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Įvadas 

Galimybių studija „Jachtų uosto tinklo žemyninėje Lietuvos pajūrio dalyje plėtros 

galimybės“  parengta įgyvendinant projektą „Pietų Baltijos krantas – ilgalaikių laivybos 

krypčių tarp šalių kūrimas MARRIAGE bendradarbiavimo tinklų pagrindu.“ Projektą 

įgyvendina Šventosios turizmo asociacija, kuri partnerio teisėmis dalyvauja projekto „Pietų 

Baltijos krantas – ilgalaikių laivybos krypčių tarp šalių kūrimas MARIAGE bendradarbiavimo 

tinklo pagrindu“ (angl. „SOUTH COAST BALTIC – Establishing Durable Cross-border 

Boating Destination management on the Basis of the MARIAGE Cooperation Network“) 

(toliau – projektas), kuris finansuojamas pagal Pietų Baltijos bendradarbiavimo per sieną 

programą, įgyvendinime. Projektu siekiama padidinti turistų, atplaukiančių jachtomis, skaičių 

projekto teritorijoje. 

Studijos tikslas – įvertinti laivybos ir uostų statybos Kuršių marių regione 

situaciją,  įvardinti galimus uostų plėtrą ir rekreacinę laivybą stabdančių problemų 

sprendimus, įvertinti jachtų uosto tinklo žemyninėje Lietuvos pajūrio dalyje plėtros 

galimybes. 

Lietuvos pajūrio žemyninė dalis yra Kuršių marių akvatorija, taip pat jūros krantas į 

šiaurę nuo Klaipėdos uosto vartų iki sienos su Latvijos respublika. Šioje atkarpoje didžiausią 

potencialą turi Šventosios uostas. 

Šventosios uosto atstatymas atveria galimybes Šventajai siekti išskirtinumo šalies ir 

regiono turizmo rinkų kontekste. 

Studijoje įvardinamos laivybos Kuršių mariose problemos ir kliūtys identifikuotos 

ekspertinių tyrimų būdu, atliktos tiriamosios kelionės studijos tiksliniame regione. Rengiant 

studiją, susitikta ir diskutuota su Klaipėdos rajono ir miesto, Neringos, Šilutės rajono 

savivaldybių darbuotojais, Kuršių nerijos nacionalinio ir Nemuno deltos regioninio parkų 

vadovais, visuomeninių organizacijų atstovais, atlikta mažųjų uostų operatorių ir vandens 

kelių Klaipėdos regione naudotojų apklausa, kurios metu buvo nustatytos didžiausios 

kliūtys, su kuriomis susiduria laivyba Vakarų Lietuvos vidaus vandens keliuose. 

Rengiant studiją atlikta teritorijų planavimo dokumentų analizė, apžvelgtos jūrinio ir 

pakrančių turizmo plėtros ES mastu ir regioninės turizmo plėtros studijos, atlikta istorinės ir 

periodinės literatūros analizė. 
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Studijos rengėjai reiškia padėką bendradarbiavusiems rengiant šia galimybių 

studiją: 

Architektei Dainorai Trakumaitei – Abelkienei,  urbanistinės plėtros ekspertei; 

Architektei Simai Balčiūtei, kranto infrastruktūros ekspertei; 

Inžinieriui Vytautui Griciui, vidaus vandens kelių ir laivybos plėtros ekspertui; 

Mindaugui Rimeikiui, Priekrantės verslinės ir rekreacinės žuvininkystės asociacijos 

vadovui; 

Gintarui Stauskiui, architekt8ros ir urbanistikos ekspertui; 

Inžinieriui Juliui Vaitkeliūnui, mažųjų uostų statybos ekspertui; 

Džiugui Vaičiūnui, turistinių vietovių vadybos ir planavimo ekspertui. 
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1. Metodinė dalis 

Studijoje vartojamos sąvokos 

Apklausa - duomenų rinkimo metodas, pagrįstas tiriamosios grupės asmenų  

atsakymu į pateiktus klausimus. 

Dangės uosto direkcija – sąlyginis planuojamos biudžetinės įmonės ar viešosios 

įstaigos pavadinimas. 

Ekspertai - atitinkamos srities aukščiausios kvalifikacijos specialistai. 

Konkurencingumas - plačiąja prasme apibrėžiamas kaip šalies, šakos ar firmos 

sugebėjimas gaminti prekes ar teikti paslaugas, kurios tenkintų vartotojų poreikius. 

Laivyba – laivų ir kitų vidaus vandenų transporto priemonių plaukiojimas Lietuvos 

Respublikos vidaus vandenyse (prekybinė, pramoginė, žvejybinė, linijinė ir kitos laivybos 

rūšys)1. 

PEST analizė – mikroaplinkos analizės metodas, kai analizuojami tokie keturi 

makroaplinkos aspektai: politinis-teisinis, ekonominis, socialinis – kultūrinis ir mokslinis – 

technologinis. Šios studijos atveju, atsižvelgiant į analizuojamos temos specifiką, buvo 

analizuojamas  ir ekologinis aspektas. 

Silpnybių ir Grėsmių analizė - analizės metodas, kurio pagalba nustatoma, kurios 

silpnybės yra pavojingos įmonei. 

Stiprybių ir Galimybių analizė - analizės metodas, kurio pagalba galima nustatyti 

kokios įmonės stiprybės yra labiausiai „nutaikytos“ į galimybes rinkoje. 

Strategija - sprendimų visuma, apibrėžianti svarbiausius organizacijos ateities tikslus 

ir veiksmus bei priemones tiems tikslams pasiekti. 

Tyrimo metodas – tam tikrų praktinių arba pažintinių rezultatų gavimo būdas, taikant 

įvairias priemones; tai sisteminė procedūra, susidedanti iš nuosekliai pasikartojančių 

operacijų, kurių taikymas kiekvienu konkrečiu atveju leidžia pasiekti norimų rezultatų. 

Turizmo trasa – keliauti poilsio ir turizmo tikslais suplanuotas, įrengtas ir trasos 

ženklais vietovėje paženklintas viešosios turizmo ir poilsio infrastruktūros objektas. Pagal 

transporto infrastruktūros pobūdį gali būti autoturizmo, dviračių turizmo, vandens turizmo ir 

kitos turistinės trasos, tačiau šioje studijoje analizuojamos ir siūlomos vandens turizmo 

trasos, kurios sutampa su vidaus vandens keliais2. 

 
1 Keista: 2005 05 26 įstatymu Nr. X-224 (nuo 2005 06 09) (Žin., 2005, Nr. 72-2589) 
2 Nacionalinių vandens turizmo trasų specialusis planas. Turizmo departamentas, 2008. 
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Vandens turizmas - keliavimas vandeniu baidarėmis, burlaiviais, plaustais, valtimis ir 

kitomis plūdriosiomis priemonėmis. 

Vandens turizmo paslauga - plukdymas laivais turistiniais maršrutais, turistų 

apgyvendinimas, maitinimo ir kitų paslaugų teikimas laivuose3. 

Jūrinis turizmas – vandens turizmo rūšis, kai veiksmas vyksta ar paslaugos teikiamos 

didžiąja dalimi ant vandens (pvz.: pramoginė laivyba, buriavimas), tačiau jūriniam turizmui 

priskiriamos ir kai kurios veiklos, kurios vyksta ant kranto – statinių, kurie reikalingi šioms 

veikloms vykdyti priežiūra krante, įrangos gamyba ir paslaugų teikimas4. 

Pakrančių turizmas – apibūdina su turizmu susijusias veiklas paplūdimyje 

(plaukimas, jėgos aitvarų sportas, kaitinimasis saulėje) ir veiklas toliau nuo kranto, kurioms 

būtina sąlyga yra jūra, o taip pat pramonė, susijusi su šiomis veiklomis5. 

Verbaliniai dokumentai - požymių bei procesų aprašymas teksto forma: pranešimai 

spaudai, ataskaitos. 

Vidaus vandenų keliai6 – laivybai tinkamos upės, ežerai, dirbtiniai vandens telkiniai ir 

Lietuvos Respublikai priklausanti Kuršių marių dalis, kuriuose yra navigacijos ženklų arba 

kurių locmano žemėlapiuose pažymėtas farvateris. Vidaus vandenų keliai skirstomi į 

valstybinės ir vietinės reikšmės. Valstybinės reikšmės vidaus vandenų kelių sąrašą tvirtina 

Vyriausybė, o vietinės reikšmės ir perspektyvinių vidaus vandenų kelių sąrašus – 

Susisiekimo ministerija. 

Vidaus vandenų laivas – bet kurio tipo savaeigis ar nesavaeigis keleivinis, krovininis, 

techninis (tarnybinis, mokslinio tyrinėjimo, techninio aptarnavimo ir kiti) laivas, keltas 

(keleivinis, krovininis, mišrus, kuris yra arba gali būti naudojamas laivybai vidaus vandenyse. 

Vidaus vandenų laivai  skirstomi į keturias kategorijas: 

1. Mažieji, pramoginiai, ir asmeniniai laivai. 

2. Burinės jachtos. 

3. Vidaus vandenų ir žvejybos laivai. 

4. Plūduriuojantys įrenginiai ir plūduriuojančios priemonės7. 

Metodologija, taikyta rengiant studiją 

Galimybių studiją sudaro šios keturios pagrindinės dalys: 

 
3 http://www.tourism.lt/uploads/documents/Naudinga_informacija/turizmo_terminu_zodynas/Turizmo_zod.pdf 
4 Study in support of policy measures for maritime and coastal tourism at EU level  

/https://ec.europa.eu/maritimeaffairs/sites/maritimeaffairs/files/docs/publications/study-maritime-and-coastal-tourism_en.pdf 
5 Ten pat. 
6 https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.DEBA0718FB0F 
7 VVKD Programos tikslo vertinimo ataskaita/ https://finmin.lrv.lt/uploads/finmin/documents/files/ataskaita_1(1).pdf p.21. 

http://www.tourism.lt/uploads/documents/Naudinga_informacija/turizmo_terminu_zodynas/Turizmo_zod.pdf
https://ec.europa.eu/maritimeaffairs/sites/maritimeaffairs/files/docs/publications/study-maritime-and-coastal-tourism_en.pdf
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.DEBA0718FB0F
https://finmin.lrv.lt/uploads/finmin/documents/files/ataskaita_1(1).pdf
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1. Pirmoji analizės dalis atliekama PEST principu, nagrinėjant politinius, ekonominius, 

socialinius, technologinius veiksnius, veikiančius laivybą ir vandens turizmą Kuršių marių 

teritorijoje. 

2. Antroji analizės dalis SSGG principu, įvertina laivybos Kuršių marių teritorijoje ir 

vandens turizmo vidinius ir išorinius faktorius. 

3. Analizės išvados formuojamos remiantis PEST ir SSGG duomenimis. 

4. Rekomendacijos, arba veiksmų planas formuluojamas remiantis analizės 

išvadomis. 

Tyrimo metodai : 

• Literatūros analizė -  sukaupta reikiama teorinė informacija,  kuri buvo panaudota 

Kuršių marių laivybos ir vandens turizmo analizei atlikti. 

• Statistinių duomenų analizė - ištirta bei įvertinta aktuali tyrimui Lietuvos ir 

kaimyninių šalių statistinė informacija 

• Regiono savivaldos, Vandens kelių direkcijos, saugomų teritorijų tarnybų ir kitų 

institucijų dokumentų ir duomenų analizė vertinant išorinę bei vidinę aplinką. 

• Stebėjimas dalyvaujant  –  sukaupta informacija apie Kuršių marių laivybos ir 

vandens turizmo dalyvių veiklą. 

• Interviu – apibendrinta rinkos dalyvių ir tarnautojų nuomonė apie veiklą, privalumus 

bei trūkumus. 

Veiksmų planavimo metodai: 

• Veiklos vietos parinkimas. Tiksliai įvardijant veiksmo vietą taip pat yra svarbu tai 

padaryti ir su vandens turizmo produktų kategorijomis, rinkos segmentais, geografinėmis 

sritimis, pagrindinėmis technologijomis bei vertę keliančiais veiksniais (pavyzdžiui, produkto 

projektu, gamyba, pardavimu, aptarnavimu, paskirstymu), kuriais verslas ketina panaudoti. 

• Pasiekiamumas. Ypač aktualus planuojant priemones, kurios reikalingos, užtikrinti 

judėjimo ciklus ir sąsajas su kitais keliavimo būdais geografiniame rajone. 

• Išskirtinumai. Strateginiai patrauklumo aspektai. Konkurencingame pasaulyje, 

laimėjimas yra išskirtinumo rezultatas, o tokie pranašumai nebūna atsitiktiniai. Svarbus 

aiškus suvokimas, kad turizmas ir su juo susijusi laivyba veikia stiprioje konkurencinėje 

aplinkoje, o veiklų operatoriai varžysis kovoje dėl pajamų ir pelno. 

• Greitis ir etapai. Siekiant padidinti sėkmės tikimybę, yra siektinas pagrindinių 

žingsnių greitis bei veiksmų seka. Planuojant plėtros etapus būtina atsižvelgti į išteklius. 
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Kiekvienos numatytos iniciatyvos finansavimas ir aprūpinimas darbuotojais, dažniausiai yra 

negalimi naujos strateginės kampanijos pradžioje. 

• Ekonominė logika. Planuojant turizmo plėtra aiškiai suvokiama, kad turizmas 

pirmiausia yra ekonominė veikla ir  neišvengiamai susijęs su operatorių siekiu ir būtinybe 

uždirbti pelną. 

Formuluojant siūlomus sprendinius, laikytasi požiūrio, kad kiekvienas sprendinys turi 

turėti neišvengiamas sąsajas su šiais aspektais: 

• Turinys – tai organizacijos veiklos sfera, susijusi su sprendiniu. Svarbus adekvatus 

sprendinių veiklų priskyrimas atitinkančiai organizacijai. 

• Procesas – tai veiksmų susijusių su sprendinio įgyvendinimu vykdymas, keičiantis 

organizacijos išorinei aplinkai. Svarbi galimybė vykdančiai organizacijai prisiimti 

atsakomybę ir veiklų įgyvendinimą. 

• Kontekstas – tai aplinka (įskaitant konkurencinę), kurioje yra įgyvendinamas 

planas. 

Šioje studijoje buvo vertinami turistų srautai, kurie keliauja vidaus vandens keliais. 

Naudojama tokia vandens turistų klasifikacija8: 

• Vandens turizmo mėgėjai, savaitgalio arba daliniam atostogų praleidimui vasaros 

sezonu plaukiantys Minijos vandens maršruto trasa. 

• Vandens pramogų mėgėjai, aktyviai poilsiaujantys pajūryje ir užsiimantys 

pramoginėmis iškylomis jūroje ir pajūryje, rekreacine žvejyba, nardymu, sporto programomis 

jūroje. 

• Vandens pramogų mėgėjai, aktyviai poilsiaujantys prie kitų regiono vandens 

telkinių ir mėgstantys iškylas (plaukiojimą su motorinėmis ar bemotorėmis vandens 

transporto priemonėmis) ir pramogas vandenyje bei rekreacinę žvejybą. 

• Žvejai mėgėjai. Pajūrio regiono teritorijoje juos traukia Baltijos jūra, Kuršių marios 

ir Karaliaus Vilhelmo kanalas, Rusnės salos upės, Minijos upė ir ežerai bei tvenkiniai. 

  

 
8 Lietuvos pajūrio regiono turizmo plėtros studija. 2.4.2. lentelė /http://tourism.lt/lt/naudinga-informacija/mokslo-tiriamieji-darbai/  

http://tourism.lt/lt/naudinga-informacija/mokslo-tiriamieji-darbai


                          

              

©  ŠVENTOSIOS TURIZMO ASOCIACIJA            UAB “PERITUS SPRENDIMAI”                2019 

8 

2 Laivyba ir vandens turizmas Kuršių mariose 

2.1. Nacionalinė politika. Teisinė aplinka 

Lietuvos ir tarptautiniai teisės aktai, kurie reguliuoja laivybą Kuršių mariose. 

Trečdalis viso turizmo verslo Europoje vykdoma pakrančių teritorijose. Jūrinis 

turizmas, įskaitant ir turizmą vidaus vandens keliais  yra svarbus ekonomikos augimo 

veiksnys. Pakrančių teritorijose dažnai persipina įvairūs interesai, didelė gamtosauginių 

reikalavimų svarba, todėl plėtojant laivybą ir vandens kelių infrastruktūrą svarbi 

tarpregioninė ir tarpvalstybinė partnerystė9. 

Valstybinės reikšmės vidaus vandenų keliai Kuršių marių regione tęsiasi 226,2 

kilometrus. Tai vandens kelias Nemunu nuo Jurbarko iki Atmatos žiočių ir Uostadvario 

vidaus vandenų uosto akvatorijos (126,0 km); Kuršių marios nuo Atmatos žiočių iki 

Klaipėdos valstybinio jūrų uosto su atšaka į Nidą (65,3 km); Nidos uostas  – Lietuvos 

Respublikos  valstybės sienos Kuršių mariose (4 km); Minijos upės žiotys – Lankupiai (19 

km); Minijos upė - Drevernos upė (Karaliaus Vilhelmo kanalas) (10 km), Karaliaus Vilhelmo 

kanalas – Dreverna (1.9 km). 

Vietinės reikšmės vidaus vandens kelių ilgis Klaipėdos regione iki 2019 m. rugpjūčio 5 

d. buvo 59,3 km. Tai - Skirvytės upė (9 km); Akmenos-Danės upė (4,3 km), Šyša (5 km); 

37-as navigacijos ženklas–Skirvytės upės žiotys (14 km), Juodkrantė–Dreverna (7,3 km), 

Dreverna – Ventė (19,7)10. 

Lietuvos Respublikos susisiekimo ministras 2019 m. rugpjūčio 5 d.  įsakymu Nr. 3 – 

382 papildė vietinės reikšmes vandens kelių sąrašą. Vandens kelias Skirvytės upe buvo 

pratęstas iki 9,7 km, 8,5 km pratęstas vietinės reikšmės vandens kelias Dangės upe nuo 

Liepų gatvės tilto iki miesto ribos, pažymėtas 10,7 km ilgio kelias nuo 37 navigacijos ženklo 

iki valstybės sienos 15 ženklo11.  Vietinės reikšmės vidaus vandens kelių Kuršių marių 

regione bendras ilgis dabar yra 97,2 km. Klaipėdos rajonas nuo ribos su Klaipėdos miestu 

dabar taip pat turi vidaus vandens kelią Dangės upe iki Kuršių marių, įteisintas vandens 

kelias Skirvytės upe ir mariomis aplink Rusnės salą. Tai atveria galimybes naujiems 

vandens turizmo maršrutams. 

Lietuvos Respublikos Seimas 2000 m. vasario 17 d. ratifikavo 1997 m. birželio 26 d. 

Helsinkyje pasirašytą Europos susitarimą dėl svarbiausių tarptautinės reikšmės vidaus 

 
9 ES ekonomikos augimo ir darbo vietų kūrimo plėtojant pakrančių ir jūrų turizmą strategija/ https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/EN/TXT/?qid=1479224038190&uri=CELEX:52014DC0086 
10 Vietinės reikšmės vidaus vandenų kelių sąrašas https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/9990a0a2253b11e79f4996496b137f39 
11 https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.49296/asr 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1479224038190&uri=CELEX:52014DC0086
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1479224038190&uri=CELEX:52014DC0086
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/9990a0a2253b11e79f4996496b137f39
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.49296/asr
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vandenų kelių, pagal kurį valstybinės reikšmės vidaus vandenų kelias Nemuno upe ir Kuršių 

mariomis – E-41-Kaunas-Jurbarkas - Klaipėda, Nemuno upe nuo Kauno iki Klaipėdos 

valstybinio jūrų uosto, priskiriamas tarptautinės reikšmės valstybinės reikšmės vidaus 

vandenų keliams. Kuršių mariomis eina valstybinės reikšmės vidaus vandenų kelio E-70 

dalis bei pakrantės kelio E-60 nuo Gibraltaro iki Sankt Peterburgo dalis. Kelias E70 eina nuo 

Olandijos iki Rusijos Karaliaučiaus srities upėmis iki Nemuno. Šis kelias prasideda  

Europoort/Roterdame, toliau per Vokietiją, Lenkiją (Kostšinas – Bydgošč), Vyslos upe, 

Aistmarėmis, per Karaliaučiaus sritį Priegliumi, Deimena, Kuršių  mariomis iki Klaipėdos. 

Europos susitarime dėl svarbiausių tarptautinės reikšmės vidaus vandenų kelių 

(AGN)12, nustatyta, kad E kategorijos vidaus vandenyse turi būti užtikrinta minimali 1,20 m 

grimzlė 60 proc. navigacijos laikotarpio. 

Visai atvejais reikia plaukti Karaliaučiaus srities vidaus vandens keliais, tačiau tai 

sudėtinga padaryti visų pirma dėl politinių priežasčių. Tarp Rusijos Federacijos ir Lenkijos 

yra pasirašytas susitarimas13, kuriame numatyta laivyba Aistmarėmis, tačiau nuo 2014 metų 

keleivinė laivyba nevyksta, kroviniai gabenami nereguliariai. Analogišką susitarimą dėl 

laivybos Kuršių mariose 2007 m. Rusijos Federacija pasirašė ir su Lietuva,  Rusijos pusėje 

buvo įrengtas sienos perėjimo punktas Rasytėje (Rybačij), kuris šiuo metu yra apleistas14. 

PROBLEMOS: 

1. Šiuo metu pasienio su Rusija vandenyse prielaidų pramoginei ar keleivinei laivybai 

nėra. Rusija nuo 2019 m. liepos 1 d. pradėjo  elektroninių nemokamų vizų  į Kaliningrado 

sritį išdavimą15,  tačiau Morskoje sienos perėjimo punkte nenumatyta praleisti keliaujančius 

su elektroninėmis vizomis vidaus vandens keliais.   Lietuvos vidaus vandens keliai šiandien 

neturi patikimos jungties su Europos vidaus vandens keliais. 

2. Istoriniame vandens kelyje iš Kuršių marių į Aistmares Deimena ir Priegliumi yra 

fizinės kliūtys – Erelio tiltas Labguvoje, geležinkelio tiltas aukščiau Deima už Labguvos, tiltas 

prie Tepliavos ir tiltai Karaliaučiuje. Po jais gali praplaukti laivai, kurių antstatas iškilęs virš 

vandens lygio ne daugiau 1.5 m. Vandens kelio gylio užtenka  visame maršrute iki Aistmarių. 

3. Įteisinus vandens kelią Skirvytes upe ir mariomis aplink Rusnės salą susiformavo 

kelių tinklas aplink marias, kuris atveria naujas galimybes planuojant vandens turizmo 

 
12 „Valstybės žinios“ 2000 m., Nr. 29-806. 
13  http://docs.cntd.ru/document/902178646  
14 Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Rusijos Federacijos Vyriausybės susitarimas dėl laivybos Kuršių mariose bei Lietuvos Respublikos ir 

Rusijos Federacijos Kaliningrado srities vandenų keliais/ https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.327987 
15 Evisa.kdmid.ru/en-US/Home/Index 

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.327987
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maršrutus, tačiau naujojo vandens kelio eksploataciją apsunkina tai, kad finansavimą kelių 

priežiūrai turi skirti regiono savivaldybės. 

 

 

IŠVADOS: 

1. Turizmo verslo plėtrą skatina  LR Vyriausybė ir ES. Laisvas ES šalių piliečių 

judėjimas palankiai veikia atvykstamąjį turizmą, draugiški tarpvalstybiniai santykiai 

susiklostė su perspektyviomis turizmo kontekste šalimis – Baltarusija, Japonija, Kinija, 

Ukraina. Turistai iš Rusijos iki 2014 metų užėmė svarbią rinkos dalį, tačiau po 2014 metų 

turistų srautai sumenko. 

2. Laivyba iš Lietuvos į Europą Karaliaučiaus srities vidaus vandens kelius šiandien 

negali būti  realizuojama tiek dėl politinių, tiek dėl praktinių priežasčių. Tolimoje 

perspektyvoje, atšilus politiniam klimatui ir atsiradus stipriems traukos centrams kaip, 

pavyzdžiui, planuojamas vandens pramogų parkas prie Kranto,  keleivių srautai 

susiformuotų. 

REKOMENDACIJOS: 

1. Kurti uostų Kuršių mariose ir Nemuno deltoje tinklą, kuris būtų patrauklus turistams 

atplaukiantiems jachtomis jūra. 

2. Būtinas uostas Šventojoje, kuriame nuo blogo oro rasti priebėgą jachtos, 

plaukiančios pietų – šiaurės kryptimi palei rytinį Baltijos jūros krantą. Taip būtų skatinami 

turistai jachtomis atplaukti iš perspektyvesnių turizmo rinkos prasme šalių -  Latvijos, 

Lenkijos, Skandinavijos. 

3. Istorinį Kuršių marių  vidaus vandens kelių tinklą reikėtų aktyviau naudoti regiono 

turizmo rinkodaroje kaip turistinį produktą svečiams iš užsienio valstybių, į Lietuvą 

atvykusiems sausumos transportu. 

4. Vandens keliai Kuršių marių regione yra intensyviai eksploatuojami, keleivių vežimo 

paslauga teikiama ne tik regiono savivaldybių gyventojams, bet ir svečiams iš visų Lietuvos 

regionų, todėl reikia siekti, kad Vyriausybė šiuos kelius pripažintų valstybinės reikšmės ir 

numatytų finansavimą, kaip tai daroma „Smiltynės perkėlos“ atveju. 
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Nacionalinė vandens turizmo politika 

2009 metais LR Ūkio ministras patvirtino  Nacionalinį vandens turizmo trasų specialųjį 

planą16.  Plane yra Merkio ir Ūlos, Aukštaitijos nacionalinio parko ir Žeimenos, Neries, 

Minijos, Jūros, Šventosios, Nemuno, Dubysos trasos. Kaip rašoma Aiškinamajame rašte, 

Nacionalinių vandens turizmo trasų specialiojo planavimo tikslai yra nustatyti vandens 

turizmo plėtojimo prioritetines teritorijas,  pateikti didelį rekreacinį potencialą turinčias 

vandens turizmo trasas, nustatyti šių trasų infrastruktūros plėtros prioritetus bei priemones. 

Vandens turizmo infrastruktūrą sudaro trasa vietovėje su 1 km pasiekiamumo zonoje 

esančiais vandens turistui patraukliais lankytinais objektais ir nakvynės infrastruktūros 

objektais, taip pat poilsio ar nakvynės galimybėmis, rekomenduojant ne rečiau kaip kas 10 

km.17 

Nemuno turistinė trasa prasideda nuo 476 km (skaičiuojant nuo žiočių) Lazdijų rajone 

ir pasiekia Rusnės salą. Minijos turistinė trasa skaičiuojama nuo 110 upės kilometro prie 

Salantų regioninio parko, paskutinė planuota stovyklavietė – 19-tas upės kilometras prie 

Lankupių. 

Lietuvos upės galėtų būti patrauklios ne tik Lietuvos, bet ir užsienio turistams, jeigu 

būtų pritaikytos turizmui, kaip tai numato Nacionalinių vandens turizmo specialusis planas. 

Šiame plane nurodyta, kad iki 2017 metų upės turėjo būti pritaikytos turizmui: įrengtos 

stovyklavietės, patogios vietos išlipti į krantą, pastatyti „kelio ženklai“ plaukiantiems baidare 

ar kitomis vandens transporto priemonėmis. Šiuo metu šis planas labiau žinomas teoriškai, 

nei tikslingai pritaikomas praktikoje18. 

