
a.   Nemuno deltos regioninio parko  apsaugos reglamentas 
(patvirtintas LR aplinkos ministro 2002-08-10 įsakymu Nr.421) 
Nemuno deltos regioninio parko zonavimo pagrindinės nuostatos  
(pritarta LR Vyriausybės 2001-11-07 nutarimu Nr.1312) 
Nemuno deltos regioninio parko tvarkymo plano reikalavimai 
(patvirtintas LR aplinkos ministro 2005-10-12 įsakymu Nr.D1-488) 

b.   Kultūros vertybės  - Minijos k. U50 reglamentas  
Kultūros paveldo vietovėje esantiems žemės sklypams yra taikomos nekilnojamojo 

kultūros paveldo objekto apsaugos ir tvarkybos reglamentuose nustatytas naudojimo 
būdas,  apsaugos reikalavimai, darbų planavimo, projektavimo, vykdymo ir su tvarkyba 
susijusių procedūrų atlikimo taisyklės ir reikalavimai, užtikrinantys autentiškumo 
išsaugojimą (LR nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymas). Nesant U50 
nustatytų apsaugos ir tvarkybos reglamentų, galioja LR nekilnojamojo kultūros paveldo 
apsaugos įstatymo (2004-09-28 Nr. IX-2452), LR saugomų teritorijų įstatymo ir šių 
įstatymų poįstatyminių aktų nuostatos.  
Kultūros vertybės Minijos k. U50 apsaugos tikslas – saugoti viešajam pažinimui ir 
naudojimui (LR kultūros ministro 2005-04-29 įsakymas Nr.ĮV-190) – sudaryti 
sąlygas dabarties ir ateities kartoms nekilnojamąjį kultūros paveldą pažinti, lankyti ir juo
naudotis. 

Viešajam pažinimui ir naudojimui saugomo nekilnojamojo kultūros paveldo 

apsaugą reglamentuoja LR nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo 19 

str. 
1. Viešajam pažinimui ir naudojimui saugomame objekte, jo teritorijoje draudžiama : 
 1) naikinti ar kitaip žaloti nekilnojamosios kultūros vertybės pase nurodytas 

vertingąsias savybes (urbanistinė, istorinė, kraštovaizdinė vertė); 
 2) statyti statinius, kurie aukščiu, apimtimi ar išraiška nustelbtų kultūros paveldo 

objektą ir trukdytų juos apžvelgti; 
 3) naikinti ar žaloti paminklines lentas, nekilnojamosios kultūros vertybės 

informacinius stendus arba kultūros paveldo objekto ar vietovės teritorijos 
riboženklius; 

2. Viešajam pažinimui ir naudojimui saugomame objekte draudžiami vertingąsias 
savybes sumenkinantys statybos darbai. 
3. Reklama įrengiama pagal „Reklamos kultūros paveldo objektuose, jų teritorijose ir 
apsaugos zonose įrengimo taisykles“ (LR kultūros ministro 2005-04-13 įsakymas Nr.ĮV-
138). 

Viešajam pažinimui ir naudojimui saugomo nekilnojamojo kultūros paveldo 

tvarkybą reglamentuoja LR nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo 23 

str.  
Tvarkybos darbai sklypams Nr.1 ir Nr.2:  
1. Tyrimai – archeologiniai (vykdant žemės darbus, paveldo  tvarkybos reglamentų 

nustatyta tvarka), kiti tyrimai, reikalingi tvarkybos darbams realizuoti.  
2. Restauravimas  (reljefo fizinių pažeidimų atstatymas, sanitarinių kirtimų metu 

pašalintų medžių kelmų duobių užlyginimas) 
3. Pritaikymas  (krantinių tvarkymas: pėsčiųjų takų, šviestuvų įrengimas, požeminių

elektros kabelių tiesimas, paskirstymo dėžučių prie laikinų plaukiojančių 
prieplaukų įrengimas, laikinų plaukiojančių prieplaukų įrengimas). - XXIX sk. „Vandens telkinių apsaugos juostos ir zonos“ (kodas 29); 

