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Įvadas 

Objektas: Nemuno deltos regioninio parko tvarkymo 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 uždaviniai ir tikslai: Siekiant 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 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: Pagal planavimo darbų programą planuojama teritorija apima visą 

Nemuno deltos regioninį parką, tačiau atsižvelgiant į planavimo tikslus koreguojama teritorija 

apima tik Nemuno priešakinės deltos gamtinį rezervatą. 

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. 

 

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo 

įstatymo pakeitimo įstatymo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Seimo 2017 m. birželio 27 d. Nr. 

XIII-529, nuostatomis, kai planuojamos ūkinės veiklos įgyvendinimas gali daryti poveikį 

Europos ekologinio tinklo „Natura 2000“ teritorijoms ir kai šis poveikis gali būti reikšmingas, 

privaloma atlikti Strateginio pasekmių aplinkai vertinimo (toliau SPAV) procedūras. SPAV 

procedūros yra atliekamos vadovaujantis Planų ir programų strateginio pasekmių aplinkai 

vertinimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. gruodžio 23 d. 

nutarimu Nr. 1467.  

mailto:administracija@silute.lt
http://www.atamis.lt/
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1. Sprendinių formavimo pagrindimas 

Batimetrinės situacijos analizė. 2015 m. batimetrinės nuotraukos duomenimis nagrinėjamos apie 

300 m vandens kelio atkarpos gylis upės žiotyse svyruoja nuo 1,6 iki 2,1 m, 100 m atstumu nuo 

marių kranto į vakarus - nuo 1,5 iki 1,7 m, o 200 m atstumu nuo kranto mariose gylis sumažėja 

nuo 1,4 iki 1,0 m. (žr. žemiau esantį paveikslą). Nuo 2015 m. iki šiandien gylis dar sumažėjo 

vidutiniškai apie 0,2 m (Rusnės seniūnija, 2019). Skaičiuojamasis esamas vidutinis vandens 

kelio gylis nagrinėjamu 300 m atstumu – 1,3 m. 

 

 
1.1. pav. Analizuojamos teritorijos batimetrinė nuotrauka, 2015 m. 

 

Esamos ir planuojamos laivybos apimtys. Numatomų upe besinaudojančių laivų rodikliai: 

žvejybiniai botai – grimzlė 1,1 m, pramoginiai laivai – grimzlė 1,4 m. Sezono metu Pakalnės-

Rusnaitės upe per parą praplaukia vidutiniškai 32 laivai, ne sezono metu laivybos apimtys 

priklauso nuo gamtinių sąlygų (Rusnės seniūnija, 2019). Išvalius Rusnaitės vagą, ja galėtų 

praplaukti pramoginiai laivai (jų skaičius Pakalnės uoste padidėtų dvigubai), o žvejybiniams 

laivams sutrumpėtų vandens kelias į Kuršių marias (esamo situacijos atveju - laivai plaukia 

aplinkiniu maršrutu). Taip pat padidėtų žuvies iškrovimo vietų (Rusnės seniūnija, 2019).  

Šiuo metu dėl ribotų galimybių Rusnaitės upę išplaukti į marias, laivai priversti plaukti 

aplinkiniu maršrutu (papildomai įveikti apie 10 km atstumą). 

 

Sąnašų valymo darbų įranga, preliminari kaina ir valymo apimtys bei laikotarpis. Siekiant 

preliminariai įsivaizduoti galimas darbų apimtis ir jų eigą, žemiau tekste pateikiamas trumpas 

technologinis aprašymas (parengtas vadovaujantis analogais - Kintų ir Pakalnės uostų valymo 
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darbų projektai). Atkreipiame dėmesį, kad žemiau tekste pateikta įranga ir galimos darbų 

apimtys yra preliminarios, kurios turi būti konkretizuojamos techninio projekto rengimo metu. 