Nacionalinės vandens trasos tik nedidelėse atkarpose sutampa su vidaus vandens 

keliais studijos tiksliniame regione. Tai Nemunas (Rusnė) nuo Šilutės rajono ribos iki žiočių 

ir Minijos upė nuo Lankupių iki žiočių. Minijos žemupys nuo Lankupių yra ištiesintas ir 

pritaikytas krovininei laivybai ar keleiviniams laivams. Pagal „Classification and grading for 

recreational trails“  vandens turistų maršrutai yra skirstomi į 6 sudėtingumo kategorijas. 

Pirmosios dvi kategorijos yra nesudėtingos, su mažais slenksčiais, visos galimos kliūtys 

trasoje yra matomos akivaizdžiai. Trečioji ir ketvirtoji kategorijos yra vidutinio sudėtingumo, 

reikalaujančios susipažinti su maršrutu iš anksto, siekiant įspėti keliautojus su galimomis 

kliūtimis. Penktoji bei šeštoji kategorijos skirtos tik patyrusiems profesionaliems 

keliautojams. Tai ilgi ir sudėtingi maršrutai, kuriuose galimi sudėtingi slenksčiai, didelis 

 
16 Nacionalinis vandens trasų specialusis planas/ https://eimin.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/turizmas/nacionaliniu-vandens-turizmo-trasu-

specialusis-planas 
17 Ten pat / Aiškinamasis raštas. 
18 Klaipėdos universitetas. Ekspedicija „Baidarė upėje“/ https://www.ku.lt/blog/ekspedicija-baidare-upeje-1858-kilometrai-lietuvos-upemis 

https://eimin.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/turizmas/nacionaliniu-vandens-turizmo-trasu-specialusis-planas
https://eimin.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/turizmas/nacionaliniu-vandens-turizmo-trasu-specialusis-planas
https://www.ku.lt/blog/ekspedicija-baidare-upeje-1858-kilometrai-lietuvos-upemis
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netaisyklingas bangavimas, įvairios kliūtys, kurios ne visuomet yra žinomos prieš pradedant 

maršrutą19. Šiose kategorijose įvardintos kliūtys gali būti sraunesnėse upių aukštupio 

atkarpose. Vietinės ar valstybinės reikšmės vandens kelyje tokių kliūčių nėra. 

Vandens turizmas yra svarbi Kuršių marių regiono ekonomikos dalis, tačiau ES 

lėšomis įgyvendintų projektų vertinimas parodė, kad vandens ir dviračių turizmo trasų 

infrastruktūra įrengiama fragmentiškai, trūksta institucijų bendradarbiavimo ir nacionalinių 

turizmo planavimo dokumentų sprendinių įgyvendinimo, trūksta iniciatyvų dėl tokių projektų, 

kaip  Nemuno vandens kelias. Svarbiausiais vaidmuo šiuo atveju tenka bendradarbiavimo 

tarp viešojo ir privataus sektoriaus bei tarp skirtingose savivaldybėse veikiančių viešojo 

sektoriaus subjektų projektams20. 

 

Nacionalinė susisiekimo plėtros 2014-2022 metų programa 

Programoje numatyta  plėtoti Nemuno upės, Kuršių marių ir kitus valstybinės 

reikšmės vidaus vandenų kelius, atnaujinti ir plėtoti keleiviams bei kroviniams vežti skirtą 

infrastruktūrą ir gerinti vidaus vandenų kelių ir kitų transporto rūšių sąveiką. 

Europos Komisijos Baltosios knygos tikslų įgyvendinimo strategija ir geroji darnaus 

judumo planų rengimo užsienio šalyse patirtis tapo svarbia nacionalinės susisiekimo 

programos dalimi. 2011 m. priimta Baltoji knyga yra kertinis Europos Sąjungos transporto 

planavimo dokumentas,  apibrėžiantis transporto sistemos vystymosi viziją iki 2030 metų. 

Baltoji Knyga apima tiek krovinių, tiek keleivių darnų vežimą. Viena iš iniciatyvų, reikšmingų 

miestų transporto sistemos vystymuisi, yra iki 2030 m. dvigubai sumažinti įprastiniu kuru 

varomų automobilių naudojimą miestuose; iki 2050 m. pasiekti, kad miestuose jų nebeliktų. 

Klaipėdos, Neringos ir Šilutės miestai turi vandens kelių tinklą, todėl savivaldybių 

bendradarbiavimas padėtų siekti pažangos panaudojant ekologiškesnį vandens  transportą 

kaip alternatyvą taršiam sausumos  transportui. 

2012 metais Europos Komisija pateikė naujas vidaus vandens laivybos ir gamtos 

apsaugos gaires. Jose pabrėžiama, kad Natura 2000 teritorijose plėtra nedraudžiama ir 

kad nauji plėtros projektai priimtini, jeigu juose užtikrinamas pakankamas gamtos 

apsaugos lygis. Šiuo atžvilgiu vidaus vandenų transportas turi didesnį plėtros potencialą 

nei kelių ar geležinkelių transportas. Siekiant išnaudoti vidaus vandenų kelius, būtina 

 
19 Šaparnienė, Diana ir kiti.  Prioritetinių vandens turizmo trasų pritaikymas viešiesiems poreikiams./ https://www.ku.lt/svmf/wp-

content/uploads/sites/7/2017/06/RT-pletra_Straipsniu-rinkinys_2017.pdf, p 85 
20  / http://eimin.lrv.lt/uploads/eimin/documents/files/imported/lt/veikla/veiklos_sritys/es_strukturiniai_fondai/2007-

2013/Vertinimas/Galutine_vertinimo_ataskaita_2013_11_18.pdf 

https://www.ku.lt/svmf/wp-content/uploads/sites/7/2017/06/RT-pletra_Straipsniu-rinkinys_2017.pdf
https://www.ku.lt/svmf/wp-content/uploads/sites/7/2017/06/RT-pletra_Straipsniu-rinkinys_2017.pdf
http://eimin.lrv.lt/uploads/eimin/documents/files/imported/lt/veikla/veiklos_sritys/es_strukturiniai_fondai/2007-2013/Vertinimas/Galutine_vertinimo_ataskaita_2013_11_18.pdf
http://eimin.lrv.lt/uploads/eimin/documents/files/imported/lt/veikla/veiklos_sritys/es_strukturiniai_fondai/2007-2013/Vertinimas/Galutine_vertinimo_ataskaita_2013_11_18.pdf
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sudaryti keleivių ir krovinių vežimo valstybinės reikšmės vidaus vandens keliais, ypač 

tarptautinės reikšmės vidaus vandenų keliu E-41 Kaunas–Jurbarkas–Klaipėda, sąlygas21. 

Regioninėje sektorinėje galimybių studijoje „Vakarų krantas“, apimančioje Klaipėdos 

regiono bevariklio, lengvojo, viešojo ir vandens transporto sistemos optimizavimo ir plėtros 

koncepciją nustatytos šios vidaus vandens transporto vystymo vizijos: 

• Vizija 2020 m.: Klaipėdos regionas – aktyvaus poilsio zona, kurią sujungia patogūs 

vidaus vandens keliai ir platus mažųjų uostų tinklas. 

• Vizija 2030 m.: Klaipėdos regionas – geriausia vieta Lietuvoje poilsiui ant vandens. 

Klaipėdos regione vandens transportas – gerai išplėtota ekologiško transporto rūšis. 

Sprendžiant pagal vandens kelių vartotojų vertinimus, pateiktus šioje studijoje, 

nerealizuotas savivaldybių programines nuostatas, akivaizdu, kad iki 2020 metų 

nesusiformuos patogus mažųjų uostų tinklas. Kuršių nerijos krante dar nepradėtos 

projektuoti Alksnynės ir Gintaro įlankos prieplaukos, užsitęsė  Pervalkos prieplaukos ir 

Nidos uosto šiaurinio baseino rekonstrukcija. 

Laivybos kryptys Kuršių marių regione susiformavo per pastaruosius tris 

dešimtmečius po to, kai, atkūrus Nepriklausomybę, žlugo sovietinė laivybos vidaus 

vandens keliais sistema22. Iš šiaurės į pietus yra trys kryptys:  Klaipėda – Nida (vakarinis 

Kuršių marių farvateris), Dreverna – Ventės ragas (rytinis farvateris) ir Klaipėda – Dreverna 

– Uostadvaris – Mingė (Karaliaus Vilhelmo kanalas). Vektoriai „vakarai – rytai“ taip pat yra 

trys: perkėlos į neriją Klaipėdos uosto akvatorijoje, vietinės reikšmės vandens kelias 

Dreverna - Juodkrantė ir valstybinės reikšmės vandens kelio atkarpa nuo Nidos iki Atmatos 

žiočių kartu su vietinės reikšmės vandens keliu Skirvytės upe ir mariomis aplink Rusnės 

salą.   Šios laivybos kryptys formuoja santykinai uždarą sistemą. Sistema turi jungtis su 

Nemuno upės baseino vandens keliais, Rusijos administruojama Kuršių marių dalimi ir 

Baltijos jūra per Klaipėdos uostą. Nemunu per 2019 m. navigaciją tik rugpjūčio mėnesį 

buvo pirmasis keleivinio laivo reisas  iš Kauno iki Uostadvario. Keleivinė laivyba Nemunu 

neatlaiko konkurencijos su pigesniu ir patogesniu sausumos transportu. Kruizinei laivybai 

reikalingi stiprūs traukos centrai upės krante, tarptautiniai maršrutai į Rusijos 

 
21 Nacionalinė susisiekimo plėtros 2014-2022 metų programa/ https://sumin.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/nacionaline-susisiekimo-pletros-2014-

2022-metu-programa-1 

 

22 Kasparavičius, Gediminas. Nemunas Lietuvos gyvenime, Vilnius, 2018, p. 12. 

https://sumin.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/nacionaline-susisiekimo-pletros-2014-2022-metu-programa-1
https://sumin.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/nacionaline-susisiekimo-pletros-2014-2022-metu-programa-1
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administruojamus vandenis, todėl yra nedidelė šios laivybos plėtros tikimybė. Laivyba 

Rusijos kryptimi nevyksta, per Klaipėdą iš Baltijos jūros Nidos uostą per navigaciją 

pasiekia tik kelios dešimtys jachtų iš užsienio23. Laivybą Kuršių marių vandenyse šiandien 

galima vertinti kaip savarankišką vandens kelių sistemą. Ši sistema   jungiasi su  Lietuvos 

ir Europos vandens keliais, tačiau reali laivybai galima tik tolimoje perspektyvoje. 

PROBLEMOS: 

1. Vandens turizmo trasų infrastruktūra įrenginėjama fragmentiškai, trūksta institucijų 

bei savivaldybių bendradarbiavimo „Vakarų kranto“ galimybių studijos vizija, kad 2020 m. 

Klaipėdos regione susiformuos platus mažųjų uostų tinklas, kuriuos jungs patogūs vandens 

keliai, lieka aktuali artimiausiems metams. 

2. Nėra kruizinės laivybos Nemunu ir Kuršių mariomis, keleivinė laivyba į Rusijos 

kontroliuojamą Kuršių marių dalį galima tik tolimesnėje ateityje. 

3. Vandens keliai nėra efektyviai panaudojami kaip alternatyva taršioms  sausumos 

transporto priemonėms regiono miestuose. 

IŠVADOS: 

1. Pilnavertis Kuršių marių regiono uostų tinklas su stabiliais turistų, keliaujančių 

vandens transportu, srautais gali susiformuoti glaudžiai bendradarbiaujant savivaldybėms. 

2. Kuršių marių regiono vandens keliai veikia kaip savarankiška vandens kelių sistema, 

nors plėtra ir nėra koordinuojama. 

3. Kruizinei laivybai reikalingi stiprūs traukos centrai Nemuno upės krante, taip pat 

šalia Kuršių marių uostų. 

REKOMENDACIJOS: 

1. Reikalinga Kuršių marių regiono mažųjų uostų tinklo plėtros vizija ir programa, 

apimant visas regiono savivaldybes, veikiančias vienoje  vandens kelių sistemoje. 

2. Regiono savivaldybių judumo planų derinimas, bendromis pastangomis mažinant 

taršus transporto dalį, kaip alternatyvą siūlant vandens transportą. 

3. Reikalingas aktyvus privataus ir viešojo sektoriaus bendradarbiavimas. 

2.2. Regioninė politika. Klaipėdos miestas 

Dangės upė buvo pagrindinė Klaipėdos miesto transporto arterija iki XX amžiaus 

vidurio, tačiau tik per pastaruosius dešimt metų imtasi pastangų gražinti vandens kelią upe 

 
23 Marinistikos centro duomenys. 
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į miesto transporto sistemą. 2010 metais buvo parengtas Dangės upės slėnio teritorijos nuo 

Biržos tilto iki Palangos kelio specialusis planas ir 2013 metais – galimybių studija „Vakarų 

krantas“.24  Specialiajame plane numatyta 13 prieplaukų schema nebuvo realizuota. Iki 2019 

m. liepos mėnesio buvo parengtas vienos iš šių prieplaukų - keleivinės prieplaukos prie 

Joniškės gatvės detalusis planas. 

Klaipėdos mieste yra susiformavę keleivių ir transporto srautai per marias į Kuršių 

neriją - 2,5 mln. pėsčiųjų/dviratininkų (paplūdimio/Jūrų muziejaus lankytojai) ir 700 tūkst. 

automobilių per metus25. Visą srautą kelia AB „Smiltynės perkėla“ (SP) penki  keltai26. 

Naujojoje perkėloje (Nemuno g. 8, Klaipėdoje) dirba trys keltai. Vienas tokio tipo keltas gali 

gabenti iki 33 lengvųjų automobilių ir 100 keleivių. Senojoje perkėloje (Danės g. 1, 

Klaipėdoje) šiuo metu dirba du keleiviniai keltai - jais vežami tik keleiviai. 

SP yra draugiška keleiviams su dviračiais ir Smiltynė tapo svarbia Klaipėdos miesto 

gyventojų ir svečių poilsio vieta, populiarūs dviračių takai po Kuršių neriją. Svarbi tikslinė 

grupė – 500 tūkst. Jūrų muziejaus lankytojų, kaip tik dalis šio skaičiaus yra visų pirkusių 

kelto bilietą skaičiuje. 

Miestui svarbu išvengti tranzito į neriją – tai  apie 540 tūkst. automobilių  balandžio - 

spalio mėnesiais, kurie iš autostrados Kaunas – Klaipėda važiuoja į Antrąją perkėlą. 

Efektyvesnis vandens kelių panaudojimas padėtų spęsti transporto tranzitinio automobilių 

eismo per miestą problemą. 

Šiuo metu derinamas Klaipėdos miesto bendrasis planas, kuriame numatytas Pietinis 

aplinkkelis ir perkėla Smeltės pusiasalyje, iš kurios keltai galėtų plaukti į planuojamą 

prieplauką prie Alksnynės 9-ajame Kuršių nerijos kilometre.  Keleivinės prieplaukos prie 

Joniškės  gatvės ir Mokyklos gatvės tilto būtų skirtos vykstantiems į muziejų, uostu galėtų 

naudotis Klaipėdos rytinės dalies ir Klaipėdos rajono gyventojai. 

 
24 www.klaipeda.lt 
25 Ten pat. 
26 „Smiltynės perkėla“ Audito išvada ir metinis pranešimas/www.keltas.lt/wp-content/uploads/2019/04/2018-m.-audito-išvada-finansinių-

ataskaitų-rinkinys-ir-metinis-pranešimas.pdf 
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Pav. Nr. 1 Klaipėdos m. darnaus judumo 
vizijos 2030 m. schema 

 

Mažųjų laivų prieplauka Smeltės pusiasalyje pradėta statyti kartu su Tarptautine jūrų 

perkėla, ten turėjo įsikurti ir Klaipėdos irklavimo centras. Šia nebaigta statyba susidomėjo 

Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija, kai pradėjo ieškoti vietos sandėliuoti užterštą 

uosto akvatorijoje iškastą gruntą. Mainais už šį uostą Klaipėdos miestui buvo pasiūlyta šalia 

pastatyti naują uostą. 2011 metais buvo baigtas techninis projektas ir su rangovu pasirašyta 

sutartis, tačiau ji buvo sustabdyta dėl sudėtingos situacijos šalies finansų rinkoje. 

Naująją prieplauką planuota statyti toliau nuo laivybos kanalo,  mažiesiems laivams 

plaukiant į Kuršių marias nereikėtų kirsti laivybos kanalo. Prieplaukos šiaurinio ir pietinio 

apsauginių molų ilgis turėjo būti  656,4 m, pagrindinės krantinės ilgis – 396,2 m, planuota 

įrengti apie 400 vietų mažiesiems laivams. Prieplaukai Uosto direkcija buvo numačiusi  apie 

dešimt milijonų eurų. Savo įsipareigojimo miestui pastatyti prieplauką direkcija neatsisako ir 

dabar, tačiau statybos terminai paaiškės tik patvirtinus uosto ir miesto bendruosius planus. 

Šią prieplauką būtų racionalu sujungti su Karaliaus Vilhelmo kanalu ir komunikacine 

prasme tai būtų patogus ir dviračių takas, kuris jungtų Klaipėdos miestą su Dituva ir 

Dreverna, Svencele, Kintais ir Ventės ragu. 
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2008 metais darytame Dangės upės specialiajame plane buvo numatyta 12 vietų, kur 

būtų galima įrengti prieplaukas.  Nei viena iš numatytų prieplaukų nebuvo pastatyta, yra 

padarytas detalusis pramoginių laivų uosto prie Joniškės gatvės planas. 

Keleivinį uostą prie Joniškės gatvės (Šiaurinis uostas) reikėtų projektuoti kaip 

„Smiltynės perkėlos“ infrastruktūros elementą. Vandens tramvajaus į Jūrų muziejų 

paslaugos turėtų būti SP teikiamų paslaugų dalimi. Tada vandens kelias Dangės upe turėtų 

galimybę pretenduoti į valstybinės reikšmės vidaus vandens kelią, būtų galimybė gauti lėšų  

upės vagos valymo ir krantinių tvarkymui. 

Šiauriniame uoste keleivis gautų kokybišką paslaugą: ekskursiją upe, bilietą į Lietuvos 

Jūrų muziejų, vietą automobiliui.  Šis uostas taip pat suteiktų galimybę laikyti laivą arčiau 

namų šiaurinės/rytų Klaipėdos ir Klaipėdos rajono gyventojams. Pietinio uosto Smeltės 

pusiasalyje atveju - Nidos kryptimi laivams ir keltams nebereikėtų plaukti uosto akvatorija; 

Mažųjų laivų uostas  Smeltalės upėje yra didžiausias pramoginių laivų uostas 

Klaipėdos miesto ribose. Laivų savininkai nuosavybes teise turi 900 sandėliukų ant kranto, 

tačiau kranto linija ir akvatorija yra miesto žinioje. Atsižvelgiant į tai, kad į uosto akvatoriją 

patenka nevalyti miesto lietaus kanalizacijos vandenys, šio uosto tvarkymas – jau įsisenėjusi 

problema. Kita vertus, miestas dabar auga šiaurinėje dalyje, prie jo geografiškai prisijungia 

naujai susiformavę Klaipėdos rajono gyvenamieji rajonai. Individualių namų savininkai turi 

daugiau galimybių įsigyti pramoginius laivus, todėl Dangės upė turi tendenciją gali 

susigrąžinti  rekreacinio laivyno uosto funkciją. 

Vandens kelias Dangės upe iki Tauralaukio suteikia galimybę praplaukti laivams su 

1,2 m grimzle. Čia gali švartuotis ir didesni keleiviniai laivai, kurie talpintų 40–50 turistų 

grupes. Dėl krantų erozijos intensyvi laivyba aukščiau tilto nerekomenduojama, tačiau iki 

Tauralaukio galėtų eiti upės tramvajaus ar keleivinio garlaivio linija. 

Šios studijos rengėjai Klaipėdos miesto savivaldybės Dangės upės įveiklinimo grupei, 

kuri buvo įkurta 2018 metais27, pateikė veiksmų plano juodraštinį variantą, kuriame buvo 

numatyta inventorizuoti upės atkarpoje  nuo geležinkelio tilto iki žiočių krantines ir sklypus 

prie krantinių, parengti planuojamo Dangės uosto taisykles, kuriose būtų reglamentuota 

veikla šioje teritorijoje. 

Šiuo metu palei pačią Dangės krantinę nuo geležinkelio buvusio „Sirijaus „ fabriko 

teritorijoje yra suformuoti keturi sklypai su statiniais – du iš jų nuomojasi AB „Laivitė”, trečią 

– UAB „Artojo uostas”, UAB „Employee Leesing” ir keletas fizinių asmenų, esantį arčiausiai 

 
27 Dangės ateitis / https://klaipeda.diena.lt/naujienos/klaipeda/miesto-pulsas/danges-ateitis-viesbuciai-ant-vandens-877567 

https://klaipeda.diena.lt/naujienos/klaipeda/miesto-pulsas/danges-ateitis-viesbuciai-ant-vandens-877567
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geležinkelio – BĮ „Klaipėdos paplūdimiai”.  Upės atkarpoje tarp Pilies ir Biržos tiltų reikalingas 

ir galėtų būti pilnavertis uostas su infrastruktūra, todėl „Klaipėdos laivų remontas“, kuris šiuo 

metu yra šios upės atkarpos krantinių operatorius turėtų apsispręsti dėl tolimesnės veiklos 

perspektyvų. 

 

PROBLEMOS: 

1. Viena iš didesnių kliūčių efektyvesniam vandens kelio Klaipėdos miesto ribose 

panaudojimui yra veiklos tarp įvairių institucijų koordinavimo stoka. Uosto akvatorija yra 

Uosto kapitono tarnybos žinioje, Dangės upės žiočių iki Biržos tilto operatorius pagal 

koncesijos sutartį yra Klaipėdos laivų remonto įmonė, VĮ „Smiltynės perkėla“ turi savo plėtros 

planus. Upės krantinių operatorius yra „Klaipėdos laivų remontas“, tačiau Dangės upės 

galimybės būtų efektyviau panaudojamos atsiradus koordinatoriui. Tokios biudžetinės ar 

viešosios įstaigos steigimas  aptarinėjamas nuo 2018 m., tačiau kol kas vandens kelius 

Klaipėdos miesto ribose prižiūri vienas BĮ „Klaipėdos paplūdimiai“ darbuotojas. 

2. Mažųjų uostų plėtra Klaipėdos mieste vyksta chaotiškai, yra apleistų teritorijų – 

uostas Smeltalės upės žiotyse, Ledo rago įlanka, pramoginių laivų uosto prie Smeltės 

pusiasalio statyba atidėta neribotam laikui. 

3. „Smiltynės perkėlos“ keliami lengvieji automobiliai blogina ekologinę situaciją 

mieste. Perkėla planuoja perkelti daugiau automobilių, nėra svarstomos alternatyvios 

galimybės patekti į Kuršių Neriją. Vyriausybė nenumato finansuoti mažųjų laivų uosto 

statybos prie Smeltės pusiasalio, pietinio aplinkkelio statyba nukelta į 2034 metus. 

4. Prieplaukų, techniniam laivų aptarnavimui ir jų saugojimui skirtų teritorijų stoka. 

Pramoginiai laivai saugomi miesto centre, rekreaciniu požiūriu vertingose teritorijose, kurios 

galėtų būti panaudotos su didesne nauda miestui. 

5. Plėtojant laivybą Dangės upėje reikės derinti įvairių vandens kelių naudotojų 

interesus, kurie gali prieštarauti vieni kitiems. Prasidėjus intensyviai laivybai, didėja konfliktų 

su sportininkai ir pramogautojais ant vandens dviračių tikimybė. 
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IŠVADOS: 

1. Klaipėdos miestui yra svarbu vandens kelią Danges upe integruoti į miesto 

transporto sistemą - į Kuršių neriją kasmet keltais ir pramoginiais laivais keliasi apie tris 

milijonus keleivių. Upė šiuo metu taip pat turi daug nepanaudoto rekreacinio potencialo. 

2. Dangės upės atkarpai iki Biržos tilto reikia gražinti uosto funkciją – teikiant laivų 

švartavimo paslaugas būtų galima akumuliuoti lėšas vandens kelio priežiūrai ir plėtrai. 

3. Teritorijos prie upės – kaip kad „Vakarų kranto“ galimybių studijoje minėtas sklypas 

prie Mokyklos gatvės tilto - suteikia galimybę dali pramoginių laivų techninio aptarnavimo ir 

saugojimo žiemą iškelti iš senamiesčio zonos. Atsiradus naujiems paslaugų teikėjams 

rinkoje, turėtų sumažėti laivų saugojimo žiemą kaštai ir taip būtų skatinama pramoginės 

laivybos plėtra. 

4. Keleivinis laivas į Juodkrantę šią navigaciją iš dalies kompensuoja  greitaeigio kelto 

į Nidą linijos uždarymą. Linijos tiek šiuo, tiek ir kitais maršrutais efektyvumą padidintų 

planuojamas uostas Smeltės pusiasalyje, kurį būtų patogu pasiekti iš autostrados, ir būtų 

didelė automobilių stovėjimo aikštelė. Pietinio uosto vieta beveik 8 km sutrumpintų kelionę 

iki Juodkrantės - nereikėtų plaukti Klaipėdos uosto akvatorija. 

REKOMENDACIJOS: 

1. Vandens kelio Dangės upe priežiūrą ir laivybos plėtra stimuliuotų įkurtas juridinis 

vienetas,  sąlyginiu pavadinimu „Dangės upės uosto direkcija“ (DUUD) – upės uosto 

operatoriaus atsiradimas taptų platforma, kurioje būtų galima derinti interesus. Operatoriaus 

veikla turėtų apimti ir Ledo rago uostą, būsimą mažųjų laivų uostą Smeltės pusiasalyje. 

2. Planuojamos DUUD juridinė forma gali varijuoti nuo biudžetinės iki viešosios 

įstaigos. Viešosios įstaigos formatas būtų optimalesnis, nes tokiu atveju dalininkais galėtų 

tapti Klaipėdos ir Šilutės rajonų bei Neringos miestų savivaldybės, „Smiltynės perkėla“ – taip 

atsirastų laivybos ir uostų plėtros Kuršių marių regione koordinacinis centras. 

3. Bendradarbiavimas su Susisiekimo ministerija ir „Smiltynės perkėla“ sudarytų 

galimybes organizuoti efektyvesnį Jūrų muziejaus lankytojų kėlimą per marias iš numatyto 

uosto prie Joniškės gatvės. Muziejaus lankytojams nereikėtų įvažiuoti savo transportu į 

senamiestį, „Smiltynės perkėla“ galėtų prisidėti statant prieplauką prie Joniškės gatvės ir iš 

savo resursų pirktų upės tramvajų. 

4. Upės atkarpoje nuo Liepų gatvės tilto iki Tauralaukio laivyba neturėtų būti intensyvi. 

Upės krantai nėra sutvirtinti, ir greitaeigių laivų paliekama kilvaterinė banga ardys krantus. 

Laivų greitis turi būti ribojamas iki 5 km/val. 
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5. Planuojamas uostas Smeltės pusiasalyje turėtų būti prioritetinis. Šis uostas 

teigiamai įtakos keleivių ir transporto srautus, nukreipiant tranzitą į Neringą būsimu Pietiniu 

aplinkkeliu. Šis uostas turi būti statomas iš Klaipėdos valstybinio jūrų uosto lėšų. 

Galimi šie perspektyviniai laivybos maršrutai nuo planuojamo uosto Smeltės 

pusiasalyje Klaipėdoje ir prieplaukos kairiajame Atmatos krante prie tilto į Rusnę. 

