Į potvynių užliejamą teritoriją patenka:
o 1 įrenginys, nurodytas 1996 m. rugsėjo 24 d. Tarybos direktyvos 96/61/EB dėl taršos
integruotos prevencijos ir kontrolės I priede;
o 35 vandenvietės;
o 12 maudyklų;
o 584 valstybės saugomos teritorijos;
o 3 miestų nuotekų valymo įrenginiai;
o 4 sąvartynai ir atliekų tvarkymo sistemos objektai;
o 1338 ha kultūros paveldo objektų teritorijų;
• vidutinės tikimybės (1%) potvyniai. Į potvynių užliejamą teritoriją patenka:
o 1 įrenginys, nurodytas 1996 m. rugsėjo 24 d. Tarybos direktyvos 96/61/EB dėl taršos
integruotos prevencijos ir kontrolės I priede;
o 30 vandenviečių;
o 12 maudyklų;
o 565 valstybės saugomos teritorijos;
o 2 miestų nuotekų valymo įrenginiai;
o 4 sąvartynai ir atliekų tvarkymo sistemos objektai;
o 1073 ha kultūros paveldo objektų teritorijų;
• didelės tikimybės (10%) potvyniai. Į potvynių užliejamą teritoriją patenka:
o 17 vandenviečių;
o 12 maudyklų;
o 539 valstybės saugomos teritorijos;
o 2 sąvartynai ir atliekų tvarkymo sistemos objektai;
o 844 ha kultūros paveldo objektų teritorijų;
Nemuno UBR rizika aplinkai ir kultūros paveldui dėl pakilusio Baltijos jūros ir Kuršių marių vandens lygio
sąlygotų užliejimų:
• ekstremalių situacijų arba mažos tikimybės potvyniai (esant 0,1% tikimybės vandens lygiams
Baltijos jūroje ir Kuršių mariose). Į potvynių užliejamą teritoriją patenka:
o 1 įrenginys, nurodytas 1996 m. rugsėjo 24 d. Tarybos direktyvos 96/61/EB dėl taršos
integruotos prevencijos ir kontrolės I priede;
o 1 vandenvietė;
o 4 maudyklos;
o 132 valstybės saugomos teritorijos;
o 1 sąvartynas;
o 339 ha kultūros paveldo objektų teritorijų;
• vidutinės tikimybės potvyniai (esant 1% tikimybės vandens lygiams Baltijos jūroje ir Kuršių
mariose). Į potvynių užliejamą teritoriją patenka:
o 2 maudyklos;
o 124 valstybės saugomos teritorijos;
o 224 ha kultūros paveldo objektų teritorijų;
• didelės tikimybės potvyniai (esant 10% tikimybės vandens lygiams Baltijos jūroje ir Kuršių
mariose). Į potvynių užliejamą teritoriją patenka:
o 2 maudyklos;
o 121 valstybės saugomos teritorija;
o 149 ha kultūros paveldo objektų teritorijų.

2.2 Lielupės upių baseinų rajonas
Lielupės UBR potvynių grėsmės žemėlapiai parengti 435 km upių ruožų.
Sniego tirpsmo ir liūčių sukeliamų potvynių metu Lielupės UBR gali būti užliejama (Paveikslas 7):
• 8,7 tūkst. ha teritorija - ekstremalių situacijų arba mažos tikimybės (0,1%) potvyniai;
• 6,6 tūkst. ha teritorija - vidutinės tikimybės (1%) potvyniai;
• 4,0 tūkst. ha teritorija - didelės tikimybės (10%) potvyniai.

Vš.Į. Aplinkos apsaugos politikos centras
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Paveikslas 7. Sniego tirpsmo ir liūčių sukeliamų potvynių užliejamos teritorijos Lielupės UBR, ha.

Lielupės UBR sniego tirpsmo ir liūčių sukeliamų potvynių rizika žmonėms (orientacinis galinčių
nukentėti gyventojų skaičius):
• ekstremalių situacijų arba mažos tikimybės (0,1%) potvyniai – apie 1200 gyventojų;
• vidutinės tikimybės (1%) potvyniai – apie 740 gyventojų;
• didelės tikimybės (10%) potvyniai – apie 370 gyventojų.
Lielupės UBR sniego tirpsmo ir liūčių sukeliamų potvynių rizika ekonominei veiklai (potenciali potvynių
žala):
• ekstremalių situacijų arba mažos tikimybės (0,1%) potvyniai – apie 18,0 mln. Lt;
• vidutinės tikimybės (1%) potvyniai – apie 11,9 mln. Lt;
• didelės tikimybės (10%) potvyniai – apie 4,0 mln. Lt.
Vidutinės tikimybės potvynio metu didžiausią žalą patirtų žemės ūkis ir pastatai (po 37% nuo
apskaičiuotų potencialių potvynio nuostolių).
Lielupės UBR sniego tirpsmo ir liūčių sukeliamų potvynių rizika aplinkai ir kultūros paveldui:
• ekstremalių situacijų arba mažos tikimybės (0,1%) potvyniai. Į potvynių užliejamą teritoriją patenka:
o 1 vandenvietė;
o 5 maudyklos;
o 51 valstybės saugoma teritorija;
o 330 ha kultūros paveldo objektų teritorijų;
• vidutinės tikimybės (1%) potvyniai. Į potvynių užliejamą teritoriją patenka:
o 1 vandenvietė;
o 4 maudyklos;
o 47 valstybės saugomos teritorijos;
o 290 ha kultūros paveldo objektų teritorijų;
• didelės tikimybės (10%) potvyniai. Į potvynių užliejamą teritoriją patenka:
o 1 vandenvietė;
o 3 maudyklos;
o 46 valstybės saugomos teritorijos;
o 251 ha kultūros paveldo objektų teritorijų.

Vš.Į. Aplinkos apsaugos politikos centras
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2.3 Ventos upių baseinų rajonas
Ventos UBR potvynių grėsmės žemėlapiai parengti 416,7 km upių ruožų.
Sniego tirpsmo ir liūčių sukeliamų potvynių metu Ventos UBR gali būti užliejama (Paveikslas 8):
• 3,3 tūkst. ha teritorija - ekstremalių situacijų arba mažos tikimybės (0,1%) potvyniai;
• 2,4 tūkst. ha teritorija - vidutinės tikimybės (1%) potvyniai;
• 1,5 tūkst. ha teritorija - didelės tikimybės (10%) potvyniai.
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Paveikslas 8. Sniego tirpsmo ir liūčių sukeliamų potvynių užliejamos teritorijos Ventos UBR, ha.
Į Ventos UBR nepatenka Baltijos jūros ir Kuršių marių pakrantės ruožai, tačiau šio UBR teritorijos gali
būti užliejamos išsiliejus Šventosios upei. Dėl Baltijos jūros vandens lygio pakilimo Ventos UBR gali būti
užliejama (Paveikslas 9):
• 1,3 tūkst. ha teritorija – ekstremalių situacijų arba mažos tikimybės potvyniai (esant 0,1%
tikimybės vandens lygiams Baltijos jūroje);
• 1,0 tūkst. ha teritorija – vidutinės tikimybės potvyniai (esant 1% tikimybės vandens lygiams Baltijos
jūroje);
• 40 ha teritorija – didelės tikimybės potvyniai (esant 10% tikimybės vandens lygiams Baltijos jūroje).

