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1. ĮVADAS 

 

Objektas: Nemuno deltos regioninio parko ir jo zonų ribų plano korektūra. 

 

Rengimo pagrindas: LR aplinkos ministro pavedimas 2018 m. vasario 6 d. Nr. D18-18 „Dėl specialiojo 

planavimo procedūrų pradėjimo“, 2018 m. vasario 14 d. Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie 

Aplinkos ministerijos direktoriaus įsakymas Nr. V-31 „Dėl Nemuno deltos regioninio parko specialiųjų 

teritorijų planavimo dokumentų koregavimo“, Šilutės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 

2018 m. kovo 20 d. įsakymas Nr. A1-370 „Dėl Nemuno deltos regioninio parko ir jo zonų ribų plano bei 

Nemuno deltos regioninio parko tvarkymo plano koregavimo planavimo darbų programos 

patvirtinimo“, Šilutės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2018 m. spalio 4 d. įsakymas Nr. 

A1-1301 „Dėl Nemuno deltos regioninio parko ir jo zonų ribų plano bei Nemuno deltos regioninio 

parko tvarkymo plano koregavimo planavimo darbų programos pakeitimo“. 

 

Specialiojo plano organizatorius: Šilutės rajono savivaldybės administracijos direktorius, Dariaus ir 

Girėno g. 1, LT-99133 Šilutė, Tel.: (8 441)  79 266, Faks.: (8  441) 51 517, el. 

p. administracija@silute.lt, www.silute.lt 

 

Specialiojo plano rengėjas: UAB „Atamis”, Žirmūnų g. 139, LT-09120 Vilnius, tel. (8 5) 27 28 334, 

faks. (8 5) 20 31 280, el. p. info@atamis.lt, www.atamis.lt. Projekto vadovas: Dainius Kitovas, tel. (8 

688) 03845, el.p. dainius@kitapuse.com 

 

Planavimo tikslai ir uždaviniai: Siekiant įgyvendinti gamtinių kompleksų ir objektų išsaugojimą ir 

atkūrimą bei įgyvendinant Nemuno deltos regioninio parko rekreacinio naudojimo plėtros kryptis, 

plėtojant vandens turizmą nacionalinėse vandens turizmo trasose Nemuno upe bei jo atšakose, sudaryti 

galimybes gilinti ir valyti Rusnaitės ir Pakalnės upių Nemuno priešakinės deltos gamtiniame rezervate 

vagas, kad būtų sudarytos sąlygos šiomis upėmis išplaukti į Kuršių marias. 

 

Planuojama teritorija: Nemuno deltos regioninis prakas. 

 

Plano darbų programa: 

Plano rengimo etapai: parengiamasis, rengimo ir baigiamasis. 

Darbų atlikimo terminai: planavimo pradžia – 2018 m. IV ketv., planavimo pabaiga – 2019 m. IV ketv. 

Plano sudėtis: tekstinė ir grafinė dalys. 

Visuomenės informavimo tvarka: supaprastinta. 

Teritorijų vystymo koncepcijos: nerengiama. 

Tyrimai, galimybių studijos, koncepcijos nepriklausomas profesinis vertinimas: neatliekamas. 

 

Specialiojo planavimo sąlygos:  

Nemuno deltos regioninio parko ir jo zonų ribų planas koreguojamas vadovaujantis Valstybinės 

saugomų teritorijų Tarnybos prie Aplinkos ministerijos direktoriaus 2018 m. vasario 14 d. įsakymu Nr. 

V-31 „Dėl Nemuno deltos regioninio parko specialiųjų teritorijų planavimo dokumentų koregavimo“. 

Šiuo įsakymu planavimo organizatoriaus teisės ir pareigos suteiktos Šilutės rajono savivaldybės 

administracijai. Nemuno deltos regioninio parko ir jo zonų ribų plano darbų programa patvirtinta Šilutės 

mailto:administracija@silute.lt
http://www.atamis.lt/
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rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2018 m. kovo 20 d. įsakymu Nr. A1-370. Specialiojo 

plano rengimui išduotos teritorijų planavimo sąlygos: 

- Valstybinės miškų tarnybos teritorijų planavimo sąlygos 2018-06-26, Nr. REG73590; 

- Aplinkos apsaugos agentūros teritorijų planavimo sąlygos 2018-06-28, Nr. REG73953; 

- Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos teritorijų 

planavimo sąlygos 2018-07-04, Nr. REG74746; 

- Šilutės rajono savivaldybės administracijos teritorijų planavimo sąlygos 2018-07-05, Nr. REG74828; 

- Nacionalinė žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos teritorijų planavimo sąlygos 2018-07-05, Nr. 

REG74870; 

- Nemuno deltos regioninio parko direkcijos teritorijų planavimo sąlygos 2018-07-09, Nr. REG74999; 

- Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Klaipėdos skyriaus 2018-07-02 raštas Nr. 

(12.12-Kl)2Kl-801 dėl atsisakymo išduoti planavimo sąlygas (planavimo sąlygų nenustato); 

- Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos, teritorijų planavimo sąlygų neišdavė; 

- Valstybės įmonė Vidaus vandens kelių direkcija, teritorijų planavimo sąlygų neišdavė; 

- Valstybės įmonė Valstybinių miškų urėdija, teritorijų planavimo sąlygų neišdavė. 