1. Vandens kelias Kuršių mariomis nuo Atmatos žiočių iki Klaipėdos su atšaka į Nidą (68,1 

km); 

Nr. Maršrutas Ruožo 

pradžia ir 

pabaiga 

Ilgis, 

km 

Reisai Keleivių skaičius 

kasdien 

1. Rusnės tiltas – Nida (keltas)  20 10 1000 

2 Klaipėda – Nida - Klaipėda Smeltė - Nida 45 2 400 

3 Klaipėda – Juodkrantė - 

Klaipėda 

Smeltė - 

Juodkrantė 

10 3 300 

Lentelė Nr. 1 Perspektyviniai laivybos maršrutai  Kuršių mariose 

 

Minijos upės žiotys – Lankupiai (19 km); 

Nr. Maršrutas Ruožo pradžia ir 

pabaiga 

Ilgis, 

km 

Reisai Keleivių 

skaičius 

1. Lankupiai – Rusnė: laivybinio 

maršruto Dreverna – Rusnė 

Karaliaus Vilhelmo kanalu 

dalis 

Lankupių šliuzas – 

Mingės 

kaimas/Uostadvaris 

19 Prognozė: 

dukart 

savaitėje 

100 

2. Edukacinis – istorinis: sielių 

plukdymas 

Mingė - Dreverna 41 Pagal 

užsakymą 

20 

Lentelė Nr. 2 Perspektyviniai laivybos maršrutai Minijos upe ii Karaliaus Vilhelmo kanalu 

 

Karaliaus Vilhelmo kanalas nuo Klaipėdos iki Minijos upės 

Nr. Maršrutas Ruožo 

pradžia ir 

pabaiga 

Ilgis, 

km 

Reisai Keleivių 

skaičius per 

vieną dieną 

1 Dreverna – Lankupiai - 

Dreverna 

 22 2 50 

Lentelė Nr. 3 Perspektyviniai laivybos maršrutai Karaliaus Vilhelmo kanalu 
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Keleiviniais laivai iš Klaipėdos, Drevernos ir Rusnės kasdien galėtų keliauti iki 1650 

turistų.  Skaičiuojant, kad vienu automobiliu keliauja trys žmonės, žemyno krante liktų apie 

600 automobilių. Pavyzdžiui, 2019 m gegužės mėnesį SP keltai kasdien vidutiniškai keldavo 

2137 automobilius, taigi keleivinė laivyba perkeliamų automobilių skaičių galėtų sumažinti 

trečdaliu. 

2.3. Regioninė politika. Klaipėdos rajonas 

Turizmo plėtros Minijos žemupyje ir Kuršių marių vandens trasose galimybių studijoje 

Minijos upės žemupys traktuojamas kaip prioritetinė kryptis formuojant Minijos vandens 

turizmo koridorių“28  Minijos upė kaip vandens turizmo objektas ir istoriškai, ir teisiškai 

dalinama į dvi dalis. Minijos upės vandens turizmo trasa – intensyviausiai eksploatuojama 

dalis yra  nuo Babrungo upelio žiočių iki Gargždų. Vidaus vandens kelias, šios studijos 

analizės objektas, yra nuo Lankupių iki Minijos žiočių. Laivybos vidaus vandenimis prasme 

svarbesnė yra Minijos žemupio iki Lankupių jungtis su Karaliaus Vilhelmo kanalu. 

Perspektyvi kanalo jungtis su Smeltės pusiasaliu ties Klaipėda atvertų naujas galimybes 

vandens turizmui. 

Turizmo plėtros Minijos žemupyje ir Kuršių marių vandens trasose studijos nuostata 

yra derinti vandens turizmą su kitomis turizmo rūšimis: dviračių, kaimo, kultūriniu ar 

ornitologiniu. Kaip vienas iš kliuvinių plėtroje įvardinama tai, kad vandens turistų judėjimas 

vyksta siaurame ruože – įdomūs objektai, galintys generuoti papildomus lankytojų srautus,  

lieka nuošalyje. 

Klaipėdos rajono turizmo plėtros iki 2020 metų plano priemonių vykdymo 2018 m 

ataskaitoje kaip nebeaktuali įvardinta Minijos upės baseino rekreacijos ir turizmo specialiojo 

plano parengimas –  rajono bendrajame plane yra parengtas atskiras sprendinys šiai sričiai. 

Rajono savivaldybė kreipėsi į Lietuvos vidaus vandenų direkciją dėl kelio Dreverna-

Juodkrantė  įtraukimo į valstybinės reikšmės vidaus vandens kelių registrą, tačiau 

atsakymas buvo neigiamas. Nuo 2015 m. vykdomas vandens kelio nužymėjimas ir priežiūra 

navigacijos laikotarpiu. Savivaldybė vandens kelio priežiūrai 2018 – 2020 metais numatė 15 

tūkst. EUR. Ataskaitoje Svencelės prieplaukos statyba vandens turizmo informacinio centro 

kūrimas  priskirta privačių iniciatyvų kategorijai29. 

 
28 “Turizmo plėtra Minijos žemupyje ir Kuršių marių vandens trasose: galimybių studija/Klaipėdos rajono savivaldybės administracija. – 

Gargždai. 2005. p. 73. 
29 Klaipėdos rajono turizmo plėtros iki 2020 metų plano priemonių vykdymo 2018 m ataskaita https://klaipedos-r.lt/go.php/lit/Klaipedos-

rajono-turizmo-pletros-iki-2020-metu-planas/2 

https://klaipedos-r.lt/go.php/lit/Klaipedos-rajono-turizmo-pletros-iki-2020-metu-planas/2
https://klaipedos-r.lt/go.php/lit/Klaipedos-rajono-turizmo-pletros-iki-2020-metu-planas/2
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Karaliaus Vilhelmo kanalas studijoje yra pateikiamas kaip Kuršių kelio maršruto dalis  

- svarstoma  Drevernos šliuzo rekonstrukcijos problema, prieplaukos Jokšų kaime 

įrengimas.30 

Kultūros paveldo centro Karaliaus Vilhelmo kanalo apraše (Nr. MC 25965, kultūros 

vertybės kodas G263K) kanalas yra įvardintas kaip komplekso dalis. Šį kompleksą sudaro 

pats kanalas, Lankupių šliuzas, du tiltai, kanalo prižiūrėtojo namas su priklausiniais 

pastatais. Teritorija – 174 ha, kanalo ilgis – 25,1 km, dugno plotis – 15 m, plotis vandens 

paviršiuje – 30 m, vidutinis gylis – 1,70 m. 

Vidaus vandens kelių direkcija matavo Karaliaus Vilhelmo kanalo gylį nuo Lankupių 

šliuzo iki Klaipėdos vandenvietės. Nustatyta, kad kanale  laivybai gylio užtenka. Svarbiausia 

yra atstatyti Lankupių šliuzą ir kanalą sujungti su Kuršių mariomis Klaipėdos pusėje. 

Šiandieninė kanalo krantų būklė yra avarinė, todėl intensyvios laivybos planuoti negalima, 

nes kanalo pylimus gali griauti greitaeigių katerių paliekama banga. Pasak Klaipėdos 

universiteto mokslininkų, neribojamas greitaeigių pramoginių katerių eismas gali gerokai 

pakenkti krantams; kelia triukšmą ir pavojų kitiems vandens telkinių naudotojams. Šių 

transporto priemonių  poveikį veiksmingai mažina vandens telkinio dalijimas zonomis, 

kuriose plaukiojimas gali būti ribojamas31. Galimi keleivinės laivybos variantai: garlaivis 

galėtų plaukti maršrutu Dreverna – Lankupiai – Mingės kaimas. Šilutės rajono savivaldybės 

2014 – 2025 metų strateginiame plėtros plane  punktu 3.1.3.1. numatyta įrengti prieplauką 

Minijos upės ir Karaliaus Vilhelmo kanalo sandūroje32. Marinistikos centro duomenimis, kai 

kuriuos šliuzo įrengimų remonto darbus 2019 m atliko Vidaus vandens kelių direkcija, todėl 

Lankupiuose, derinant Klaipėdos miesto, bei Klaipėdos ir Šilutės rajonų, Vidaus vandens 

kelių direkcijos interesus, galima įkurti traukos centrą, kuris paskatintų laivybą šiame 

vandens kelyje ir būtų galima pasiūlyti patrauklią kelionę maršrutu Dreverna – Lankupiai ar 

Dreverna – Lankupiai – Rusnė. 

PROBLEMOS: 

1. Drevernos uosto integravimą į Kuršių marių uostų tinklą apsunkina nedideli vandens 

kelio per marias gyliai. 

2. Rytinio farvaterio nuo Drevernos iki Ventės rago perspektyvumą mažina vieno metro 

farvaterio gylis, nėra stiprių traukos centrų krante – Šturmuose, Kintuose. 

 
30 Ten pat, p. 52. 
31 Darnaus vystymosi rodikliai integruotam Pietryčių Baltijos kranto zonos valdymui. Klaipėdos universitetas. /http://www.corpi.ku.lt/SDI-4-

SEB/pdf-knygutes/atlas_en-lt.pdf 
32  Šilutės rajono savivaldybės 2014 – 2025 metų strateginis plėtros planas http://www.pamarys.lt/publ/Str_pletra/SP_patvirtintas2013-10-

24.pdf, p. 64. 

http://www.corpi.ku.lt/SDI-4-SEB/pdf-knygutes/atlas_en-lt.pdf
http://www.corpi.ku.lt/SDI-4-SEB/pdf-knygutes/atlas_en-lt.pdf
http://www.pamarys.lt/publ/Str_pletra/SP_patvirtintas2013-10-24.pdf
http://www.pamarys.lt/publ/Str_pletra/SP_patvirtintas2013-10-24.pdf
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3. Vietinės reikšmės vandens keliais Dreverna – Juodkrantė ir Dreverna – Ventė 

didžiąja dalimi naudojasi vietos gyventojai, todėl šių kelių priežiūra turėtų būti finansuojama 

Klaipėdos rajono savivaldybės biudžeto lėšomis. 

4. Karaliaus Vilhelmo kanalo dalis nuo Drevernos iki Klaipėdos nėra naudojama 

laivybai, kuriai trukdo Klaipėdos vandenvietės ir Kairių poligono apsaugos zonos. 

IŠVADOS: 

1. Vandens kelias per marias yra vietinės reikšmės, šio kelio priežiūrai lėšų reikia 

ieškoti Klaipėdos rajono ir Neringos miesto savivaldybių biudžetuose. Racionaliau būtų 

eksploatuoti alternatyvų  vandens kelią – Karaliaus Vilhelmo kanalą. Klaipėdos rajono 

savivaldybės teritorijos 2010 metais parengtame bendrajame plane Karaliaus Vilhelmo 

kanalas išskirtas kaip vienintelis rajono teritorijoje valstybinės reikšmės vidaus vandens 

kelias. Kanalo dalies nuo Drevernos iki Klaipėdos eksploatavimo perspektyvos paaiškės,  

baigus derinti Klaipėdos miesto ir Klaipėdos valstybinio jūrų uosto bendruosius planus. 

2. 2010 metų Bendrajame plane buvo numatyta, kad   Kuršių mariose būtina atlikti 

farvaterio gilinimo  ir žymėjimo darbus palei žemyninį krantą, kuris jungtų Dreverną, 

Svencelę, Kintus, Šturmus su farvateriu, einančiu palei Kuršių nerijos krantą, taip pat įrengti 

geresnį įplaukimą iš Kuršių marių į Drevernos upę33. Pagal Vidaus vandens kelių direkcijos 

pateiktus duomenis, rytinis farvateris eina palei žemyno krantą nuo Ventės rago į šiaurę pro 

„Ventainę“, Šturmų uostą, Svencelę iki Drevernos yra galimas čia yra 1.0 m gyliai34.  Šį 

farvaterį galima būtų apstatyti nešviečiančiais ženklai (laivai plauktų tik dieną)  ir laivybos 

šiuo vandens keliu iniciatoriais galėtų būti viešojo maitinimo ir kitų paslaugų teikėjai „Kuršių 

kelio“ projekte. Kranto objektų (kavinių, prekybos žuvimi vietų) patrauklumas ir koordinuota 

veikla renginių srityje tokiame vandens kelyje inicijuotų turistų srautus, tačiau vandens kelias 

Karaliaus Vilhelmo kanalu navigacine prasme yra saugesnis ir jį eksploatuoti galima nuo 

balandžio iki lapkričio mėnesio. 

REKOMENDACIJOS: 

Galimi trys laivybos Karaliaus Vilhelmo kanalu maršrutai: 

1. Keleivinis laivas (iki 100 keleivių) nuo buvusio kanalo prižiūrėtojo namo iki Lankupių 

(10 km). Pagal poreikį laivas galėtų plaukti iki Mingės kaimo ir Uostadvario – dar 19 km. 

Vienos dienos kelionės laivu būtų iki Rusnės salos su praplaukimu Nemuno deltos 

protakomis – visas maršrutas galėtų siekti 50 km. Kelionės logistikos prasme – autobusas, 

 
33 Klaipėdos rajono savivaldybės teritorijos  bendrasis planas. Konkretizuoti sprendiniai. 4. Techninės infrastruktūros vystymas, p.67. 
34 Kuršių marių žemėlapis / http://vvkd.lt/kursiu-mariu-zemelapis/ 

http://vvkd.lt/kursiu-mariu-zemelapis/
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juos atvežęs į Dreverną, pasiimtų Rusnėje. Ideali atvejo grįždamas į Jokšus laivas galėtų 

plukdyti kitą  grupę nuo Rusnės iki Drevernos. Kelionės kanalu ir delta  privalumas – ji beveik 

nepriklauso nuo oro sąlygų, tokias keliones galima organizuoti nuo balandžio iki lapkričio. 

2. Antrasis maršrutas – rekonstravus Drevernos šliuzą nuo Drevernos uosto prasidėtų 

maršrutas. Vandens kelias Karaliaus Vilhelmo kanalu susijungtų su vietinės reikšmės 

vandens keliu Dreverna – Juodkrantė ir keleiviniai laivai turėtų galimybę pasiekti Klaipėdą 

ar Nidą. 

3. Trečiasis maršrutas galėtų atsirasti sujungus planuojamą uostą Smeltės pusiasalyje 

su Karaliaus Vilhelmo kanalu. Šiuo atveju Drevernos uostas taptų tranzitiniu istoriniame 

maršrute Atmata – Klaipėda. 

Kanalas yra vertingas kaip techninių įrenginių visuma. Lankupių šliuzo paskirtis buvo 

apsaugoti kanalą nuo perteklinio vandens Minijos upėje. Po remonto tam tikslui jį ir toliau 

būtų galima naudoti, vandens kelias kanalu būtų patrauklesnis turistams, keliautojai galėtų 

patys dalyvauti uždarant ir atidarant šliuzo vartus. Kelių kilometrų kanalo atkarpą būtų 

galima naudoti pagal paskirtį – demonstraciniam baidokų ar sielių imitacijos vilkimui.  2018 

metais buvo tvarkoma prieiga prie šliuzo, tačiau šiuo metu tegalima prieiti prie šiaurinių 

vartų, toliau praeiti negalima – užrašai sako, kad prasideda privati teritorija. Šliuzo atveju 

būtina 10 m pločio vandens telkinio apsaugos zona, tai išspręstų patekimo prie pietinių vartų 

problemą. 

Surinkti duomenys rodo, kad Klaipėdos rajono savivaldybei prioritetu reikia pasirinkti 

Drevernos uosto integravimą į vandens kelią, kuris eina Karaliaus Vilhelmo kanalu. Kanalu 

eina valstybinės reikšmės vidaus vandens kelias ir jo priežiūrai bus lengviau rasti 

finansavimą, nei vietinės reikšmės vandens keliui Kuršių mariose. Antra, kanalas atveria 

galimybę lengvai pateikti kokybišką turizmo produktą tikslinei rinkai. Tai – edukacinės 

kelionės, kelionės kanalu būtų įdomios ir turistams iš užsienio. Laivas turėtų būti kaip 

edukacijos erdvė, derinama su pažintinėmis ekskursijomis, dviračių maršrutais po „Kuršių 

kelio“ ar naujus traukos objektus krante. 

Neribojant pramoginių laivų eismo kanalu po kelerių metų tektų ieškoti lėšų pylimų 

rekonstrukcijai, todėl būtų racionalu leisti plaukti kanalu tik lėtaeigiams laivams, galintiems 

vežti ne mažiau 50 keleivių ir siekti uždrausti laivybą mažesniems pramoginiams laivams su 

vidaus degimo varikliais. Vidaus vandens kelių direkcija jau dabar riboja greitį kanale iki 5 

km/val. Reikalinga efektyvi eismo kontrolės sistema35. Būtina pradėti tvarkyti kanalo pylimus 

 
35 http://vvkd.lt/vidaus-vandenu-keliai/ 

http://vvkd.lt/vidaus-vandenu-keliai/
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jau dabar, nes gruntiniai dviračių takai pagal Prancūzijos turistinei laivybai skirtų kanalų 

pavyzdį suteikia daugiau rekreacinio patrauklumo. Netgi yra atskira dviračių turizmo rūšis36. 

Dviračių takai šalia laivybos kelių aktualūs ir Rusnės salai. 

 

Pav. Nr. 2 Vandens kelio ir dviračių takų 
derinimas Prancūzijoje. Nuotrauka iš 
www.france-bike.com 
4. Drevernos uosto plėtra kanalo kryptimi  yra perspektyvi, nors ir šiandien tokia 

galimybė nesvarstoma Klaipėdos rajono teritorijų planavimo dokumentuose. Klaipėdos 

rajono  turizmo informacijos centas pateikė informaciją, kad vyksta projektas, kurio metu bus 

pastatyta plaukiojanti prieplauka dviem keleiviniams laivams prie Drevernos upės 

dešiniajame krante prie atsišakojimo nuo kanalo. Drevernos uostui yra svarbi plėtra kanalo 

kryptimi kairiajame Drevernos upės krante. Šiandien gyvenvietė yra „nusisukusi“ nuo 

vandens. Dreverna po 1945 metų  buvo planuojama ir pastatyta išilgai pagrindinio 

įvažiavimo nuo Priekulės pusės ir ryšio su upe nėra. Šį ryšį būtų galima atstatyti įrengiant 

plaukiojančias prieplaukas ir panaudojant 10 metrų vandens telkinio apsaugos zoną. Taip 

galėtų atsirasti Drevernos fasadinė pusė prie upės, kurį galima įvardinti anglišku terminu 

„waterfront“. Būtina  žvejų uostą integruoti į viso uosto struktūrą. 

1.3. Regioninė politika.  Neringa 

Neringos kurorto istorija tampriai susijusi su keleivine laivyba. XIX a. pabaigoje 

keleivinė prieplauka atsirado Juodkrantėje, 1904 metais – ir Nidoje. Laivybos linijos jungė 

Neringą su Karaliaučiumi, Krantu ir Tilže. Automobilių ir motociklų eismas Kuršių nerijoje dėl 

gamtosaugos  buvo draudžiamas iki Antrojo pasaulinio karo37. Neringa – vienintelė 

urbanizuota teritorija Lietuvoje, kurią pasiekti galima tik vandens keliu, nes alternatyvus 

kelias eina per užsienio valstybę. 

 
36 Canal and river bike tours / https://www.france-bike.com/en/our-bike-tours/canal-river-bike-tours/ 
37 Strakauskaitė, Nijolė. Kuršių nerija – Europos pašto kelias. Klaipėda, 2001. p. 73. 

https://www.france-bike.com/en/our-bike-tours/canal-river-bike-tours/
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Kelionė į Nidą iš Klaipėdos ar Nemuno deltos uostų yra populiari kryptis, Nidos uoste 

per navigaciją apsilanko apie 1000 keleivinių ir pramoginių laivų. Su Nida negali lygintis nei 

vienas vidaus vandenų uostas Lietuvoje. Keleivinius laivus Kuršių mariose pakeitė keltai, 

kurie 2018 metais perkėlė 700 tūkstančių automobilių. Neringos savivaldybės teritorijos 

darnaus judumo specialiojo plano  aiškinamajame  rašte pažymima,  kad apie 70 proc. 

turistų ir lankytojų į Neringą atvyksta savo automobiliais. Tokia tendencija kelia grėsmę 

aplinkos kokybei38. 

2014 m. buvo parengta regioninė galimybių studija „Vakarų krantas“, kurioje pateikta 

tikslinę teritoriją  apimanti  ir ekonomiškai pagrįsta Klaipėdos regiono bemotorio, lengvojo, 

viešojo ir vandens transporto sistemos optimizavimo ir plėtros koncepcija. Galimybių 

studijoje buvo apjungtos įvairios transporto rūšys į vieningą transporto sistemą. 

Kuršių nerijos pasiekiamumui vandens transportu gerinti buvo numatyta 11 sprendinių. 

Trys iš šių sprendinių yra nukreipti į tolimesnę perspektyvą iki 2035 metų. Tai uosto Gintaro 

įlankoje ir prieplaukos Alksnynėje įrengimas, keleivinių laivybos linijų į Klaipėdą, Kauną ir 

Kaliningrado srities uostus kūrimas. Likusios aštuonios priemonės buvo planuotos iki 2020 

metų, tik viena iš jų realizuota – tai farvaterio iš Juodkrantės į Dreverną tiesimas. 

Planuotiems projektams reikėtų kiek daugiau nei 24 mln. EUR. Yra maža tikimybė, kad  iki 

2020 m. bus įgyvendinti studijoje siūlomi sprendiniai. 

Neringos savivaldybės teritorijos darnaus judumo specialiojo plano įgyvendinimo 

veiksmų plane punkte 5.2 buvo numatytos šios su vandens transporto plėtra susijusios 

priemonės: 

 Priemonė Veiksmai Lėšos (tūkst. 

EUR) 

Terminai 

1. Įrengti Juodkrantės 

uostą 

Parengti techninį 

projektą; 

Parinkti uosto 

operatorių; 

Įrengti uostą 

Juodkrantėje; 

324 

9.000 

2018 - 2020 

2. Įrengti 

prieplauką/uostą 

Preiloje 

Parengti techninį 

projektą; 

72 

2.000 

2018 - 2020 

 
38 Neringos savivaldybės teritorijos darnaus judumo specialusis planas.  Aiškinamasis raštas.https://neringa.lt/index.php?2129641467 Lapas 

7. 

https://neringa.lt/index.php?2129641467
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Įrengti prieplauką 

Preiloje; 

3. Įrengti 

prieplauką/uostą 

Pervalkoje 

Parengti techninį 

projektą; 

Įrengti prieplauką 

Pervalkoje; 

72 

2.000 

2018 - 2020 

4. Įrengti 

prieplauką/uostą 

Alksnynėje 

Parengti techninį 

projektą; 

Įrengti prieplauką 

Alksnynėje 

72 

2.000 

2018 - 2020 

Lentelė Nr. 4 Neringos savivaldybės teritorijos darnaus judumo specialusis veiksmų planas 2018 – 
2020 metais39 

 

Iš specialiajame plane numatytų keturių priemonių, kurios pateiktos lentelėje Nr. 23,   

iki 2019 liepos mėnesio nebuvo realizuota nei viena. 

Per paskutinius 10 metų į Nidos uostą iš Šventosios buvo perkeltos plaukiojančios 

prieplaukos,  išvalytas Nidos uosto pietinis baseinas, prie uosto atsirado du papildomi 

konteineriai su WC įranga. Vyksta Juodkrantės uosto projektavimo darbai įskaitant ir 

galimybių studiją, parengti Preilos uosto projektiniai pasiūlymai. 2015  metais patobulinti 

inžineriniai statiniai, skirti žvejybos laivams nuleisti į Baltijos jūrą ar juos iš jos ištraukti – 

įrengta motorinių valčių ištraukimo/nuleidimo įranga Nidoje ir Juodkrantėje.  Studijos 

ekspertų tiriamosios kelionės metu 2019 m pavasarį iškrovimo vietos atrodė nenaudojamos, 

mechanizmai užnešti smėliu. Kita vertus, laivybai vidaus vandens keliais šie įrenginiai įtakos 

nedaro. 

2016 vasarą reguliarus reisas sujungė Šilutę ir Nidą. Asociacija „Pamario turizmo 

klasteris“ suskaičiavo, kad praėjusiais metais iš Šilutės ir Klaipėdos rajonų į Nidos uostą 

atplukdė apie 10 tūkst. keleivių. Ši keleivinė linija - Šilutės verslininkų iniciatyva realizuotas 

vienas iš „Vakarų kranto“ studijoje siūlytų sprendinių. 

2014 m. patvirtintame Neringos savivaldybės teritorijos darnaus judumo specialiajame 

plane prioritetai suteikiami kelionėms vidaus vandens keliais.  2014 m „Smiltynės perkėla“ 

perkėlė beveik 560 tūkst. lengvųjų automobilių40, 2018 m. perkelta 680 tūkst. - automobilių 

 
39   /https://www.neringa.lt/go.php/Patvirtinti-teritoriju-planavimo-dokumentai57889; Lapas 67. 
40 Smiltynės perkėla https://www.keltas.lt/wp-content/uploads/2019/05/2014-m.-audito-i%C5%A1vada-finansini%C5%B3-

ataskait%C5%B3-rinkinys-ir-metinis-prane%C5%A1imas.pdf 

https://www.neringa.lt/go.php/Patvirtinti-teritoriju-planavimo-dokumentai57889
https://www.keltas.lt/wp-content/uploads/2019/05/2014-m.-audito-i%C5%A1vada-finansini%C5%B3-ataskait%C5%B3-rinkinys-ir-metinis-prane%C5%A1imas.pdf
https://www.keltas.lt/wp-content/uploads/2019/05/2014-m.-audito-i%C5%A1vada-finansini%C5%B3-ataskait%C5%B3-rinkinys-ir-metinis-prane%C5%A1imas.pdf
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srautas padidėjo penktadaliu 41. Akivaizdu, kad keleivių srautai vandens keliais šiandien yra 

per maži, kad bent jau stabilizuotų perkeliamų automobilių skaičių. 2017 m. SP atsisakė 

greitaeigio kelto iš Klaipėdą į Nidą maršruto savo sprendimo nederindama su Klaipėdos ir 

Neringos miestų savivaldybėmis. 

Laivybai vidaus vandens keliais Neringos savivaldybės TPD per pastaruosius 

penkerius metus skiriamas vis didesnis dėmesys. 2012 m Neringos savivaldybės teritorijos 

bendrasis planas nustatė  Kuršių Nerijos nacionalinio parko ir Neringos savivaldybės 

rekreacijos ir turizmo vystymo interesus derinančias nuostatas, tarp kurių šioje studijoje  

išskiriame vandens turizmo gaivinimą ir stiprinimą bei tam reikiamos inžinerinės 

infrastruktūros bei investicijų užtikrinimą, turistinių ryšių su Kuršių marių rytiniu krantu bei 

Karaliaučiaus sritimi užtikrinimą ir intensyvinimą42. Neringos savivaldybės strateginiame 

plėtros plane 2014 – 2020 metams buvo teigiama, kad būtinas bendradarbiavimas tarp 

Neringos savivaldybės ir Kuršių nerijos nacionalinio parko direkcijos, kad būtų užtikrinta 

gamtinės įvairovės ir kraštovaizdžio apsauga plėtojant turizmą43. Iš Neringos savivaldybės 

pateiktos informacijos aišku, kad parko direkcija dabar bendradarbiauja su Neringos 

savivaldybe. 

Tokio bendradarbiavimo stoka akivaizdi  „Smiltynės perkėlos“ pakeistos kėlimo tvarkos 

istorijoje, dėl kurios  Neringos meras atviru laišku 2019 birželio pradžioje kreipėsi į Ministrą 

pirmininką ir Seimo pirmininką44. Aktyvių savivaldybės veiksmų rezultatas buvo grąžinta 

senoji tvarka. 