Preliminarios planuojamos valymo darbų apimtys ir įranga: WaterMaster Classic III tipo 

daugiafunkcinės žemkasės pagalba numatoma išvalyti apie 2.100 m3 sąnašų. Valomas farvaterio 

plotas (giliausioje vietoje ) 3.000 m2, naudojamas iki 1500 m ilgio gruntolaidis, valymas užtruktų 

84 valandas (3,5 paros arba 10,5 darbo dienos). Apytikslė nagrinėjamos apimties, naudojant iki 

1500 m ilgio žemsiurbės gruntolaidį, valymo darbų kaina galėtų būti apie 25.000 eurų. 

Nagrinėjamos upės žiočių valymu rekomenduojama pasiekti minimalius žvejybinio kelio 

rodiklius: 10 m pločio ir 2 m gylio farvaterį (t.y. 0,7 m vidutiniškai gilesnį nei vidutinis esamas). 

Pagal atliktą batimetrinių nuotraukų analizę, siekiant užtikrinti galimybę išplaukti į marias, 

galimai tektų išvalyti apie 300 m farvaterio. Skaičiuojamasis išvalomų nešmenų tūris: 300 x 10 x 

0,7 = 2.100 m3. Tikslios darbų apimtys turės būti konkretizuojamos rengiant techninį projektą 

bei atliekat poveikio aplinkai vertinimo procedūras. 

Apibendrinus bendruose buveinių ar paukščių apsaugai svarbių teritorijų nuostatuose išdėstytus 

apsaugos reikalavimus atskiroms saugomoms rūšims ir buveinėms, tinkamiausias laikotarpis 

upių vagų valymo darbams yra laiko tarpas nuo spalio pabaigos iki vasario mėn. imtinai. Jei būtų 

nustatyta, kad numatomi vykdyti darbai trikdys migruojančius paukščius jų sankaupų vietose, 

valymo darbų vykdymo laikas sutrumpėtų nuo gruodžio iki vasario mėn. imtinai. 

 

Kaštų – naudos analizė. Šiltuoju metu laiku, kai Pakalnės-Rusnaitės upė ir marių avandelta 

nusenka, laivai priversti plaukti aplinkiniu maršrutu į Kuršių marias. Plaukdami iš Pakalnės 

uosto per Atmatą į marias laivai įveikia 10 km ilgesnį maršrutą nei plauktų Pakalnės-Rusnaitės 

upe. Žvejybinių botų dyzeliniai varikliai yra 5 l darbinio tūrio, vidutinis greitis 10 km/h, kuro 

suvartojimas 4 l/h. Įveikdamas papildomus 10 km, vienas laivas sunaudoja 4 litrus dyzelinio 

kuro. Vienas laivas per dieną tą patį atstumą įveikia du kartus (pirmyn ir atgal): 4 x 2 = 8 l/dieną. 

Rusnės seniūnijos duomenimis sezono metu per dieną praplaukia 32 laivai iš uosto ir atgal 

sunaudoja 256 litrus per dieną papildomam atstumui įveikti (8 x 32 = 256). Įvertinus dyzelinio 

kuro kainą (256 l x 1,1 eur = 282 Eur/dieną). Sezono metu per mėnesį sudeginama papildomai 

kuro už 8.460 eurų (282 x 30 = 8460). (Klaipėdos universiteto Jūros technologijų ir gamtos 

mokslų fakulteto mokslinių darbų duomenys, 2017). 

Ties Pakalnės upe ir kitose vietovėse Rusnės saloje yra teikiamos įvairios su laivyba susijusios 

paslaugos: keleivinių, pramoginių, žvejybinių laivų, jachtų, greitaeigių katerių, vandens 

motociklų, burinių katamaranų ir kt. nuoma. Organizuojamos pažintinės kelionės laivais, 

susipažįstant su Šilutės krašto apylinkėmis, pasigrožint Rusnės sala, Minijos kaimu ir 

vaizdingomis Nemuno Deltos pakrantėmis. Sukurta apgyvendinimo ir maitinimo infrastruktūra. 

(Šilutės turizmo informacijos centras, 2019). Vertinti kiek turizmo ir paslaugų sektorius praranda 

pajamų dėl ribotų galimybių Rusnaite išplaukti į marias, sunku dėl duomenų stygiaus. Tačiau 

aišku, kad šio kelio įjungimas į vandens kelių sistemą yra labai svarbus vietos gyventojams bei 

verslininkams. 