 

Planas parengtas vadovaujantis: 

- Specialiosiomis žemės ir miško naudojimo sąlygomis (su vėlesniais pakeitimais); 

- LR Kelių įstatymu (su vėlesniais pakeitimais); 

- KTR 1.01:2008 „Automobilių keliai“ (su vėlesniais pakeitimais); 

- Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymu (su vėlesniais pakeitimais); 

- Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų įstatymu (su vėlesniais pakeitimais); 

- Lietuvos Respublikos Aplinkos ministro įsakymu „Dėl saugomų teritorijų specialiųjų planų rengimo 

taisyklių patvirtinimo (su vėlesniais pakeitimais); 

- Lietuvos Respublikos Aplinkos ministro įsakymu „Dėl Nemuno deltos regioninio parko tvarkymo 

plano patvirtinimo“ 

- kiti aktualiais teisės aktais. 

 

2. ESAMOS SITUACIJOS APŽVALGA 

 

Nemuno deltos regioninis parkas (toliau – Regioninis parkas) įsteigtas Lietuvos Respublikos 

Aukščiausiosios Tarybos – Atkuriamojo Seimo 1992 m. rugsėjo 24 d. nutarimu Nr. I-2913 “Dėl 

regioninių parkų ir draustinių įsteigimo”, siekiant išsaugoti Nemuno žemupio kraštovaizdį, jo gamtinę 

ekosistemą bei kultūros paveldo vertybes, jas tvarkyti ir racionaliai naudoti.  

 

Regioninio parko paskirtis yra išsaugoti Nemuno deltos protakų (Atmatos, Pakalnės, Skatulės, 

Skirvytės, Vytinės, Vorusnės ir kitų) sistemą, Rusnės salos, Ventės rago bei Žalgirių kraštovaizdį, 

senvaginius ežerus - žiogius, lagūninės kilmės Krokų lankos ežerą, Nemuno žemupio užliejamąsias 

pievas; išsaugoti Rusnės miestelio senąją dalį, Minijos kaimą, unikalų Uostadvario švyturį, senosios 

vandens kėlimo stoties inžinerinį kompleksą ir senuosius polderių inžinerinius įrenginius. 

 

1994 m. spalio 12 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutarimu Nr. 970 patvirtino Regioninių parkų 

bendruosius nuostatus ir pavedė Aplinkos apsaugos ministerijai parengti šio parko individualius 

nuostatus. Regioninio parko individualūs nuostatai patvirtinti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 

m. balandžio 29 d. nutarimu Nr. 490 (su vėlesniais pakeitimais). Šiuose individualiuose nuostatuose 
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numatyta, kad parko teritorija tvarkoma pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintą parko 

planavimo schemą ir, ja remiantis, parengtus bei nustatytąja tvarka suderintus ir patvirtintus kitus 

specialiojo teritorijų planavimo dokumentus - miškotvarkos, žemėtvarkos, vandens ūkio, gyvenviečių 

planavimo, kaimų regeneravimo, kultūros vertybių tvarkymo, konservavimo ir restauravimo, 

rekreacijos, kelių bei inžinerinių komunikacijų ir kitus projektus. Regioninio parko apsaugos 

reglamentas, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. rugpjūčio 10 d. įsakymu 

Nr.421 (su vėlesniais pakeitimais). 

 

Nemuno deltos regioniniam parkui suteiktas Baltijos jūros saugomos teritorijos (Helcom), tarptautinės 

svarbos šlapžemės (Ramsar), taip pat Europos ekologinio tinklo „Natura 2000“ buveinių apsaugai 

svarbios teritorijos (kodas LTSIU0013) ir paukščių apsaugai teritorijos (LTSLUB001) statusai. 

 

2001 m. lapkričio 7 d. LRV nutarimu Nr.1312 buvo patvirtintos Regioninio parko ir jo zonų ribos. 2014 

m. sausio 29 d. LRV nutarimu Nr. 85 Regioninio parko ir jo zonų ribos buvo pakeistos. Pagrindiniai 

ribų plano pakeitimai: 

- Į regioninio parko teritoriją įtrauktas Sausgalvių pievų botaninis-zoologinis, prie kurio prijungtas 

Sausgalvių ornitologinis draustinis; 

- Šilutės miesto valymo įrenginiai išimti iš regioninio parko teritorijos;  

- Patikslintos regioninio parko ir Leitgirių hidrografinio draustinio ribos ties Leitgirių kaimu;  

- Pakeista Nemuno priešakinės deltos gamtinio rezervato riba ties Vytinės upe;  

- Šyšos vasaros polderyje įsteigtas Šyšos botaninis-zoologinis draustinis, kuris apima ir buvusius 

Žalgirių bei Rupkalvių ornitologinius draustinius;  

- Pakeistos Minijos kaimo architektūrinio draustinio ribos;  

- Pakeistos Pakalnės polderių kraštovaizdžio draustinio ribos;  

- Pakeistos Skirvytėlės kaimo etnokultūrinio draustinio ir žemės ūkio prioriteto zonos ribos Skirvytės 

žiemos polderyje;  

- Padidinta Aukštumalės telmologinio draustinio teritorija;  

- Padidinta Tenenio hidrografinio draustinio teritorija; 

- Padidinta Galzdonų botaninio draustinio teritorija;  

- Sumažinta Rusnės urbanistinio draustinio teritorija bei nustatytos aplinkinės gyvenamosios paskirties 

prioriteto zonos ribos;  