2014 metais buvo parengtas Neringos savivaldybės teritorijos darnaus judumo 

specialusis planas, kuriame siekiama riboti individuliais automobiliais trumpam laikui (vienai 

ar keletui dienų) atvykstančių ir pažintiniais bei rekreaciniais tikslais po Kuršių neriją 

autotransportu keliaujančių žmonių srautą suteikiant patrauklias kainos bei rekreacinio 

patrauklumo požiūriu alternatyvas – vandens, viešąjį, ekologinį transportą45. 

Planu buvo skatinama: 

1. Skirtingų transporto sistemų integruotumas (patrauklios galimybės keisti transporto 

rūšį trumpalaikis atvykimas į Kuršių neriją be automobilio (vandens, viešuoju transportu). 

2. Atvykti ilgalaikiam poilsiui Į Kuršių neriją visuomeniniu transportu. 

3. Palikti automobilį žemyninėje regiono dalyje (ypač ilgalaikiam stovėjimui). 

 
41Smiltynės perkėla https://www.keltas.lt/wp-content/uploads/2019/04/2018-m.-audito-i%C5%A1vada-finansini%C5%B3-ataskait%C5%B3-

rinkinys-ir-metinis-prane%C5%A1imas.pdf 
42 https://neringa.lt/go.php/Bendrasis-planas15967 
43 https://www.neringa.lt/index.php?-1412580114 
44 https://neringa.lt/index.php?1975816147 
45 https://www.neringa.lt/go.php/Patvirtinti-teritoriju-planavimo-dokumentai57889 

https://www.keltas.lt/wp-content/uploads/2019/04/2018-m.-audito-i%C5%A1vada-finansini%C5%B3-ataskait%C5%B3-rinkinys-ir-metinis-prane%C5%A1imas.pdf
https://www.keltas.lt/wp-content/uploads/2019/04/2018-m.-audito-i%C5%A1vada-finansini%C5%B3-ataskait%C5%B3-rinkinys-ir-metinis-prane%C5%A1imas.pdf
https://neringa.lt/go.php/Bendrasis-planas15967
https://www.neringa.lt/index.php?-1412580114
https://neringa.lt/index.php?1975816147
https://www.neringa.lt/go.php/Patvirtinti-teritoriju-planavimo-dokumentai57889
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4. Vandens transporto plėtra. 

5. Vienos dienos turistų (iš kruizinių laivų) mobilumas vandens transportu. 

6. Planuojamos prieplaukos Alksnynėje funkcionavimui būtina sukurti susisiekimo 

jungtį su Neringos susisiekimo tinklu. Siūloma atnaujinti šioje vietoje anksčiau buvusį, tačiau 

sunykusį privažiavimą prie Kuršių nerijos nacionalinio parko tvarkymo plane numatytos 

prieplaukos, jam priskiriant D2 gatvės kategoriją ( Pav. Nr. 3). 

Veiksmų planas yra pavyzdinis, todėl Neringos savivaldybė galėtų siūlyti gerąją 

planavimo patirtį ir kitoms regiono saugomoms teritorijoms. Pavyzdžiui, toks planas tinka 

Rusnės salai. 

 

Pav. Nr. 3 Privažiavimas prie Kuršių nerijos nacionalinio parko tvarkymo plane 
numatytos Alksnynės  prieplaukos 
 

Siekiant paskatinti vandens transporto naudojimą susisiekimui, darnaus judumo 

specialiajame plane siūlomi reguliarūs vandens transporto maršrutai palei Kuršių nerijos 

krantą ir žemyno link, pritaikant prieplaukas Preiloje ir Pervalkoje keleiviniam transportui. 
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Pav. Nr. 4 Siūlomi  vandens transporto 
maršrutai palei Kuršių nerijos krantą ir 
žemyno link 
 

Svarbiausiomis vandens turizmo Kuršių nerijoje organizavimo kryptimis laikomos:  

lankytojų atvykimo į Kuršių neriją vandens transportu skatinimas, keleivinių uostų, 

prieplaukų, galinčių priimti laivus, plėtra ir tobulinimas,  automobilių įvažiavimo ir važinėjimo 

po Kuršių neriją ribojimas. 

2017 metais Neringos visuomenė buvo susipažindinta su parengtais projektiniais 

pasiūlymais, numatančiais Preilos mažųjų laivų ir žvejų uosto aptarnavimo administracinio 

pastato bei vandens uosto statinių statybą. „Preilos uostas“ parengė uosto administracinio 

pastato ir uosto statinių – vandens uosto krantinės, prieplaukos statinio, kitų inžinerinių 

statinių – pirso, slipo, žvejų įrangos iškrovimo aikštelės projektinius pasiūlymus. Toliau 

projektavimą ir statybą turės atlikti Neringos savivaldybė46. 

Planuojama teritorija Neringos savivaldybės teritorijos ir jos dalių bendrajame plane 

išskiriama, kaip prioritetinė teritorija Turizmo ir pažintinės rekreacijos plėtojimui. Čia 

numatoma įrengti žvejų ir mažųjų laivų uostą su aptarnavimo infrastruktūra Preilos įlankos 

pakrantėje. Uosto infrastruktūra, žvejų ir mažųjų laivų uostą ir poilsio namelius 

 
46 Neringos savivaldybės mero 2017 m veiklos ataskaita 
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aptarnaujantis pastatas ir botelio nameliai turi sudaryti vieningą vandens turizmo 

aptarnavimo kompleksą47. 

2018 m. buvo patvirtintas Neringos savivaldybės darnaus judumo strateginis planas48. 

Rekomenduojama iki šiol dažniausiai rekreaciniams tikslams tarnavusį vandens transportą 

vystyti susisiekimo kryptimi. Šiam tikslui reikalinga numatyti vandens transporto maršrutus, 

įrengti uostų ir prieplaukų infrastruktūrą. Vertinant ilgalaikę perspektyvą, plane numatyti trys 

judumo iki 2030 variantai. 

Pagal pirmąjį variantą Neringos lankytojų ir gyventojų judumo įpročių kaita paliekama 

savieigai – išlaikomos esamos atvykimo į Neringą sąlygos, investicijos orientuojamos į 

esamos vietos gyventojų kasdieniniams poreikiams ir poilsiautojų rekreaciniams poreikiams 

reikalingą pėsčiųjų ir dviračių takų bei viešojo transporto infrastruktūros atnaujinimą, 

nenumatant intensyvios plėtros. Vandens kelių srityje rekomenduojama įrengti Preilos 2023 

metais ir po metų – Pervalkos prieplaukas, preliminari abiejų projektų vertė – 5 mln. EUR. 

Pagal antrąjį judumo variantą numatyta integruota įvairiarūšio transporto plėtra, 

ribojant individuliais automobiliais atvykstančių lankytojų skaičių, taip pat suteikiant 

patrauklias kainos bei rekreacinės vertės požiūriu alternatyvas – vandens, viešąjį, ekologinį 

transportą. Taip pat numatyta pėsčiųjų ir dviračių takų tinklo plėtra. Šiame variante numatyta 

Juodkrantės uosto statyba 2025 metais - dar 9 mln. EUR. 

Trečiajame variante siekiama radikaliai mažinti individualiais automobiliais 

atvykstančių ir pažintiniais bei rekreaciniais tikslais po Kuršių Neriją autotransportu 

keliaujančių žmonių srautą, suteikiant patrauklias kainos bei rekreacinės vertės požiūriu 

alternatyvas kartu su pėsčiųjų ir dviračių takų, bemotorio transporto  tinklų plėtra. Šis 

variantas numato prieplaukas Pervalkoje ir Preiloje, uostą Juodkrantėje ir Nidos uosto 

atnaujinimą 2029 metais – papildomai 6 mln. EUR. 

Transporto rūšis Esama situacija I variantas II variantas III variantas 

Vandens transportas 9 10 15 25 

Dviratininkai 3 3 5 5 

Viešasis 24 27 35 38 

Automobiliai 64 60 45 32 

Lentelė Nr. 5 Tikslinis atvykstančių lankytojų modalinis pasidalijimas 

 

 
47 Didžiosios Preilos įlankos ir planuojamo žvejų ir mažųjų laivų uosto teritorijos Preilos gyv., Neringoje detalusis planas 

https://www.neringa.lt/go.php/Patvirtinti-teritoriju-planavimo-dokumentai57889 
48  Neringos savivaldybės darnaus judumo strateginis planas /https://www.neringa.lt/index.php?-309922575 

https://www.neringa.lt/go.php/Patvirtinti-teritoriju-planavimo-dokumentai57889
https://www.neringa.lt/index.php?-309922575
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Įvertinus numatomas preliminarias investicijas pagal pasiūlytas priemones, optimalus 

– II judumo variantas, numatantis integruotą įvairiarūšio transporto plėtrą. Vertinant 

suminius diskontuotus judumo varianto įgyvendinimo kaštus ir naudą, numatomi sprendiniai 

atsipirks apie 2040 m. 

Pagal šį variantą numatyta plėtoti Kuršių marių vidaus vandens kelius, atnaujinti ir 

plėtoti keleiviams bei kroviniams vežti skirtą infrastruktūrą ir gerinti vidaus vandens kelių ir 

kitų transporto rūšių sąveiką. Teminių dalių analizėje lentelėje Nr. 3.7 pateikti vertinimo 

kriterijai – pailginti 5 kilometrais vandens kelio ilgį ir pastatyti dvi prieplaukas 49. 

Pagal sprendinius matyti, kad Neringos judumo strategija iki 2030 metų buvo derinta 

su šiuo metu rengiamais Klaipėdos miesto ir Klaipėdos jūrų uosto bendraisiais planais, 

kuriuose numatoma jungtis su Kuršių neriją iš Smeltės pusiasalio pietinėje uosto dalyje į 

prieplauką prie Alksnynės.  Šios prieplaukos statyba paminėta 2014 m. judumo plane, tačiau 

jos  nebeliko 2018 m versijoje. Pietinė uosto dalis, kurioje  planuojama trečioji perkėla į 

Kuršių neriją ir mažųjų laivų uostas svarbi dar ir tuo, kad čia yra galimybė įrengti automobilių 

stovėjimo aikštelę. Tokia aikštelė pažymėta Pav. 3.9, kaip „Centrinė ilgalaikio automobilių 

stovėjimo aikštelė Klaipėdoje“. 

PROBLEMOS: 

1. Nesureguliuoti turistų ir automobilių srautai į Kuršių neriją, nėra aiški kėlimo tvarka, 

kuri nemotyvuoja Neringos savivaldybės plėtoti efektyvią viešojo transporto sistemą. Vidaus 

vandens keliai nėra naudojami kaip transporto arterija. 

2. Nėra suderinto mažųjų uostų ir prieplaukų tinklo – techniškai ir morališkai 

pasenusios prieplaukos Juodkrantėje, Preiloje, Pervalkoje, apleistas šiaurinis Nidos uosto 

baseinas, trūksta traukos centrų krante. 

3. TPD ir vandens turizmo plėtros strategijos nėra realizuojamos, projektų vykdymas 

atidedamas. 

4. Nėra aišku, kaip panaudojamas „ekologinis mokestis“, Neringos savivaldybės 

atsisako net diskutuoti šia tema. 

IŠVADOS: 

1. 2018 metų judumo plane vandens keliai pripažįstami pilnavertėmis keleivinio 

transporto arterijomis. Perkėlus dalį keleivių iš automobilių į laivus padidėtų Neringos kurorto 

patrauklumas ir teikiamų paslaugų kokybė. Studijos rengimo metu surinkti duomenys 

 
49 Teminių dalių analizė.  https://www.neringa.lt/index.php?-309922575    Lapas 93 

https://www.neringa.lt/index.php?-309922575
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patvirtina, kad vandens kelių plėtra yra gyvybiškai svarbi Neringos kurortui. Tai galimybė 

išlaikyti ir didinti turistų srautus nedidinat automobilių srauto. Veiksmų plano (5.2.) III dalyje 

yra studijos ekspertų rekomendacijos, kurios papildo Neringos TPD numatytas vandens 

kelių gerinimo priemones. 

2. Maršrutas išilgai Nerijos kranto taps patraukliu turistiniu produktu tada, kai 

susiformuos mažųjų uostų ir prieplaukų tinklas. Prie uostų, kaip parodė studijos rengimo 

metu atlikta vandens kelių naudotojų apklausa, turi atsirasti stiprūs traukos centrai. 

Pavyzdžiui - planuojamas muziejus Gintaro įlankoje ar  Kuršių  buities muziejus po atviru 

dangumi. 

3. Keleivių ir transporto srautus Neringos savivaldybė gali suvaldyti tik 

bendradarbiaudamas su Kuršių marių regiono savivaldybėmis. 

REKOMENDACIJOS: 

1. Reikalingas Neringos savivaldybės bendradarbiavimas su Klaipėdos miesto ir 

Šilutės savivaldybėmis – žemyno krante turi atsirasti erdvios automobilių stovėjimo 

aikštelės, Nidos uostas turi išplėsti savo galimybes priimti didesnius keleivinius laivus, 

reikalingos prieplaukos Alksnynėje ir Smeltės pusiasalyje. 

2. Siūloma panaudoti esamą infrastruktūrą ir vengti esminių rekonstrukcijų. Taip galėtų 

būti išspręsta Nidos uosto šiaurinio baseino problema, pastačius pontoninę prieplauką 

suformuotas nedidelis uostas prie „Ąžuolyno“ pirso, išvalytas farvateris į Gintaro įlanką ir 

įlankoje įrengtas uostas, apie tai buriuotojų bendruomenė jau buvo informuota šį pavasarį. 

Išvardinti veiksmai nereikalauja didelių investicijų. 

3. Vienas iš būdų spręsti eilių prie keltų – mažinti transporto srautus didinat ekologinį 

mokestį, tačiau reikalingas alternatyvus būdas pasiekti Kuršių neriją. Bendradarbiaujant su 

kitomis savivaldybėmis galima pasiekti, kad žemyniniame krante prie Rusnės ir Klaipėdos 

atsirastų automobilių stovėjimo aikštelės šalia naujų keltų prieplaukų, taip pat  reikia skatinti 

keleivinių laivybos linijų atsiradimą, nors ši veikla atidėta iki 2025 metų. Parengus reikiamą 

infrastruktūrą automobiliais keliaujančius kurorto lankytojus būtų galima motyvuoti pasirinkti 

kelionę laivu koreguojant ekologinį mokestį. 

4. Nemokamas visuomeninis transportas Neringos savivaldybės teritorijoje turi 

pakeisti šiuo metu galiojančia gyventojams priklausančių lengvųjų automobilių kėlimo per 

marias kompensavimą. 
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5. Reikalingi traukos objektai Juodkrantėje, Preiloje, Pervalkoje. Vienas iš tokių 

objektų galėtų būti planuojamas Gintaro kasyklos muziejus Gintaro įlankoje, kuris skatintų 

laivybą iš Klaipėdos ir Drevernos. 

2.4. Regioninė politika. Šilutės rajonas 

Pajūrio regiono pietinės dalies vandens turizmo, pramogų ir paslaugų centras, 

integruojantis dar du specializuotus Rusnės ir Ventės–Kintų centrus. Šilutės teritorijoje 

vandens centrui (VA) ir su jo veikla susijusiems ir papildantiems objektams skiriama 

geografiškai ir funkciškai pagrįsta teritorija, kurios pagrindiniai planuojamieji objektai–upių 

uostas su išplėsta akvatorija ir Šyšos upė, tinkama pramoginiams laivams, jachtoms50. 

2006 m.  Šilutės rajono savivaldybės administracija, gavusi Europos Sąjungos paramą, 

pradėjo įgyvendinti projektą „Vandens turizmo (poilsio) infrastruktūros, prieplaukų bei 

informavimo priemonių įrengimo ir plėtros Kuršių Mariose ir Nemuno deltoje (Šilutės 

prieplaukos (uosto), Kintų, Pakalnės, Povilų ir Minijos prieplaukų) techninės dokumentacijos 

rengimas ir Šilutės prieplaukos (uosto) įrengimas“. Projekto įgyvendinimo laikotarpiu buvo 

parengtas Šilutės prieplaukos (uosto) rekonstrukcijos techninis projektas, rekonstruota 

prieplauka, galinti talpinti 100 mažųjų laivų, sutvarkyta 4,7 ha uosto teritorija, išvalyta ir 

pritaikyta vandens turizmui 5 km vandens kelio Šyšos upe, įrengta 50 vietų automobilių ir 4 

vietų autobusų stovėjimo aikštelė, pastatytas elingas su uosto administracinėmis ir 

buitinėmis patalpomis. 

2014 metų Šilutės miesto vandens turizmo planas įvardina įvairias vandens transporto 

priemones, kurios gali būti naudojamos Šyšos vandens kelyje. Visų pirma, tai - mažieji laivai 

(bet kuris laivas, kurio korpuso ilgis ne didesnis kaip 20 metrų), pramoginiai laivai, baidarės, 

irklinės valtys, vandens dviračiai. Taip pat tai gali būti nesavaeigis plūduriuojantis statinys - 

angaras, debarkaderis, mažųjų, pramoginių, sportinių ir asmeninių laivų stovėjimo įrenginys, 

vasarnamis, restoranas, viešbutis, turistinis plaustas. 

Pagal šių klasifikuotų vidaus vandenų transporto priemonių panaudojimo galimybes 

laivybą Šyšos upe galima būtų suskirstyti į du laivybos ruožus. Pirmasis - nuo Šyšos upės 

aukštupio iki Šilutės mažųjų laivų uosto. Čia nėra oficialaus vandens kelio, tačiau galima 

pramoginė laivyba baidarėmis, irklinėmis valtimis. Vandens kelias nuo Šilutės mažųjų laivų 

uosto iki miesto vakarinės ribos ir Šyšos santakos su Nemunu (Atmatos atšaka) skirtas 

mažiesiems  ir  pramoginiams laivams, kurį dydį riboja 1.5 m gylio farvateris. 

 
50 Šilutės rajono savivaldybė/ Bendrasis planas 

http://www.pamarys.lt/publ/Terit_planavimas/Bendrieji/BPL_Silute/2010_T1_1586_BPL_Silute_aisk2.pdf p.26 

http://www.pamarys.lt/publ/Terit_planavimas/Bendrieji/BPL_Silute/2010_T1_1586_BPL_Silute_aisk2.pdf
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Pagal upės gamtinės ir urbanistinės aplinkos pobūdį, jos panaudojimo vandens 

turizmui galimybes bei svarbą miesto kontekste, išskiriami trys  atskiri upės ruožus miesto 

teritorijos ribose: miesto vakarinė riba ir Šilutės mažųjų laivų uostas - tiltas į Rusnę (1653 

m); tiltas į Rusnę – senasis geležinkelio tiltas (3022 m);  senasis geležinkelio tiltas - miesto 

rytinė riba (1188 m). 

Branduolys A - „Šilo karčemos - uosto“ - svarbiausia Šilutės miesto istorinė Šilo 

karčemos dalis. Tai didžiausią vandens turizmo potencialą turinti miesto dalis su uostu, jo 

akvatorija ir daugiafunkcine aptarnaujančia infrastruktūra bei galimybėmis plėsti uosto 

infrastruktūrą ir akvatorijos plotą. Nuo šios miesto dalies vandens turizmo infrastruktūros 

vystymo priklauso viso miesto vandens turizmo ateitis. 

Branduolys A apima istorinę „Šilo karčemos“ miesto centro dalį su unikaliomis miesto 

viešomis erdvėmis: Turgaus ir Žuvų turgaus aikštėmis, H. Šojaus dvaro ansambliu ir istoriniu 

parku, pagrindiniais miesto istoriniais ir šių dienų visuomeniniais pastatais. Nėra kryptingų 

miesto pastangų grąžinti uostą į uosto istorinę vietą miesto centre. Mažųjų laivų uostas 

„užkištas“ už gyvenamųjų namų kvartalo, miesto centras skirtas automobiliams, tai atitinka 

pastarųjų 60 metų miesto plėtros tendencijoms. Situaciją galėtų pakeisti planuojamas tiltas 

prie vakarinės miesto ribos ir aplinkkelis. Laivybos prasme tiltas ribotų burinių jachtų 

galimybę įplaukti į Šilutės mažųjų laivų uostą, tačiau uostas jau pasiekė savo galimybių ribą 

ir reikia planuoti jo plėtrą. Tai atsispindi Šilutės strateginės plėtros dokumentuose51. Naują 

uostą būtų galima suprojektuoti Šyšos krante žemiau būsimo tilto, kur pagal Šilutės rajono 

savivaldybės bendrojo plano sprendinius Šilutės miestui vakarinėje miesto dalyje prie Šyšos 

išskiriama vandens turizmo centro teritorija. Tai upių uosto (akvatorijos, prieplaukos, elingai, 

aptarnaujantys įrengimai ir pastatai), turizmo, pramogų, paslaugų, kultūros, verslo, amatų, 

administravimo, komunikacinių koridorių teritorijos52. 

PROBLEMOS: 

1. Nemuno deltoje susiformavęs mažųjų uostų ir prieplaukų tinklas nėra efektyviai 

panaudojamas. 

2. Nevyksta laivyba Karaliaus Vilhelmo kanalu, kuris jungia svarbų  turistų srautų 

atžvilgiu Klaipėdos miestą, Klaipėdos ir Šilutės rajonus. 

3. Nėra efektyviai panaudojamas Rusnės salos istorinis ir kultūrinis potencialas. 

 

 
51https://www.silute.lt/veiklos-sritys/teritoriju-planavimas/bendrasis-planas/5724 
52 Ten pat. 
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IŠVADOS: 

1. Reikalingas Šilutės savivaldybės bendradarbiavimas su Klaipėdos rajono ir 

Neringos miesto savivaldybėmis – žemyno krante prie Rusnės turi atsirasti automobilių 

stovėjimo aikštelės, Nidos uostas turi išplėsti savo galimybes priimti didesnius keleivinius 

laivus. 

2. Šilutės miestas turi didžiulį rekreacinį potencialą – Nemuno deltos regioninį parką. 

Parko teritorijoje nemažai vandens išteklių: Krokų Lankos ežeras, Kniaupo įlanka, Skirvytė, 

Atmata, Pakalnė, Kuršių marios, Minijos upė. 

REKOMENDACIJOS: 

1. .Šiuo metu keleivius iš Šilutės į Nidą plukdantis „Deltos ekspresas“ – vienas iš 

realizuotų „Vakarų kranto“ galimybių studijos sprendinių. Ši keleivinė linija yra svarbi ir 

Šilutės rajonui, ir Neringos miestui. Naujos galimybės atsivertų plečiant šią veiklą: 

„Smiltynės perkėla“ ar privatus investuotojas galėtų atidaryti liniją ne iš Šilutės uosto, o nuo 

Atmatos kranto Rusnės tilto rajone. Per dieną, jeigu plauktų du keltai, galintys gabenti iki 

200 keleivių, į Nidą per marias jie galėtų perkelti apie 2 tūkst. keleivių, žemyno krante liktų 

apie 500 automobilių. Šilutės uosto automobilių stovėjimo aikštelė yra suplanuota 50 

automobilių. Vandens kelyje iš Atmatos į Nidą nėra kliūčių, čia plaukia laivai, kurių gramzda 

– du metrai. 

2. .Antroji perspektyvi vandens turizmo plėtros kryptis Šilutės regione– vandens kelio 

nuo Rusnės salos Atmata ir Minijos upe iki Lankupių ir toliau – Karaliaus Vilhelmo kanalu 

panaudojimas. Istorinio kelio panaudojimas suteiktų galimybę optimaliau panaudoti 

veikiančius vandens kelius, pratęsti turistinį sezoną ir rinkai pasiūlyti kokybišką turistinį 

produktą. Vandens maršrutas skirtas keliauti nedidelės grimzlės burinėms jachtoms ir  

motoriniams pramoginiams laivams53. 

3. .Vietinės reikšmės vandens kelio Skirvytės upe ir mariomis aplink Rusnės salą 

sudaro galimybę formuoti naujus vandens turizmo maršrutus ir rinkai pasiūlyti patrauklų 

turizmo produktą. 

4. .Šilutės daugiausia žvejų mėgėjų pritraukiantys vandens telkiniai, migruojančių 

paukščių keliai, todėl ši teritorija tinka pažintiniams specializuotiems maršrutams formuoti. 

 

 
53 Maršrutas aplink Kuršių marias. https://www.ku.lt/shmf/wp-content/uploads/sites/6/2018/02/Vandens-marsutas-Nr.-2.pdf 

https://www.ku.lt/shmf/wp-content/uploads/sites/6/2018/02/Vandens-marsutas-Nr.-2.pdf
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2.5. Ekonominiai veiksniai 

Europos Sąjungoje Mėlynosios ekonomikos sektoriuje yra 5,4 mln. darbo vietų, o per 

metus joje sukuriama beveik 500 mlrd. eurų bendrosios pridėtinės vertės. Pridėtinė vertė 

sukuriama ne tik siaurai vertinant finansinę vertę (srities įmonių pajamas), bet kartu 

sukuriama ir ženkli ekonominė nauda regionams. 

Pakrančių ir jūrų turizmas yra įvardintas kaip didžiausia jūrinė veikla Europoje. Šiame 

ekonomikos sektoriuje  dirba beveik 3,2 mln. žmonių, kurie bendrai sukuria 183 mlrd. EUR 

pridėtinės vertės54 ir atstovauja daugiau nei trečdaliui jūrų ekonomikos. Pramoginei laivybai 

arba jūriniam sektoriui tenka nuo 20 iki 28  mlrd EUR sukurtos pridėtinės vertės.  Pramoginių 

laivų uostuose, laivų aptarnavimo ir remonto sektoriuje dirba iki 240 tūkstančių žmonių, 

pagal naujų darbo vietų perspektyvumą tai yra sbarbi Mėlynojo ekonomikos sektoriaus 

dalis55. 

2018 m.  ES turizmo rinkos apžvalgoje European Union Tourism Trends 56 Jungtinių 

Tautų Pasaulio turizmo organizacija pastebėjo išskirtinį Europos turizmo rinkos augimą, 

kuris siekia 7 proc. kasmet. Analogišką augimą rodo ir atvykstamojo turizmo Lietuvoje 

statistika.57 

 

 

 Atvyko turistų Turistų išlaidos mln. EUR 

2018 1,546.7 955.4 

2017 1,384.7 871.5 

2016 1,245.5 806.4 

2015 1,133.3 767.8 

2014 1,183.1 768.9 

Lentelė Nr. 6 Atvykstamojo turizmo Lietuvoje statistika 

 

Turizmo paklausa58 labai svyruoja dėl kintančios ekonominės, finansinės ir politinės 

padėties. Vidutinės kiekvienai nakvynei skiriamos išlaidos mažėja.  Be to, sumažėjus 

transporto išlaidoms padidėjo konkurencija tarp Europos pakrančių turistinių vietų ir 

 
54„Study in support of policy measures for maritime and coastal tourism at EU level“ (Tyrimas siekiant remti ES lygmens politikos priemones, 

skirtas jūrų ir pakrančių turizmui, toliau – JPT tyrimas), ECORYS,2013 m.  

http://ec.europa.eu/maritimeaffairs/documentation/studies/documents/study-maritime-and-coastal-tourism_en.pdf. 
55 https://ec.europa.eu/maritimeaffairs/policy/blue_growth_lt 
56 European Union Tourism Trends / https://www.e-unwto.org/doi/pdf/10.18111/9789284419470 
57 https://osp.stat.gov.lt/EN/statistiniu-rodikliu-analize?hash=6150b98e-b59d-415c-90f1-d46e74f0b93d#/ 
58 Matuojama kaip atvykusių vietos ir užsienio turistų skaičius. 

http://ec.europa.eu/maritimeaffairs/documentation/studies/documents/study-maritime-and-coastal-tourism_en.pdf
https://ec.europa.eu/maritimeaffairs/policy/blue_growth_lt
https://www.e-unwto.org/doi/pdf/10.18111/9789284419470
https://osp.stat.gov.lt/EN/statistiniu-rodikliu-analize?hash=6150b98e-b59d-415c-90f1-d46e74f0b93d#/
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nebrangių turistinių vietų visame pasaulyje, todėl paklausa tapo dar nepastovesnė. Vietinės 

turistinės vietos praranda savo santykinius pranašumus ir joms dažnai sunku pritraukti tiek 

tradicinę, tiek naują visame pasaulyje atsirandančią paklausą. Problemą apsunkina 

sezoniškumas. Todėl reikėtų pateikti konkrečias strategijas, pagrįstas novatoriškomis ir 

patraukliomis politikos priemonėmis ir produktais, kad būtų panaudotas turistų, kurie gali 

keliauti ne turistinio sezono metu, potencialas59. 

