
Karklės paplūdimys – būti ar nebūti?  
 
Seminaras „Karklės paplūdimio infrastruktūros detaliojo plano rengimas klimato kaitos ir kitų faktorių 
kontekste“ vyko š. m. birželio 3 d. viešbutyje „Lijo“ (Kvietinių g. 14, Gargždai, Klaipėdos rajonas, 
www.lijo.lt).  
Seminaras buvo organizuojamas bendradarbiaujant su Klaipėdos rajono savivaldybės administracija ir yra 
skirtas Karklės ir jos apylinkių gyventojams, šioje teritorijoje esančių įmonių ir organizacijų atstovams, 
Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos darbuotojams, politikams, Pajūrio regioninio parko, turizmo 
organizacijų atstovams, žiniasklaidai ir kitoms suinteresuotoms institucijoms ir asmenims. 
Seminaro tikslas – su interesų grupių atstovais aptarti Karklės paplūdimio infrastruktūros detaliojo plano 
rengimą, paplūdimio įrengimą įtakojančius faktorius, galimybę suderinti paplūdimio įrengimą su uostelio 
statyba. 
Daugiau informacijos apie renginį suteiks Elena Taločkaitė (elena@ecat.lt, tel. 8-37 423053).VšĮ 
Aplinkosaugos valdymo ir technologijų centras 
 
 
Projektas Klimato kaita: poveikis, kaštai ir prisitaikymas Baltijos jūros regione 

 
Seminaras – 1-asis interesų grupių susitikimas 

„Karklės paplūdimio infrastruktūros detaliojo plano rengimas klimato kaitos ir kitų faktorių 
kontekste“ 

PROGRAMA 
 

11:00 Dalyvių registracija. Kava. 

11:30 Sveikinimo žodis  
Vaclovas Dačkauskas, Klaipėdos rajono savivaldybės meras 

11:40 BaltCICA projekto ir planuojamos veiklos pristatymas 
Elena Taločkaitė, VšĮ Aplinkosaugos valdymo ir technologijų centras 

11:50 Karklės paplūdimio infrastruktūros detaliojo plano rengimas: uždaviniai 
savivaldybei, perspektyvos 
Vida Vytienė, Jurgita Stirbytė, Klaipėdos rajono savivaldybė 

12:10 Klimato kaita ir galimi jos padariniai Lietuvos pajūryje 
Gintautas Stankūnavičius, Vilniaus universitetas  

12:30 Pietūs 

13:30 Karklės paplūdimio geologinės sąlygos – palankūs ir nepalankūs 
veiksniai 
Aldona Damušytė, Lietuvos geologijos tarnyba 

13:50 Karklės hidrogeologija – procesai ir ištekliai 
Jurga Arustienė, Lietuvos geologijos tarnyba 

14:10 Diskusija 
Vedėjas: Jonas Satkūnas, Lietuvos geologijos tarnyba 

16:00 Seminaro apibendrinimas ir uždarymas 

 
 
 

 
 
 



Gamtiniai faktai apie Karklės paplūdimius: 
 Paplūdimio ilgis – nuo Rikinės iki Cypos apie 1400 m. 
 Paplūdimio plotis – nuo 21,5 iki 41,5 m. 
 Paplūdimio viršaus danga – įvairaus rūpumo smėlis su žvirgždu ir gargždu, žvirgždas ir gargždas, 
pavieniai rieduliai. 
 Jūros kranto pobūdis – klifas: pietinėje dalyje – moreninis iki 20 m aukščio, šiaurinėje dalyje – smėlio 
iki 1–3,5 m aukščio. 

Priekrantės pobūdis – lėkštas povandeninis šlaitas. 
Priekrantės dugno danga – moreninis priesmėlis su stambiais rieduliais vietomis užklotas nestora 

smėlio danga. 

Pliažo problema: būti ar nebūti  
 

1 SĄLYGA: minimoje paplūdimio atkarpoje numatomas įrengti tik pliažas 
 

1 variantas: 
Jei šiltėjant pasauliniam klimatui Baltijos jūros vandens lygis išliks nepakitęs: 

kasmet dinaminė kranto linija atsitrauks apie 0,5 m, o klifinis krantas – apie 
0,15–0,2 m į rytus, krantas bus stabiliai ardomas, paplūdimio viršaus danga 
sezoniškai keisis nuo įvairaus rūpumo smėlio iki žvirgždo ir gargždo. 
Vyrauja natūralūs krantodaros procesai. 
 