- VI sk. „Elektros linijų apsaugos zonos“ (kodas 6); 
- XLIX sk. „Vandentiekio, lietaus ir fekalinės kanalizacijos tinklų ir įrenginių 

apsaugos zonos“ (kodas 49); 
- XXVII sk. „Saugotini medžių ir krūmų želdiniai, augantys ne miško žemėje“ 

(kodas 27). 
i.    Kiti reikalavimai 

1. Draudžiama bet kokiais būdais ar priemonėmis trukdyti pėsčiųjų judėjimui  
sklype. 

2. Planuojamai teritorijai galioja:  
2.1. LR aplinkos ministro 2001-11-07 įsakymas Nr.540 „Paviršinio vandens telkinių 
       apsaugos zonų ir pakrančių apsaugos juostų nustatymo taisyklės“. 
2.2. LR aplinkos ministro 2003-12-19 įsakymas Nr. 673 “Saugotinų želdinių, 
       augančių ne miško žemėje, apsaugos, priežiūros, tvarkymo ir nuostolių juos 
       sunaikinus ar sužalojus atlyginimo tvarka”. 
2.3. LR aplinkos ministro 1999-06-24 įsakymas Nr.191 „Rekreacinių teritorijų 
       registravimo, apsaugos, naudojimo ir planavimo tvarka“. 
2.4. LR aplinkos ministro 1999-12-20 įsakymas Nr. 406 „Dėl mažųjų plaukiojimo  
       priemonių naudojimo tvarkos“. 
2.5. LR energetikos ministro 1993-04-14 įsakymu Nr.49 patvirtintos „Elektros tinklų 
        apsaugos taisyklės). 
2.6. Gretimų sklypų poreikiams nauji požeminiai inžineriniai tinklai įrengiami pagal 
        technines sąlygas ir KPD Klaipėdos teritorinio padalinio specialiąsias sąlygas. 
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c. Minijos k. formos, medžiagos, atlikimo būdo apsauga 
Formos apsauga:  Saugant ir tvarkant ar atkuriant Minijos kaimo istorinę formą, 
atsižvelgiama į tuos jos elementus ir aspektus, kurie išreiškia Minijos kaimo bei jo 
apsupties istorinę, kraštovaizdžio, gamtinę, funkcinę ir kitas vertes; 

• jai saugoti naudojami konservavimas, palaikančioji priežiūra, sutvirtinimas ir 
sustiprinimas, iš dalies remontas, o jai atkurti – restauravimas; 

• būtina saugoti ir eksponuoti autentiškas istorines formas, todėl kiekvienas 
galimas naujadaras turi būti darniai susietas su Minijos kaimo ar jo sudėtinių 
dalių istorinės formos atitinkamomis savybėmis bei ypatumais; būtina taip pat 
užtikrinti istorinio charakterio tęstinumą. 

      Medžiagos apsauga: 
• jai saugoti naudojami palaikymas ir konservavimas; gamtinių elementų atveju 

– atkūrimas; 
• būtina saugoti ir eksponuoti autentišką istorinę medžiagą, todėl naujos 

medžiagos negali nei jos stelbti, nei būti priešpastatomos; jas reikia darniai 
susieti su istorine medžiaga, podraug jos turi būti atskirtos nuo istorinės 
medžiagos tokiu būdu, kad iš arti atidžiai apžiūrint, skirtumai būtų pastebimi; 
būtina taip pat siekti tradicinių medžiagų naudojimo tęstinumo. 

d. Minijos k. naudojimo reguliavimas, draudžiama veikla 
1. Tiesti naujas tranzitines komunikacijų linijas, išskyrus Minijos kaimo vietinius 
inžinerinius tinklus; 
2. Keisti statinių išorės fragmentus tokiu būdu, kad šie keitimai pakeistų statinio ar jo 
esminio komponento autentišką istorinę formą, medžiagą ir atlikimo būdą. 
 