Vš.Į. Aplinkos apsaugos politikos centras
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Paveikslas 9. Užliejimai Ventos UBR priekrantės teritorijose dėl Baltijos jūros vandens lygio pakilimo, ha.
Ventos UBR sniego tirpsmo ir liūčių sukeliamų potvynių rizika žmonėms (orientacinis galinčių nukentėti
gyventojų skaičius):
• ekstremalių situacijų arba mažos tikimybės (0,1%) potvyniai – apie 100 gyventojų;
• vidutinės tikimybės (1%) potvyniai – apie 50 gyventojų;
• didelės tikimybės (10%) potvyniai – apie 10 gyventojų.
Ventos UBR rizika žmonėms dėl pakilusio Baltijos jūros vandens lygio sąlygotų užliejimų (orientacinis
galinčių nukentėti gyventojų skaičius):
• ekstremalių situacijų arba mažos tikimybės potvyniai (esant 0,1% tikimybės vandens lygiams
Baltijos jūroje) – apie 800 gyventojų;
• vidutinės tikimybės potvyniai (esant 1% tikimybės vandens lygiams Baltijos jūroje) – apie 360
gyventojų;
• didelės tikimybės potvyniai (esant 10% tikimybės vandens lygiams Baltijos jūroje) – gyventojai
nenukenčia.
Ventos UBR sniego tirpsmo ir liūčių sukeliamų potvynių rizika ekonominei veiklai (potenciali potvynių
žala):
• ekstremalių situacijų arba mažos tikimybės (0,1%) potvyniai – apie 2,6 mln. Lt;
• vidutinės tikimybės (1%) potvyniai – apie 1,6 mln. Lt;
• didelės tikimybės (10%) potvyniai – apie 0,9 mln. Lt.
Sniego tirpsmo ir liūčių sukeliamo vidutinės tikimybės potvynio metu didžiausią žalą patirtų žemės ūkis
(51% nuo apskaičiuotų potencialių potvynio nuostolių).
Ventos UBR rizika ekonominei veiklai dėl pakilusio Baltijos jūros vandens lygio sąlygotų užliejimų
(potenciali potvynių žala):
• ekstremalių situacijų arba mažos tikimybės potvyniai (esant 0,1% tikimybės vandens lygiams
Baltijos jūroje) – apie 9,1 mln. Lt;
• vidutinės tikimybės potvyniai (esant 1% tikimybės vandens lygiams Baltijos jūroje) – apie 3,4 mln.
Lt;
• didelės tikimybės potvyniai (esant 10% tikimybės vandens lygiams Baltijos jūroje) – apie 40 tūkst.
Lt.
Vidutinės tikimybės potvynis didžiausią žalą padarytų pastatams (31% nuo apskaičiuotų potencialių
potvynio nuostolių).
Ventos UBR sniego tirpsmo ir liūčių sukeliamų potvynių rizika aplinkai ir kultūros paveldui:
• ekstremalių situacijų arba mažos tikimybės (0,1%). Į potvynių užliejamą teritoriją patenka:
Vš.Į. Aplinkos apsaugos politikos centras
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o 67 valstybės saugomos teritorijos;
o 3 maudyklos;
o 95 ha kultūros paveldo objektų teritorijų;
vidutinės tikimybės (1%) potvyniai. Į potvynių užliejamą teritoriją patenka ;
o 65 valstybės saugomos teritorijos;
o 3 maudyklos;
o 77 ha kultūros paveldo objektų teritorijų;
didelės tikimybės (10%) potvyniai. Į potvynių užliejamą teritoriją patenka:
o 63 valstybės saugomos teritorijos;
o 3 maudyklos;
o 62 ha kultūros paveldo objektų teritorijų.

Ventos UBR rizika aplinkai ir kultūros paveldui dėl pakilusio Baltijos jūros vandens lygio sąlygotų
užliejimų:
• ekstremalių situacijų arba mažos tikimybės potvyniai (esant 0,1% tikimybės vandens lygiams
Baltijos jūroje). Į potvynių užliejamą teritoriją patenka 4 valstybės saugomos teritorijos, 413 ha
kultūros paveldo objektų teritorijų;
• vidutinės tikimybės potvyniai (esant 1% tikimybės vandens lygiams Baltijos jūroje). Į potvynių
užliejamą teritoriją patenka 4 valstybės saugomos teritorijos, 324 ha kultūros paveldo objektų
teritorijų;
• didelės tikimybės potvyniai (esant 10% tikimybės vandens lygiams Baltijos jūroje). Į potvynių
užliejamą teritoriją patenka 4 valstybės saugomos teritorijos, 7 ha kultūros paveldo objektų
teritorijų.

2.4 Dauguvos upių baseinų rajonas
Dauguvos UBR potvynių grėsmės žemėlapiai parengti 67 km upių ruožų.
Sniego tirpsmo ir liūčių sukeliamų potvynių metu Dauguvos UBR gali būti užliejama (Paveikslas 10):
• 1,6 tūkst. ha teritorija - ekstremalių situacijų arba mažos tikimybės (0,1%) potvyniai;
• 1,5 tūkst. ha teritorija - vidutinės tikimybės (1%) potvyniai;
• 1,3 tūkst. ha teritorija - didelės tikimybės (10%) potvyniai.
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Potvynių užliejamos teritorijos, ha
Mažos tikimybės potvynis (0,1%)

Vidutinės tikimybės potvynis (1%)

Didelės tikimybės potvynis (10%)
Paveikslas 10. Sniego tirpsmo ir liūčių sukeliamų potvynių užliejamos teritorijos Dauguvos UBR, ha.
Dauguvos UBR sniego tirpsmo ir liūčių sukeliamų potvynių rizika žmonėms (orientacinis galinčių
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nukentėti gyventojų skaičius):
• ekstremalių situacijų arba mažos tikimybės (0,1%) potvyniai – apie 20 gyventojų;
• vidutinės tikimybės (1%) potvyniai ir didelės tikimybės (10%) potvyniai – gyventojai nenukenčia.
Dauguvos UBR sniego tirpsmo ir liūčių sukeliamų potvynių rizika ekonominei veiklai (potenciali
potvynių žala):
• ekstremalių situacijų arba mažos tikimybės (0,1%) potvyniai – apie 1,1 mln. Lt;
• vidutinės tikimybės (1%) potvyniai – apie 1,0 mln. Lt;
• didelės tikimybės (10%) potvyniai – apie 0,9 mln. Lt.
Sniego tirpsmo ir liūčių sukeliamo vidutinės tikimybės potvynio metu didžiausią žalą patirtų žemės
ūkis (76% nuo apskaičiuotų potencialių potvynio nuostolių).
Dauguvos UBR sniego tirpsmo ir liūčių sukeliamų potvynių rizika aplinkai ir kultūros paveldui yra
maža. Į potvynių užliejamą teritoriją patenka 10 Valstybės saugomų teritorijų (ekstremalių situacijų arba
mažos tikimybės, vidutinės tikimybės ir didelės tikimybės potvyniai).

3. Potvynių rizikos valdymo tikslų apibūdinimas
Pagrindinis potvynių rizikos valdymo plano tikslas – sudaryti prielaidas Lietuvoje sukurti potvynių
rizikos įvertinimo ir valdymo sistemą, siekiant sumažinti neigiamas potvynių pasekmes žmonių sveikatai,
aplinkai, kultūros paveldui ir ekonominei veiklai, ir įgyvendinti reikalavimus, nustatytus Potvynių direktyvos
IV ir V skyriuose.
Potvynių rizikos valdymo plano tikslams siūlomi uždaviniai, kurių įgyvendinimui bus rengiamos
potvynių rizikos valdymo priemonės:
Tikslai

Sumažinti potvynių
riziką žmonių sveikatai ir
aplinkai

Potvynių rizikos valdymo uždaviniai (žalia – minimalus uždavinys, rausva –
aukštesnis uždavinys)
Didelės tikimybės Vidutinės
Ledo sangrūdų
Mažos tikimybės
potvynio metu
tikimybės
sukeliamos
potvynio metu
užliejama teritorija potvynio metu
patvankos
užliejama
(p=10%)
užliejama
užliejama
teritorija
teritorija (p=1%) teritorija
(p=0,1%)
Gyventojai žino, kaip elgtis ir pasirengti potvyniams
Galima evakuoti visus gyventojus
Nuolatinai gyvenančių žmonių
skaičius nedidėja
Nėra nuolatinai
gyvenančių
žmonių
Potvynių zonoje nėra pastatų, iš kurių sudėtinga evakuoti gyventojus
Veikla, kuri gali sukelti rimtų ir / ar netikėtų saugos problemų žmonėms yra
kontroliuojama (pvz. užtvankos)
Išvengiama epidemijos dėl užteršto geriamojo vandens
Veikia informacijos sklaida (radijas), įspėjamosios ir signalizacijos sistemos,
avarinė ryšių tarnyba ir kitos kompiuterinės ir ryšių sistemos, kurios
užtikrintų gyvybines visuomenės funkcijas
Trumpalaikiai elektros tiekimo sutrikimai nesukelia
didelių problemų.
Elektros, šilumos ir vandens tiekimo sistemos
funkcionuoja be trikdžių
Nėra reikšmingos taršos iš nuotekų valyklų, galinčios
Nėra
sukelti grėsmę visuomenės sveikatai
reikšmingos
taršos iš nuotekų
valyklų, galinčios
sukelti grėsmę
Vš.Į. Aplinkos apsaugos politikos centras
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visuomenės
sveikatai