Klaipėdos regione besilankančių turistų sraute yra svarbi atvykstančių kruiziniais 

laivais dalis. Kruiziniai laivai nesinaudoja vidaus vandens keliais ir jų keleiviai tampa šios 

studijos tyrimo objektu tik tada, kai keliasi keltu į Kuršių neriją pažintinėms ekskursijoms. 

Pavyzdžiui, 2018 metais Klaipėdos Turizmo ir informacijos centras, kuris aptarnauja 

kruizinius laivus, į Kuršių neriją suorganizavo 37 ekskursijas60. 

Iš 121 tūkst. užsienio turistų, kurie 2018 m apsilankė Klaipėdoje, beveik 70 tūkstančių 

atplaukė kruiziniais laivais. Palyginimui, jachtomis į Klaipėdą kasmet atplaukia apie 2 

tūkstančiai turistų. Į Klaipėdą per sezoną 2018 metais atplaukė, Klaipėdos Pilies uosto ir 

Smiltynės jachtklubo duomenimis, 367  jachtos iš užsienio ir kitų Lietuvos uostų. Klaipėdos 

Pilies uostas pateikė tokią informaciją apie šalis, iš kurių atplaukė laivai: 

 

Pav. Nr. 5 Informaciją apie šalis, iš kurių atplaukė jachtos 

 

Klaipėdos Pilies uosto svečių kategorijoje su nedidele persvara pirmauja Vokietija. Šį 

faktą būtų galima paaiškinti istoriniu kontekstu, tačiau  Pietų Baltijos kranto projekto metu 

atliktos apklausos metu paaiškėjo dar viena aplinkybė – jachtos, kurios keliauja aplink 

 
59 ES ekonomikos kūrimo ir darbo vietų kūrimo plėtojant pakrančių ir jūrinį turizmą strategija / https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/LT/TXT/?qid=1479224038190&uri=CELEX:52014DC0086  
60 Klaipėdos TIC vadovo ataskaita / 

https://www.klaipedainfo.lt/data/ckfinder/files/2018%20m_%20KTKIC%20vadovo%20veiklos%20ataskaita.pdf 
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/?qid=1479224038190&uri=CELEX:52014DC0086
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/?qid=1479224038190&uri=CELEX:52014DC0086
https://www.klaipedainfo.lt/data/ckfinder/files/2018%20m_%20KTKIC%20vadovo%20veiklos%20ataskaita.pdf
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Baltijos jūrą šiaurės kryptimi plaukia palei Lietuvos krantą, pietų kryptimi – palei Švedijos 

krantą. Viena iš priežasčių – vyraujančios srovės.61 

Svarbu ir tai, kad lyginant su Nida, kurioje per praėjusius metus apsilankė apie tūkstantį 

laivų – nedidelis Klaipėdą aplankiusių lietuviškų jachtų skaičius (87) patvirtina prielaidą, kad 

svarbiausia pramoginės laivybos kryptis Kuršių marių regiono  vandenyse yra Nida. 

Atplaukusių jachtų sumažėjo nuo 437 jachtų 2015 metais iki 377 jachtų 2018 metais. 

Jachtų mažėjimo tendencija prasidėjo nuo 2016 metų. Šią tendenciją galima paaiškinti ir 

kitais faktoriais. Baltijos jūros regione buriuotojų visuomenė sensta, jaunimas renkasi kitas 

vandens pramogas. Tai patvirtina didėjantys kruizinių laivų keleivių srautai. Kita priežastis - 

30 jūros mylių atstumu šalia Klaipėdos nėra priebėgos uostų. Tokie uostai galėtų būti 

Šventoji ir Pionierskyj, tačiau yra nedidelė tikimybė, kad tokie uostai atsiras artimoje 

perspektyvoje. Situaciją gali teigiamai įtakoti nemokama elektroninė viza į Karaliaučiaus sritį, 

sienos perėjimo punktas Baltijske yra vienas iš atvykimo su tokia viza punktų, taigi atsiranda 

tarpinis uostas  tarp Gdansko ir Klaipėdos, kuriuos skiria 110 jūros mylių. Pietų Baltijos 

kranto projekto metu 2017 – 2018 Metais buvo apklausiami Klaipėdos regione besilankančių 

jachtų įgulų nariai. Apklausos metu paaiškėjo, kad 90 proc. jachtų plaukia išilgai Baltijos 

jūros kranto ir Klaipėdos uostas jiems yra viena iš kelionės stotelių. Kelionę apsunkina tai, 

kad tarp Klaipėdos ir Liepojos uosto, kuris yra už 50 jūros mylių į šiaurę, nėra tarpinio uosto, 

kuriame būtų galima ieškoti prieglobsčio62. Tą problemą išspręstų Šventosios uosto 

rekonstrukcija, nors prognozuojama, kad dalis didesnių kreiserinių jachtų persikels į šį uostą 

ir yra tikimybė, kad šios jachtos Kuršių marių regiono vidaus vandens keliais plauks rečiau. 

Yra padidėjęs laivų srautas iš Nemuno deltos. Mingės uoste per pastaruosius 15 metų 

jachtų skaičius nuo 10 išaugo iki 50, 30 laivų stovi rekonstruotame Uostadvario uoste, 100 

– Šilutėje. 

 

Uostas Pajėgumai Ilgalaikės 

sutartys 

Pajėgumai po 

plėtros 

Klaipėdos Pilies uostas 300 240 300 

Smiltynės jachtų uostas 65 48 100 

Šventosios uostas 0 0 500 

Šilutės mažųjų laivų uostas 100 100 100 

Nidos jachtų uostas 120 n/a 100 

 
61 Marinistikos centro duomenys. 
62 The Baltic Sea  Royal Cruising Club Pilotage Foundation. Imray Laurie Norie and Wilson Ltd, Glasgow, 2003, p. 246 
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Uostas Pajėgumai Ilgalaikės 

sutartys 

Pajėgumai po 

plėtros 

Juodkrantės prieplauka 10 0 50 

Drevernos mažųjų laivų 

uostas 

110 n/a 110 

Uostadvario uostas 25 n/a 25 

Mingės uostas 45 45 75 

Valčių prieplauka Smeltės 

pusiasalyje 

0 0 200* 

Iš viso švartavimosi vietos 775 388 1.500 

Lentelė Nr. 7 Lietuvos uostų ir prieplaukų galimybės 

 

*- daroma prielaida, kad iš 430 planuojamų švartavimosi vietų apie pusė bus skirta jachtoms 

ir jūriniams kateriams, o kita dalis bus skirta valtims. 

Neringos savivaldybe 2019 m. birželio mėn. pateikė sąrašą laivybinių linijų, kurios 

perveža keleivius į Kuršių neriją. Tai - Dreverna-Juodkrantė - Dreverna63 , Klaipėda-

Juodkrantė – Klaipėda,  Šilutė-Nida – Šilutė64, „Ventainė“  (Ventės ragas) – Nida – 

„Ventainė“65,  Mingė-Uostadvaris-Nida-Mingė66. 

Klaipėdos mažųjų laivų asociacijos „Pajūrio laivai“ 27 nariai su 31 laivu gabena 

keleivius į Jūrų muziejų. „SP“ finansinėje ataskaitoje minima, kad „Pajūrio laivai“ perveža 

apie 10 proc. rinkos. Skaičiuojant šią dalį nuo 750 tūkstančių muziejaus lankytojų tai būtų 

apie 75 tūkstančiai keleivių. 

Iš visų išvardintų čia keleivinių linijų arčiausiai klasikinės kurortinės laivybos „Forellė“, 

plaukianti iš Klaipėdos į Juodkrantę. „Forelle“ - istorinis 1934 m. Vokietijoje pastatytas 24 

metrų ilgio, 80 vietų laivas nuo gegužės 4 d. iki birželio 30 d. maršrutu  plaukia kiekvieną 

šeštadienį ir sekmadienį, nuo liepos 1 d. iki rugpjūčio 18 d. - kiekvieną dieną, o nuo rugpjūčio 

18 d. iki rugsėjo 29 d. -  tik savaitgaliais67. Laivai iš Drevernos ir „Ventainės“ uostų orientuoti 

į turistus, kurių kelionės tikslas yra poilsis rytiniame marių krante, kelionė į Neriją 

parduodama kaip papildoma paslauga. Kelto liniją labiau primena maršrutas Šilutė – Nida – 

Šilutė, ši laivybos kryptis turi nemažą potencialą, jei pavyktų perimti dalį keleivių srauto, kuris 

 
63  http://www.dreverna.lt/lt/keltas-dreverna-juodkrante 
64 http://kintai.lt/ekosodas/keltas-silute-nida/ 
65 http://www.ventaine.lt/keltasinida/ 
66 http://www.mingeskaimas.lt/ 
67 https://www.forelle.lt/ 

http://www.dreverna.lt/lt/keltas-dreverna-juodkrante
http://kintai.lt/ekosodas/keltas-silute-nida/
http://www.ventaine.lt/keltasinida/
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į Nidą važiuoja per Klaipėdą. Pavyzdžiui, turistai iš Marijampolės, važiuodami į Šilutę ir 

keldamiesi iš čia keltu į Nidą, sutaupytų laiko ir išvengtų eilių prie „Smiltynės perkėlos“. 

Ši  perkėla nuo Rusnės salos turėtų būti „Smiltynės perkėlos“ veiklos sudėtine dalimi. 

Investicijos į vandens kelius ir jų infrastruktūrą tiesiogiai neatsiperka, tačiau investicijos 

grįžta per pagerėjusią socialinę ir investicinę aplinką regione, turizmo verslo subjektų 

mokamus mokesčius. Rusnės salos atveju keltas galėtų gabenti keleivius nuo rekonstruotos 

Rusnės keleivinės prieplaukos arba pastatant debarkaderį kitame upės krante. Padidėjęs 

keleivių srautas atgaivintų salos ekonominį gyvenimą sezono metu. 

Drevernos uoste pagal koncesijos sutartį turėjo būti investuota 328000 EUR į 

infrastruktūrą, šiandien investicijos siekia 2,5 mln. EUR.68 Buvo planuota sukurti 6 

darbo  vietas – sukurta apie 40 darbo vietų. Pagal sutartį Drevernos uostas per metus turėjo 

aptarnauti ne mažiau nei 5000 turistų.  2017 m. aptarnauta apie 54 tūkst., 2018 m. - apie 66 

tūkst. 2019 metais vien per atidarymo šventę apsilankė per vieną dieną apie 9 tūkst. 

lankytojų. 

Šilutės uostas deklaruoja, kad per metus uždirba apie 50 tūkst. EUR. Yra sukurtos 8 

darbo vietos, žiemą lieka 3 darbuotojai69. Šilutės rajono savivaldybės tarybos Kontrolės 

komitetas  vertino koncesijos sutarties su UAB „Kintai“ „Dėl Šilutės prieplaukos (uosto) 

operatoriaus“  vykdymą. Sutartis sudaryta 25 metams: įsigaliojimo data – 2008-ųjų rugsėjo 

26 d. Sutarties laikui praėjus 11 metų Savivaldybė negauna jokių pajamų iš jai nuosavybės 

teise priklausančio ilgalaikio ir trumpalaikio turto, kurio vertė – 6,283 mln. EUR70. Vertinant 

susiklosčiusią situaciją su rajono mažaisiais uostais, diskusijos Šilutės savivaldybėje 

dalyviai pasigedo uostų tinklo valdymo ir plėtros schemos. Kaip pavyzdys minimas Pakalnės 

uostas Rusnės saloje, kurio statybai išleista 1.5 mln. EUR, tačiau uostas jau penkerius 

metus stovi tuščias 71, neaiški Kintų prieplaukos perspektyva. 

Savivaldybių bendradarbiavimas ekonomikos kontekste yra svarbus atsirenkant 

prioritetinius projektus, tada gal pavyktų išvengti abejotinos vertės infrastruktūros objektų 

kaip kad valčių ištraukimo vietos nerijos pajūryje. Laivybos Kuršių marių regione 

koordinavimas iš vieno centro svarbus ir rinkodaroje – įprastinė praktika yra taikant 

nuolaidas skatinti vartojimą. Pavyzdžiui, „draugiškų uostų“ sistema, kai bendradarbiaujančių 

 
68 Marinistikos centro informacija. 
69 Šilutės naujienos, http://www.silutesnaujienos.lt/index.php?option=com_content&view=article&id=22059:iluts-uosto-direktorius-stebisi-

kad-savivaldybs-politikai-tikisi-pelno&catid=53:war-news&Itemid=127 
70 Ten pat. 
71 Ten pat. 
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jachtų uostų klientai svečiuose moka tik dalį uosto mokesčio arba nuo šio mokesčio 

atleidžiami visai. 

PROBLEMOS: 

1. Investiciniai projektai turi neutralų poveikį, nėra subalansuotos rekreacinės ir 

keleivinės laivybos plėtros derinant su sausumos transporto plėtra. 

2. Jūrinėmis jachtomis atplaukiančių turistų, kurie šiai studijai yra svarbi tikslinė grupė, 

skaičius per pastaruosius penkerius metus stabiliai mažėja. 

3. Nėra naujų traukos centrų Kuršių marių regione, nesutvarkyta uostai ir jų 

infrastruktūra. 

4. Per silpna vidaus vandens kelių infrastruktūra tiek krovininei, tiek rekreacinei 

laivybai, konkurencija su sausumos transportu. 

5. Trūksta privačių ir tiesioginių investicijų į vandens kelių infrastruktūrą. 

IŠVADOS: 

1. Svarbiausia pramoginės laivybos kryptis Kuršių marių regione yra Nida. 

2. Klaipėdos ekonominės plėtros strategijoje „Klaipėda 2030“ numatytos turistinio 

mega objekto statybos. Objektas gali būti skirtas darnaus pajūrio ir vandens turizmui: tapti 

regiono simboliu ir atnaujinti susidomėjimą KR išskirtinumu. Siūloma alternatyva – naujo 

Jūrų muziejaus padalinio (akvatinio pažintinio eksperimentariumo) įkūrimas72. Galima būtų 

diskutuoti dėl vietos, kurioje galėtų atsirasti toks traukos objektas. Jį pastačius nerijoje, 

keleivių srautas per marias didėtų, todėl racionaliau būtų ieškoti vietos žemyne. Šventoji 

galėtų būti vienas iš tokių variantų,  nes padidintų būsimo uosto patrauklumą. 

3. Šventosios uosto rekonstrukcija padidintų į Kuršių marias įplaukiančių jachtų 

skaičių, nes Šventoji kaip tarpinis uostas pagerintų pramoginės laivybos sąlygas prie rytinio 

Baltijos jūros kranto. 

REKOMENDACIJOS: 

1. Reikalingas laivybos ir vandens kelių infrastruktūros plėtros, rinkodaros  Kuršių 

marių regione koordinavimas. 

 
72 Klaipėdos regiono turizmo sektoriaus plėtra. Klaipėdos regiono turizmo ir žemės ūkio sektoriaus plėtros studija / 

https://klaipedaregion.lt/turinys/klaipedos-regiono-pletros-studija/ 
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2.  Bendromis pastangomis regiono savivaldybės turėtų siekti valstybinių investicijų į 

vandens kelių infrastruktūrą, nes dažniausiai tai valstybinės reikšmės vandens keliai, kuriais 

keliauja tiek Lietuvos, tiek užsienio šalių turistai. 

3. Svarbu yra sudaryti prioritetinių projektų sąrašą. 

 

2.6. Socialiniai veiksniai 

Vandens turizmo infrastruktūra dažniausiai finansuojama iš ES paramos fondų.  45 

savivaldybėse iš 53, kuriose buvo įgyvendintas bent vienas tokio tipo projektas, suplanuotos 

turizmo priemonės turėjo neutralų poveikį. Tikėtina, kad teigiamas poveikis nėra pastebimas 

todėl, kad projektų sklaida yra didelė, o suplanuotos priemonės nėra orientuotos į 

kompleksinę turizmo plėtrą. Atskirų objektų sutvarkymas, nors ir nekompleksiškas, kai ES 

paramos lėšomis pastatytas ar sutvarkytas objektas yra naudojamas vietos bendruomenės 

poreikiams, turi teigiamą socialinį poveikį. Taip atsitiko su kai kuriomis prieplaukomis 

„Nemuno kelyje“ – pastačius prieplaukas laivyba Nemune išliko toki pat vangi, tačiau poilsio 

aikštelės ir pačios prieplaukos tapo populiarios tarp iškylauti gamtoje susiruošusių vietos 

gyventojų. Turizmo srities priemonių įgyvendinimas taip pat daro teigiamą įtaką nedarbo 

lygiui: tose savivaldybėse, kuriose buvo suplanuotos santykinai didesnės investicijos 

naujiems turizmo objektams pastatyti ar esamiems sutvarkyti, teigiami nedarbo lygio 

pokyčiai buvo reikšmingesni, t. y. nedarbo lygis arba mažėjo, arba didėjo mažiau, nei kitose 

savivaldybėse. ES paramos lėšos panaudojimas turizmo sektoriaus plėtrai sudaro 

galimybes pritraukti didesnius turistų srautus, sukurti naujų nišų verslui ir taip skatinti 

užsienio ir vietos investicijų augimą. Pritraukiamos užsienio šalių investicijos, didėjantis 

importas ir vartojimas prisideda prie šalies bendro vidaus produkto ir kartu ekonomikos 

augimo73. 

Vienas iš pavyzdžių – Svencelės projektas, kuris pakeitė šį Klaipėdos rajono pakraštį. 

Svencelė tapo populiariu jėgos aitvarų sporto centru ir patrauklia nekilnojamo turto projektų 

vystymo teritorija. Drevernos uoste Klaipėdos rajono  savivaldybė nuomojasi iš uosto 

operatoriaus laivą keltą, kuris plaukia į Juodkrantę. Šis maršrutas patrauklus visų pirma 

Klaipėdos rajono gyventojams, kuriems į Neringą nebereikia važiuoti per Klaipėdą. Uoste 

veikia vaikų buriavimo mokykla „Žiemys“, kurioje gali užsiiminėti Klaipėdos rajono gyventojų 

vaikai. 

 
73 Europos Sąjungos paramos poveikio Lietuvos turizmo sektoriui ir plėtros galimybių vertinimas  / 

http://eimin.lrv.lt/uploads/eimin/documents/files/imported/lt/veikla/veiklos_sritys/es_strukturiniai_fondai/2007-
2013/Vertinimas/Galutine_vertinimo_ataskaita_2013_11_18.pdf, p. 7. 

http://eimin.lrv.lt/uploads/eimin/documents/files/imported/lt/veikla/veiklos_sritys/es_strukturiniai_fondai/2007-2013/Vertinimas/Galutine_vertinimo_ataskaita_2013_11_18.pdf
http://eimin.lrv.lt/uploads/eimin/documents/files/imported/lt/veikla/veiklos_sritys/es_strukturiniai_fondai/2007-2013/Vertinimas/Galutine_vertinimo_ataskaita_2013_11_18.pdf
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Investicijos į laivybos ir mažųjų uostų plėtrą tiesiogiai nėra finansiškai atsiperkančios 

(investicijos į infrastruktūrą ir suprastruktūrą), nes planuojama kurti aktyvaus poilsio 

infrastruktūra negeneruos tiek pajamų, kad pati savaime atpirktų visas investicijas. Kaip rodo 

panašių investicijų praktika, labai sunku tiksliai tiesiogiai įvertinti investicijų į viešąją 

infrastruktūrą ekonominę socialinę naudą, todėl labiau siekiama įrodyti tokio tipo poveikio 

egzistavimą, nei nustatyti tikslią jo piniginę išraišką. 

Investicijos į analizuojamą sektorių generuoja pajamas, tačiau jos yra nepakankamos 

padengti visas atliktas investicijas (jei yra įvertinamos ir išlaidos į infrastruktūrą). Kuriama 

infrastruktūra sukuria akivaizdžias ekonomines naudas: pastačius pramoginių laivų uostus 

atvyksta daugiau vandens turizmą ir aktyvų poilsį propaguojančių lankytojų,  surenkama 

daugiau pajamų mokesčio, dėl pagerėjusių laivybos ir laivų saugojimo sąlygų parduodama 

daugiau laivybos reikmenų ir kt., taip pat numatomas investicijų multiplikacinis poveikis. 

 

 

Ekonominis 

socialinis 

poveikis 

Faktai ir prielaidos Galima formulė skaičiavimams 

Dėl Projekto į 

biudžetą 

įmokamas 

gyventojų pajamų 

mokestis 

Daroma pesimistinė prielaida, 

kad gyventojų pajamų mokestis 

sudarys 5 proc. nuo investicijų 

kainos. Taip pat iš 

eksploatacinių ir veiklos kaštų 

išskaičiuojamas darbuotojų 

pajamų mokestis. 

Statybos darbų kaina, padauginta 

iš 5 proc. Taip pat iš darbo 

užmokesčio išeliminuojama 

gyventojų pajamų mokestis, 

socialinio draudimo mokestis ir 

privalomas sveikatos draudimas 

sumokami darbuotojo bei 

darbdavio sumokamas socialinio 

draudimo įmoka. 

Padidėjęs turistų 

skaičius 

Daroma prielaida, kad vienas 

vietinis turistas apsilankymo 

metu vidutiniškai išleis apie 75 

EUR, o iš užsienio atvykęs 

turistas - 120 EUR. 

Turistų skaičiaus teigiamas pokytis 

dauginamas iš vieno turisto 

vidutiniškai patiriamų išlaidų. 
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Ekonominis 

socialinis 

poveikis 

Faktai ir prielaidos Galima formulė skaičiavimams 

Ekonominis 

investicijų 

multiplikacijos 

efektas 

Tai ekonominis dauginamasis, 

rodantis kiek vienas litas 

pradinių investicijų sukuria 

galutinių investicijų (Lietuvos 

banko tyrimais – apie 1 EUR). 

Daroma pesimistinė prielaida 

dėl 1,5 vertės multiplikatoriaus. 

Projekto ekonominių naudų vertė 

dauginama iš ekonominio 

multiplikatoriaus (0,5). 

Lentelė Nr. 8 Investicijų sukuriamas ekonominis socialinis poveikio apskaičiavimas 
 

Siūlomi socialiniai ir kultūriniai rodikliai: 

1. Vietos gyventojų  pasitenkinimo išlaikymas (% sutinkančiųjų, kad turizmas yra 

teigiamas bendruomenei); 

2. Kultūrinio turto išlaikymas (% turizmo pajamų, kurios naudojamos išlaikyti išsaugoti 

kultūros paveldą); 

3. Saugumo užtikrinimas (nusikaltimų skaičius, paveikęs ar susijęs su turistais ir 

vietiniais); 

4. Turistų gerovė (% turistų, kurie jaučiasi saugūs turistinėje vietovėje); 

5. Sveikata ir saugumas (% per vandenį plintančios ligos; % užpultų turistų74). 

PROBLEMA: 

1. Sunku tiksliai tiesiogiai įvertinti investicijų į viešąją infrastruktūrą ekonominę - 

socialinę naudą. 

2. Investicijos į laivybos ir mažųjų uostų plėtrą tiesiogiai nėra finansiškai 

atsiperkančios, laimi regiono ekonomika, o ne investuotojas. 

IŠVADOS: 

1. Atsiranda naujos tendencijos socialinėje filosofijoje – gyvenimo prie vandens ir ant 

vandens poreikis. Tai patvirtina kasmet didėjantis keleivinis vidaus vandenų laivynas, 

Svencelės projekto sėkmė. Ateityje ši tendencija turėtų stiprėti, puikias perspektyvas plėtrai 

turi Drevernos miestelis. 

 
74 Darniojo turizmo rodikliai / http://kurklt.lt/wp-content/uploads/2017/06/Turizmo-rodikliai_Gaire_2.pdf 

http://kurklt.lt/wp-content/uploads/2017/06/Turizmo-rodikliai_Gaire_2.pdf
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2. Su vandens turizmu susiję projektai pozityviai keičia socialinę aplinką, vietovės 

tampa patrauklesnės investicijoms. 

REKOMENDACIJOS: 

1. Būtinas kompleksinis turizmo infrastruktūros plėtros vertinimas. 

 

2.2. Teisiniai veiksniai 

Vidaus vandens transporto kodekso pataisos  įsigaliojo nuo 2019 m. lapkričio 1 

d. Klaipėdoje. Lietuvos Respublikos susisiekimo ministras 2019 m. rugpjūčio 5 d. patikslino  

vietinės reikšmės vidaus vandens kelių sąrašą. Akmenos – Dangės upėje vandens kelias 

pailgėjo iki 12,8 km iki Klaipėdos miesto ribos ties Tauralaukiu. Numatyta, kad visoje Dangės 

upės atkarpoje būtų 1,5 m gylis. Sąraše yra ir naujų maršrutų Kuršių mariose. Dar 2009 m. 

į vietinės reikšmės vidaus vandens kelių sąrašą buvo įtrauktas 7,3 km ilgio kelias tarp 

Juodkrantės ir Drevernos. Sąraše yra 19,7 km ilgio vandens kelias tarp Drevernos ir Ventės.  

Tarp Drevernos ir Juodkrantės numatomas 1,2 m gylis, o tarp Drevernos ir Ventės – 1 

m.  Vietinės reikšmės kelių sąraše nebėra  kelių Krokų lankoje ir Kniaupo įlankoje, nes šie 

vandens telkiniai pripažinti draustiniais. Valstybinės reikšmės vidaus vandens kelių ilgis 

sutrumpėjo nuo 827,8 iki 822 km. Šiame sąraše yra ir 10 km Karaliaus Vilhelmo kanalo, 

kanale turėtų būti palaikomas 1,5 m gylis. Lietuvos saugios laivybos administracija patvirtino 

keturis reguliarius vidaus vandens kelių keleivinės laivybos susisiekimo maršrutus. Visi jie 

eina iš Kauno senamiesčio mobiliosios prieplaukos. Maršrutai iš Kauno numatyti į Vilkiją, 

Jurbarką, Rusnę, Nidą ir atgal. Nurodyti ir 4 atvejai, ką turi atitikti laivai ir ką turi padaryti jų 

savininkas, kad galėtų pradėti plaukioti reguliariais maršrutais. Bendrovė „Nemuno turas“  

šiemet antroje rugpjūčio pusėje  laivu „Deima“ pradėjo keliones iš Kauno į Rusnę ir Nidą75. 