Dėl silpno laivybos kelių sistemos tinklo, 1,5 mln. eurų kainavusio Pakalnės kaimo uosto 

pajėgumai neišnaudojami. Prognozuojama, kad išvalius Pakalnės–Rusnaitės upę, padidėtų 

vandens turizmo trasos Pakalnės upe patrauklumas, o Pakalnės kaimo uosto pajėgumai būtų 

maksimaliai išnaudojami. 

 



Nemuno deltos regioninio parko tvarkymo plano korektūra / Sprendiniai  

 

7 

 

Tėkmės debito pasikeitimo analizė. Žemiau tekste pateikiamas galimas poveikį aplinkinių upių 

hidrologinei sistemai. Atkreipiame dėmesį, kad tai yra tik preliminarus vertinimas, kuris turės 

būti konkretizuojamas poveikio aplinkai vertinimo metu. 

Po Pakalnės-Rusnaitės valymo galimas aplinkos pasikeitimas reikšmingos įtakos visos Nemuno 

deltos protakų hidrografinei ar hidrologinei sistemai neturės, nes Pakalnės-Rusnaitės upės ir šiuo 

metu yra mažiausias tėkmės debitas baseine. Pakalnės upės pratekantis debitas yra Q = 200 m3/s, 

Skirvytės – 3750 m3/s, Atmatos – 1550 m3/s (Vaikasas, 2009, 206 psl.). Nagrinėjamos deltos 

dalies protakų sistemoje Pakalnė sudaro 3,6 % pratekančio suminio vandens kiekio. 

Preliminariais skaičiavimais patikrinamas tikėtinas vandens debito padidėjimas. R. Žaromskio 

1999 m. sudarytuose skersiniuose Pakalnės-Rusnaitės pjūviuose, vyrauja vidutinis 61 m2 upės 

vagos skerpjūvio plotas. Upei išplatėjus žiotyse, ji seklėja, tačiau aktyvus vagos skerspjūvis 

išlieka panašus. Išvalius planuojamame 300 m ilgyje 2.100 m3  numatomų išvalyti nešmenų, 

vidutinis valomos farvaterio dalies skerspjūvio plotas bus apie 15 m2. Teoriškai tiek padidės 

pratekančio vandens paviršius nuo 61 m2 iki 76 m2 ploto, t.y. apie 20 %. Išvalius Rusnaitės 

žiotis, tikėtina, kad Pakalnės upės tėkmės debitas padidės kitų nagrinėjamos deltos dalies protakų 

sąskaita, tais pačiais 20 % (nuo 200 m3/s iki 240 m3/s arba nuo 3,6 % iki 4,3 % suminio 

nagrinėjamos protakų sistemos vandens debito). Pokytis sudarys vos 0,7 % suminio 

nagrinėjamos protakų sistemos vandens debito. Mažiau nei 1 % pokytis neturės reikšmingos 

įtakos. 

 

Duomenys apie ankstesnius Pakalnės-Rusnaitės upės valymus. Nemuno deltos formavimosi 

procesus lėmė gamtiniai ir antropogeniniai veiksniai. Nagrinėjamos deltos dalies pratakų 

sistemos atkarpos reguliuotos ne kartą, kaip ir gilintos bei platintos.  

Rusnaitės žiočių valymas nėra naujiena Nemuno deltos protakų sistemoje. 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). Paskutinį kartą Rusnaitės žiotys 

valytos 1995 m. (Rusnės seniūnija, 2019). Pakalnės-Rusnaitės valymas leistų atstatyti laivybos 

keliui reikalingą farvaterio gylį ir plotį. R.Žaromskio 1999 m. padaryti 13 upės profilių 

skirtingose vietose fiksavo tuometinę upės vagos situaciją – nei viename iš 13 profilių upės gylis 

nėra mažesnis kaip 2 m (prie 2 m gylio atžymos priartėja 9 ir 12 profilių linijos) (Žaromskis, 

2019, p. 102). Po R. Žaromskio tyrimų praėjus 15 metų, atliktos 2015 m. batimetrinės 

nuotraukos duomenimis Rusnaitės upės žiotyse vidutinis gylis 1,2-1,3 m. Nuo 2015 m. iki 

šiandien gylis dar sumažėjo apie 0,2 m. 