Sumažinti potvynių
ekonominę riziką

Sumažinti riziką kultūros
paveldui

Aplinkai pavojinguose objektuose veikla gali būti
sustabdyta (be avarijų).
Nėra reikšmingos taršos iš TIPK 1-ojo priedo įrenginių
Nėra naujų TIPK 1-ojo priedo įrenginių
Potvynių užliejamose teritorijose nestatomi nauji
pastatai, išskyrus pastatus, kurių paskirtis yra tiesiogiai
susijusi su vandeniu (pvz. uostai, hidroelektrinės)
Žala turtui nepadidėja, palyginus su esama padėtimi
Žala turtui yra mažesnė, lyginant su esama situacija.
Pagrindiniams keliams yra parengti transporto
nukreipimo planai.
Projektuojant ir statant naujus kelius atsižvelgiama į
potvynių riziką
Svarbios transporto jungtys nesutrikdytos.
Nėra naujų objektų, kurių ekonominė veikla būtų susijusi su visuomenės
gyvybinėmis funkcijomis (pvz. prieiga prie maisto ir medikamentų)
Nėra tokios žalos aplinkai, kuri negali būti atkurta.
Vandens būklė neblogėja.
Apsaugoti kultūros paveldo objektai, kurie gali būti
negrįžtamai sugadinti ar prarasti potvynio metu

Potvynių rizikos valdymo tikslų nustatymui išanalizuoti potvynių grėsmės ir potvynių rizikos
žemėlapiai, viešai prieinami internete adresu http://potvyniai.aplinka.lt/Potvyniai/ ir sudaryti kriterijai
potvynių užliejamų teritorijų klasifikavimui. Sudarant kriterijus vadovautasi 2007 m. spalio 23 d. Europos
Parlamento ir Tarybos direktyvos 2007/60/EB dėl potvynių rizikos įvertinimo ir valdymo (OL 2007 L 288,
p. 27) reikalavimais, pasaulyje taikomomis potvynių rizikos vertinimo ir valdymo praktikomis, Lietuvoje
prieinamais duomenis bei atsižvelgiant į Lietuvoje galiojančius potvynių prevencijos teisinius aspektus.
Vertinimo metu atsižvelgta į esamą situaciją, galimą žemėnaudos kaitą ateityje.
Potvynių užliejamų teritorijų klasifikavimo kriterijai apima visų nurodytų tikimybių ir tipų potvynius,
pateikiamus potvynių grėsmės žemėlapiuose:
1. Ekstremalių situacijų arba mažos tikimybės potvynis:
a. 0,1 procento tikimybės potvynis, kai remiantis hidrologiniais skaičiavimais tokių pačių
charakteristikų potvyniai gali pasikartoti vieną kartą per tūkstantį metų;
b. užliejimai priekrantės teritorijose, esant 0,1 proc. tikimybės vandens lygiams Baltijos jūroje
ir Kuršių mariose;
c. užliejimai dėl hidrotechnikos statinių avarijos;
2. Vidutinės tikimybės potvynis:
a. 1 procento tikimybės potvynis, kai remiantis hidrologiniais skaičiavimais tokių pačių
charakteristikų potvyniai gali pasikartoti vieną kartą per šimtą metų;
b. užliejimai priekrantės teritorijose, esant 1 proc. tikimybės vandens lygiams Baltijos jūroje
ir Kuršių mariose;
3. Didelės tikimybės potvynis:
a. 10 procentų tikimybės potvynis, kai remiantis hidrologiniais skaičiavimais tokių pačių
charakteristikų potvyniai gali pasikartoti vieną kartą per dešimt metų;
b. užliejimai priekrantės teritorijose, esant 10 proc. tikimybės vandens lygiams Baltijos jūroje
ir Kuršių mariose;
c. ledo sangrūdų sukeliami potvyniai.
Potvynių užliejamų teritorijų klasifikavimo kriterijai apima rizikos vertinimo aspektus:
• rizika žmonėms;
• rizika ekonomikai ir aplinkai;
• rizika politiniams – socialiniams aspektams;
• kompleksinis potvynių rizikos įvertinimas
Kriterijai apima informaciją, pateikiamą parengtuose potvynių rizikos žemėlapiuose:
• orientacinį galinčių nukentėti gyventojų skaičių;
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teritorijoje vykdomą ekonominę veiklą;
užtvindymo atveju atsitiktinę taršą galinčius sukelti įrenginius, kuriems reikia teisės aktų nustatyta
tvarka išduodamo taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimo;
vandens telkinius, iš kurių imama daugiau kaip 10 kub. metrų geriamojo vandens per parą arba jis
tiekiamas daugiau kaip penkiasdešimčiai žmonių;
vandens telkinius, naudojamus rekreaciniams tikslams, įskaitant maudyklas;
informaciją apie saugomas teritorijas, tarp jų Europos ekologinio tinklo „Natura 2000“ teritorijos;
kitus galimus taršos šaltinius, tikėtiną didelį pernešamų nuosėdų kiekį.