- Sumažinta Kūlynų botaninio-zoologinio draustinio teritorija; 

- Padidinta Leitės hidrografinio draustinio teritorija;  

- Patikslintos Medžioklės pelkės telmologinio draustinio ribos;  

- Nustatyta rekreacinio prioriteto zona ties Žalčių ežeru. Sumažinta Nemuno žiogių hidrografinio 

draustinio teritorija;  

- Padidinta rekreacinio prioriteto zonos teritorija dešiniajame Rusnės ir Atmatos upių krante;  

- Nustatyta rekreacinio prioriteto zona kairiajame ir dešiniajame Minijos upės krantuose ties keliu 

Šilutė-Kintai;  

- Nustatytos rekreacinio prioriteto zonos Ventės pusiasalyje;  

- Nustatyta rekreacinio prioriteto zona Uostadvario kaime;  

- Nustatyta rekreacinio prioriteto zona ties buvusiu Nemuno deltos regioninio parko lankytojų centru 

Pakalnės kaime;  

- Nustatyta rekreacinio prioriteto zona dešiniajame Šyšos upės krante Šyšos kaime;  

- Nustatyta gyvenamosios paskirties prioriteto zona ties Skirvytės ir Pakalnės upių atsišakojimu;  
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- Nustatyta gyvenamosios paskirties prioriteto zona Rupkalvių kaime;  

- Nustatyta gyvenamosios paskirties prioriteto zona Šyškrantės kaime;  

- Nustatyta gyvenamosios paskirties prioriteto zona Paleičių kaime;  

- Pakeistos ekologinės apsaugos prioriteto ir žemės ūkio prioriteto zonų ribos ties Paleičių kaimu. 

 

Pagal planavimo darbų programą planuojama teritorija apima visą Nemuno deltos regioninį parką, 

tačiau atsižvelgiant į planavimo uždavinius ir tikslus išskiriama koreguojama teritorija. Ją sudaro 

Nemuno priešakinės deltos gamtinis rezervatas ir aplinkinės teritorijos su Rusnaitės ir Pakalnės upių 

žemupiais, kurios patenka į Pakalnės polderių kraštovaizdžio draustinį. 

 

Koregavimo tikslas/problematika: 

Nemuno deltos regioninio parko ir jo zonų ribų plano korektūros pagrindinis tikslas - sudaryti galimybę 

Rusnaitės-Pakalnės upėmis (Nemuno priešakinės deltos gamtiniame rezervate) išplaukti į Kuršių marias. 

Šis poreikis atsirado didėjant parko lankytojų srautams, vystant šio regiono pažintinį turizmą bei 

įgyvendinant Nemuno deltos regioninio parko tvarkymo plano rekreacinio naudojimo plėtros kryptis bei 

plėtojant vandens turizmą nacionalinėse vandens turizmo trasose Nemuno upe bei jo atšakose. Tuo 

pačiu siekiama nepažeisti ir išsaugoti gamtinius kompleksus esančius greta Rusnaitės ir Pakalnės upių 

pažintinių turistinių trasų. 

 

LR Aplinkos ministras atsižvelgdamas į Šilutės rajono savivaldybės administracijos ir Rusnės 

bendruomenės prašymus pavedė Valstybinei saugomų teritorijų tarnybai pradėti Nemuno deltos 

regioninio parko tvarkymo plano koregavimo procedūras. Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba 2018 

m. vasario 21 d. raštu Nr. (3)-V3-26(12.1) priėmė sprendimą pradėti Nemuno deltos regioninio parko ir 

jo zonų bei tvarkymo planų koregavimo procedūras ir perleisti planavimo organizatoriaus teises Šilutės 

rajono savivaldybės administracijai. 

 

Vadovaujantis iškeltais plano tikslais siekiama, kad būtų pašalinta susiklosčiusi probleminė situacija, kai 

galiojantis regioninio parko funkcinis zonavimas, tvarkymo planas ir reglamentas neleidžia valyti 

žvejybinių ir pramoginių laivų vandens kelio Pakalnės-Rusnaitės žiotyse. LR Saugomų teritorijų 

įstatymo 2 str. 29 p. apibrėžta rezervato sąvoka: Rezervatai – saugomos teritorijos, įsteigtos išsaugoti 

bei tirti moksliniu požiūriu ypač vertingus gamtinius ar kultūrinius teritorinius kompleksus, užtikrinti 

natūralią gamtinių procesų eigą arba kultūros vertybių autentiškumo palaikymą, propaguoti gamtos ir 

kultūros paveldo teritorinių kompleksų apsaugą. Šiose teritorijose nustatoma konservacinė pagrindinė 

tikslinė žemės naudojimo paskirtis nutraukiant jose ūkinę veiklą. 

Sąnašų valymas iki Regioninio parko įsteigimo vyko periodiškai. Žuvų migracijos interesais Pakalnės-

Rusnaitės upė, ypač jos priežiotinė dalis, antrojoje XX a. pusėje ir net XXI a. pradžioje valyta nuo 

sąnašų (Žaromskis, 2013, p. 101). 

Iš Nemuno priešakinės deltos rezervato išėmus vandens turizmo keliui skirtą teritoriją, rezervato svarba 

nesumažėtų. Išėmus vandens kelią, būtų sudaryta galimybė vystyti ūkines veiklas, plėtojančias laivybą ir 

turizmą, atkuriančias ir stiprinančias tradicinius amatus, juos suderinant su didėjančia rekreacinių 

paslaugų paklausa. 