 

2. Tvarkymo plano korektūros pagrindimas 

Nemuno deltos regioninis parkas įsteigtas Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos- 

Atkuriamojo Seimo 1992 m. rugsėjo 24 d. nutarimu Nr. I–2913 „Dėl regioninių parkų ir 

draustinių įsteigimo“ (Žin., 1992, Nr. 30–913), 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. 
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Vadovaujantis specialiojo plano tikslais siekiama, kad būtų pašalinta susiklosčiusi probleminė 

teisinė 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. 

 

 
2.1. pav. Analizuojamos teritorijos situacija, šiuo 

metu galiojančio plano atžvilgiu 
2.2. pav. Analizuojamos teritorijos situacija patvirtinus 

plano korektūros sprendinius 

 

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 vandens turizmo trasose Nemuno upe bei jo atšakose, sudaryti galimybes 

Rusnaitės ir Pakalnės upėmis išplaukti į Kuršių marias. 

 

Specialiojo plano rengimo metu buvo atliktos SPAV procedūros, kurių metu buvo išnagrinėta 

esama aplinkos būklė ir jos pokyčiai, jeigu planas ar programa nebus įgyvendintas: 

 - palikus esamą galiojančią planinę ir teisinę situaciją, kai natūralių gamtinių procesų 

veikiamos Kuršių marios senka, marių kranto linija stumiasi vidutiniškai 3,2 m per metus 

(Žaromskis, 2013, p. 203), susiformuoja pavojus prarasti ne tik žvejybinį vandens kelią (kaip yra 

šiuo metu), bet Pakalnės-Rusnaitės turistinę trasą; 

 - išliktų šiuo metu esančios kliūtys žuvų migracijai dėl seklėjančių ir užaugančių vandens 

augalais (Kontautas, 2019); 
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 - dėl nepatogių žvejybiniam verslui ir nepatrauklių pramoginiams laivams esamų vandens 

kelių neišnaudojamas 2016 m. įrengto Pakalnės uosto ir išvystytos rekreacinės infrastruktūros 

potencialas (Rusnės seniūnija, 2019); 

 - vandens keliui sutrumpėjus apie 10 km, sumažėtų vandens transporto variklių oro taršos 

kiekis ir išlaidos laivų kurui. 

 

Prieš rengiant techninius projektus arba jų rengimo metu, t.y. planuojant konkrečią ūkinę veiklą 

būtina atlikti trūkstamus biologinės įvairovės (vijūno) tyrimus, nešmenų dinamikos pokyčių 

nagrinėjamoje teritorijoje modeliavimą ir pan., siekiant įvertinti farvaterio valymo bei palaikymo 

darbų poveikį Nemuno deltoje aktyviai vykstančių natūralių deltos formavimo procesams bei 

biologinei įvairovei. Esant poreikiui nustatyti apsaugos ir/ar kompensavimo priemones.  

 

3. Sprendiniai 

Saugomų teritorijų specialiojo plano korektūros apimtyje nėra planuojama nauja ūkinė veikla. 

Plane numatomas tik funkcinio prioriteto ir kraštovaizdžio tvarkymo zonų, esančių Nemuno 

priešakinės deltos gamtinio rezervato teritorijoje, koregavimas. Likusiai teritorijos daliai 

sprendiniai teikiami nėra, t.y. lieka šiuo metu galiojančio plano sprendiniai. 

Įteisinus korektūros sprendinius bus sudaryta galimybė rengti projektus ar programas, 

numatančias Rusnaitės ir Pakalnės upių vagų, patenkančių į ekologinės apsaugos funkcinio 

prioriteto zoną (vandens ūkio paskirties žemės ekstensyvaus apsauginio ūkininkavimo 

kraštovaizdžio tvarkymo zoną), valymą, siekiant sudaryti sąlygas šiomis upėmis išplaukti į 

Kuršių marias. 