Lietuvoje galiojančiuose teisės aktuose yra nustatyti draudimai statyti pastatus potvynių užliejamose
teritorijose, tačiau šių nuostatų praktinį taikymą riboja keletas aspektų:
• teisės aktuose nėra apibrėžta sąvoka „potvynių užliejama teritorija“, nėra nurodyta, kokios
tikimybės ir prigimties potvyniams ši nuostata taikoma (užliejimų dėl jūros vandens pakilimo, ledo
sangrūdų, sniego tirpsmo ir liūčių sukeliami potvyniai);
• nėra aptarta situacija, kai potvynių metu užliejama teritorija nepatenka į paviršinio vandens telkinių
apsaugos zoną (t.y. potvynio metu vanduo išsilieja plačiau);
• savivaldybių bendruosiuose planuose nėra išskirtos potvynių užliejamos teritorijos ir į jas
neatsižvelgiama nustatant tikslinę žemės naudojimo paskirtį ir naudojimo būdą.
Galiojantys normatyviniai dokumentai neužkerta kelio urbanizacijos plėtrai potvynių užliejamose
teritorijose. Lietuvoje galiojantys teisės aktai nepakankamai reglamentuoja projektavimą ir statybą potvynių
užliejamose teritorijose. Reglamentai parengti tik atskiroms statinių grupėms: hidrotechnikos statiniams,
tiltams, keliams. Ši situacija neužkerta kelio potvynių rizikai didėti ir neatitinka pasaulinės praktikos.
Tvenkinių aukštutiniame ir žemutiniame bjefe esančios teritorijos saugomos nuo potvynių užtikrinant
statinio saugumą pagal LR normatyvinius aktus. Pasaulinėje praktikoje hidrotechnikos statinių avarijų
potvynių rizikos valdymui taikomos neinžinerinės prevencinės priemonės (periodinė hidrotechnikos statinių
apžiūra, avarijų prevencijos ir likvidavimo planai). Lietuvoje ypatingų statinių kategorijai priskiriamos
užtvankos ir dambos, kai patvankos aukštis didesnis kaip 4 m arba vandens tūris tvenkinyje daugiau kaip
100 000 m3. Šiuos kriterijus atitinkančių ypatingų hidrotechnikos statinių skaičius siekia apie 497 (be
Vilniaus m. savivaldybės). Nuo 2007 metų Lietuvoje panaikinta ypatingų hidrotechnikos statinių valstybinė
kontrolė. Remiantis statybos techninio reglamento STR 1.12.03:2006 "Hidrotechnikos statinių techninės
priežiūros taisyklės" reikalavimais, hidrotechnikos statinių techninę priežiūrą privalo atlikti hidrotechnikos
statinių savininkai, valdytojai ar naudotojai, kurie naudoja ar prižiūri hidrotechnikos statinius. 2007 m.
panaikinus ypatingų hidrotechnikos statinių valstybinė kontrolę, Lietuvoje nebėra institucijos, kuri
kontroliuotų, ar hidrotechnikos statinių savininkai, valdytojai ar naudotojai tinkamai atlieka hidrotechnikos
statinių techninę priežiūrą, remontą ar rekonstrukciją.
Ypatingų hidrotechnikos statinių avarijos ar griūties rizika yra nepriimtina, kadangi žemutiniame bjefe
yra gyvenamos teritorijos, kelių infrastruktūra ir kiti statiniai. Teisinė bazė Lietuvoje sukurta, tačiau
neužtikrinamas reikalavimų įgyvendinimas ir kontrolė. Pastaraisiais metais užfiksuoti mažesnių
hidrotechnikos statinių griūties atvejai iliustruoja, kad sovietmečiu pastatytų užtvankų saugumo klausimams
skiriamas nepakankamas dėmesys. Apsaugai nuo hidrotechnikos statinių avarijos turi būti taikomos
priemonės, užtikrinančios statinio patvarumą ir ilgaamžiškumą.
Šiuo metu Lietuvoje prieinami duomenys apie ledų sangrūdų sukeliamas patvankas neleidžia atlikti
išsamaus ledo sangrūdų ir jų keliamo pavojaus vertinimo bei suklasifikuoti teritorijas pagal potvynių rizikos
priimtinumą. Remiantis prieinamais fragmentiškais duomenimis galima konstatuoti, kad maksimali
sangrūdų sukeliama patvanka vandens matavimo stotyse siekia 1% tikimybės potvynio vandens lygį, taigi
priemonės, numatomos apsaugai nuo tikimybinių potvynių turėtų užtikrinti apsaugą ir nuo ledo sangrūdų
sukeliamos patvankos. Prieinami duomenys rodo, kad pavieniais atvejais ledo sangrūdų sukeliama
patvanka gali viršyti 1% tikimybės vandens lygį – penkiasdešimties metų laikotarpiu viršijimai užfiksuoti 3
VMS. Tokios informacijos nepakanka įvertinti ledo sangrūdų rizikai teritorijose, kurios neužliejamos
vidutinės tikimybės potvynių metu.
Ledo sangrūdų rizikos vertinimui būtina peržiūrėti duomenų apie ledo sangrūdas rinkimo sistemą.
Duomenys apie ledo sangrūdas, ypatingai tas, kurių sukeliama patvanka artima arba viršija 1% tikimybės
potvynio vandens lygį, turi būti centralizuotai kaupiami. Planuojant priemones užstatytų teritorijų apsaugai
nuo ledo sangrūdų turi būti identifikuotos vietos, kuriose reguliariai susidaro ledo kamščiai, sukeliama didelė
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patvanka ir užliejamos užstatytos teritorijos. Šiose vietose turi būti atliekami reguliarūs stebėjimai.
Remiantis Šiaurės Amerikos šalių patirtimi parenkant priemones ledo sangrūdų sukeliamų potvynių
pasekmėms sušvelninti būtina detaliai išanalizuoti vietines hidroklimatines sąlygas ir ledo reiškinių
parametrus, surinkti hidrometrinius, klimatinius, hidraulinius duomenis ir vietinių ledo reiškinių lauko tyrimų
duomenis.
Savivaldos lygmenyje potvynių rizikos valdymui skiriamas nepakankamas dėmesys. Ekstremaliųjų
situacijų valdymo planuose veiksmus kilus potvyniui yra aprašiusios 13 savivaldybių (iš 60), 2 savivaldybės
pasitvirtinusios atskirus veiksmų planus kilus potvynio grėsmei. Ekstremaliųjų situacijų prevencinių
priemonių planuose numatomos tik organizacinės priemonės, kurios galėtų sušvelninti potvynių padarinius,
pagerintų reagavimą bei pasirengimą, tačiau jokių inžinerinių ir kitokių priemonių, kurios sumažintų galimų
potvynių mastą, nenumato.
Pasaulinėje praktikoje potvynių rizikos valdymo programomis siekiama kontroliuoti plėtrą potvynių
užliejamose teritorijose, kartu taikant priemones, skirtas sumažinti žalą potvynių zonoje esančiam turtui.
Gera praktika laikoma potvynių užliejamose teritorijose steigti gamtos apsaugos, rekreacines teritorijas.
Pasaulinėje praktikoje nėra vieningo „priimtinos potvynių rizikos“ kriterijų rinkinio. Tradiciškai apsaugos
nuo potvynių priemonės projektuojamos tam tikros potvynio tikimybės vandens lygiui (dažniausiai 1%
tikimybė). Tikimybė, kad pasirinktu laikotarpiu užliejamoje teritorijoje esantis objektas bus užlietas kilus tam
tikros tikimybės potvyniui skaičiuojama pagal formulę:
Pobj = 1-(1-p)n
čia:
Pobj – tikimybė, kad objektas bus užlietas
p – skaičiuojamoji potvynio tikimybė
n – laikotarpis (metais)
Tikimybė, kad pastatas, statomas vidutinės tikimybės (1%) potvynio užliejamoje teritorijoje bus užlietas
per planuojamą naudojimo laikotarpį:
• Pastatui, kurį planuojama naudoti 30 metų, užliejimo tikimybė per naudojimo laikotarpį siekia
26%.
• Pastatui, kurį planuojama naudoti 50 metų, užliejimo tikimybė per naudojimo laikotarpį siekia
40%.
Pasirinkus 0,1% skaičiuojamąją tikimybę ir objekto naudojimo laikotarpį >100 metų, užliejimo tikimybė
yra 10%.
Atsižvelgiant į pasaulinę praktiką, potvynių rizikos priimtinumas vertinamas remiantis potvynio tikimybe.
Potvynių rizikos valdymo tikslais potvynių užliejamos teritorijos klasifikuojamos į 3 klases:
•
•
•

A rizikos teritorijos: teritorijos, kuriose potvynių rizika nepriimtina (reikalingos inžinerinės
priemonės).
A1 rizikos teritorijos: teritorijos, kuriose potvynių rizika nepriimtina, tačiau neadekvatu įrengti
inžinerines priemones.
B rizikos teritorijos: teritorijos, kuriose nėra poreikio inžinerinėms priemonėms, tačiau esamos
priemonės neužkerta kelio potvynių rizikai didėti. B rizikos teritorijos apima visas teritorijas,
užliejamas didelės, vidutinės ir mažos tikimybės potvynių metu.