PROBLEMA: 

Transporto saugos administracija nuo 2019 metų sugriežtino pramoginių laivų 

registravimo tvarką, todėl dabar yra neįmanoma registruoti Lietuvoje laivo, jei jis nebuvo 

registruotas toje šalyje, iš kurios importuotas. Skandinavijos šalyse laivus privalu registruoti 

tik tada, jei jie naudojami komercijai. Naudotų pramoginių laivų, kurie dominuoja rinkoje,  

registravimas perkrautas pertekliniais apribojimais, sudėtinga ir brangi laivavedžių 

diplomavimo tvarka. Nėra aiškios vidaus vandens kelių priežiūros finansavimo tvarkos. 

Galiojantys teisiniai aktai – visų pirma savivaldos įstatymas – ne visada užtikrina galimybę 

 
75 Nauji maršrutai / https://klaipeda.diena.lt/naujienos/klaipeda/miesto-pulsas/ieskoma-nauju-vandens-marsrutu-926238 

https://klaipeda.diena.lt/naujienos/klaipeda/miesto-pulsas/ieskoma-nauju-vandens-marsrutu-926238
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savivaldybėms ginti savo gyventojų interesus ginčų su valstybinėmis institucijomis metu, 

todėl šiuo metu atsiranda poreikis plėtoti šį dialogą tarp institucijų76. Lietuvos Respublikos 

Vidaus vandenų kodekso nauja redakcija77 numato nuolaidas laivams, kurie 

neeksploatuojami oficialiuose vidaus vandens keliuose, tačiau būsimos pataisos 

nesumažins biurokratinių kliūčių studijos tiksliniame regione. 

IŠVADA: 

Sugriežtinta registracijos ir privalomų techninių apžiūrų tvarka nėra palanki pramoginio 

laivyno plėtrai. Stiprėja tendencija registruoti laivus kaimyninėse šalyse, dalis pramoginių 

laivų laikomi tų šalių (visų pirma – Latvijos) uostuose. 

REKOMENDACIJOS: 

Organizuoti atvirą diskusiją ir ieškoti galimybių liberalizuoti laivų registravimo ir 

techninių apžiūrų tvarką. 

2.7. Technologiniai veiksniai 

Lietuvos transporto saugos administracija (LTSA) pateikė 2014–2018 metų vidaus 

vandenų transporto priemonių registravimo ir techninių apžiūrų statistinius duomenis. Šioje 

statistikoje nėra burinių jachtų, jų skaičius Lietuvos buriuotojų sąjungos duomenimis, šiuo 

metu yra 1030 ir kasmet registruojama iki 30 laivų.  LTSA pateiktoje statistikoje – mažasis 

keleivinis ir žvejų laivynas – tiek profesionalių žvejų, tiek žvejų - mėgėjų, o taip pat 

pramoginiai laivai. 

 Pirminės 

techninės 

apžiūros 

Kasmetinės 

techninės 

apžiūros 

Dokinės 

techninės 

apžiūros 

Neeilinės techninės 

apžiūros 

2014 m. 37 211 21 35 

2015 m. 13 200 24 12 

2016 m. 12 214 31 22 

2017 m. 9 200 19 36 

2018 m. 17 201 22 17 

Lentelė Nr. 9 Vidaus vandenų laivų techninės apžiūros, atliktos 2014–2018 metais 

 

 
76 https://neringa.lt/index.php?-464650945 
77 https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAK/781f 
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 Techninės apžiūros Techninės apžiūros Klaipėdoje / Šilutėje 

2014 m. 5827 2041 

2015 m. 6242 2006 

2016 m. 6203 1836 

2017 m. 6238 1848 

2018 m. 1938 626 

Lentelė Nr. 10 Laivų techninės apžiūros, atliktos 2014–2018 metais 

 

Registruojamų laivų negatyvi dinamika koreliuojasi su į Klaipėdą atplaukiančių 

užsieniečių jachtų skaičiaus negatyvią dinamiką. Tokie skaičiai suteikia pagrindą daryti 

prielaidą, kad stiprėja naujų turizmo rinkų įtaka ir keičiasi atostogų samprata. 

Pagal statistinius 2014–2018 metais įregistruotų vidaus vandenų transporto priemonių 

duomenis matyti, kad ketvirtadalis visų Lietuvoje laivų registruojami Klaipėdoje ir Šilutėje, 

kasmetines technines apžiūras šiame regione praeina trečdalis Lietuvoje tikrintų pramoginių 

laivų. Eksploatuojamų laivų skaičių tiksliau būtų nustatyti pagal 2017 m. ir anksčiau atliktų 

apžiūrų skaičių, nes nuo 2018 m. nebereikėjo tikrinti mažesnių laivų su nedidelio galingumo 

pakabinamais varikliais. Taigi šios studijos tiksliniame regione eksploatuojama  apie porą 

tūkstančių pramoginių laivų. Pramoginiai motorlaiviai sudaro absoliučią daugumą Šilutės 

uoste, kelios dešimtys švartuojama Nemuno deltos atšakose aplink Rusnės salą, Mingės 

kaime, Nidos, Šturmų, Drevernos uostuose. Apie porą šimtų motorinių laivų stovi Smeltalės 

upės valčių garažų teritorijoje. 

Prie šio skaičiaus reikėtų pridėti burines jachtas. Apie 300 jachtų stovi Klaipėdos Pilies 

uoste ir jachtklube, apie 200 – Drevernos, Nidos, Mingės, Uostadvario  ir Šilutės uostuose. 

Vertinant uostų poreikį – Klaipėdos regione kasmet naujai registruojama iki 300 

pramoginių laivų.  Atsižvelgiant į tai, kad Kuršių marių regiono uostai ir prieplaukos, galintys 

priimti didesnę grimzlę turinčius laivus, jau užpildyti – reikia plėsti dabartinius uostus, statyti 

naujus. Palankiausia situacija yra Ledo rago įlankoje, pramoginės laivybos plėtrą palankiai 

paveiktų mažųjų laivų uosto Smeltės pusiasalyje statyba ir Šventosios uosto rekonstrukcija. 

2.8. Ekologiniai veiksniai 

2012 metais Europos Komisija pateiktose vidaus vandens laivybos ir gamtos 

apsaugos gairėse pabrėžiama, kad Natura 2000 teritorijose plėtra nedraudžiama ir kad 

nauji plėtros projektai priimtini, jeigu juose užtikrinamas pakankamas gamtos apsaugos 

lygis. Šiuo atžvilgiu vidaus vandenų transportas turi didesnį plėtros potencialą nei kelių ar 
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geležinkelių transportas. 

Natura 2000 teritorijai priklauso beveik visos Kuršių marios iki Klaipėdos uosto ribos, 

todėl tiek mariose, tiek ir gretimuose akvatorijose svarbu yra plačiau taikyti  elektros 

energija varomus laivus. Kuršių marių biosferos poligonas reglamentuoja veiklą Kuršių 

marių biosferos poligone (toliau – Biosferos poligonas), nustato apsaugos, tvarkymo, veiklos 

ir kontrolės organizavimo ypatumus šioje teritorijoje. 

Biosferos poligono paskirtis -  būti sudėtine nacionalinės kompleksinės ekologinės bei 

specializuotos biologinės įvairovės būklės stebėsenos sistemos ir Europos ekologinio tinklo 

Natura 2000 dalimi, kurioje stebimi, kontroliuojami ir prognozuojami gamtinių sistemų pokyčiai, 

išsaugoti vertingą Kuršių marių vandens ekosistemą, ypač siekiant išlaikyti prioritetinę EB 

svarbos natūralią buveinę – Kuršių marias, vykdyti natūralios buveinės, saugomų paukščių, 

žuvų ir nėgių rūšių stebėseną, su rūšių apsauga susijusius mokslinius tyrimus, kaupti 

informaciją apie rūšių įvairovę ir jų būklę; analizuoti žmogaus poveikį ekosistemoms, 

užtikrinti gamtos išteklių naudojimą ir atkūrimą. 

Šiuo metu yra tikslinamas  Kuršių nerijos nacionalinio parko tvarkymo planas 

(KNNPTP), kuriame yra Kuršių nerijos nacionalinio parko Gintaro įlankos istorinio draustinio, 

Nidos, Juodkrantės, Preilos, Pervalkos ir Smiltynės urbanistinių draustinių, Neringos jūrinio 

draustinio bei Preilos rekreacinio funkcinio prioriteto zonos 

PROBLEMA: 

1. Saugomose teritorijose vandens kelių infrastruktūros plėtra yra sudėtinga. 

2. Laivybą riboja draustiniai. 

IŠVADOS: 

1. Kuršių marios yra beveik ištisinė Natura – 2000 teritorija. Planuojant plėtrą, reikia 

atsižvelgti į tai, kad 2012 metais Europos Komisija pateikė naujas vidaus vandens laivybos 

ir gamtos apsaugos gaires. Jose pabrėžiama, kad Natura 2000 teritorijose plėtra 

nedraudžiama ir kad nauji plėtros projektai priimtini, jeigu juose užtikrinamas pakankamas 

gamtos apsaugos lygis.78 

2. Uostų, prieplaukų ir vandens kelių gilinimo ir valymo darbai atliekamai vadovaujantis 

Aplinkosaugos sąlygomis vandens telkinių dugno valymo ir gilinimo darbams laivybos 

 
78 Nacionalinė susisiekimo plėtros 2014-2022 metų programa/ https://sumin.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/nacionaline-susisiekimo-pletros-2014-

2022-metu-programa-1 

https://sumin.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/nacionaline-susisiekimo-pletros-2014-2022-metu-programa-1
https://sumin.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/nacionaline-susisiekimo-pletros-2014-2022-metu-programa-1
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reikmėms, patvirtintomis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 m. sausio 10 d. 

įsakymu Nr. D1-23 (Žin., 2007, Nr. 7-295; 

 

REKOMENDACIJOS: 

1. Kuršių nerija traukia lankytojus natūralios gamtos grožiu, todėl būtu racionalu 

mažųjų uostų tinklą stiprinti maksimaliai panaudojant buvusią infrastruktūrą. 

2. Pasirinkti kitą turizmo plėtros strategiją. Studijoje „Study in support of policy 

measures for maritime and coastal tourism at EU level“ rekomenduojama pigius turizmo 

produktus keisti į nišinį turizmą. Kaip vienas iš pavyzdžių pateikiamas „ekologinis“ turizmas, 

paukščių stebėjimas, gastronominiai maršrutai. Tokiu būdu yra pasiekiamos stabilesnės, 

labiau motyvuotos ir pastovesnės turistų tikslinės grupės, mažinamas poveikis gamtai79. 

Didelė vertė 

 

 

 

 

 

 

 

Mažos apimtys Didelės 

 

 

 

 

 

Maža vertė 

 

Taip pat akcentuojama, kad per paskutinį dešimtmetį pastebimas masinio turizmo 

srautų sumažėjimas Viduržiemio ir Juodosios jūrų regione, nors, formuojant aukštesnės 

kokybės turizmo paslaugų paketus, nereikėtų atsisakyti jau įprastų produktų, kurie svarbūs 

vietos rinkai80. Tokia strategija aktuali Kuršių marių regionui dėl to, kad čia yra ir bus 

 
79 Study / https://ec.europa.eu/maritimeaffairs/sites/maritimeaffairs/files/docs/publications/study-maritime-and-coastal-tourism_en.pdf 
80 Ten pat, p.93 

Nišinis turizmas 

Pigus turizmo     

produktas 

Aukštos klasės 

turizmo produktas 

 

Masinis turizmas 

Pav. Nr. 6 Turizmo porūšiai ir sukuriamos vertės schema 

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.9EEB2E7C0EB5
https://ec.europa.eu/maritimeaffairs/sites/maritimeaffairs/files/docs/publications/study-maritime-and-coastal-tourism_en.pdf
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prioritetiniai gamtosauginiai akcentai – lankytojų srautai yra nukreipti į Kuršių nerijos 

nacionalinį parką, kuris jau ėmėsi priemonių, ribodamas lankytojų srautus Negyvose 

kopose, parko direkcija siūlo naujos kokybės turistinius produktus. Idealu būtu į  šiuos 

turistinius produktus integruoti keliones vandens keliais motyvuojant turistu automobilį palikti 

žemyne. 

Tokį turistinį produktą reikėtų siūlyti ir kitoje saugomoje teritorijoje – Nemuno deltos 

regioniniame parke. Kuršių nerijoje ir rytiniame krante šalia gamtos išteklių yra ir turtingas 

istorinis kontekstas. Siūloma vizija – Pagrindine KR specializacija siūloma pasirinkti darnaus 

pajūrio ir vandens turizmo kryptį, kuri taptų reikšmingą pridėtinę vertę kuriančia Klaipėdos 

Regiono paslaugų ekonomikos dalimi, besiremiančia gamtiniais pajūrio ir vandens ištekliais, 

ekonomiškai pagrįstomis inovatyviomis ir kokybiškomis kultūrinio, sveikatingumo, nišinio, 

gamtos, miesto ir dalykinio turizmo paslaugomis, palaikomomis regioninių inovacijų, 

kūrybinių industrijų ir sveikatingumo tinkle horizontaliųjų prioritetų. Efektyvesnis turimų 

resursų išnaudojimas ir tinklaveikos platformų stiprinimas leis KR padidinti 

konkurencingumą Europos pajūrio ir vandens turizmo rinkoje81. 

3. Plačiau naudoti elektra varomus laivus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
81 Klaipėdos regiono turizmo sektoriaus plėtra. Klaipėdos regiono turizmo ir žemės ūkio sektoriaus plėtros studija / 

https://klaipedaregion.lt/turinys/klaipedos-regiono-pletros-studija/ 
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3. Vakarų Lietuvos uostai. Situacijos analizė 

3.1. Klaipėdos miestas 

Klaipėdos miestas prasidėjo nuo uosto Dangės upėje, kuris upėje veikė šešis šimtus 

metų. Dar 1797 m. rašoma, kad  Klaipėdos uostas sudarytas iš upės uosto Danėje ir Kuršių 

marių sąsiauryje esančio didelio baseino82. Laivų krova XX a. pradžioje iš upės pasitraukė 

prie patogesnių krantinių marių pakrantėje, ir nuo tarpukario tik pramoginiai ir sportiniai laivai 

užėmė didžiųjų laivų vietą Dangės upėje. Privačių pramoginių laivelių uostas buvo įrengtas 

Jono kalnelio griovyje, valčių garažų buvo dešiniajame Dangės krante aukščiau geležinkelio 

tilto. 1949 m. miesto gynybinių įtvirtinimų ruože sporto draugija „Spartakas“ planavo statyti 

valčių stotį, irklavimo bazė netoli Jono kalnelio veikia ir šiandien. 1978 m buvo parengtas 

jachtklubo projektas prie miško prekybos bazės Gluosnių gatvėje,83 čia persikėlė Irklavimo 

bazė, tačiau  irkluotojams užteko slipo valtims nuleisti prie įplaukos į Jono kalnelio 

apsauginio griovį ir daugiau infrastruktūros nebuvo sukurta. 

Prie Karaliaus Vilhelmo kanalo žiočių 1949 m. planuota įrengti jachtų prieplauką, 1978 

m. Klaipėdos m. Vykdomojo komiteto sprendimu buvo skirtas sklypas tarp kanalo ir Kuršių 

marių irklavimo takui įrengti.84 Lygiagrečiai su Tarptautine jūrų perkėla buvo statomas ir 

irklavimo bazės pastatas, pastatyti solidūs mažųjų laivų uosto molai, tačiau statyba nebuvo 

baigta, kompleksas užleistas. Klaipėdos savivaldybės ir Uosto direkcija dar 2004 m. buvo 

sutarusi, kad  vietoj užteršto grunto aikštelei panaudotos  valčių prieplaukos Smeltės 

pusiasalyje bus pastatyta nauja mažųjų laivų prieplauka ir perduota miestui. 2011-aisiais jau 

buvo baigtas techninis projektas, išrinktas statybos darbų rangovas.  Vyriausybei 

nusprendus paimti dalį Uosto direkcijos pelno, pramoginių laivų uosto  projektas buvo 

sustabdytas85. 

Iki 1990-ųjų Nemuno upių laivininkystė Dangės upėje turėjo savo uostą – Klaipėdoje 

veikė trys skirtingo pavaldumo uostai: Klaipėdos jūrų prekybos, Nemuno laivininkystės, 

Klaipėdos upių ir žvejybos uostai86. 

 
82 Klaipėdos uosto istorija/ https://www.portofklaipeda.lt/istorija 
83 Butkus, S., Safronovas V., Petrulis V.: Klaipėdos urbanistinė raida 1945 1990. Vilnius, Vario burnos, 2015. p. 290. 
84 Ten pat., 291. 
85 Atvira Klaipėda. Buriavimą nori matyti strateginiuose planuose. https://www.atviraklaipeda.lt/2018/02/14/buriavima-nori-matyti-

strateginiuose-miesto-planuose/  
86 Klaipėdos uostas. https://www.portofklaipeda.lt/uploads/prezentacijos/2015-03-12-LT-Brosiura-(sumazinta).pdf p. 12. 

https://www.portofklaipeda.lt/istorija
https://www.atviraklaipeda.lt/2018/02/14/buriavima-nori-matyti-strateginiuose-miesto-planuose/
https://www.atviraklaipeda.lt/2018/02/14/buriavima-nori-matyti-strateginiuose-miesto-planuose/
https://www.portofklaipeda.lt/uploads/prezentacijos/2015-03-12-LT-Brosiura-(sumazinta).pdf
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Nuo senų laikų iš Dangės žiočių per Kuršių marių sąsiaurį į neriją keliautojus 

klaipėdiečiai kėlė plokščiadugniais laivais – pramais. Dar prieš 500 metų  Smiltynė ir jos 

keltų uostelis buvo paskutinis Kuršių nerijos iškyšulio taškas. Iki pat 1540 m. perkėloje 

surenkami muito pinigai buvo didžiausios Klaipėdos miesto iždo įplaukos. Yra visos istorinės 

prielaidos, kad keltas Smiltynėje veikia daugiau nei tūkstantį metų87. 

Klaipėdos Pilies uostas yra svarbi miesto turizmo infrastruktūros dalis, besiribojanti 

su keleiviniu terminalu ir miesto centro tęsinys. Su uosto operatoriumi sutartis dėl jachtų 

laikymo yra pasirašę 216 jachtų savininkų. Teikiamos ir kitos paslaugos –  elektra, vanduo, 

galima remontuoti jachtą, kranas, slipas, yra parduotuvės. Veikia specializuota degalinė. 

 

Pav. Nr. 7 Klaipėdos pilies uoste nuo 2011 iki 2018 metų apsilankiusios jachtos 

  

Smiltynės jachtklubas Kuršių nerijoje įsikūrė nuo 1936 metų. Yra du baseinai, viso 

65 švartavimosi vietos laivams nuo 3 iki 15 m. Baseinų gylis siekia nuo 2,5 iki 3,5 m., o 

įplaukimo į uostą gylis – 3,8 m. Yra vandens bei elektros kolonėlės laivams, kuro ir tepalų 

išsiurbimo kolonėlės, slipas bei įrenginiai iškėlimui-įkėlimui į vandenį. 

Klaipėdos garažų ir mažųjų laivų eksploatavimo bendrijoje „Smiltelė” yra 822 

nariai, šiandien tai didžiausias motorinių pramoginių  laivų uostas. Smeltalės uostas 

pradėtas statyti 1970 metais.  Valčių garažų ir mažųjų laivų eksploatavimo bendrijos 

„Smiltelė“ ir Jachtingo asociacijos duomenimis, valčių garažų ir mažųjų laivų bendrijos nariai 

turi apie šešis šimtus laivų. Bendrijos užimama teritorija nėra sutvarkyta, akvatorija yra sekli. 

Bendrija ir savivaldybė,  kuriai priklauso akvatorija ir žemė aplink pastatus, skirtingai mato 

teritorijos plėtrą. 

 
87 KPD aiškinamasis raštas./ http://kpd.lt/uploads/Specialieji%20planai/Koncepcijos/21809/SmiltynAR7.1.pdf p. 7. 
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3.1. Kuršių nerijos uostai 

Nidos keleivinis uostas yra Nidos gyvenvietės centrinėje dalyje, Neringos 

savivaldybėje. Uosto sklypą, užimantį 21788 m² šiuo metu valdo „Neringos komunalininkas“. 

Šios įmonės pagrindinis akcininkas yra Neringos savivaldybė. Nidos uosto krantinių ilgis 

575,6 m, gylis uosto akvatorijoje – 2,5-3,0 m. Uostas vienu metu gali priimti apie 120 

pramoginių laivų, apie 60 jachtų. Nidos uoste yra privažiavimo keliai, nuotekų tinklai, 

prisijungimas prie vandentiekio. Šalia uosto yra 50 vietų automobilių parkavimo aikštelė. 

Pagrindinis kelionių jachtomis savaitgaliais maršrutas  yra Klaipėda – Nida.  Nuo Nidos 

laivai pasuka į Nemuno žiotis, maršrutą mažiau nei keliones jūra įtakoja orai. Dviejų valandų 

perėjimas iš Nidos į Mingę yra  populiarus. Tai ne tik burinių jachtų, bet ir motorinių keleivinių 

laivų maršrutas. Nidos uoste per sezoną apsilanko 1000 laivų, 50 jachtų iš užsienio. 

Nidos uostas turi tarptautinio vidaus vandenų uosto statusą, tačiau iki šiol jo nepavyko 

realizuoti. Taip atsitiktų pradėjus laivybą į Kaliningrado sritį. Kitos dvi kryptys, kurias galėtų 

svarstyti Nidos uostas: keleivinio kelto linijos Rusnė – Nida (šalia jau veikiančios linijos Šilutė 

– Klaipėda)  ir krovinių gabenimas iš Klaipėdos į Nidą. Ekonominės prielaidos tokiems 

projektams gali būti sudaromos didinant ekologinį mokestį Smiltynės – Nidos kelyje. 

Šiandien Juodkrantėje nėra pramoginių ir keleivinių laivų uosto. Perspektyvi vieta 

prieplaukai su minimaliomis investicijomis tokiam uostui yra Gintaro įlanka. Buriuotojų 

maršrutuose Juodkrantė būna tik tarpinė stotelė, o ne galutinis kelionės tikslas. Galima ir 

kita tendencija: Juodkrantėje prišvartuoti laivai gali būti naudojami kaip plaukiojančios 

poilsinės.  Didelis motorlaivių potencialas – jiems Juodkrantė kaip tik gali būti kelionės 

tikslas. Per pastaruosius metus atsirado keleivinė linija į Drevernos uostą, 2019 metais 

prasidėjo reguliarūs keleivinio laivo „Forelle“ reisai Klaipėda – Juodkrantė. 

Pirso tipo Juodkrantės (Ąžuolyno) prieplauka yra įrengta pietinėje Juodkrantės 

dalyje, tačiau nėra būtinos prieplaukai kranto infrastruktūros. Prieplaukos pirso dalis yra ant 

polių, todėl praplaukiančių laivų keliama banga pavojingai blaško prišvartuotus laivus.  

Neringos savivaldybės nėra numačiusi šios prieplaukos rekonstrukcijos, nors, išvalius 

akvatoriją ir pastačius plaukiojančią prieplauką yra galimybė įrengti nedidelį uostą. 

Preliminari Ąžuolyno prieplaukos rekonstrukcijos kaina būtų iki 2 mln. EUR ir toks uostas 

kartu prieplauka Gintaro įlankoje galėtų būti alternatyva projektuojamam uostui. Pagal 2018 

metų informaciją, uostas turėjo kainuoti  10 – 15 mln. EUR, tačiau  uosto projektas atidėtas, 
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kol nebus rastas investuotojas88. Naujausiais duomenimis, uosto Juodkrantėje statybos 

kaina siekia 20 mln. EUR ir dabar tikimasi, kad į šio uosto statybą investuos valstybė89. 

Centrinėje Juodkrantės dalyje yra įrengta neregistruota krantinės tipo keleivinė 

Juodkrantės prieplauka. Prieplauka  neįteisinta. Šios prieplaukos krantinių ilgis 150 m, 

gylis ties krantinėmis – 2,0-2,5 m. Prieplaukoje galimas prisijungimas prie elektros tinklų, yra 

privažiavimo keliai ir 10 vietų automobilių parkavimo aikštelė. Šalia prieplaukos netoli kranto 

linijos praeina Kuršių marių farvateris. Prieplaukos patrauklumą didina tai, kad jau šalia yra 

suprojektuota autobusų stotelė su WC. 

Gintaro įlanka - XIX a. pabaigoje – XX a. pradžioje suformuota dirbtinė įlanka, kurioje 

stovėjo gintaro kasyklos laivynas. Iki 1990-ųjų įlanka naudojo žvejai. Dabar įplaukos kanalas 

užneštas, svarstoma galimybė jį pravalyti. Įlankoje kuršių nerijos nacionalinis parkas 

planuoja įrengti gintaro kasyklos ekspoziciją. Tada atsirastų stiprus traukos centras, 

galimybė įrengti keleivinių ir pramoginių laivų uostą. 

Preilos prieplauka yra Kuršių Nerijoje, Preilos gyvenvietėje. Ties prieplauka gylis 

svyruoja nuo 0,6 m iki 1,5 metro. Laivams su didesne grimzle švartavimosi sąlygos yra gana 

sudėtingos.   2019 metais turėtų būti pastatyta plaukiojanti prieplauka, garsiojo Preilos 

botelio vandeninė dalis. Botelis iš pat pradžių viešoje erdvėje buvo pateikiamas kaip 

viešbutis buriuotojams, tačiau dar statybos metu paaiškėjo, kad tai bus privačių kotedžų 

rajonas. Prasidėjo teisiniai ginčai, kurie tęsėsi beveik dešimtmetį ir baigėsi kotedžų 

įteisinimu. 

Šioje marių dalyje su natūraliais gyliais kelis dešimtmečius buvo žvejų uostas. Prieš 

botelių projektą buvo siūlymų ten steigti Kuršių nerijos etnografinį muziejų. Laivybine prasme 

taip būtų sukurtas traukos centras, atsiradus gyvenamajai zonai prieplauka minimaliai 

generuos tranzitinius srautus. 

Gyliai ties Pervalkos prieplauka nuo 0,7 m prie kranto iki 1,5 metro ties prieplaukos 

galu. Kaip ir Preiloje, šioje prieplaukoje laivams su didesne grimzle švartavimosi sąlygos yra 

nepalankios. 

Pramoninės žvejybos Kuršių mariose perspektyvos yra abejotinos, todėl prieplaukas 

šiose gyvenvietėse galėtų atgaivinti tik padidėjęs poilsiautojų interesas arba stipraus traukos 

centro atsiradimas. Toks centras nėra numatytas teritorijų planavimo dokumentuose. 

 
88 „Vakarų ekspresas“. Uostas Juodkrantėje greičiausiai nebus pastatytas / https://www.ve.lt/naujienos/lietuva/vakaru-lietuva/uostas-

juodkranteje-greiciausiai-nebus-pastatytas-1640436/,print.1 
89 „Vakarų ekspresas“. Juodkrantės uoste https://www.ve.lt/naujienos/jura/juodkrantes-uoste-patys-laivininkai-atsako-uz-sauguma-1732501/ 

https://www.ve.lt/naujienos/lietuva/vakaru-lietuva/uostas-juodkranteje-greiciausiai-nebus-pastatytas-1640436/,print.1
https://www.ve.lt/naujienos/lietuva/vakaru-lietuva/uostas-juodkranteje-greiciausiai-nebus-pastatytas-1640436/,print.1
https://www.ve.lt/naujienos/jura/juodkrantes-uoste-patys-laivininkai-atsako-uz-sauguma-1732501/
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3.2. Nemuno deltos uostai 

Nemunas yra svarbiausia Lietuvos laivybinė upė, Nemuno deltos centras - Rusnės 

sala,  šalia yra laivybai tinkamas Minijos upės žemupys, Krokų lankos įlanka, Karaliaus 

Vilhelmo kanalas. 