Prieš pradedant vykdyti konkrečią ūkinę veiklą (pvz. valymo darbus), turės būti atliktos 

planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo procedūros, kurių apimtyje 

nagrinėjamas farvaterio įrengimo bei palaikymo darbų poveikis Nemuno deltoje aktyviai 

vykstančių natūralių deltos formavimo procesams.  

 

Rekomenduojamos sąlygos sprendinių įgyvendinimui: 

1) farvaterio gylis ir plotis Kuršių mariose ties Rusnaitės žiotimis 

užtikrinamas atliekant tik dugne susikaupusių nuosėdų valymo darbus*; 

2) galimą farvaterio įrengimo bei palaikymo darbų poveikį Nemuno 

deltoje aktyviai vykstančių natūralių deltos formavimo procesams išnagrinėti bei 

konkrečias išvalytų nuosėdų išpylimo vietas parinkti poveikio aplinkai vertinimo 

metu**. 

 

*Upių vagų valymo darbų sąvoka yra apibrėžta Aplinkosaugos sąlygose vandens telkinių 

dugno valymo ir gilinimo darbams laivybos reikmėms, patvirtintose Lietuvos Respublikos 

aplinkos ministro 2007 m. sausio 10 d. įsakymu Nr. D1-23 „Dėl Aplinkosaugos sąlygų vandens 

telkinių dugno valymo ir gilinimo darbams laivybos reikmėms patvirtinimo“ (su vėlesniais 

pakeitimais): valymo darbai – vandens telkinio dugne susikaupusių nuosėdų iškasimas, siekiant 

atstatyti projektinį vidaus vandenų kelių, uostų, prieplaukų gylį ir/ar plotį.  

**Vadovaujantis LR planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo 

nuostatomis, vertinimas turi būti atliekamas nustačius konkrečius planuojamos ūkinės veiklos 

rodiklius, prieš pradedant rengti planą ar projektą, kuriame numatomas upių vagų arba marių 

dugno valymas. 
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3.1. pav. Ekologinės apsaugos funkcinio prioriteto zona išskirta rezervato teritorijoje 

 

Kraštovaizdžio tvarkymo zonos 

Atsižvelgiant į plano koregavimo tikslus yra atliekamas dviejų kraštovaizdžio tvarkymo zonų 

tikslinimas/koregavimas (Nemuno priešakinės deltos gamtinio rezervato teritorijoje). Likusios 

kraštovaizdžio tvarkymo zonos koreguojamos nėra. 

 

3.1. lentelė. Koreguojamos kraštovaizdžio zonų suvestinė 

Esama situacija* Planuojami pakeitimai** 

Kraštovaizdžio 

tvarkymo zona 
Indeksas Plotas, ha 

Kraštovaizdžio 

tvarkymo zona 
Indeksas Plotas, ha 

Konservacinės paskirties 

žemės KTZ 

reguliuojamos apsaugos 

KVr 1 383,30 

Konservacinės 

paskirties žemės KTZ 

reguliuojamos apsaugos 

KVr 1 362,49 

Vandens ūkio paskirties 

žemės ekstensyvaus 

apsauginio 

ūkininkavimo 

VAe 1 787,90 

Vandens ūkio paskirties 

žemės  ekstensyvaus 

apsauginio 

ūkininkavimo 

VAe 1 778,64 

Bendras Konservacinės paskirties 

žemės plotas 
2705,65 

Bendras Konservacinės paskirties 

žemės plotas 
2680,70 

Bendras Vandens ūkio paskirties 

žemės plotas 
4583,50 

Bendras Vandens ūkio paskirties 

žemės plotas 
4572,87 

* pagal LR aplinkos ministro 2014 m. vasario 25 d. įsakymu Nr. D1-180 patvirtintą Nemuno deltos regioninio parko 

tvarkymo plano aiškinamąjį raštą. 