A ir A1 rizikos teritorijos
A rizikos teritorijos išskirtos taikant žemiau nurodytus kriterijus:
Potvynių rizikos vertinimo
Kriterijai
aspektai
Potvynių rizika žmonėms ir
• Galinčių nukentėti gyventojų skaičius
ekonomikai
• Užliejamų pastatų plotas, užliejimo gylis
Vš.Į. Aplinkos apsaugos politikos centras
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Potvynių ekonominė rizika (potvynio žala)
Galimybė gyventojams pasitraukti iš užliejamų
pastatų
Gyventojų atskirtis užliejimo atveju (salos)
Vandenvietės ir nuotekų valymo įrenginiai, kurie gali
būti užliejami potvynių metu
Užliejamų kelių charakteristikos (kelio kategorija)
Užliejamo
kelio
ruožo
geografinė
padėtis
(apylankos, apsauga polderių pylimais);
Užliejimo gylis
Potvynio tikimybė
Taršos potencialas (užliejami TIPK 1-ojo priedo
įrenginiai ir pavojingi objektai)
Potvynio tikimybė

Atsakant į klausimą ar konkrečioje teritorijoje bus adekvatu įrengti inžinerines priemones,
pasirinktas rodiklis – pylimo įrengimo sąnaudų ir 1% tikimybės potvynio žalos santykis. Šiame analizės
etape apskaičiuotos preliminarios pylimo įrengimo sąnaudos paprasčiausiam/ pigiausiam pylimo tipui –
žemės pylimui su vandens ištekėjimo vietomis (vandens užtūromis). Preliminari pylimo vieta, pylimo ilgis ir
aukštis įvertinti analizuojant potvynių grėsmės žemėlapių duomenis.
Teritorijos, kuriose 1% tikimybės potvynio metu užliejami pastatai, identifikuotos GIS priemonėmis,
analizuojant potvynių grėsmės, potvynių rizikos, ortofotografinius žemėlapius, georeferencinės duomenų
bazės GDR10LT duomenis.
Remiantis preliminariu potvynių apsaugos priemonių įrengimo kaštų įvertinimu šios teritorijos
suskirstytos į tris grupes:
1. Rizika nepriimtina, reikalingos inžinerinės priemonės – A rizikos teritorijos. Šiai grupei priskirtos
užstatytos teritorijos:
• kuriose pylimo įrengimo sąnaudų ir 1% tikimybės potvynio žalos santykis yra mažesnis už
3. T.y. paprasčiausios konstrukcijos žemių pylimo įrengimo sąnaudos yra ne daugiau kaip
3 kartus didesni už potvynio žalą.
• žiemos polderiai, kurių esami pylimai neapsaugo nuo potvynių;
• kuriose gyvena daugiau nei 20 žmonių, neatsižvelgiant į pylimo įrengimo kaštų ir potvynio
žalos santykį;
2. Rizika nepriimtina, tačiau neadekvatu įrengti inžinerines priemones – A1 rizikos teritorijos. Šiai
grupei priskirtos teritorijos:
• kuriose pylimo įrengimo kaštų ir 1% tikimybės potvynio žalos santykis yra didesnis už 3.
T.y. paprasčiausios konstrukcijos žemių pylimo įrengimo kaštai yra daugiau kaip 3 kartus
didesni už potvynio žalą;
• kuriose užliejami negyvenami pastatai (pvz. garažai, šiltnamiai)
• Vasaros polderiai
3. Rizika priimtina, inžinerinių priemonių nenumatoma – B rizikos teritorijos:
• Hidrotechnikos statiniai (vandens išleistuvai, prieplaukos, vandens malūnai)
Teritorijų apsaugai nuo potvynių Lietuvoje įrengta 307 km apsauginių pylimų. Didžioji dalis polderių
įrengta Nemuno žemupyje – Šilutės ir Klaipėdos rajonuose. Pylimais saugomų teritorijų plotas – 217,2 km2.
Tai sudaro 21,5% nuo teritorijų, kurios gali būti užliejamos kartą per 100 metų. Tačiau esami pylimai
negarantuoja polderiuose esančių teritorijų apsaugos nuo vidutinės tikimybės potvynių. Remiantis potvynių
grėsmės žemėlapių duomenimis, tik 15% pylimais apsaugotų teritorijų (t.y. 33.2 km2 nuo 218,0 km2)
užtikrinama apsauga nuo 1% tikimybės potvynio.
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Upių baseinų rajonas
Dauguvos
Lielupės
Nemuno
Nemuno
Nemuno
Nemuno
Nemuno
Nemuno
Nemuno
Nemuno
Nemuno
Nemuno
Nemuno
Nemuno
Ventos
Iš viso:

Savivaldybė
Ignalinos r. sav.
Panevėžio r. sav.
Birštono sav.
Kaišiadorių r. sav.
Kauno m. sav.
Kauno r. sav.
Kėdainių r. sav.
Klaipėdos r. sav.
Kretingos r. sav.
Pagėgių sav.
Panevėžio r. sav.
Šilutės r. sav.
Kalvarijos sav.
Tauragės r. sav.
Palangos m. sav.

Versija:
1.2
Data: 2014 09 16

Teritorijos, užliejamos
1% tikimybės
potvynio metu, km2
4,33
2,05
0,25
2,02
0,08
0,15
0,90
16,90
0,30
0,39

Teritorijos,
neužliejamos 1%
tikimybės potvynio
metu, km2
1,72
0,20

2,22
23,00
0,06
0,07
3,94
0,99
0,96

147,61

9,87
184,85

33.16

Analizės metu atsižvelgta į neapibrėžtumus ir galimas paklaidas, atsirandančias dėl taikytų
užliejamų teritorijų nustatymo metodų, sudarant potvynių grėsmės žemėlapius bei galimų netikslumų
pradiniuose duomenyse. Žemiau pateikiamas potvynių grėsmės žemėlapių suminis neapibrėžtumas
(vandens lygio paklaida, cm):
Potvynių grėsmės žemėlapių suminis neapibrėžtumas (vandens lygio paklaida, cm)
Sniego tirpsmo ir liūčių sukeliami potvyniai:
Užliejimai priekrantės teritorijose dėl Baltijos
jūros ir Kuršių marių vandens lygio pakilimo:
• 10% tikimybės potvynis - 35 cm;
• 10% tikimybės potvynis - 10 cm;
• 1% tikimybės potvynis - 50 cm;
• 1% tikimybės potvynis - 15 cm;
• 0,1% tikimybės potvynis - 60 cm.
• 0,1% tikimybės potvynis - 20 cm
Potvynių grėsmės žemėlapių paklaidos rodo, kad tam tikrais atvejais atitinkamos tikimybės potvynio
vandens lygis gali būti aukštesnis, nei pateikiama žemėlapiuose. Pvz., sniego tirpsmo ir liūčių 1% tikimybės
potvyniui potvynių grėsmės žemėlapiuose nurodytas vandens lygis gali būti viršytas 25cm. Į šias paklaidas
atsižvelgta identifikuojant A rizikos teritorijas, kuriose reikalingos inžinerinės priemonės.
Žemiau pateikiama svarbiausia informacija apie A rizikos teritorijas, kuriose potvynių rizika
nepriimtina (žemėlapis internete: http://potvyniai.aplinka.lt/potvyniai/?p=priemones)
Savivaldybė

Vietovė

Užliejamų pastatų
pagrindo plotas, m2

Birštono sav.

Birštono m.

Druskininkų sav.
Druskininkų sav.

Nuo potvynių
galinčių nukentėti
gyventojų skaičius

1% tikimybės
potvynio žala,
tūkst. Lt

18135

144

Druskininkų m.

1015

<10

46

Druskininkų m.

3314

0

408

Druskininkų sav.

Leipalingio sen.

172

<10

37

Druskininkų sav.

Druskininkų m.

232

0

25

Jonavos r. sav.

Jonavos miesto sen.

874

129

180

Jonavos r. sav.

Dumsių sen.

5823

28

305

Jonavos r. sav.

Užusalių sen.

2049

35

86

Jonavos r. sav.

Dumsių sen.

2574

10

106

Jonavos r. sav.

Užusalių sen.

1179

<10

11

Jonavos r. sav.

Jonavos miesto sen.

302

<10

14

Jurbarko r. sav.

Jurbarko miesto sen.

9528

113

1088
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Savivaldybė

Vietovė

Nuo potvynių
galinčių nukentėti
gyventojų skaičius

Jurbarko r. sav.

Skirsnemunės sen.

Jurbarko r. sav.

Jurbarkų sen.

3475

12

581

Jurbarko r. sav.

Seredžiaus sen.

3688

24

227

Jurbarko r. sav.

Jurbarkų sen.

1899

12

318

Jurbarko r. sav.

Jurbarko miesto sen.

1752

19

244

Jurbarko r. sav.

Jurbarko miesto sen.

1894

18

201

Jurbarko r. sav.

Jurbarko miesto sen.

3094

79

73

Jurbarko r. sav.

Veliuonos sen.

1338

27

81

Jurbarko r. sav.