Vandens turizmo keliui skirtą teritoriją išėmus iš Nemuno priešakinės deltos rezervato, nebus teisinių 

prieštaravimų įgyvendinti regioninio parko ir jo zonų ribų bei tvarkymo planų korektūros tikslus - 

įgyvendinti gamtinių kompleksų ir objektų išsaugojimą ir atkūrimą bei įgyvendinant Nemuno deltos 

regioninio parko rekreacinio naudojimo plėtros kryptys, plėtojant vandens turizmą nacionalinėse 
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vandens turizmo trasose Nemuno upe bei jo atšakose, sudaryti galimybes Rusnaitės ir Pakalnės upėmis 

išplaukti į Kuršių marias. 

 

3. RIBŲ NUSTATYMO PRINCIPAI 

 

Saugomų teritorijų ribos nustatomos vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. 

sausio 8 d. įsakymu Nr. D1-24 patvirtintomis Saugomų teritorijų specialiųjų planų rengimo taisyklėmis. 

Saugomų teritorijų ir jų zonų ribos nustatomos ir brėžiamos laikantis šių nuostatų: 

- ribos brėžiamos taip, kad į saugomą teritoriją patektu visa gamtos ir(ar) kultūros paveldo vertybės 

teritorija; 

- ribos, kurios nustatomos inžinerinės infrastruktūros objektais (keliais, geležinkeliais), brėžiamos pagal 

infrastruktūros objekto pakraštį taip, kad infrastruktūros objektai patektų į mažesnių apribojimų 

teritorijas. Keliu arba geležinkeliu nustatoma riba brėžiama ortofotografiniame žemėlapyje matomu 

kelkraščiu (geležinkelio pylimo arba sankasos briauna). Miesto teritorijoje riba nustatoma 

važiuojamosios dalies arba šaligatvio (jei jis yra) pakraščiu; 

- hidrografinio tinklo elementais nustatomos ribos brėžiamos tų elementų kranto linijomis. Upės ar 

kanalo krantu nustatoma riba sutapatinama georeferencinių erdvinių duomenų rinkinyje esančia upės 

kranto linija arba ašine linija, jei upė yra labai siaura ir georeferencinių erdvinių duomenų rinkinyje 

saugoma tik ašinė linija. Ribą nustatant melioracijos grioviu, ji brėžiama griovio šlaito viršumi. Ežero, 

tvenkinio ar jūros krantu nustatoma riba sutapatinama su georeferencinių erdvinių duomenų rinkinyje 

esančia vandens telkinio kranto linija; 

- ribos, kurios nustatomos miško pakraščiu, brėžiamos sutapatinant su georeferencinių erdvinių 

duomenų rinkinyje esančiomis miško ribomis arba Lietuvos Respublikos miškų valstybės kadastre 

(toliau – Miškų kadastras) įregistruotomis taksacinių miško sklypų ribomis. Ribos, kurios nustatomos 

miško viduje, brėžiamos sutapatinant su Miškų kadastre įregistruotomis taksacinių miško sklypų arba 

miško kvartalų ribomis; 

- ribos, kurios nustatomos atsižvelgiant į raiškias reljefo formas, brėžiamos naudojant topografinius 

žemėlapius bei matavimo duomenis; 

- ribos gali būti nustatomos ir brėžiamos žemėvaldos sklypų ribomis; 

- ribas nustatant jūros akvatorijoje gali būti remiamasi gylio linijomis (izobata); 

- tais atvejais, kai saugomų teritorijų ir jų zonų ribos nesutampa su matomų žemės paviršiaus elementų, 

valstybės registruose ar georeferencinių erdvinių duomenų rinkiniuose įregistruotų objektų ribomis ar 

dėl kitų priežasčių negali būti nubrėžtos pagal aukščiau išvardintus reikalavimus, jų posūkių taškai 

pažymimi ribų plane nurodant koordinates 1994 m. Lietuvos koordinačių sistemoje (LKS-94). 

 

4. SPRENDINIŲ KONKRETIZAVIMAS 
 

Nemuno deltos regioninio parko išorinės ribos bei funkcinio prioriteto zonos keičiamos nėra, išskyrus 

koreguojamą teritoriją Nemuno priešakinės deltos rezervate. 

 

4.1. Siūloma Nemuno priešakinės deltos rezervato ribų korektūrą 

 

Siekiant įgyvendinti planavimo tikslus ir uždavinius, numatoma įgyvendinti gamtinių kompleksų ir 

objektų išsaugojimą ir atkūrimą bei įgyvendinant Nemuno deltos regioninio parko rekreacinio 

naudojimo plėtros kryptys, plėtojant vandens turizmą nacionalinėse vandens turizmo trasose Nemuno 

upe bei jo atšakose, sudaryti galimybę Rusnaitės upe išplaukti į Kuršių marias. Šiam tikslui numatoma 
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priešakinės Nemuno deltos rezervato teritoriją perskirti į dvi dalis, išskiriant ekologinės apsaugos 

funkcinio prioriteto zoną, vandens keliui suformuoti. 