 
e.   Reikalavimai teritorijos tvarkymui 

1. Vykdant žemės darbus būtini archeologiniai žvalgymai. 
2. Pėsčiųjų takams naudoti natūralias medžiagas: lauko akmenis, skaldeles, išsijas ir 

kt. natūralias birias medžiagas.  Takų plotis – ne daugiau 2,5 m. 
3. Draudžiamas tvorų įrengimas, išskyrus tuos atvejus, kai tvorų vieta, medžiaga, 

aukštis ir kt. duomenys pagrindžiami tyrimų medžiaga.  
4. Šviestuvai ir kt. apšvietimo įrenginiai prijungiami prie požeminių elektros   

kabelių. 
5. Vienai prieplaukai gali būti naujai įrengti vieni laiptai arba rekonstruoti esami 

vieni laiptai. Rekonstruojant laiptus, jie turi būti įrengti esamų laiptų vietoje. 
Įrengiant ar tvarkant laiptus turi būti išsaugoti pylimų šlaitai. Naujų ir 
rekonstruojamų laiptų plotis – ne daugiau 1,2 m. 

6. Laikinų plaukiojančių prieplaukų kranto atramos ir laiptų atramos – stulpinės arba 
polinės. 

7. Priėjimams prie laikinų plaukiojančių prieplaukų gali būti įrengti ant polinių 
atramų arba plaukiojantys liepteliai: vienai prieplaukai – vienas lieptelis. 

f.   Reikalavimai laikinų plaukiojančių prieplaukų įrengimui ir eksploatavimui 
1.  34 laikinos plaukiojančios prieplaukos įrengiamos valtims, motoriniams kateriams, 

burinėms jachtoms pagal teritorijai parengtus techninius projektus, atsižvelgiant į 
vietovės kraštovaizdžio ypatumus, įvertinus tradicinius regiono architektūros 
savitumus, išsaugant Minijos upės pakrantės apžvelgiamumą. Vienai sodybai gali 
būti įrengta viena prieplauka. 
      2.  Laikinų plaukiojančių prieplaukų naudojimo  laikotarpį reglamentuoja LR 
aplinkos    ministro įsakymai Nr. 406 „Mažųjų plaukiojimo priemonių naudojimo 
tvarka“, Nr.191 „Rekreacinių teritorijų registravimo, apsaugos, naudojimo ir 
planavimo tvarka“.  

3. Išmontuotos  laikinos plaukiojančios prieplaukos sandėliuojamos sklypuose, kurių 
poreikiams jos įrengtos. 

4. Laikinų plaukiojančių prieplaukų ilgis – iki 10 m ilgio nuo upės kranto. Plotas –
ne daugiau kaip 20m2   (NDRP  apsaugos reglamentas IV d. 28.5. p.). 

5. Prie laikinų plaukiojančių prieplaukų negali būti atliekami motorinių katerių ir 
burinių jachtų remonto darbai. 

g.   Reikalavimai medžiagoms ir spalvoms 
1. Naujos medžiagos turi darniai derėti su aplinka. Laikinoms plaukiojančioms 

prieplaukoms, laiptams, liepteliams, mažosios architektūros formoms naudoti 
metalą,  medį.  

2. Spalvos - neryškios, derančios su gamtine aplinka: pilkos, rudos, gelsvos.    
h.   Specialiosios naudojimo sąlygos:  
      LRV 1992-05-12 nutarimas Nr.343 ir 1995-12-29 nutarimo Nr.1640 red. 

“Specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos”: 
            -  XIX sk. “Nekilnojamųjų kultūros vertybių teritorija ir apsaugos zonos”  

(kodas 19);  
- XXXIII sk. „Rekreacinės teritorijos“ (kodas 33); 
- XXXIV sk. „Nacionaliniai ir regioniniai parkai“ (kodas 34); 
- XLIV sk. „Ichtiologiniai draustiniai“ (kodas 44); 
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12188 R - - - - - - a. Nemuno deltos regioninio parko  
apsaugos reglamentas 
Nemuno deltos regioninio parko 
zonavimo pagrindinės nuostatos 
 Nemuno deltos regioninio parko 
tvarkymo plano reikalavimai 
b. Kultūros vertybės Minijos k. U50 
reglamentas 
c.  Minijos k. formos, medžiagos, 
atlikimo būdo apsauga 
d.  Minijos k. naudojimo reguliavi-
mas, draudžiama veikla  
e.  Reikalavimai teritorijos tvarkymui 
f.   Reikalavimai laikinų plaukiojan-
čių prieplaukų įrengimui ir eksploa-
tavimui 
g.  Reikalavimai medžiagoms ir 
spalvoms 
h.  Specialiosios naudojimo sąlygos: 

      LRV 1992-05-12 nut. Nr.343 ir 1995-
12-29 nut. Nr.1640 red.: XIX sk.  
(kodas 19); XXXIII sk. (kodas 33); 
XXXIV sk. (kodas 34); XLIV sk.  
(kodas 44); XXIX sk. (kodas 29); 
VI sk. (kodas 6);XLIX sk. (kodas 49) 
XXVII sk. (kodas 27). 
i.  Kiti reikalavimai 
Servitutai: 
- teisė lankyti saugomus kraštovaiz – 
  džio kompleksus, rekreacines  
  teritorijas bei objektus (kodas 209) 
  visame sklype 
- teisė aptarnauti požem. ir antžem. 
  komunikacijas (kodas 207) visame 
  sklype  

 1 
(servitutas) 
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206, 207, 208, 209, 
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246, 247, 248, 249, 
2, 4, 5, 10, 14, 16, 
19, 20, 21, 22, 23, 
24, 28, 29 

-,,- -,,- 2965 - - - - - - - Servitutas -teisė tiesti požemines ir 
antžemines komunikacijas (kodas 206) 

(žiūr. Nemuno deltos RP apsaugos 
reglamento 31 p.) 
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6373 R - - - - - - a. Nemuno deltos regioninio parko  
apsaugos reglamentas 
Nemuno deltos regioninio parko 
zonavimo pagrindinės nuostatos 
 Nemuno deltos regioninio parko 
tvarkymo plano reikalavimai 
b. Kultūros vertybės Minijos k. U50 
reglamentas 
c.  Minijos k. formos, medžiagos, 
atlikimo būdo apsauga 
d.  Minijos k. naudojimo reguliavi-
mas, draudžiama veikla.  
e.  Reikalavimai teritorijos tvarkymui 
f.   Reikalavimai laikinų plaukiojan-
čių prieplaukų įrengimui ir eksploa-
tavimui 
g.  Reikalavimai medžiagoms ir 
spalvoms 
h.  Specialiosios naudojimo sąlygos: 

      LRV 1992-05-12 nut. Nr.343 ir 1995-
12-29 nut. Nr.1640 red.: XIX sk.  
(kodas 19); XXXIII sk. (kodas 33); 
XXXIV sk. (kodas 34); XLIV sk.  
(kodas 44); XXIX sk. (kodas 29); 
VI sk. (kodas 6);XLIX sk. (kodas 49) 
XXVII sk. (kodas 27). 
i.  Kiti reikalavimai 
Servitutai: 
- teisė lankyti saugomus kraštovaiz – 
  džio kompleksus, rekreacines  
  teritorijas bei objektus (kodas 209) 
  visame sklype 
- teisė aptarnauti požem. ir antžem. 
  komunikacijas (kodas 207) visame 
  sklype   

 2 
(servitutas) 
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275, 276, 277, 
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308, 309, 310, 
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314, 315, 316, 
317, 318, 319, 
320, 321, 322, 
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326, 327, 328, 
329, 97, 98, 
99, 108, 111 

-,,- -,,- 2127  - - - - - - Servitutas -teisė tiesti požemines 
antžemines komunikacijas (kodas 206) 

  (žiūr. Nemuno deltos RP apsaugos 
reglamento 31 p.) 

 