2 variantas: 
Jei šiltėjant pasauliniam klimatui Baltijos jūros vandens lygis pakils nežymiai: 

kasmet dinaminė kranto linija atsitrauks apie 0,5–1,0 m, o klifinis krantas – 
apie 0,2–0,5 m į rytus, krantas bus stabiliai ardomas, paplūdimio viršaus 
danga sezoniškai keisis nuo įvairaus rūpumo smėlio iki žvirgždo ir gargždo. 
Vyrauja natūralūs krantodaros procesai. 
 

3 variantas: 
Jei šiltėjant pasauliniam klimatui Baltijos jūros vandens lygis pakils labai žymiai: 

kasmet dinaminė kranto linija atsitrauks apie 1,5–3,0 m, o klifinis krantas – 
apie 1,0–2,0 m į rytus, krantas bus stabiliai ardomas, paplūdimio viršaus 
danga sezoniškai keisis nuo įvairaus rūpumo smėlio iki žvirgždo ir gargždo. 
Vyrauja natūralūs krantodaros procesai. 
 

2 SĄLYGA: minimoje paplūdimio atkarpoje numatomas įrengti pliažas ir žvejų uostas 
Pliažas: būti ar nebūti  

1 variantas: 
Jei šiltėjant pasauliniam klimatui Baltijos jūros vandens lygis išliks 
nepakitęs: 
kasmet dinaminė kranto linija atsitrauks apie 0,5 m, o klifinis krantas – apie 
0,15–0,2 m į rytus, krantas bus stabiliai ardomas, paplūdimio viršaus danga 
sezoniškai keisis nuo įvairaus rūpumo smėlio iki žvirgždo ir gargždo. 
Jei pliažas įrengiamas piečiau žvejų uosto, tuomet dėl uoste įrengtų molų 
pliažo zonoje prasideda smėlio kaupimasis. 
Jei pliažas įrengiamas šiauriau žvejų uosto, tuomet dėl uoste įrengtų molų 
pliažo zonoje prasideda intensyvesnis paplūdimio ardymas. 
 

2 variantas: 
Jei šiltėjant pasauliniam klimatui Baltijos jūros vandens lygis pakils 
nežymiai: 
kasmet dinaminė kranto linija atsitrauks apie 0,5–1,0 m, o klifinis krantas – 
apie 0,2–0,5 m į rytus, krantas bus stabiliai ardomas, paplūdimio viršaus 
danga sezoniškai keisis nuo įvairaus rūpumo smėlio iki žvirgždo ir gargždo. 
Jei pliažas įrengiamas piečiau žvejų uosto, tuomet dėl uoste įrengtų molų 
pliažo zonoje prasideda smėlio kaupimasis. 
Jei pliažas įrengiamas šiauriau žvejų uosto, tuomet dėl uoste įrengtų molų 
pliažo zonoje prasideda intensyvesnis paplūdimio ardymas. 
Tačiau jau būtina pagalvoti apie minimalias kranto tvirtinimo priemones. 

 

 



3 variantas: 
Jei šiltėjant pasauliniam klimatui Baltijos jūros vandens lygis pakils labai 
žymiai: 
kasmet dinaminė kranto linija atsitrauks apie 0,5–1,0 m, o klifinis krantas – 
apie 0,2–0,5 m į rytus, krantas bus stabiliai ardomas, paplūdimio viršaus 
danga sezoniškai keisis nuo įvairaus rūpumo smėlio iki žvirgždo ir gargždo.  
Jei pliažas įrengiamas piečiau žvejų uosto, tuomet dėl uoste įrengtų molų 
pliažo zonoje prasideda smėlio kaupimasis. 
Jei pliažas įrengiamas šiauriau žvejų uosto, tuomet dėl uoste įrengtų molų 
pliažo zonoje prasideda intensyvesnis paplūdimio ardymas. 
Būtinos kardinalios kranto tvirtinimo priemonės. 

 
 

 