 

 
4.1 pav. Ekologinės apsaugos funkcinio prioriteto zona išskirta rezervato teritorijoje 

 

Iš Nemuno priešakinės deltos gamtinio rezervato teritorijos siūloma išimti Rusnaitės upės vagą ir apie 

100 m pločio vandens juostą Kuršių mariose (19,95 ha), vandens keliui formuoti (išplaukimui į Kuršių 

marias). Išimtai teritorijai iš Nemuno priešakinės deltos gamtinio rezervato teritorijos, nustatoma 

ekologinės apsaugos funkcinio prioriteto zona. Likusios teritorijos ir funkcinio prioriteto zonos 

keičiamos nėra. 

 

Nemuno priešakinės deltos gamtinio rezervato teritorijos ribos keičiamos (nustatomos) sutapatintant jas 

su aiškiomis gamtinėmis ar antropogeninėmis linijomis ir pritaikant prie naujausios kartografinės 

medžiagos. 

 

Nemuno priešakinės deltos gamtinio rezervato teritorijos ribų keitimo (nustatymo) aprašymas: 

- šiaurinėje Rusnaitės upės dalyje, nauja riba nustatoma pagal Rusnaitės upės kranto liniją, valstybinės 

reikšmės miško pakraščiu; 

- pietinėje Rusnaitės upės dalyje, nauja riba nustatoma pagal Rusnaitės upės kranto liniją, valstybinės 

reikšmės miško pakraščiu; 

- 100 m pločio juosta Kuršių mariose nustatoma gylio linijomis (izobata). 
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4.2. Regioninio parko funkcinio prioriteto zonos 

 

Nemuno deltos regioninio parko (toliau – NDRP) funkcinio prioriteto zonų aprašymas perkeltas iš 2014 

m. vasario 28 d. įregistruoto Nemuno deltos regioninio parko ir jo zonų ribų plano aiškinamojo rašto. 

 

Konservacinio prioriteto zonos 

NDRP konservacinio prioriteto zonas sudaro Medžioklės pelkės ir Nemuno priešakinės deltos gamtiniai 

rezervatai, Pakalnės polderių, Ventės ir Žalgirių kaimo kraštovaizdžio draustiniai, Leitės, Leitgirių, 

Nemuno žiogių ir Tenenio hidrografiniai draustiniai, Galzdonų ir Leitgirių botaniniai draustiniai, 

Minijos ichtiologinis draustinis, Uostadvario ornitologinis draustinis, Berštų, Kniaupo, Krokų lankos, 

Kūlynų, Minijos senvagės, Sausgalvių ir Šyšos botaniniai–zoologiniai draustiniai, Aukštumalės, Kintų, 

Medžioklės pelkės ir Rupkalvių telmologiniai draustiniai, Skirvytėlės kaimo etnokultūrinis draustinis, 

Minijos (Mingės) kaimo architektūrinis draustinis ir Rusnės urbanistinis draustinis.  

Nemuno deltos regioninio parko rezervatai ir draustiniai bei jų tikslai: 

Medžioklės pelkės gamtinio rezervato – išsaugoti Nemuno deltos pelkėto miško kraštovaizdį su retų ir 

nykstančių rūšių augalija bei gyvūnija; 

Nemuno priešakinės deltos gamtinis rezervatas apima priešakinę natūraliausią Nemuno deltos dalį. Jo 

tikslas - išsaugoti teritoriją ir akvatoriją, kurioje vyksta aktyviausi natūralūs deltos formavimosi 

procesai, unikalią deltos augaliją bei gyvūniją su šiam regionui būdingomis biocenozėmis; 

Pakalnės polderių kraštovaizdžio draustinis apima Uostadvario, Pakalnės ir Vorusnės polderius Rusnės 

salos vakarinėje dalyje. Tikslas - išsaugoti vasaros polderių kraštovaizdį su gausiomis Nemuno 

protakomis, seniausią Lietuvoje vandens kėlimo stotį, Uostadvario švyturį, paukščių perimvietes, jų 

poilsio vietas migracijos metu, teritorijoje vykdant reguliuojamą, žemės ūkio bei pažintinę rekreacinę 

veiklą ir išlaikant paveldėtą apgyvendinimo struktūrą; 

Ventės kraštovaizdžio draustinis apima Ventės ragą ir moreninį gūbrį bei jų aplinką. Tikslas - išsaugoti 

pamario kraštovaizdį, retų ir nykstančių augalų bendrijas, paukščių migracijos kelio aplinką su raiškiu 

moreniniu reljefu ir kultūros vertybėmis, teritorijoje vykdant reguliuojamą žemės, miškų bei vandens 

ūkio ir pažintinę rekreacinę veiklą ir išlaikant paveldėtą apgyvendinimo struktūrą ir bendrąjį kaimų 

vaizdą; 

Žalgirių kaimo kraštovaizdžio draustinis apima Žalgirių kaimą ir jį supantį pelkėtą mišką. Tikslas - 

išsaugoti ir eksponuoti paskutinį dar išlikusį buvusios didžiausios pelkininkų kolonijos kaimą ir jo 

žemėnaudos ypatumus; 

Leitės hidrografinis draustinis apima Leitės upės žemupį ir Ragininkų salą. Tikslas - išsaugoti būdingas 

Nemuno žemaslėniui Leitės upelio ir jo žiočių hidrografinę struktūrą, Ragininkų salos biocenozes; 

Leitgirių hidrografinis draustinis apima Leitės upės vidurupio atkarpą ties Leitgirių kaimu. Tikslas - 

išsaugoti savitą mažo upelio hidrografinę struktūrą su mažiesiems slėniams būdingomis biocenozėmis; 