** plano sprendinių pakeitimai po korektūros patvirtinimo ir šiuo metu galiojančio plano techninių klaidų ištaisymo. 
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Pagrindiniai korektūros sprendiniai: 

1.  Nemuno priešakinės deltos gamtinio rezervato teritorija dalinama į dvi dalis, išskiriant 

ekologinės apsaugos funkcinio prioriteto zoną. Ši funkcinio prioriteto zona apima Rusnaitės upės 

vagą ir apie 100 m pločio vandens juostą Kuršių mariose. Išskiriamai funkcinio prioriteto zonai 

nustatoma vandens ūkio paskirties žemės ekstensyvaus apsauginio ūkininkavimo (VAe) 

kraštovaizdžio tvarkymo zona. 

2.  Nemuno deltos regioninio parko tvarkymo plano aiškinamasis raštas papildomas naujomis 

nuostatomis. Pasvirusiu mėlynu tekstu išskirti 2014 m. parengto ir patvirtinto (LR aplinkos 

ministro 2014 m. vasario 25 d. įsakymo Nr. D1-180) specialiojo plano sprendiniai, kurie yra 

koreguojami ar pildomi: 

 

 2.1. koreguojama kraštovaizdžio tvarkymo zonų suvestinė 1 lentelė (1.2. skyrius 

„Kraštovaizdžio tvarkymo zonų suvestinė“): 
Eil. 

Nr. 
Kraštovaizdžio tvarkymo zona Indeksas Plotas (ha)* % 

I. KONSERVACINĖS PASKIRTIES ŽEMĖS KTZ  2680,70 9,20 

 Reguliuojamos apsaugos  KVr 1362,49  

V. VANDENS ŪKIO PASKIRTIES ŽEMĖ  4572,87 15,76 

 Ekstensyvaus apsauginio ūkininkavimo VAe 1778,64  

Pastaba: kitos kraštovaizdžio tvarkymo zonos keičiamos nėra 

* plano sprendinių pakeitimai po korektūros patvirtinimo ir šiuo metu galiojančio plano techninių klaidų ištaisymo. 

 

 2.2. papildomos Vandens ūkio paskirties žemės tvarkymo zonos nuostatos (1.2. skyrius 

„Kraštovaizdžio tvarkymo zonų suvestinė“, 1.2.5. poskyris „Vandens ūkio paskirties žemės 

tvarkymo zona“): 

 “VAe – ekstensyvaus apsauginio ūkininkavimo kraštovaizdžio tvarkymo zonose: 

 draudžiama pertvarkyti vandens lygį, kranto liniją ar vagą. Rusnaitės ir Pakalnės upių 

vagų bei deltos Kuršių mariose valymo darbai leidžiami. 

 

 2.3. Nauja nuostata papildomos Gamtotvarkos priemones (1.3 skyrius „Aplinkosaugos 

priemonių sistema“, 1.3.1. poskyris „Gamtotvarkos priemonės“, pastraipa „Vijūnų (Misgurnus 

fossilis) buveinėse“): 

 parengti rūšies monitoringo programą ir vykdyti stebėseną. 

 

2.4. Rekreacinio naudojimo skyrius papildomas nauja nuostata (1.5. skyrius „Rekreacinis 

naudojimas“, 1.5.1. poskyris „Turizmas“, pastraipa „Vandens turizmas“): 

 Plėtojant vandens turizmą nacionalinėse vandens turizmo trasose Nemuno upe bei jo 

atšakose, sudaryti galimybes valyti Rusnaitės ir Pakalnės upių vagas, kad būtų sudarytos sąlygos 

šiomis upėmis išplaukti į Kuršių marias: 

 farvaterio gylis ir plotis Kuršių mariose ties Rusnaitės žiotimis užtikrinamas 

atliekant tik dugne susikaupusių nuosėdų valymo darbus; 

 galimą farvaterio įrengimo bei palaikymo darbų poveikį Nemuno deltoje aktyviai 

vykstančių natūralių deltos formavimo procesams išnagrinėti bei konkrečias išvalytų 

nuosėdų išpylimo vietas parinkti prieš rengiant techninius projektus, planuojamos 

ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo procedūrų metu. 