Jurbarkų sen.

1055

<10

227

Jurbarko r. sav.

Jurbarko miesto sen.

Kaišiadorių r. sav.

Kruonio sen.

13051

59

844

Kauno m. sav.

Vilijampolės sen.

24742

456

2883

Kauno m. sav.

Aleksoto sen.

20587

316

2236

Kauno m. sav.

Vilijampolės sen.

35966

104

1239

Kauno m. sav.

Aleksoto sen.

4634

95

663

Kauno m. sav.

Šilainių sen.

3163

23

401

Kauno m. sav.

9919

1% tikimybės
potvynio žala,
tūkst. Lt
97

513

Jurbarko m. nuotekų
valykla

Centro sen.

3642

20

317

Kauno m. sav.

Šančių sen.

4117

98

124

Kauno m. sav.

Aleksoto sen.

1237

35

132

Kauno m. sav.

Vilijampolės sen.

6198

<10

645

Kauno m. sav.

Žaliakalnio sen.

1664

0

232

Kauno m. nuotekų
valykla

Kauno m. sav.

Aleksoto sen.

Kauno m. sav.

Aleksoto sen.

225

<10

227

Kauno m. sav.

Vilijampolės sen.

759

14

27

Kauno m. sav.

Panemunės sen.

437

30

19

Kauno r. sav.

Kulautuvos sen.

24858

364

1930

Kauno r. sav.

Kulautuvos sen.

16009

237

1137

Kauno r. sav.

Kačerginės sen.

15127

76

2740

Kauno r. sav.

Domeikavos sen.

8902

103

962

Kauno r. sav.

Kačerginės sen.

7315

100

659

Kauno r. sav.

Raudondvario sen.

10467

94

744

Kauno r. sav.

Raudondvario sen.

5102

41

878

Kauno r. sav.

Kačerginės sen.

3579

39

376

Kauno r. sav.

Domeikavos sen.

4419

48

284

Kauno r. sav.

Raudondvario sen.

7073

<10

1967

Kauno r. sav.

Zapyškio sen.

3289

28

214

Kauno r. sav.

Raudondvario sen.

4794

23

187

Kauno r. sav.

Kačerginės sen.

322

<10

30

Kėdainių r. sav.

Kėdainių miesto sen.

13194

50

3002

Kėdainių r. sav.

Pelėdnagių sen.

13812

59

596

Kėdainių r. sav.

Kėdainių miesto sen.

9064

257

278

Kėdainių r. sav.

Kėdainių miesto sen.

1394

320

62

Kėdainių r. sav.

Kėdainių miesto sen.

3197

29

120

Kėdainių r. sav.

Kėdainių miesto sen.

1546

0

127

Kėdainių r. sav.

Josvainių sen.

6764

<10

363

Kelmės r. sav.

Kelmės sen.

3477

28

48

Klaipėdos m. sav.

Klaipėdos m.

12932

160

538

Klaipėdos m. sav.

Klaipėdos m.

8783

289

424

Klaipėdos m. sav.

Klaipėdos m.

7303

50

429

Klaipėdos r. sav.

Priekulės sen.

4511

53

1494

Klaipėdos r. sav.

Sendvario sen.

3094

22

238

Klaipėdos r. sav.

Priekulės sen.

3332

72

31
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Savivaldybė

Vietovė

Klaipėdos r. sav.

Priekulės sen.

Kretingos r. sav.

Žalgirio sen.

Kretingos r. sav.

Kartenos sen.

Kretingos r. sav.

Kartenos sen.

Marijampolės sav.

Liudvinavo sen.

Marijampolės sav.
Neringos sav.
Pagėgių sav.
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Užliejamų pastatų
pagrindo plotas, m2

Nuo potvynių
galinčių nukentėti
gyventojų skaičius

1% tikimybės
potvynio žala,
tūkst. Lt

2203

10

778

25460

24

1064

2526

18

40

0

0

20

5859

33

198

Sasnavos sen.

4801

<10

302

Neringos m.

3067

56

38

Lumpėnų sen.

27620

261

2691

Pagėgių sav.

Stoniškių sen.

12316

113

2243

Pagėgių sav.

Stoniškių sen.

30078

133

1696

Pagėgių sav.

Pagėgių sen.

5795

58

338

Pagėgių sav.

Lumpėnų sen.

5278

47

245

Pagėgių sav.

Stoniškių sen.

2803

31

204

Pagėgių sav.

Stoniškių sen.

2495

36

97

Pagėgių sav.

Stoniškių sen.

5733

0

350

Pagėgių sav.

Stoniškių sen.

Palangos m. sav.

Šventoji

Palangos m. sav.
Panevėžio m. sav.

1598

0

98

40796

317

1411

Šventoji

2292

<10

1194

Panevėžio m.

5829

32

443

Panevėžio r. sav.

Paįstrio sen.

48304

60

2832

Panevėžio r. sav.

Paįstrio sen.

29155

124

982

Panevėžio r. sav.

Paįstrio sen.

26325

51

809

Panevėžio r. sav.

Panevėžio sen.

8707

32

451

Panevėžio r. sav.

Panevėžio sen.

5429

49

278

Panevėžio r. sav.

Paįstrio sen.

0

0

49

Prienų r. sav.

Prienų sen.

4844

20

151

Prienų r. sav.

Balbieriškio sen.

Prienų r. sav.

Balbieriškio sen.

Raseinių r. sav.

Ariogalos miesto sen.

Šakių r. sav.

Kriūkų sen.

Šakių r. sav.

Gelgaudiškio sen.

Šilutės r. sav.

Kintų sen.

Šilutės r. sav.
Šilutės r. sav.
Šilutės r. sav.

Balbieriškio nuotekų
valykla
973

0

71

2489

22

68

12746

28

429

291

<10

27

284917

4707

27693

Rusnės sen.

26156

202

1346

Kintų sen.

18008

43

7457

Kintų sen.

15077

73

1216

Šilutės r. sav.

Kintų sen.

15029

49

2645

Šilutės r. sav.

Šilutės sen.

27407

49

961

Šilutės r. sav.

Rusnės sen.

12475

40

364

Šilutės r. sav.

Šilutės sen.

6309

62

197

Šilutės r. sav.

Šilutės sen.

4337

11

225

Šilutės r. sav.

Rusnės sen.

931

12

98

Šilutės r. sav.

Kintų sen.

Šilutės r. sav.

Saugų sen.

71

0

146

Šilutės r. sav.

Saugų sen.

0

0

104

Ukmergės r. sav.

Ukmergės miesto sen.

6248

111

226

Šilutės m. nuotekų
valykla

Potvynių metu užliejami magistraliniai (1 ir 2 kategorijos), krašto (3 kategorija) ir rajoniniai keliai (4 ir 5
kategorijos) identifikuoti naudojant georeferencinės duomenų bazės GDR10LT duomenis. Remiantis
Nemuno žemupyje taikoma praktika, keliai laikomi nepravažiuojamais, jei užliejimo gylis yra didesnis nei
20cm. Vidutinės tikimybės potvynio metu gali būti užliejama 215 km kelių ruožų, iš kurių:
• 57,3 km yra polderiuose arba įrengti ant pylimų keterų. Užliejami kelių ruožai polderiuose tvarkomi
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kartu su polderių pylimų rekonstrukcija/ paaukštinimu (t.y. parenkant priemones klasteriams), todėl
šiems ruožams papildomos inžinerinės priemonės nenumatomos ir laikoma, kad potvynių rizika yra
priimtina.
24,4 km turi apylankas ir potvynių metu yra galimybė nukreipti transporto srautą, aplenkiant
užliejamu ruožus. Apsemiamų kelių ruožų, kuriuos apvažiuoti galima apylankomis, rekonstruoti ir
paaukštini nenumatoma ir laikoma, kad potvynių rizika yra priimtina.
95,3 km užliejamų virš 1 m, nutiestų mažai apgyvendintose potvynių užliejamose teritorijose (visi
ruožai Nemuno žemupyje). Šių kelių siūloma neaukštinti dėl neigiamo poveikio Nemuno slėnio
hidrologiniam režimui: suspaudus upės vagą ir pakeitus hidrologinį režimą dėl pakilusio vandens
lygio nukentėtų aplinkinės teritorijos, tarp jų Šilutės m. ir Rusnės mst. Šie keliai priskiriami A1 rizikos
teritorijoms.
38 km kelių, kuriems tikslinga tolimesniame etape detaliau panagrinėti kelių apsaugos nuo potvynių
galimybes ir parinkti inžinerines priemones dėl jų svarbos užtikrinant gyventojų pasitraukimą iš
potvynių užliejamų teritorijų. Ruožai priskirti A rizikos teritorijoms.