Nemuno žiogių hidrografinis draustinis apima Nemuno paslėnį tarp Šilininkų ir Šakūnėlių. Tikslas - 

išsaugoti Nemuno deltai būdingą senvagių, įlankėlių ir protakų kompleksą, prievagines kopas, retų ir 

nykstančių rūšių augaliją; 

Tenenio hidrografiniso draustinis apima Tenenio upės žemupį. Tikslas - išsaugoti ir eksponuoti raiškią 

tarp polderių pylimų išlikusią Tenenio upės hidrografinę struktūrą, pelkėtą paslėnį su natūraliomis 

pievomis, retų ir nykstančių rūšių augaliją; 

Galzdonų botaninis draustinis apima regioninio parko pietinėje dalyje esančią Gazdonų salą. Tikslas 

išsaugoti Nemuno pavaginės zonos kraštovaizdžio bendrijas su retais ir nykstančiais augalais; 

Leitgirių botaninis draustinis apima regioninio parko pietinėje dalyje esantį Leitgirių mišką. Tikslas 

išsaugoti Nemuno deltai būdingas pelkėto miško bendrijas su retais ir nykstančiais augalais; 
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Minijos ichtiologinis draustinis apima regioninio parko teritorijoje tarp polderį pylimų esančią Minijos 

upės atkarpą. Tikslas - išsaugoti žuvų migracijos kelią ir nerštavietes; 

Uostadvario ornitologinis draustinis apima žuvininkystės tvenkinius Rusnės saloje. Tikslas – išsaugoti 

ypač svarbias paukščių poilsio vietas migracijos metu bei retų ir nykstančių paukščių perimvietes, 

renatūralizuojant teritoriją pagal specialų projektą ir vykdant joje reguliuojamą vandens, miškų ir žemės 

ūkio bei pažintinę rekreacinę veiklą; 

Berštų botaninis–zoologinis draustinis apima Berštų mišką ir centrinėje jos dalyje telkšančią pelkę. 

Tikslas - išsaugoti miškingą pelkę; 

Kniaupo botaninis–zoologinis draustinis apima Kuršių marių Kniaupo įlanką. Tikslas - išsaugoti 

ekologiniu požiūriu ypač vertingą seklią marių įlanką su vandens paukščių perimvietėmis ir maitinimosi 

vietomis, žuvų nerštavietėmis, retų ir nykstančių augalų augavietėmis, europinės svarbos buveines 

(buveinių kodai 1150 ir 1130). 

Krokų lankos botaninis–zoologinis draustinis apima Krokų Lankos ežerą ir jo apyežerį. Tikslas - 

išsaugoti vienintelio Lietuvoje stambaus lagūninės kilmės ežero hidrobiocenozes su retų ir nykstančių 

rūšių augalija bei gyvūnija, europinės svarbos buveines (buveinių kodai 1150 ir1130); 

Kūlynų botaninis–zoologinis draustinis apima centrinę Kūlynų miško dalį. Tikslas - išsaugoti pelkėto 

miško biocenozes su retų ir nykstančių augalų bei gyvūnų buveinėmis; 

Minijos senvagės botaninis–zoologinis draustinis apima didžiąją Minijos upės kilpą bei prie jos 

prisišliejusį mišką. Tikslas - išsaugoti būdingas Minijos pievų ir paslėnio miškų bendrijas su retų ir 

nykstančių rūšių augalija ir gyvūnija; 

Sausgalvių botaninis-zoologinis draustinis apima dalį Sausgalvių vasaros polderio. Tikslas - išsaugoti 

retų ir nykstančių paukščių perimvietes bei saugomas augalų bendrijas; 

Šyšos botaninis-zoologinis draustinis apima Šyšos vasaros polderio teritoriją. Tikslas - išsaugoti 

globaliai nykstančių paukščių – meldinės nendrinukės ir stulgio - perimvietes, bei europinės svarbos 

natūralią buveinę aliuvines pievas (buveinės kodas 6450); 

Aukštumalės telmologinis draustinis apima regioninio parko šiaurėje esantį Aukštumalės pelkinį 

kompleksą su Traksėdžių durpynu. Tikslas - renatūralizuoti ir išsaugoti didžiausią regione unikalią 

Aukštumalės pelkinę ekosistemą, pasižyminčią ežerokšnių kompleksais, savitomis biocenozėmis, retų ir 

nykstančių rūšių augalija bei gyvūnija, teritorijoje vykdant reguliuojamą miškų ūkio bei pažintinę 

rekreacinę veiklą; 

Kintų telmologinis draustinis apima melioracijos darbų pažeistą Kintų pelkę ir jos aplinką. Tikslas 

renatūralizuoti ir išsaugoti pelkės gamtinį kompleksą, teritorijoje vykdant reguliuojamą miškų ūkio ir 

pažintinę rekreacinę veiklą bei renatūralizavimo darbus; 

Medžioklės pelkės telmologinio draustinio – išsaugoti vieną didžiausių regione polderių supamą 

miškingą pelkinį kompleksą, itin vertingą botaniniu požiūriu; 

Rupkalvių telmologinis draustinis apima prie Žalgirių kaimo prisišliejusią Rupkalvių pelkę su miškingu 

apypelkiu. Tikslas - išsaugoti Rupkalvių pelkę su retų ir nykstančių augalų bei gyvūnų buveinėmis, 

teritorijoje vykdant reguliuojamą miškų ūkio bei pažintinę rekreacinę veiklą; 

Skirvytėlės kaimo etnokultūrinis draustinis apima Skirvytės kaimo gyvenvietę ir jos artimąją aplinką. 