 

3.  Siūloma papildyti prie LR aplinkos ministro 2014 m. vasario 25 d. įsakymo Nr. D1-180 

pridėtus Nemuno deltos regioninio parko tvarkymo plano aiškinamojo rašto pagrindinius 

teiginius, nauju punktu: 

 22.8. sudaryti sąlygas Rusnaitės ir Pakalnės upėmis išplaukti į Kuršių marias. 
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Rekomendacija techninių klaidų taisymui 

Atlikus 2014 m. vasario 25 d. LR aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-180 patvirtinto Nemuno 

deltos regioninio parko tvarkymo 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 tvarkymo plano 

korektūros rengėjai rekomenduoja patikslinti 2014 m. vasario 25 d. LR aplinkos ministro 

įsakymu Nr. D1-180 patvirtinto Nemuno deltos regioninio parko tvarkymo plano aikškinamojo 

rašto 1.2. skyriaus „Kraštovaizdžio tvarkymo zonų suvestinė“ lentelę Nr.1. 

Atkreiptina, kad pagal planavimo darbų programą, Nemuno detltos regioninio parko tvarkymo 

plano koretūros sprendiniai neapima visos teritorijos sprendinių keitimo ar techninių klaidų 

taisymo, todėl žemiau pateiktos lentelės atnaujinimas yra rekomendacinio pobūdžio. 

1 lentelė 
Eil. 

Nr. 
Kraštovaizdžio tvarkymo zona Indeksas 

Plotas, ha 

(esama)* 
% 

Plotas, ha 

(sprendiniai)** 
% 

I. KONSERVACINĖS PASKIRTIES 

ŽEMĖS KTZ 
 2 705,65 9,28 2680,7 9,21 

 Rezervatinių miškų ir pelkių      

 Griežtos apsaugos  KMn 170,10  169,84  

 Griežtos apsaugos  o KM(P)n 100,70  100,74  

 Reguliuojamos apsaugos o KM(P)r 1 032,70  1028,82  

 Rezervatinių vandenų      

 Reguliuojamos apsaugos  KVr 1 383,30  1362,49  

 Rezervatinių architektūrinių 

kompleksų 
     

 Dirbtinai formuojamų materialiosios 

etnokultūros muziejų  
KGr 10,40  10,37  

 Gamtos ir kultūros paveldo objektų 

teritorijos 
     

 Reguliuojamos apsaugos  KOr 8,45  8,44  

II. MIŠKŲ ŪKIO PASKIRTIES ŽEMĖS 

KTZ 
 7 249,55 24,87 7247,28 24,89 

 Ekosistemų apsaugos miškai ir pelkės      

 Išsaugančio (konservacinio) 

ūkininkavimo 
MEk 1 864,70  1777,74  

 Išsaugančio (konservacinio) 

ūkininkavimo 
M(P)Ek 782,35  782,07  

 Išsaugančio (konservacinio) 

ūkininkavimo 
PEk 1 282,50  1282,51  

 Rekreaciniai miškai      

 Ekstensyvaus pritaikymo (miško parkai) MRe 200,50  200,45  

 Apsauginiai miškai ir pelkės      

 Bendrojo apsauginio ūkininkavimo MAb 682,10  681,77  

 Specializuoto apsauginio ūkininkavimo MAs 2 417,90  2503,22  

 Ūkiniai miškai       

 Ūkiniai miškai MŪ 19,50  19,52  

III. ŽEMĖS ŪKIO PASKIRTIES 

ŽEMĖS KTZ 
 12 186,20 41,81 12187,66 41,86 

 Ekosistemas saugančios agrarinės 

teritorijos 
     

 Išsaugančio (konservacinio) ŽEk 531,00  530,85  
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Eil. 

Nr. 
Kraštovaizdžio tvarkymo zona Indeksas 

Plotas, ha 

(esama)* 
% 

Plotas, ha 

(sprendiniai)** 
% 

ūkininkavimo 

 Išsaugančio (konservacinio) 