Šilutėje  2008 m. buvo baigti  mažųjų laivų prieplaukos atnaujinimo darbai, įrengta 

daugiau kaip 400 m stacionarių krantinių ir dar tiek pat plaukiojančių prieplaukų, 50 vietų 

automobilių stovėjimo aikštelė. Uostelis gali priimti 150 laivų, įrengtas elingas su 

administracinėmis patalpomis, ir laivams nuleisti bei pakelti skirtas slipas. Rekonstrukcija 

finansuota ES lėšomis, iš viso skirta 12,9 mln. Lt. Įplaukos Šyšos upe gylis – 1.5 m, 

keleiviniams laivams užtenka. Koncesininkas – UAB  „Kintų tvenkiniai‘. Yra degalinė, baras,  

automobilių stovėjimo aikštelė. 

Ruošiant uosto rekonstrukcijos projektą buvo prognozuojami žymūs vietinių ir užsienio 

turistų srautai, tačiau nauji turistų srautai nesusiformavo. 

Jau porą metų veikia keleivinė linija į Nidą „Deltos ekspresas“. Toks susisiekimas 

patrauklus Šilutės gyventojams, linijos operatorius siūlo ir mašinos saugojimo uosto 

teritorijoje paslaugą ir kitokių papildomų turistinių paslaugų. 

2003 metais Valstybės turizmo departamento inicijuoto „Nemuno kelio“ projekto metu 

prie Nemuno buvo pastatytos 6 stacionarios ir 12 plaukiojančių prieplaukų. Projektu buvo 

mėginama atgaivinti laivybą Nemuno upe, bet to pasiekti nepavyko90. Atmatos upės 

pakrantėje Rusnės centre, prie pat senojo tilto likučių, yra  keleivinė prieplauka, kuri buvo 

įrengta šio projekto metu ir dabar yra  sėkmingai eksploatuojama. Kitos prieplaukos atlieka 

labiau socialinę nei laivybinę misiją – prieplaukos ir poilsio aikštelės prie jų tapo populiaria 

vietos gyventojų iškylų vieta. Keleivinė prieplauka Rusnėje naudojama pagal paskirtį. 

Nuo naujosios keleivinės prieplaukos per kelis šimtus metrų pasroviui yra apleista 

senoji Rusnės prieplauka. 

Rusnės saloje yra dar trys uostai: privatus buvusio žuvininkystės ūkio uostas prie 

Vorusnės atsišakojimo nuo Skirvytės. Toliau link marių, yra 2015 metais  pastatytas, tačiau 

iki šiol nepradėtas eksploatuoti mažųjų žvejybinių laivų uostas. Dar toliau, prie marių yra 

prieplauka prie buvusio Nemuno deltos regioninio parko lankytojų centro. 

Šilutės krašto vandens kelių žemėlapyje, kurį išleido Šilutės verslo ir turizmo 

informacijos centras,  yra pažymėti vandens turizmo trasos Skirvyte, Vorusne, Pakalne ir 

 
90 Nemunas nuplukdė Europos pinigus / 

http://www.respublika.lt/lt/naujienos/lietuva/lietuvos_politika/nemunas_nuplukde_europos_pinigus/,print.1 

http://www.respublika.lt/lt/naujienos/lietuva/lietuvos_politika/nemunas_nuplukde_europos_pinigus/,print.1
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Atmata. Šie turizmo takai Vytinės, Skatupės ir Rusnaitės protakomis išeina į Kuršių marias, 

tačiau farvateris nepažymėtas, duomenų apie gylius nėra. 

Deltos atšakos saloje yra gerai apsaugotos nuo vėjo, gyliai leidžia priplaukti prie 

kranto, todėl laivų savininkai laivus laiko prie savo namų. 1999 metais saloje buvo 4 kaimo 

turizmo sodybos, dabar jų yra 15, tačiau ši paslauga labiau orientuota į automobiliu, o ne 

vandens keliu atvykstantį turistą91. 

Uostadvario uoste 2008 m. rugsėjo mėn. buvo atidaryta nauja mobili ir stacionari 

keleivinė prieplauka. Įrengtas slipas laivų nuleidimui ir pakėlimui, 53 m ilgio stacionari ir 60 

m ilgio mobili krantinė, įrengtos laivų aptarnavimui būtinos komunikacijos, yra automobilių 

stovėjimo aikštelė, kolonėlės buitinių ir naftingų nuotėkų iš laivų išsiurbimui ir jų aprūpinimui 

geriamuoju vandeniu, elektros tiekimas laivams. 

Salos uostai nėra optimaliai panaudojami turizmui, vandens keliai nei salos viduje, nei 

aplink salą  netvarkomi. Rusnės sala turi didelį nepanaudotą  potencialą, galimybę pratęsti 

turistinį sezoną. 

Kintų buriavimo mėgėjų klubas 2000 m. vykdydamas PHARE Mažųjų projektų 

programos (MPP) projektą, kartu su Nemuno deltos regioniniu parku parengė Mingės kaimo 

detaliojo plano raidos programą, kurioje numatė įrengti jachtų prieplauką. 2003 m. pabaigoje 

prieplaukos statyba buvo baigta ir nuo 2004 m. navigacijos prie krantinių jau švartavosi 

jachtos. Uosto statyba buvo sėkmingas projektas, sukūręs prielaidas  Mingės kaimo  

atgimimui, nes kairiajam krantui buvo pastatyti nuotekų valymo įrenginiai, detalusis planas 

palengvino senųjų sodybų rekonstrukcijos projektavimą. 

2018 m. klubas įsigijo greta esantį sklypą,  prieplauka šiandien turi puikią infrastruktūrą 

– yra kranas, elingas, slipas. Navigacijos metu klubo prieplaukoje dešiniajame krante 

švartuojasi 50 jachtų, 40 motorinių jachtų švartuojasi to paties projekto metu suprojektuotoje 

ir įrengtoje prieplaukoje kairiajame krante, dar 50 pramoginių laivų švartuojasi prie pylimų 

kaimo ribose. Pagal žiemojančių lavų skaičių Mingės uostas – antras regione po Klaipėdos 

Pilies uosto. 

Pagal augimo  dinamiką kaimui gali prilygti Svencelės teritorija. Kintų buriuotojų klubo, 

kuris prižiūri dešinį upės krantą nuo buvusios parduotuvės iki Medžiotojų tako,  duomenimis, 

vasarą nusistovėjus geriems orams Minijos upe kas valanda praplaukia iki 15 burinių jachtų 

ir motorlaivių, per parą šis pramoginių laivų srautas viršija 100 vienetų. Per tris vasaros 

 
91 Nepasiskelbusioji kaimo turizmo sostinė. / https://www.lrt.lt/naujienos/verslas/4/1079953/nepasiskelbusioji-kaimo-turizmo-sostine-

zmones-cia-vaziuoja-pamatyti-graziausiu-sodybu 

https://www.lrt.lt/naujienos/verslas/4/1079953/nepasiskelbusioji-kaimo-turizmo-sostine-zmones-cia-vaziuoja-pamatyti-graziausiu-sodybu
https://www.lrt.lt/naujienos/verslas/4/1079953/nepasiskelbusioji-kaimo-turizmo-sostine-zmones-cia-vaziuoja-pamatyti-graziausiu-sodybu
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mėnesius tai būtų 5 tūkstančiai laivų. Pagal laivybos intensyvumą Minijos upės žemupys 

prilygsta Dangės upės žiotims, iš kurių „Pamario laivai“ kelia į Kuršių neriją. 

Nuo 2000-ųjų susiformavo laivybinė linija Nida – Mingė – Nida. Tai reguliarūs reisai 

pagal tvarkaraštį, taip pat ir užsakomieji, kad perkamos ir maitinimo paslaugos, kelionės 

maršrutas gali būti koreguojamas. 

Nidos uoste stovintys keleiviniai laivai poilsiautojus iš Nidos plukdo maršrutu Nida – 

Uostadvaris – Mingė – Nida. Yra numatytas trumpas sustojimas Uostadvaryje, keleiviniai 

laivai iš Nidos įprastai Mingėje net nesišvartuoja. Visų pirma, kaimo architektūrinis 

ansamblis kaip tik nuo vandens puikiai atsiskleidžia. Antra, Mingės kaime nėra 

specializuotos keleivinės prieplaukos,  prie kurios galėtų švartuotis tokie laivai. Nėra ir 

traukos objektų. 

„Mingės egzotika" – S. Petrošiaus sodyba kairiajame Minijos upės krante, 30 vietų 

pramoginių laivų prieplauka, kuri buvo pastatyta kaip dalis Kintų buriuotojų klubo inicijuoto 

projekto. Sodyboje teikiamos ir kitos pramogų ant vandens paslaugos. Nuomojami laivai: 

Forelle Flicka , Neptūnas, Minija, Upaitis. 

UAB „Kintų tvenkiniai“ Minijos upėje pastatė 20 m ilgio keleivinių laivų prieplauką. Šalia 

įrengtas pramoginių laivų uostas gali priimti  15 pramoginių laivų. Minijos upėje įrengtas 25 

vietų plaukiojantis viešbutis. Keleivius vežioja laivai Perloja, Ventvėjas. 

Nemuno deltoje jau susiformavo vandens turizmo infrastruktūra, logistikos grandinės. 

ES parama panaudota statant mažųjų uostų tinklą, keleivinis laivynas, viešbučių tinklas 

atsirado daugiausiai privačių investicijų dėka. Yra tik kelios „siauros vietos“, kuriuose galima 

pasiekti proveržį. Tai – Rusnės sala, kuri turi daug neišnaudoto potencialo, ir Karaliaus 

Vilhelmo kanalas. Kanalo atveju susiformuoja karinių teritorijų, aplinkosauginių reikalavimų 

ir rekreacinio potencialo priešprieša. 

3.3. Uostai rytiniame marių krante 

Uostus rytinėje Kuršių marių pakrantėje būtų galima suskirstyti į dvi kategorijas. 

Pirmajai kategorijai galima priskirti  prieš kelis dešimtmečius pastatytus žvejų uostus – 

Dreverną ir Šturmus. Antroji kategorija – mažesnės, per pastaruosius du dešimtmečius 

pastatytos prieplaukos. Ties Svencele yra sutvarkytos marių pakrantės ruožas, ją naudoja 

jėgos aitvarų mėgėjai, įrenginėjamas uostas, kurį Vidaus vandens kelių direkcijos žemkasė 

kanalu sujungs su farvateriu mariomis nuo Drevernos iki Ventės.  Gyliai ties  „Ventainės“ 

viešbučio ir Ventės rago prieplaukomis yra iki 0,5 m, arčiau Ventės rago prie kranto yra 
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akmenų. 2018 m. nuo pagrindinio farvaterio iki 2 m gylio buvo išgilintas įplaukos į Ventės 

rago prieplauką kanalas. 

„Ventainės“ prieplauka yra rytinėje Kuršių marių dalyje Ventės rage, netoli tarp 

Šturmų ir Ventės kaimų, Šilutės rajone. Prieplauka yra įrengta privačios  poilsiavietės 

„Ventainė“ teritorijoje.  Įplaukos kanalo gylis -  nuo 1.0 m iki 0.8 m. 

„Ventainės“ prieplaukos savininkas prie marių gylių  pritaikė laivus –  surinko nedidelės 

gramzdos laivyną,  atidarė keleivinę liniją į Nidą.  „Ventainėje“ sėkmingai veikia  didžiausias 

rytiniame marių krante ir populiarus treilerinių namelių kempingas. Linija į Nidą ir yra skirta 

kemperių gyventojams kaip papildoma paslauga. Apgyvendinimo paslaugos teikiamos 3 

žvaigždučių viešbučio kambariuose, atskirame namelyje, yra restoranas, pirtis. Šiuo metu 

projektuojamas dviračių takas, kuris sujungs „Ventainę“ su Ventės ornitologine stotimi ir 

Mingės kaimu, kuris yra už 6 km. 

Šturmų prieplauka –  žvejų uostas Ventės rage, Šturmų kaime, 7 km nuo Kintų.  

Prieplauka rekonstruota  2010 metais, įrengta 150 m ilgio krantinė. Įplaukos kanalas – kiek 

daugiau nei 1.0 m. Farvaterį iki gilesnio vandens yra nusižymėję žvejai, kurie iš šio uosto 

botais plaukia žvejoti. Šturmai ir yra visų pirma  žvejų uostas. Ekspertų vizito metu 

2019.06.18 uoste stovėjo 6  pramoginiai laivai. 

Kintuose žvejų prieplaukos įrengimą finansavo Europos žuvininkystės fondas pagal 

Savivaldybės administracijos pateiktą projektą „Žvejybos infrastruktūros įrengimas Kintų 

prieplaukoje“. Prieplaukai įrengti buvo paskirta 521,3 tūkst. Eurų., tačiau šioje marių 

pakrantės vietoje, kaip ir Drevernos atveju, įplaukos kanalo gylis siekė 60-80 cm. Naująja 

prieplauka iki šiol naudojosi tik laivininkai ir žvejai, kurie plaukioja pramoginiais kateriais ar 

plokščiadugnėmis valtimis. Bet praėjus vos porai metų po naujosios prieplaukos statybos, ir 

jiems laivyba tapo problemiška - marių vėjų sukeltos bangos užpylė prieplaukos kanalo žiotis 

smėliu. 

2017 m įplaukos kanalas buvo išgilintas iki 2 m, darbai kainavo 20 tūkst. Eurų, tačiau 

per metus įplauka vėl buvo užnešta.  60-80 cm gylio sekluma marių pakraštyje tęsiasi 

maždaug 1-1,5 kilometro, todėl norint užtikrinti laivybą didesnės grimzlės laivais, reikėtų 

kitokių technologijų ir lėšų. Dabar planuojama apsauginio molo statyba. Rytinė marių 

pakrantė nuo Ventės rago iki Smeltės pusiasalio yra panaši, todėl galima daryti prielaidą, 

kad apie  20 tūkstančių galėtų kainuoti įplaukos kanalo gylio palaikymas tiek Kintų, tiek ir 

bet kuriame kitame šio  kranto uoste. Belieka nuspręsti, kaip tai bus finansuojama. 

„Ventainės“ pavyzdys rodo, kad galima palaikyti vieno metro įplaukos kanalo gylį, ir 

matyt, yra paprasčiau pritaikyti laivus prie Kuršių marių, negu marias – prie laivų. 
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Klaipėdos rajono savivaldybė kartu su partneriais yra įsteigusi viešąją įstaigą 

Svencelėje. Taip buvo išspręsta žemės nuomos problema, pastatyta populiari jėgos aitvarų 

mėgėjų sporto bazė. Apleistas ūkio fermų komplekso teritorija per du dešimtmečius 

pasikeitė neatpažįstamai. 

Drevernos uostas rekonstruotas 2009 metais  - įrengta prieplauka su slipu ir kranu, 

įrengtos 75 švartavimosi vietos, pastatytas elingas. 2017 metais UAB „Hortivita“, laimėjusi 

Klaipėdos rajono savivaldybės koncesijos konkursą įrengė WC, naują 40 vietų krantinė, 

pastatytas trimis žvaigždutėmis įvertintas Drevernos kempingas. Šiuo metu uoste viso yra 

110 švartavimosi vietų, iš jų 30 numatytos svečiams. Veikia restoranas, kempingas. 

Papildomos paslaugos - laivų, valčių,  vandens dviračių nuoma. 

2013 metais Klaipėdos rajono savivaldybė kartu su Klaipėdos miestu ir Klaipėdos 

miesto jūrinių buriuotojų klubu įsteigė  viešąją įstaigą Klaipėdos krašto buriavimo mokykla 

„Žiemys“. 

Drevernos uoste per tuos metus susiformavo pramoginių laivų  flotilė, kuriai užtenka 

vieno metro gylio įplaukos kanalo. Šiuo metu siekiama Drevernos uostą integruoti į Kuršių 

marių uostų tinklą. Geografiškai Dreverna ir yra marių uostas, tačiau Kuršių marių hidrologija 

nėra palanki šio uosto su gilesniu įplaukos kanalu perspektyvai. Antroji priežastis – būtina 

panašių uostų grandinė su traukos centrais. 

Tokia grandinė galėtų būti: Smeltės pusiasalis (pietinis Klaipėdos uosto kraštas ir 

Karaliaus Vilhelmo kanalo pradžia) – Dreverna – Svencelė – Kintai – Šturmai – „Ventainė“ 

– Ventės ragas. 

Kalbant apie laivybos maršrutus – reikia farvaterio ir traukos centrų uostuose. Šiandien 

visi išvardinti uostai ir prieplaukos yra turistų kelionių automobiliu galutiniai taškai, kuriuose 

turistai perka papildomą kelionės vandeniu paslaugą – tai gali būti baidarės nuoma, ar 

kelionė keltu iš Drevernos į Juodkrantę. Jei Drevernos uostas plėstų perkėlos į Juodkrantę 

veiklą, reikėtų didinti automobilių stovėjimo aikštelę ir konkuruoti su Klaipėda ir Šilute, 

kuriuos automobiliu yra patogiau pasiekti. Svencelė ir Kintai šiandien yra užėmę jėgos 

aitvarų sporto nišą, ir yra maža tikimybė, kad čia gali atsirasti nauji dideli traukos centrai. 

Tuo labiau, kad jau prie Drevernos prasideda saugomos teritorijos, čia ribojama ūkinė veikla. 

Drevernai būtų racionaliau ieškoti kitos nišos turizmo paslaugų sferoje, kuri generuotų kitus 

lankytojų srautus ir palaikytų naujas darbo vietas. Tokia niša galėtų būti istorinio vidaus 

vandens kelio Karaliaus Vilhelmo kanalu reanimacija. Kanalas istorijos kontekste Pamario 

regionui tiek pat svarbus, kiek kurėnų statyba ar  žvejo amatas. 
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Klaipėdos rajone Karaliaus Vilhelmo kanalas atveria naujas galimybes Drevernos 

uostui. Visų pirma dėl to, kad kanalas – vandens kelias, kuriame jau dabar yra 1.5 metro 

gylis ir nėra papildomų navigacinių kliūčių. Kanalas apsaugotas nuo darganos – kaip tik dėl 

to jis buvo pastatytas, todėl suteikia galimybę jį eksploatuoti balandžio – gegužės ir rugsėjo 

– spalio mėnesiais. Šis periodas kalendoriuje suteikia galimybę orientuotis į perspektyvią 

tikslinę auditoriją – moksleivius ir senjorus, organizuojant edukacines keliones. Keturi 

pavasario ir rudens mėnesiai verslo prasme Drevernos uostui gali būti tiek svarbūs, kiek ir 

vasarą, kai paslaugų pasiūla regione yra didesnė. 

Neišnaudotą potencialą Drevernos uoste turi žvejų prieplaukos, ši teritorija neturėtų 

likti šalia Drevernos uosto perspektyvinių planų. Kita svarbi sritis, kurioje savivaldybės 

galimybės dar didesnės – uosto tęsinio Drevernos upėje planavimas. Uosto dalis galėtų būti 

numatyta rengiant Drevernos šliuzo rekonstrukcijos projektą. Kol kas nėra aiškus 

vandenvietės Smeltės pusiasalyje likimas – jis paaiškės patvirtinus Klaipėdos uosto ir miesto 

bendruosius planus. Yra racionalu jau dabar siekti, kad kanale būtų draudžiamas 

pramoginių laivų su vidaus degimo varikliais eismas. Tokiu draudimu galima pasiekti dviejų 

tikslų. Visų pirma, pristabdyti pylimų eroziją, ir tuo pat metu kanalui suteikti pridėtinę 

rekreacinę vertę. Visuomeninį poreikį galėtų tenkinti leidimas plaukti laivams, kurie veža ne 

mažiau 50 keleivių. Kita leidžiamų pramoginių laivų kategorija – laivai su elektriniais 

varikliais. Net ir neiškėlus vandenvietės tokie laivai galėtų plaukioti kanalu per visą jo ilgį. 

Drevernos uostas šiandien jau yra populiari poilsio vieta,  plėtros ir sezono prailginimo 

galimybę suteiktų uosto integravimas į vandens kelią Karaliaus Vilhelmo kanalu. 

Lentelėje Nr. 12 pateikiami pastarųjų penkerių metų projektai, susiję su vandens kelių 

infrastruktūra. Šie projektai atvykstamąjį turizmą skatino nedaug. Pavyktų pasiekti geresnių 

rezultatų, jei būtų sudarytas vandens turizmo infrastruktūros prioritetinių projektų regione 

sąrašas. 

Nr. Veiksmai Rezultatas / Įtaka atvykstamajam turizmui 

1. Smiltynės jachtklubo 

rekonstrukcija 

Veikia, tačiau reikalingas apsauginis molas / 

Įtaką turi, kol kas Smiltynė  perėmė  Pilies uosto 

laivus. 

2. Drevernos uosto veiklos 

optimizavimas 

Sėkmingai veikia / Įtakos neturi. Taptų 

patrauklesnis, sujungus su Karaliaus Vilhelmo 

kanalu; 
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Nr. Veiksmai Rezultatas / Įtaka atvykstamajam turizmui 

3. Plaukiojančių prieplaukų iš 

Šventosios uosto perkėlimas į 

Nidos uosto pietinį baseiną 

Prieplaukos perkeltos / Įtaka minimali. Kranto 

infrastruktūra mažai keitėsi; 

4. Pakalnės upės mažųjų laivų 

uostelis Rusnės saloje 

Neveikia / Įtakos neturi, nors galėtų būti 

patrauklaus maršruto dalimi; 

5. Farvaterio iki Ventės rago ir Kintų 

prieplaukų gilinimas 

Išgilinta  / Įtakos neturi, nes prieplauka nėra 

pritaikyti jūrinėms jachtoms; 

6. Plaukiojančių prieplaukų statymas 

Dangės upėje Klaipėdoje tarp  

Pilies ir Biržos tiltų 

Prieplaukos stovėjo tuščios, nes nebuvo 

rinkodaros ir minimalios infrastruktūros; 

7. Prieigų prie Lankupių šliuzo nuo 

Minijos upės pusės gilinimas 

Nei atvykstamajam turizmui, nei laivybai įtakos 

neturėjo. 

Lentelė Nr. 11 2014 – 2019 metų Klaipėdos regiono vandens kelių infrastruktūros gerinimo projektai 

 

Kliūtys laivybai - vandens kelių naudotojų vertinimas 

Studijos rengėjai kreipėsi į tikslines grupes  – vandens kelių naudotojus, laivybos 

vidaus vandens keliais ekspertus, prašydami įvardinti ir sureitinguoti didžiausias, jų 

nuomone,  kliūtis laivybos kelyje. Reitingo taškai buvo skiriami pagal LR Finansų ministerijos 

parengtą metodiką, kurios kliūčių vertinimas taip pat įtrauktas į lyginamąją analizę92. 

Vidaus vandenų transporto kodekso 7 straipsnyje nurodyta, kad vidaus vandenų kelių 

naudotojai – fiziniai ir juridiniai asmenys, besiverčiantys laivyba šiuose keliuose, ir kurie 

suderinę su vidaus vandenų kelių valdytojais, nepažeisdami laivybos taisyklių, naudoja 

vidaus vandenis hidrotechnikai, žvejybai, sportui, poilsiui bei kitoms reikmėms. Vidaus 

vandenų kelių naudotojais taip pat laikomi fiziniai ir juridiniai asmenys, kitos organizacijos ar 

jų padaliniai, kurie, suderinę su vidaus vandenų kelių valdytojais, nepažeisdami laivybos 

taisyklių, naudoja vidaus vandenis hidrotechnikai, žvejybai, sportui, poilsiui ir kitoms 

reikmėms. T. y. pagrindiniai vidaus vandenų kelių naudotojai yra poilsio, pramogų ar 

pažintiniais tikslais vidaus vandenų transportu keliaujantys ir pramogaujantys asmenys; 

krovininę laivybą vykdantys subjektai ir kitos suinteresuotos šalys; vidaus vandenų 

transporto priemonių (keleivinių ir pramoginių) savininkai, kurie naudoja šias transporto 

priemones savo versle, asmeniniais tikslais (pvz., turistiniais maršrutais keleivius plukdančių 

 
92 VVKD Programos tikslo vertinimo ataskaita/ https://finmin.lrv.lt/uploads/finmin/documents/files/ataskaita_1(1).pdf 

https://finmin.lrv.lt/uploads/finmin/documents/files/ataskaita_1(1).pdf
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laivų savininkai, kuriems svarbi vidaus vandens kelių infrastruktūra, jų vieta planuojant 

turistinius, pažintinius maršrutus). 

Pasak Vytauto Didžiojo universiteto ekspertų, Nemune tvarkomas vienas upės 

ruožas nuo Kauno iki Klaipėdos. Jo modernizacija būtina iš esmės: Kaunas turi tapti upių-

jūrų uostu, kitaip krovininės laivybos nepavyks neprikelti. Yra ir objektyvių priežasčių, 

stabdančių laivybą: maži krovinių srautai, didžiulė konkurencija su sausumos transportu, 

taip pat prigimtiniai laivybos trūkumai. Kauno Marvelės krovinis uostas Nemune, be jungties 

su geležinkeliu, iki šiol neranda operatoriaus. Potencialūs investuotojai pageidauja 

modernaus, giliavandenio kelio, atitinkančio dabarties, o ne praeities standartus. LR 

Vandens įstatymo draudimas tvenkti upės neleidžia modernizuoti šio vandens kelio iki V 

klasės, taip pat išplėtoti upių-jūrų laivybą. Rengti laivybos projektai, pagal pasienio 

bendradarbiavimo programą su Baltarusija, vertintojų buvo atmetami, abejojant jų svarba93. 

Svarba Problemos Surinkta 

vertinimo 

balų 

1. Per silpna infrastruktūra tiek krovininei, tiek rekreacinei laivybai 8 

2. Konkurencija su sausumos transportu 8 

3. Nėra krovinių 7 

4. Privačių investicijų trūkumas. 5 

Lentelė Nr. 12 Identifikuotos problemos. VDU ekspertai 

 

Lietuvos Vidaus vandens kelių direkcija 2019 metais pasirašė memorandumą su 

12 savivaldybių dėl bendradarbiavimo vystant laivybą Nemuno aukštupyje, nuo HE iki 

Baltarusijos sienos. Vidaus vandens kelių direkcija apsiėmė rūpintis Nemuno aukštupio 

farvaterio parengimu ir pritaikymu laivybai, o savivaldybės – tuo, kas yra ant upės kranto. 

Pagrindinė problema, stabdanti pramoginės ir keleivinės laivybos plėtrą, – vandens 

transporto infrastruktūros stoka, t. y. prieplaukų, krantinių, laivų nuleidimo įrangos ir vietų 

trūkumas. Laivybą riboja maži vandens gyliai. Studijos rengimo metu (2019.06) Nemuno 

ruože nuo Kulautuvos link Jurbarko situacija  sudėtinga, Neries upėje Vilniuje, laivakelyje 

 
93 Prof. Petras Punys, Vandens ūkio ir žemėtvarkos fakultetas, Žemės ūkio akademija, VDU.: Vargu ar Kaunas taps upių-jūros uostu.  / 

https://zua.vdu.lt/vargu-ar-kaunas-taps-upiu-juros-uostu/ 

 

https://zua.vdu.lt/vargu-ar-kaunas-taps-upiu-juros-uostu/
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vis dar išlaikomas 0,75 m gylis, tačiau kai kur ir farvateryje yra povandeninių kliūčių. 