Tikslas - išsaugoti ir eksponuoti Skirvytės kaimo, kaip vieno etnografiškai vertingiausių ir geriausiai 

išlikusių Mažosios Lietuvos žvejų kaimų, planinę erdvinę struktūrą, etnines tradicijas ir tradicinę 

gyvenseną; 

Mingės (Minijos) kaimo architektūrinis draustinis apima abipus Minijos upės išsidėsčiusį Mingės 

kaimą. Tikslas - išsaugoti gatvinio–upinio etnografiškai vertingo žvejų kaimo architektūros pobūdį, 
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planinę erdvinę struktūrą, reguliuojant statybas, pažintinį rekreacinį naudojimą bei žemės ir vandens 

ūkio veiklą; 

Rusnės urbanistinis draustinis apima Rusnės miestelio istorinę dalį. Tikslas - išsaugoti ir eksponuoti 

Rusnės miestelio planinę bei erdvinę struktūrą su architektūrinėmis ir istorinėmis vertybėmis, atkuriant 

ir formuojant būdingas erdves, reguliuojant statybas bei rekreacinį naudojimą. 

 

Ekologinės apsaugos prioriteto zonos 

Tai agrarinės ir miškais apaugusios teritorijos, nepasižyminčios ypatingomis gamtos ar kultūros paveldo 

vertybėmis, bet atliekančios svarbias geoekologines, pirmiausia vandenų ir laukų, apsaugos funkcijas. 

Ekologinės apsaugos zonų nustatymo tikslai: 

 - užtikrinti bendrąją ekologinę kraštovaizdžio pusiausvyrą; 

 - išsaugoti saugomų bei geoekologiškai svarbių gamtinio ir kultūrinio kraštovaizdžio kompleksų 

ar objektų aplinką, izoliuoti juos nuo neigiamo veiklos poveikio; 

 - sumažinti neigiamą ūkinių objektų poveikį žmogui ir aplinkai. 

Rezervatų ir draustinių apsaugos zonos apima miškus palei Berštų, Aukštumalės, Rupkalvių bei Kulynų 

pelkes. Tikslas – išsaugoti miškus, atliekančius Medžioklės pelkės rezervato, bei Aukštumalės ir 

Rupkalvių telmologinių, Berštų ir Kūlynų botaninių – zoologinių draustinių buferinę apsaugą ir 

reguliuoti šių miškų naudojimą. 

Polderių pievų ir vandenų apsaugos – apima Kintų žiemos polderio dalį palei Minijos upę, Aukštumalės 

žiemos polderį, Vabalų, Minijos, Stankiškių, Sausgalvių bei dalies Šakūnėlių vasaros polderių 

teritorijas. Tikslas išlaikyti esamą dominuojantį pievų kraštovaizdį, reguliuojant žemės ir miškų ūkio, 

rekreacinį bei kitą naudojimą. 

 

Rekreacinio prioriteto zonos 

Šios teritorijos skiriamos ekstensyviam ir intensyviam rekreaciniam naudojimui, reglamentuojant tam 

tikrą rekreacinę infrastruktūrą ir želdynų formavimą, turint tikslą sukurti ir palaikyti atitinkamą 

rekreacinę aplinką perspektyvoje. Regioniniame parke išskirtos šios rekreacinio prioriteto zonos: 

 - Trys atskiros teritorijos Kuršių marių pakrantėje Ventės – Kintų ruože; 

 - Uostadvario švyturio aplinka; 

 - Uostadvario žiemos polderio dalis; 

 - Teritorija Minijos kaimo pietinėje dalyje; 

 - Kintų tvenkinių teritorijoje esantis rekreacinis kompleksas; 

 - Minijos pakrantė prie kelio Kintai – Šilutė Nr. 4217; 

 - Nemuno pakrantė priešais Rusnės miestelį ir Šyšos kaimas; 

 - Nemuno pakrantė ties Paleičiais; 

 - Šilininkų rekreacinis kompleksas ir jo aplinka. 

Gyvenamosios paskirties zona 

Tai užstatytos regioninio parko teritorijos dalys, skiriamos intensyviam užstatymui bei neužstatytos 

teritorijos, kuriose numatoma galimybė statybų plėtrai. Nemuno deltos regioniniame parke išskirtos: 

 - Rusnės gyvenamoji zona; 

 - Sausgalvių gyvenamoji zona; 

 - Paleičių gyvenamoji zona. 
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Ūkinio prioriteto zonos 

Regioninio parko ūkines zonas sudaro agrarinės ir vandens ūkio teritorijos, kuriose vykdomas 

intensyvus ūkininkavimas. 

Nemuno deltos regioniniame parke išskirtos šios ūkinio prioriteto zonos: 

 - Žemės ūkio zonai priskirti Skirvytės ir Rusnės žiemos, Kūlynų, Sausgalvių ir Šakūnėlių vasaros 

polderiai. Tai teritorijos, kurios nepasižymi kultūros ir gamtos vertybėmis. Jas sudaro pievos bei arimai 

ir būtini žemės ūkio naudmenys vietinių gyventojų poreikiams. Šios teritorijos skiriamos išsaugoti bei 

atkurti būdingą regioniniam parkui agrarinį ūkį. 