ūkininkavimo polderiuose 
ŽpEk 2 387,90  2386,51  

 Atkuriančio ūkininkavimo polderiuose ŽpEr 559,70  559,69  

 Rekreacinės agrarinės teritorijos      

 Ekstensyvaus pritaikymo  ŽRe 11,30  11,19  

 Apsauginės agrarinės teritorijos      

 Bendrojo apsauginio ūkininkavimo ŽAb 583,80  583,5  

 Bendrojo apsauginio ūkininkavimo 

polderiuose 
ŽpAb 2 394,20  2394,72  

 Specializuoto apsauginio ūkininkavimo ŽAs 410,30  409,83  

 Specializuoto apsauginio ūkininkavimo 

polderiuose 
ŽpAs 3 795,10  3797,76  

 Ūkinės agrarinės teritorijos      

 Tradicinio ūkininkavimo polderiuose ŽpŪn 1 512,90  1513,61  

       

IV. KITOS PASKIRTIES ŽEMĖS KTZ  2 424,10 8,32 2423,73 8,33 

 Gyvenamosios paskirties žemėje      

 Kultūros paveldo požiūriu vertingi 

miestai, miesteliai, kaimai ar jų dalys 
     

 Išsaugojančio tvarkymo GEk 105,10  105,12  

 Atnaujinamojo tvarkymo GEr 133,40  133,34  

 Pertvarkomojo tvarkymo GEp 113,70  113,88  

 Rekreaciniai miestai, miesteliai 

kaimai ar jų dalys 
     

 Ekstensyvaus (palaikomojo) tvarkymo GRe 71,40  71,36  

 Intensyvaus (palaikomojo) tvarkymo GRi 44,70  45,05  

 Apsauginių teritorijų miestai, 

miesteliai, kaimai ar jų dalys 
     

 Sugriežtinto vizualinio reguliavimo GAi 151,85  152,02  

 Bendrojo tvarkymo miesteliai, kaimai 

ar jų dalys 
     

 Bendrojo ekstensyvaus tvarkymo GŪe 117,10  117,17  

 Rekreacinės paskirties žemėje      

 Subnatūralios (neurbanizuojamos) 

aplinkos 
NRn 122,70  122,87  

 Urbanizuotos aplinkos NRu 21,00  20,10  

 Pramoninės - komunalinės paskirties      

 Intensyviai technogenizuotos aplinkos 

komunalinių sklypų 
NFu 38,15  37,96  

 Eksploatacinės – (gavybinės) 

paskirties 
     

 Subnatūralios (neurbanizuotos) aplinkos 

eksploatacinių sklypų  
NLn 1 505,00  1504,86  

       

V. VANDENS ŪKIO PASKIRTIES 

ŽEMĖ 
 4 583,50 15,72 4572,87 15,71 

 Ekosistemas saugantys vandenys      

 Išsaugančio (konservacinio) 

ūkininkavimo 
VEk 1 849,80  1849,5  

 Atkuriančio (konservacinio) VEr 332,40  331,53  
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Eil. 

Nr. 
Kraštovaizdžio tvarkymo zona Indeksas 

Plotas, ha 

(esama)* 
% 

Plotas, ha 

(sprendiniai)** 
% 

ūkininkavimo 

 Rekreaciniai vandenys      

 Ekstensyvaus rekreacinio pritaikymo VRe 2,00  2,01  

 Bendrosios apsaugos vandenys      

 Ekstensyvaus apsauginio ūkininkavimo VAe 1 787,90  1778,64  

 Intensyvaus apsauginio ūkininkavimo VAi 19,90  19,87  

 Ūkiniai vandenys      

 Tvenkininio ūkininkavimo VŪp 91,50  91,34  

 Tvenkininio ūkininkavimo ypatingoje 

bioekologinėje situacijoje 
VŪs 500,00  499,98  

 Iš viso:  29 149,00 100 29 112,24 100 

* pagal LR aplinkos ministro 2014 m. vasario 25 d. įsakymu Nr. D1-180 patvirtintą Nemuno deltos regioninio parko 

tvarkymo plano aiškinamąjį raštą. 

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

institucijų duomenis. Taip pat ištaisytos techninės klaidos. 

 

Techninės klaidos ištaisymas brėžinyje 

  
Šiuo metu galiojančio plano sprendiniai Koreguojamo plano sprendiniai 

Ištaisoma techninė klaida, t.y. nuimti/pakeisti neteisingai pažymėtų kraštovaizdžio tvarkymo 

zonų indeksai (ŽAb, MAs). 

 