Inžinerinės priemonės užliejamų kelių ruožų apsaugai bus parenkamos atsižvelgiant į priemonių
kaštus (apsauginio pylimo/sienutės įrengimas kelkraštyje, kelio paaukštinimas), atskirais atvejais, esant
mažam kelio dangos užliejimo sluoksniui (iki 0,3m) trumpose atkarpose galima taikyti neinžinerines
priemones (pvz. atitvėrimas smėlio maišais). Žemiau suvestinėje lentelėje pateikiama svarbiausia
informacija apie A rizikos grupei priskirtus užliejamus kelių ruožus:
Savivaldybė
Jurbarko r. sav.
Jurbarko r. sav.
Jurbarko r. sav.
Kauno m. sav.
Kauno r. sav.
Kauno r. sav.
Kauno r. sav.
Kauno r. sav.
Kėdainių r. sav.
Klaipėdos r. sav.
Klaipėdos r. sav.
Neringos sav.
Pagėgių sav.
Pagėgių sav.
Pagėgių sav.
Pagėgių sav.
Pagėgių sav.
Šakių r. sav.
Šakių r. sav.
Šakių r. sav.
Šakių r. sav.
Šilutės r. sav.
Šilutės r. sav.
Šilutės r. sav.
Šilutės r. sav.
Šilutės r. sav.
Varėnos r. sav.

Seniūnija
Seredžiaus sen.
Skirsnemunės sen.
Veliuonos sen.
Vilijampolės sen.
Babtų sen.
Vilkijos apylinkių sen.
Vilkijos apylinkių sen.
Zapyškio sen.
Pelėdnagių sen.
Priekulės sen.
Vėžaičių sen.
Stoniškių sen.
Stoniškių sen.
Stoniškių sen.
Vilkyškių sen.
Vilkyškių sen.
Kriūkų sen.
Kriūkų sen.
Lekėčių sen.
Plokščių sen.
Rusnės sen.
Rusnės sen.
Šilutės sen.
Šilutės sen.
Usėnų sen.
Merkinės sen.

Kelio numeris
141
141
141
141
1914
141
1917
1931
1906
141
2230
167
4212
4213
4231
141
4247
1931
3804
1931
3807
4204
4205
206
4215
4210
5021
Iš viso:

Kelio kategorija
3
3
3
3
5
3
5
5
4
3
5
3
5
5
5
3
5
5
5
5
5
4
4
3
5
5
5

Kelio ruožo ilgis, km
0,85
5,05
5,54
1,87
0,2
3,41
0,43
1,29
0,06
0,22
0,44
0,35
1,09
0,87
0,81
0,18
0,16
2,64
0,04
0,38
0,07
1,08
1,86
5,12
2,33
1,55
0,09
37,98

Remiantis potvynių grėsmės ir potvynių rizikos žemėlapiuose pateikiama informacija identifikuoti du
užtvindymo atveju atsitiktinę taršą galintys sukelti įrenginiai, kuriems reikia teisės aktų nustatyta tvarka
išduodamo taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimo:
1. UAB „Šilutės Rambynas“ (TIPK I priedo veiklos rūšis 6.4.2.3). Įrenginys yra Šilutės mieste
(polderyje). Inžinerinės priemonės šio įrenginio apsaugai (polderio pylimų rekonstrukcija)
nagrinėjamos kompleksiškai su kitomis inžinerinėmis priemonėmis teritorijose, kuriose galimi
ekonominiai nuostoliai arba gali nukentėti gyventojai;
2. AB „Klaipėdos elektrinė“ (TIPK I priedo veiklos rūšis 1.1). Šis įrenginys gali būti užliejamas esant
Vš.Į. Aplinkos apsaugos politikos centras

22

Potvynių rizikos valdymo planų parengimas
Nemuno, Lielupės, Ventos ir Dauguvos upių baseinų rajonų
potvynių rizikos valdymo plano projektas

Versija:
1.2
Data: 2014 09 16

0,1% tikimybės vandens lygiams Baltijos jūroje. Šio ekstremalaus potvynio metu užliejimo gylis ties
pastatais tesiekia 10cm. Šio įrenginio apsaugai inžinerinės priemonės nenumatomos.
Vidutinės tikimybės potvynių metu gali būti laikinai užliejama 30 vandenviečių, iš jų: 24 naudojamos
geriamo gėlo vandens, 1 mineralinio vandens gavybai, 5 nenaudojamos. Vadovaujantis galiojančiais
normatyviniais dokumentais, reglamentuojančiais gręžinių įrengimą ir eksploataciją, gręžinių galvutė turi
būti sandari, neleidžianti patekti paviršiniam vandeniui į gręžinį ar už jo apsauginės kolonos. Vandens
telkinių, iš kurių imama daugiau kaip 10 m3 geriamojo vandens per parą arba jis tiekiamas daugiau kaip
penkiasdešimčiai žmonių apsaugai inžinerinės priemonės nenumatomos.
Potvynių metu gali būti užliejamos 24 maudyklos. Remiantis ekstremalių hidrologinių reiškinių, susijusių
su potvyniais, analize (1812–2010 m. duomenys), vasaros laikotarpiu buvo užfiksuota tik 2% stichinių
potvynių/ stichinių vandens lygių buvo ir nė vieno katastrofinio potvynio/ katastrofinio vandens lygio.
Užliejamų maudyklų apsaugai nėra poreikio įrenginėti inžinerines apsaugos nuo potvynių priemones
(pylimus).
Potvynių metu gali būti užliejamos 567 Valstybės saugomos teritorijos, tarp jų Europos ekologinio tinklo
„Natura 2000“ teritorijos. potvyniai yra natūralus gamtinis reiškinys, sąlygojantis natūralią gamtinių buveinių
raidą. Užliejamų Valstybės saugomų teritorijų apsaugai nėra poreikio įrenginėti inžinerines apsaugos nuo
potvynių priemones.
Remiantis potvynių rizikos žemėlapių informacija potvynių užliejamose teritorijose identifikuotos 4
nuotekų valyklos: Kauno, Jurbarko, Šilutės ir Balbieriškio. Užliejamų nuotekų valyklų teritorijos priskiriamos
A rizikos teritorijoms.
Potvynių užliejamose teritorijose identifikuoti 3 sutvarkyti sąvartynai. Potvynių rizikos valdymo tikslais
laikoma, kad šių objektų užliejimo rizika yra priimtina:
1. Labūnavos sąvartynas (sutvarkytas vietoje)
2. Rusnės sąvartynas (išvežtas)
3. Panemunės sąvartynas (išvežtas)
Į potvynių užliejamas teritorijas patenka atliekų tvarkymo sistemos objektas Šilutės dumblo apdorojimo
įrenginiai. Inžinerinės priemonės (pylimai) šių įrenginių apsaugai bus nagrinėjamos kompleksiškai kartu su
Šilutės nuotekų valyklos apsaugos nuo potvynių priemonėmis.
Į potvynių užliejamas teritorijas (0,1% tikimybės potvynis) patenka:
• 885 kultūros paveldo objektai (plotiniai);
• 143 kultūros paveldo objektai (taškiniai);
• 160 kultūros paveldo objektų fizinės apsaugos zonų.
A1 rizikos grupei priskirti kultūros paveldo urbanistiniai objektai, užliejami mažos (0,1%) tikimybės
potvynių metu. B rizikos grupei priskirti archeologiniai objektai (pvz. senkapiai, senovės gyvenvietės,
piliakalniai), statiniai, kurių funkcionavimas susijęs su vandeniu (pvz. tiltai, vandens malūnai, vandens
matavimo stotys, uostai), gamtiniai objektai (pvz. akmenys, šaltiniai), kapinės, kultūros objektams priskirtos
teritorijos, kuriose neužliejami statiniai (pvz. senamiesčio teritorija, miesto istorinė dalis).
A1 teritorijos - tai užstatytos teritorijos, kuriose inžinerinių priemonių (pvz. pylimų) įrengimo kaštų ir 1%
tikimybės potvynio žalos santykis yra didesnis už 3, t.y. paprasčiausios konstrukcijos žemių pylimo įrengimo
kaštai yra daugiau kaip 3 kartus didesni už potvynio žalą; užliejami negyvenami pastatai (pvz. garažai,
šiltnamiai); 1% tikimybės potvynio metu užliejami susisiekimo keliai: esantys polderiuose, turintys
apylankas bei keliai Nemuno žemupyje, kurių siūloma neaukštinti dėl neigiamo poveikio Nemuno slėnio
hidrologiniam režimui; kultūros paveldo urbanistiniai objektai, užliejami mažos (0,1%) tikimybės potvynių
metu.
B rizikos teritorijos
B rizikos teritorijos – tai teritorijos, kuriose potvynių rizika gali didėti. Šiose teritorijose nėra poreikio
inžinerinėms priemonėms, tačiau esamos priemonės neužkerta kelio potvynių rizikai didėti. Atkreiptinas
dėmesys, kad tam tikras neinžinerines priemones (pvz. užliejamų teritorijų zonavimas, potvynių
prognozavimas, gyventojų perspėjimas) reikia taikyti visose užliejamose teritorijose (t.y. A, A1 ir B rizikos
teritorijose).
Vš.Į. Aplinkos apsaugos politikos centras