 - Vandens ūkio zona – Nemunas, Kuršių marios prieš Atmatą, Kintų žuvininkystės ir dalis 

Uostadvario žuvivaisos tvenkinių. 

 

Rekomendacija techninių klaidų taisymui 

Atlikus 2014 m. sausio 29 d. LRV nutarimu Nr. 85 patvirtinto Nemuno deltos regioninio parko ir jo 

zonų ribų plano erdvinių duomenų analizę buvo nustatyti minimalūs neatitikimai dabartiniai sirtuacijai, 

kurie galėjo atsirasti dėl plano rengėjo padarytų techninių klaidų, patikslinto geoferncinio pagrindo 

kadastro erdvinių duomenų rinkinio ir pan. 

Atsižvelgiant į erdvinių duomenų pasikietimus, Nemuno deltos regioninio parko ir jo zonų ribų plano 

korektūros rengėjai rekomenduoja patikslinti 2014 m. sausio 29 d. LRV nutarimu Nr. 85 patvirtinto 

Nemuno deltos regioninio parko ir jo zonų ribų plano aikškinamojo rašto 1.3.2. poskyrio „Orientacinė 

funkcinės struktūros suvestinė/siūloma/“ lentelę Nr.2. 

Atkreiptina, kad pagal planavimo darbų programą, Nemuno detltos regioninio parko ir jo zonų ribų 

plano korektūros sprendiniai neapima visos teritorijos sprendinių keitimo ar techninių klaidų taisymo, 

todėl žemiau pateiktos lentelės atnaujinimas yra rekomendacinio pobūdžio. 

 

2 lentelė 

Funkcinio prioriteto zonos 
Plotas, ha 

(esama)* 

Dalis 

(%) 

Plotas, ha 

(sprendiniai)** 

Dalis 

(%) 

I. KONSERVACINIO PRIORITETO 15516,00 53,23 15474,02 53,15 

          

Gamtiniai rezervatai 2686,80 9,22 2661,89 9,14 

1. Nemuno priešakinės deltos gamtinis rezervatas 2416,00   2391,31   

2. Medžioklės pelkės gamtinis rezervatas 270,80   270,58   

Draustiniai 12829,20 44,01 12812,13 44,01 

Gamtiniai ir kompleksiniai draustiniai 12702,10   12685,14   

1. Aukštumalės telmologinis draustinis 1285,50   1284,79   

2. Berštų botaninis - zoologinis draustinis 504,90   504,63   

3. Galzdonų botaninis draustinis 140,50   140,42   

4. Kintų telmologinis draustinis 110,10   109,45   

5. Kniaupo botaninis-zoologinis 856,20   856,12   

6. Krokų Lankos botaninis – zoologinis draustinis 1220,60   1220,57   

7. Kūlynų botaninis - zoologinis draustinis 69,70   69,58   

8. Leitės hidrografinis draustinis 172,80   172,77   

9. Leitgirių botaninis draustinis 246,60   246,62   

10. Leitgirių hidrografinis draustinis 57,00   56,89   

11. Medžioklės pelkės telmologinis draustinis 364,60   364,45   
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12. Minijos ichtiologinis draustinis 64,60   64,58   

13. Minijos senvagės botaninis - zoologinis draustinis 182,80   182,59   

14. Nemuno žiogių hidrografinis draustinis 815,60   813,94   

15. Pakalnės polderių kraštovaizdžio draustinis 2712,30   2703,21   

16. Rupkalvių telmologinis draustinis  356,50   356,29   

17. Sausgalvių botaninis zoologinis draustinis  356,00   356,07   

18. Šyšos botaninis - zoologinis draustinis  803,70   802,34   

19. Tenenio hidrografinis draustinis  142,00   141,55   

20. Uostadvario ornitologinis draustinis 332,50   331,53   

21. Ventės kraštovaizdžio draustinis 1629,60   1629,10   

22. Žalgirių kaimo kraštovaizdžio draustinis 278,00   277,65   

          

Kultūriniai draustiniai 127,10   126,99   

1. Mingės (Minijos) kaimo architektūrinis draustinis 27,50   27,45   

2. Skirvytėlės kaimo etnokultūrinis draustinis 39,30   39,24   

3. Rusnės urbanistinis draustinis 60,30   60,29   

          

II. REKREACINIO PRIORITETO 471,50 1,62 471,87 1,62 

          

III. EKOLOGINĖS APSAUGOS PRIORITETO 9472,00 32,50 9489,07 32,59 

          

IV. ŪKINIO PRIORITETO 3391,30 11,63 3378,88 11,61 

1. Žemės ūkio 1631,80   1632,51   

2. Vandens ūkio 1759,50   1746,37   

          

V. KITOS /GYVENAMOSIOS/ PASKIRTIES 298,20 1,02 298,41 1,03 

          

VISAS NEMUNO DELTOS REGIONINIS PARKAS 29 149,00 100 29112,24 100 

* pagal 2014 m. sausio 29 d. LRV nutarimu Nr. 85 patvirtinto Nemuno deltos regioninio parko ir jo zonų ribų plano 

aiškinamąjį raštą. 

** Plano sprendiniai patikslinti pagal naujausius geoferncinio pagrindo kadastro erdvinių duomenų rinkinius, institucijų 

duomenis. Taip pat ištaisytos techninės klaidos. 

 

 

 

 

 