23

Potvynių rizikos valdymo planų parengimas
Nemuno, Lielupės, Ventos ir Dauguvos upių baseinų rajonų
potvynių rizikos valdymo plano projektas

Versija:
1.2
Data: 2014 09 16

A, A1 ir B rizikos teritorijų išskyrimas pagal potvynio tipą ir tikimybę pateikiamas žemiau:
Potvynio tipas ir tikimybė
Užliejamų teritorijų klasė
A
A1
B
Ekstremalių situacijų arba mažos tikimybės potvynis
0,1 procento tikimybės potvynis, kai remiantis hidrologiniais
√
skaičiavimais tokių pačių charakteristikų potvyniai gali
pasikartoti vieną kartą per tūkstantį metų
užliejimai priekrantės teritorijose, esant 0,1 proc. tikimybės
√
vandens lygiams Baltijos jūroje ir Kuršių mariose
užliejimai dėl hidrotechnikos statinių avarijos
√
Vidutinės tikimybės potvynis
1 procento tikimybės potvynis, kai remiantis hidrologiniais √
√
√
skaičiavimais tokių pačių charakteristikų potvyniai gali
pasikartoti vieną kartą per šimtą metų
užliejimai priekrantės teritorijose, esant 1 proc. tikimybės √
√
√
vandens lygiams Baltijos jūroje ir Kuršių mariose
Didelės tikimybės potvynis
10 procentų tikimybės potvynis, kai remiantis hidrologiniais √
√
√
skaičiavimais tokių pačių charakteristikų potvyniai gali
pasikartoti vieną kartą per dešimt metų
užliejimai priekrantės teritorijose, esant 10 proc. tikimybės √
√
√
vandens lygiams Baltijos jūroje ir Kuršių mariose
ledo sangrūdų sukeliami potvyniai
√

4. Suvestinė priemonių, padedančių siekti potvynių rizikos valdymo
tikslų
Vykdomos potvynių apsaugos priemonės (suvestinė):
Priemonės pavadinimas
Priemonės, padedančios siekti potvynių rizikos
valdymo tikslų
Inžinerinės apsaugos nuo potvynių
Fizinė teritorijų apsauga nuo potvynių (apsauginiai
priemonės
pylimai, polderiai)
Potvynių prognozavimo sistema
Potvynių masto, vandens lygio ir užliejamų teritorijų
prognozė, visuomenės informavimas
Gyventojų perspėjimo ir informavimo Gyventojų, valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų,
sistema
kitos įstaigų, ūkio subjektų perspėjimas apie stichinius
gamtos reiškinius
Klaipėdos ir Tauragės apskričių
Žmonių gelbėjimas ir sveikatos priežiūros užtikrinimas,
potvynių pasirengimo potvyniams ir
būtiniausių paslaugų gyventojams teikimas potvynių
potvynių padariniams šalinti 2007–
metu (gyventojų ir jų turto transportavimas per užlietas
2015 metų programa
teritorijas), potvynių padarinių šalinimas, hidrotechnikos
statinių ir įrenginių eksploatavimas, rekonstravimas.
Hidrotechnikos statinių saugumo
Hidrotechnikos
statinių
apžiūros,
pastebėtų
užtikrinimo priemonės
hidrotechnikos statinių defektų, deformacijų šalinimas,
remonto ar rekonstravimo darbų organizavimas.

Susijusios priemonės, taikomos pagal Europos Bendrijos teisės aktus (suvestinė):
Direktyva
Priemonės, padedančios siekti potvynių rizikos
valdymo tikslų
Direktyva 85/337/EEB dėl tam tikrų
Pagal direktyvos 85/337/EEB reikalavimus atitinkamais
valstybės ir privačių projektų poveikio atvejais atliekamas planuojamos ūkinės veiklos
aplinkai vertinimo
poveikio aplinkai vertinimas
Direktyva 95/82/EB dėl didelių su Pagal direktyvos 95/82/EB reikalavimus rengiami
pavojingomis medžiagomis susijusių didelių su pavojingomis medžiagomis susijusių avarijų
avarijų pavojaus kontrolės
likvidavimo planai, avarijų prevencijos priemonės
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Pagal direktyvos 85/337/EEB reikalavimus atliekamas
tam tikrų planų ir programų pasekmių aplinkai
nustatymas ir įvertinimas šių planų ir programų
rengimo metu, prieš juos patvirtinant
Pagal direktyvos 2000/60/EB reikalavimus rengiami
upių baseinų rajonų valdymo planai, kuriais siekiama
užtikrinti gerą vandens telkinių būklę

Kitos susijusios priemonės, padedančios siekti potvynių rizikos valdymo tikslų (suvestinė):
Priemonė
Priemonės, padedančios siekti potvynių rizikos
valdymo tikslų
LR saugomų teritorijų įstatymas (Žin., Taikomi griežti apribojimai statyti statinius valstybės
1993, Nr. 63-1188, nauja redakcija
saugomose teritorijose (rezervatai, gamtiniai ir
Žin., 2001, Nr. 108-3902)
kompleksiniai draustiniai, paveldo objektų teritorijos)
LRV nutarimas dėl Specialiųjų žemės Taikomi griežti apribojimai statyti statinius tam tikrų
ir
miško
naudojimo
sąlygų objektų apsaugos zonose (specialiosios žemės ir
patvirtinimo (Žin., 1992, Nr. 22-652, miško naudojimo sąlygos)
nauja nutarimo priedo redakcija Žin.,
1996, Nr. 2-43)
Teritorijų planavimo sistema
Ribojama statinių statyba tam tikros tikslinės žemės
naudojimo paskirties teritorijose (neurbanizuojamos ir
neužstatomos teritorijos)

Būtina pabrėžti, kad šiame Plano projekte pateikiama iki šiol atlikta analizė ir pasiūlymai, tačiau
kol kas dar neparengtos konkrečios priemonės Potvynių rizikos valdymo tikslų įgyvendinimui. Taigi reikia
turėti galvoje, kad tai dar nepilnas Plano projektas. Parengus siūlomų priemonių paketą, Planas jau su
priemonėmis vėl bus pateiktas visuomenei svarstyti.
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