Druskininkuose vandens kelio gylis irgi yra artimas 0,75 m. 

Mažų gylių problema turėtų būti sprendžiama kompleksiškai, ne tik gilinant upės vagą,  

bet ir įrengiant patvankas su laivybos šliuzais. Pasaulyje tai plačiai taikoma praktika. Tačiau 

LR vandens įstatymo 14 straipsnio nuostatos draudžia patvankų statybą Nemuno upėje ir 

kituose vidaus vandenų keliuose. Dar vienas trukdis plėsti laivybą Nemune – verslininkų 

nenoras prisitaikyti prie esamų sąlygų. Nemunas yra seklus, gilinti visą jo vagą vargu ar 

įmanoma ir tikslinga. Verslininkai turi derintis prie upės, o ne upė – prie verslininkų. 

Siekiant, kad Lietuvos vidaus vandenų kelių tinklas galėtų būti integruotas į Europos 

vidaus vandenų kelių tinklą, kelio E41 gylis ateityje turėtų būti toks, kad juo galėtų plaukti 

laivai su ne mažesne kaip 1,8 m grimzle, tai duotų postūmį krovininės laivybos plėtrai. Tam 

padėtų kompleksinių priemonių taikymas. Šiuo metu ieškoma lėšų projektui, skirtam 

tarptautiniam vandens keliui E 41 – nuo Kauno iki Atmatos žiočių sutvarkyti.94. 

Svarba Problemos Surinkta 

vertinimo 

balų 

1. Per silpna infrastruktūra tiek krovininei, tiek rekreacinei laivybai 8 

2. Per maži keleivių ir krovinių srautai 7 

3. Konkurencija su sausumos transportu 7 

4. Privačių investicijų trūkumas. 5 

Lentelė Nr. 13 Identifikuotos problemos. Vandens kelių direkcija 

 

Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2016 m. balandžio 14 d. įsakymu Nr. 3-124 

„Dėl Lietuvos Respublikos valstybinės reikšmės vidaus vandens kelių priežiūros ir tinkamų 

sąlygų laivybai sudarymo vertinimo“ buvo sudaryta vertinimo darbo grupė Programos 

tikslo vertinimui atlikti (toliau – Darbo grupė). Vadovaujantis Programų vertinimo 

metodikos, patvirtintos Lietuvos Respublikos finansų ministro 2011 m. rugpjūčio 16 d. 

įsakymu Nr. 1K-281 „Dėl Programų vertinimo metodikos patvirtinimo“ 11 punkto 

nuostatomis, į Darbo grupę įtraukti Vyriausybės kanceliarijos ir Finansų ministerijos atstovai. 

Darbo grupei pavesta parengti, patvirtinti ir įgyvendinti Programos tikslo vertinimo planą. 

Buvo atliekamas tarpinis vertinimas decentralizuoto vidinio vertinimo būdu95. 

 
94 Laivybos sezonas: kur iš Kauno plauks laivai. https://www.diena.lt/print/915387 
95 VVKD Programos tikslo vertinimo ataskaita/ https://finmin.lrv.lt/uploads/finmin/documents/files/ataskaita_1(1).pdf 

https://www.diena.lt/print/915387
https://finmin.lrv.lt/uploads/finmin/documents/files/ataskaita_1(1).pdf
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Svarba Problemos Surinkta 

vertinimo 

balų 

1. Per silpna infrastruktūra tiek krovininei, tiek rekreacinei laivybai 8 

2. Įstatyminė bazė riboja vandens kelio efektyvinimo darbus. 

Nemune negalima statyti užtvankų, slenksčių, hidrotechninių 

įrengimų, įstatyminė bazė taip pat apima draudimus vandens 

kelio gabaritų tobulinimui bei ribojimus krovinių gabenimui. 

7 

3. Nemuno upė nėra vertinama  kaip į komercinė ir investicinė 

sistema 

7 

4. Vandens kelio parametrai – nepatrauklūs (netenkinantys). 5 

5. Nėra vandens transporto pranašumų propagavimo Lietuvoje. 5 

Lentelė Nr. 14 Identifikuotų problemų, kodėl nevyksta laivyba Nemune, vertinimo rezultatai. Finansų 
ministerija96 

 

Klaipėdos mažųjų laivų savininkų asociacija „Pajūrio laivai“  vienija 27 narius, 

turinčius 31 laivą, kurių ilgis nuo 10 iki 25 metrų, gali gabenti nuo 12 iki 60 žmonių. Laivai 

keleivius Klaipėdoje plukdo maršrutais: Klaipėda – Smiltynė, Klaipėda – Jūrų muziejus.  

Priimami užsakymai ekskursijoms po Klaipėdos uostą, išplaukiant į Baltijos jūrą. 

Organizuotoms grupėms rengiamos pažintinės – pramoginės kelionės Kuršių mariomis: 

Klaipėda – Juodkrantė, Klaipėda – Nida, Klaipėda – Uostadvaris – Mingės kaimas. Nuo 

pavasario iki žiemos plukdomi žvejai mėgėjai į Baltijos jūrą pramoginei menkių žvejybai97. 

Asociacijos laivai švartuojasi Dangės upėje iki Pilies tilto ir Pilies uoste. Asociacija 

ekspertų skaičiavimais užima apie 10 proc. perkėlimų rinkos, skaičiuojant nuo Jūrų 

muziejaus, į kurį ir kelia asociacijos laivai, lankytojų skaičiaus, tai būtų apie 75 tūkstančių 

keleivių per metus. 

Asociacijos laivai neturi savo uosto, yra susitarimas su Klaipėdos savivaldybe dėl 

stovėjimo Dangės upės žiotyse žemiau Pilies tilto. Prieš kelerius metus laivai stovėjo 

Senajame Pilies uoste.  Mažosios Lietuvos istorijos muziejus pradėjo piliavietės 

rekonstrukcija ir „Pajūrio laivai“ buvo perkelti į upę. Dangės upės žiotyse yra iš marių 

ateinanti banga, todėl čia nesaugu stovėti, upės krantinės nėra pritaikytos iš įvairių tipų laivų 

laipinti keleivius. Lyginant su kaimyniniais uostais – Ventspiliu, Pavilosta, Liepoja, 

 
96Ten pat, p. 25. 
97 https://www.pajuriolaivai.lt 
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Pionierskyj, Karaliaučiumi ar Elblongu – šis komercinių mažųjų laivų sektorius gana stiprus. 

Svarbi aplinkybė – laivai panaudojami ir žiemą, ir vasarą. 

Svarba Problemos Surinkta 

vertinimo 

balų 

1. Kuršių marių uostuose trūksta traukos centrų 8 

2. Per maži keleivių farvaterio gyliai, farvateriuose statomi tinklai 7 

3. Perteklinis valstybės reguliavimas 5 

Lentelė Nr. 15 Identifikuotos problemos. „Pajūrio laivai“ 

 

Garažų ir mažųjų laivų eksploatacijos bendrijoje „Smiltelė“ – 850 narių. Smeltalės 

upėje šiuo metu yra apie 700 mažųjų – iki 10 metrų ilgio laivų98. Bendrijos narių laivus 

naudoja savo reikmėms – žvejybai, ir tik nedaugelis iš jų organizuoja mokamas išvykas 

žvejoti. 

Bendrijos nariai tęsia nuo 1990-ųjų „Budžio“ klubo inicijuotą diskusiją dėl 

pramoginiams laivams taikomų registracijos ir techninės apžiūros reikalavimų.  LR Seime 

2019 m.  liepos 29 d. priimti Lietuvos Respublikos vidaus vandenų transporto kodekso 

pakeitimai  numato neregistruoti ir neatlikinėti techninių apžiūrų laivams, kurie nėra 

eksploatuojami oficialiuose Lietuvos vidaus vandens keliuose. Jachtingo asociacijos 

nuomone, registruoti ir atlikinėti techninių apžiūrų nereikėtų visiems pramoginiams laivams, 

kurie negabena keleivių ir krovinių. 

Asociacijos duomenimis, apie 95 proc. Lietuvos pramoginio laivyno yra prieš penkerius 

metus ar dar anksčiau pastatyti laivai. Dabar dar labiau yra sugriežtinta panaudotų variklių 

ir senesnių laivų registravimo tvarka, nors dėl jos gana plačiai diskutuojama ir ES99. 

Svarba Problemos Surinkta 

vertinimo 

balų 

1. Perteklinis pramoginės laivybos reguliavimas 8 

2. Klaipėdos miestas negilina uosto akvatorijos, kuri miestui 

priklauso 

7 

3. Sensta laivai, trūksta lėšų renovacijai 5 

Lentelė Nr. 16 Identifikuotos problemos. „Smiltelė“ 

 
98 www.smiltele.eu 
99 EBA Position Statement on Boat Registration; www.eba.eu.com 
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Lietuvos buriuotojų sąjungoje šiuo metu yra  apie 650 narių. Kvalifikacijos 

pažymėjimų išduota apie 2000. Kiekvienais metais išduodama 250-300 naujų pažymėjimų. 

Domisi buriavimu – 85000. 

Vienas iš sąjungos strateginių tikslų - sukurti apčiuopiamą tvarumo programą, kuri kuo 

labiau padidintų teigiamą buriavimo bendruomenės poveikį mūsų aplinkai100 

Svarba Problemos Surinkta 

vertinimo 

balų 

1. Kranto infrastruktūros – dviračių takų, traukos centrų stoka 8 

2. Edukacinių programų trūkumas. 5 

Lentelė Nr. 17  Identifikuotos problemos. LBS 

 

Nemuno deltos regione veikiantys kelionių organizatoriai ir mažųjų uostų operatoriai:  

Rusnės seniūnija (Pakalnės mažųjų žvejybinių laivų uostas) Aurelija Jakštaitė 

(„Upaitė“), Šarūnas Laužikas („Ventainė“) 

Svarba Problemos Surinkta 

vertinimo 

balų 

1. Per mažai investuojama į vandens kelių tvarkymą 8 

2. Kranto infrastruktūros – dviračių takų, traukos centrų stoka 6 

3. Nedidelė rinka 5 

Lentelė Nr. 18 Identifikuotos problemos. Rusnės salos vandens kelių naudotojai 

 

Priekrantės verslinės ir rekreacinės žuvininkystės asociacija 

Verslinė ir rekreacinė žvejyba negalima vandens keliuose, todėl yra svarbu, kad žvejų 

tinklai nebūtų statomi laivų kelyje. Rekreacinė žvejyba – auganti sritis, tačiau  žvejai įprastai 

naudoja lengvas valtis, kurios transportuojamos ant lengvųjų automobilių priekabų į 

žvejybos rajoną – tai gali būti ir Kuršių marios, ir Baltijos jūra. Mažieji žvejybai naudojami 

laivai stovi Smeltalės upės uoste. Šie laivai dažniausiai plaukia kelis kilometrus mariomis 

link Juodkrantės, didesni išplaukia į priekrantės zoną jūroje. 

 
100 Lietuvos buriuotojų sąjunga. Strategijos gairės. 2018. Marinistikos centro archyvas. 
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Pav. Nr. 8 Pagrindinės žvejybos teritorijos pagal Fishing  South Baltic Klaipėdos regiono atliktą atvejo 
studiją: Žūklės plotai, susitelkę Kuršių nerijoje aplink Nidą. •Žūklės plotai, susitelkę apie Klaipėdos 
uostą ir Nemuno žiotis. •Žūklės plotai ties Rusne ir Vente. Pagrindinės žūklės galimybės –Nemune bei 
Nemuno intakuose101. 
 

 Problemos Surinkta 

vertinimo 

balų 

1. Perteklinis valstybės reglamentavimas 8 

2. Nykstantys žuvies ištekliai 5 

Lentelė Nr. 19 Identifikuotos problemos. Priekrantės Verslinės ir Rekreacinės Žuvininkystės asociacija 

 

Jachtų nuomos bendrovė „Gosail“ 

Septynerius metus veikianti jachtų nuomos bendrovė. 2012 metais veiklą pradėjo su 

penkiomis burinėmis jachtomis, praėjusiais metais dvi jachtos buvo pervarytos į Viduržiemio 

jūrą – verslo plėtros galimybių, anot bendrovės vadovo, nėra. 

Svarba Problemos Surinkta 

vertinimo 

balų 

1. Nedidelė rinka, trumpas sezonas 9 

 
101 Klaipėdos regiono turizmo sektoriaus plėtra. Klaipėdos regiono turizmo ir žemės ūkio sektoriaus plėtros studija / 

ttps://klaipedaregion.lt/turinys/klaipedos-regiono-pletros-studija/ 
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2. Kranto infrastruktūros – dviračių takų, traukos centrų stoka 6 

3. Per maži gyliai farvateryje 5 

Lentelė Nr. 20 Identifikuotos problemos.  Gosail 

 

VšĮ „Marinistinės kultūros išsaugojimo centras“ savo projektais siekia atgaivinti ir 

jūrinio paveldo puoselėjimo veikloms pritaikyti unikalų Klaipėdoje jūrinio paveldo objektą – 

patį seniausią Lietuvoje autentišką istorinį burlaivį „Lady Sophie“.  Laivai yra esminė jūrinio 

paveldo dalis ir inžinerinio-techninio paveldo kūriniai. Lietuvoje beveik nėra išlikę autentiškų 

istorinių laivų, kurie yra jūrinio paveldo ir kultūros esminis elementas. Lietuvoje jūrinio 

paveldo bei tradicijų išsaugojimui ir sklaida, tradicinės jūreivystės-žuvininkystės mokymas 

yra nepakankamas. Naudotini vandens keliai, laivams būtų sėkmingas jūrinio paveldo 

aktualizavimas ir pritaikymo pavyzdys, kuris skatintų kultūrinį turizmą, regioninį jūrinį 

identitetą, ekologinį laivų transportą, senuosius amatus. Vandens kelių būklės gerinimas, 

prisidėtu prie gyventojų įtraukimo į veiklas, kuriomis siekiama gyventojų ir jų bendruomenių 

kultūrinės tapatybės stiprinimo, jų kūrybingumo didinimo, bendruomeniškumo ir 

pilietiškumo. 

Svarba Problemos Surinkta 

vertinimo 

balų 

1. Marinistinio paveldo išsaugojimas ir aktualizavimas 9 

2. Per silpna infrastruktūra tiek krovininei, tiek rekreacinei laivybai. 8 

3. Kultūrinės veiklos stoka. Nėra marinistinių – privalumų - 

propagavimo Lietuvoje, trūksta paramos įstatymo pataisų - 

skatinimo remti marinistinę veiklą. 

7 

 

 

 

4. Perteklinis valstybės reguliavimas nekomercinės veiklos 6 

Lentelė Nr. 21 Identifikuotos problemos. VšĮ Marinistinės kultūros išsaugojimo centras 

 

Apklausos metu buvo įvardinta didžiausia kliūtis – vidaus vandens kelių priežiūra. 

Apklausos dalyvių vertinimo vidurkis – 6.1 balo. Antroje pozicijoje – su rinka susijusios 

problemos, kurioms teko 5.0 balai. Tai keleivių, krovinių stoka, konkurencija su sausumos 

transportu – respondentų nuomone, kol kas nėra ekonominių svertų, kuris išjudintų vidaus 
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vandens kelių sistemos mechanizmą. 4.2 balo teko infrastruktūros stokai. Respondentai 

įvardino per mažus gylius farvateryje, traukos objektų krante stoką. 
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4. Vandens turizmo Vakarų Lietuvos regione SSGG (SWOT) analizė 

STIPRYBĖS 

1. Artimoji (vidinė) aplinka 

• Išplėtotas istoriškai nuo XIII amžiaus susiformavęs vidaus vandens kelių tinkas, 

palanki rekreacinei veiklai vystyti situacija. Regioną vandens kelių tinklas palankiai išskiria 

iš kitų regionų Lietuvoje. 

• Kai kurie vandens keliai (vakarinis farvateris Kuršių mariose, Karaliaus Vilhelmo 

kanalas, Nemuno deltos protakos Rusnės saloje) turi natūralius gylius, nereikia didelių 

investicijų į priežiūrą. 

• Vidaus vandenų uostai turi išėjimą į atvirą jūrą – atsiranda galimybė jungti skirtingus 

kelionių vandeniu tipus ir maršrutus. 

• Kuršių marių  regiono  vandens kelių jungtis su Europos vidaus vandens keliais 

• Gausūs rekreaciniai ištekliai,  gamtinių gydomųjų išteklių potencialas. 

• Gausūs kultūros paveldo ištekliai, gilus istorinis kontekstas. 

• Gerai išvystyta gamtos parkų sistema. 

• Suformuota šalies turizmo teisinė bazė, 

• Didėjantys vidinio turizmo srautai. 

2. Išorinė aplinka 

• Istoriniai – kultūriniai bei etniniai, politinio bendradarbiavimo ryšiai tarp Lietuvos ir kitų 

šalių, kurios yra labai perspektyvios turizmo prasme (Izraelis, JAV Latvija, Lenkija, Ukraina, 

Vokietija). 

• Saugios aplinkos užsienio kurortuose mažėjimo tendencija, kuri skatina 

susidomėjimą šiuo regionu. 

SILPNYBĖS 

1. Artimoji ( vidinė ) aplinka 

• Trūksta bendradarbiavimo tarp  institucijų įvairiais lygmenimis: pamario 

savivaldybės ne visada tarpusavyje derina savo politiką ir veiklos programas, valstybinės 

įmonės ir įstaigos ne visada atsižvelgia į savivaldybių poreikius. 

• Kuršių marių regione dominuoja masinio turizmo tendencija. Nėra tinkamai 

panaudojami gamtos ir istorinio kultūros paveldo resursai įtraukiant ir keliones vidaus 

vandens keliais, tokiu būdu kuriant didelės vertės turizmo produktą. 

• Pertekliniai reikalavimai registruojant panaudotus laivus. 
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• Lėšų  vidaus vandens kelių priežiūrai reikėtų skiriama nedaug, nėra stabilaus 

finansavimo šaltinio, vietinės reikšmės vandens kelių priežiūrą turi finansuoti savivaldybės. 

• Laivyba  Nemuno upe nevyksta, o kaip tik ji  garantuotų stabilų valstybės finansavimą 

vidaus vandens kelių priežiūrai. 

• Neefektyviai valdomi per Kuršių marias besikeliančių turistų srautai. 

• Dangės upė Klaipėdos mieste nepanaudojama kaip vandens kelias. 

• Neišnaudotas Karaliaus Vilhelmo kanalo potencialas. 

• Nepakankamai išnaudojami ir parengti turistų, keliaujančių laivais, lankymui kultūros 

paveldo objektai, gamtiniai, kultūriniai, istoriniai ištekliai. 

2. Tolimoji ( išorinė ) aplinka 

• Politinė priešprieša su Rusija stabdo laivybos tarptautiniais maršrutais pietinėje 

Kuršių marių dalyje plėtrą. 

• Negatyvūs kiekybiniai ir kokybiniai pokyčiai Europos (visų pirma – Vokietijos) turistų 

segmente. 

• Tiesioginių užsienio investicijų stoka. 

GALIMYBĖS 

1. Artimoji (vidinė) aplinka . 

• Glaudesnis Vakarų Lietuvos regiono savivaldybių bendradarbiavimas perskirstant 

dabar nusistovėjusius keleivių vidaus vandens keliais srautus, uostų tinklo optimizavimas. 

Glaudus bendradarbiavimas tarp įvairias lygio valdžios instituciją, verslo ir visuomenės 

sudarytų palankias sąlygas rekreacinei laivybai. 

• Galimybė pasinaudojimo ES struktūrinių fondų lėšomis  įgyvendinant įvairių turizmo 

paslaugų, infrastruktūros, rinkodaros projektus. „Žalioji“ ES ir Lietuvos politika – būtinybė 

regiono transporto sistemoje mažinti taršaus transporto dalį ir didinti ekologiško vandens 

transporto dalį. 

• Stiprėjanti šalies ekonomika atveria galimybes  vandens kelių plėtrai, Valstybės 

biudžeto dalies padidinimas teritorijų prie vidaus vandens kelių tvarkymui,  infrastruktūros 

plėtotei. 

• Privataus ir viešojo sektoriaus bendradarbiavimas vandens turizmo srityje. 

• Efektyvesni laiko ir sąnaudų prasme vandens kelių infrastruktūros plėtros projektai. 

• Efektyvesnis šalies rekreacinio potencialo panaudojimas kitų šalių gyventojams. 

• Tarpregioninės svarbos vidaus vandens  kelių plėtra. 
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2. Tolimoji (išorinė) aplinka 

• Didėjantys turistų srautai ir rinkų diferenciacija. 

• Bendrų tarptautinių maršrutų plėtra kartu su kaimyninėmis šalimis. 

GRĖSMĖS 

1. Artima (vidinė) aplinka 

• Galima numatytų valstybės ūkio plėtros prioritetų kaita. 

• Nepakankamas finansavimas turizmo sektoriaus plėtrai skatinti. 

• Neracionalus investicijų į turizmą panaudojimas. 

• Laivybos ir uostų infrastruktūros plėtrai gali prieštarauti vietos gyventojai ar NT 

investicinių projektų vystytojai. 

• Vandens lygio kritimas, vandens žydėjimas, tarša - rekreacinių išteklių kokybinis ir 

kiekybinis nykimas. 

• Griežtesni aplinkosauginiai įstatymai, kurie ribos laivybą ir uostų infrastruktūros 

plėtrą. 

2.Tolimoji (išorinė) aplinka 

• Nesugebėjimas pasinaudoti ES struktūriniais fondų ir kitų užsienio paramos fondų 

lėšomis. 

• Didėjanti migracija į kitus užsienio regionus dėl nedarbo ir šalies ekonominio 

nuosmukio. 

• Blogėjanti geopolitinė situacija, mažėjantys turistų srautai. 
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5. Išvados 

Kuršių marių regionas yra unikalus per septynis šimtmečius susiformavusiu  vidaus 

vandens kelių tinklu. Šis tinklas nėra efektyviai naudojamas kuriant didelės pridėtinės vertės 

turistinį produktą ir organizuojant efektyvų keleivių pervežimą. Laivybinės linijos Kuršių 

mariomis sumažintų taršaus sausumos transporto dalį regiono turistinės logistikos 

sistemoje, tačiau trūksta bendradarbiavimo tarp savivaldybių ir kitų institucijų formuojant 

logistines grandines ir plėtojant mažųjų laivų uostų tinklą. 

Studijos rengėjai pagal surinktus duomenis išskyrė tris pagrindines kliūtis laivybos 

plėtroje: 

• Nepakankamas vandens kelių ir kranto infrastruktūros regione plėtros finansavimas. 

• Savivaldybių ir įvairaus rango institucijų  bendradarbiavimo stoka. 

• Pertekliniai reikalavimai registruojant pramoginius laivus ir atliekant technines 

apžiūras. 

Klaipėdos mieste finansavimo problemą iš dalies išspręstų siūloma municipalinio upės 

uosto idėja. Toks uostas akumuliuotų lėšas plečiant ir palaikant vandens kelią, upė taptų 

labiau pritaikyta miesto gyventojų poreikiams, spręstų transporto srautų ir aktualias oro 

užterštumo problemas panaudojant ekologiškesnį vandens transportą. 

Kuršių marių vandens keliuose susiformavo stabilios laivybos kryptis, regiono vandens 

keliai funkcionuoja kaip  atskira transporto sistema, kuri turi išėjimą į jūrą, jungtį su Nemuno 

upės baseino vandens keliais, tarptautinės laivybos potencialą. Jūra iki marių atplaukia 

palyginti nedaug turistų, laivybos į Rusijos administruojamus vandenis taip pat nėra. Kuršių 

marių regione pagrindinės laivybos kryptys yra Nemuno delta ir Nida. Studijoje siūloma 

vertinti regioną kaip atskirą sistemą ir todėl efektyvus būtų laivybos ir vandens kelių 

infrastruktūros plėtros koordinavimas iš vieno centro. Tokiu koordinatoriumi galėtų būti 

planuojama Dangės uosto direkcija, kurioje viešosios įstaigos dalininkais dalyvautų regiono 

savivaldybės ir kiti suinteresuoti juridiniai asmenys. Alternatyva viešajai įstaigai galėtų būti 

konsultacinės firmos samdymas baigtiniam projektui realizuoti. 

Šiandien didžiausias keleivių  ir automobilių srautas yra į Kuršių neriją. „Smiltynės 

perkėla“ (SP) yra kelio Klaipėda–Nida sudėtinė dalis ir turi daug galimybių tobulinti savo 

veiklą, pradėdama keleivių perkėlimą į Nidą iš Rusnės salos, atidarydama naujus maršrutus 

Klaipėdoje – nuo Smeltės pusiasalio į Alksnynę ar Dangės upės Šiaurinio uosto. Miesto 

bendrajame plane prie šių yra numatytos talpios automobilių stovėjimo aikštelės, todėl 

atsiranda galimybė skatinti keleivius palikti lengvuosius automobilius žemyno krante ir toliau 

keliauti viešuoju transportu. 
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SP yra specialiosios paskirties valstybinė įmonė, todėl būtų lengviau gauti valstybės 

paramą perkėlos plėtrai. Taip pat būtų galima didinti automobilio perkėlimo  kainą ir surinktas 

lėšas skirti laivybos plėtrai. Padidinus kainą vienu euru, per metus susikauptų apie 500 tūkst. 

EUR. Didesnė automobilio perkėlimo kaina motyvuotų keliaujančius pasirinkti vandens ar 

visuomeninį transportą. Dalį vietinės rinkliavos lėšų uostų infrastruktūros plėtrai turėtų skirti 

iki Neringos savivaldybė. Kartu yra ir Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos pažadas 

pastatyti mažųjų laivų uostą Smeltės pusiasalyje, iš kurio miesto bendrajame plane 

numatyta trečioji perkėla į neriją. Vandens kelių ir infrastruktūros plėtrai trumpuoju periodu 

iki 2025 m. galima ES parama. Taip pat gali būti panaudotos  savivaldybių ir privačios lėšos, 

nes savivaldybių strateginės plėtros planuose vandens keliams grąžinama transporto 

arterijos funkcija. Karaliaus Vilhelmo kanalas suteikia galimybę Drevernos uostą geriau 

integruoti į regiono vandens kelių sistemą. Kanalas patrauklus ne tik kaip vandens kelias, 

bet ir kaip veikiantis technikos paminklas, neturintis analogų regione. Kanalą panaudoti 

kuriant aukštos pridėtinės vertės turizmo produktą yra realu tik bendradarbiaujant su 

Klaipėdos miesto, Šilutės rajono savivaldybėmis ir Vidaus vandens kelių direkcija. Nuo 

Klaipėdos reikalinga jungtis vandeniu ir sausuma su Drevernos uostu, pilnavertis maršrutas 

susiformuotų atstačius Lankupių šliuzą, atsiradus traukos centrui Uostadvaryje, kuriame dar 

prieš dešimtmetį buvo planuotas laivybos Nemunu muziejus. 

Tobulindama uostų tinklą Neringos savivaldybė turi galimybę gerinti rekreacijos ir 

gyvenimo Kuršių nerijoje kokybę. Neringa ir Kuršių marios galėtų būti dar patrauklesne 

patrauklia vieta atvykstamajam turizmui susiformavus uostų tinklui su stipriais traukos 

centrais. Čia reikalingi veiksmai dviem kryptimis. Reikia sukurti pilnavertę alternatyvą 

pasiekti Nidą vandens keliu – per šioje studijoje siūlomą keltų prieplauką Nemuno deltoje. 

Antroji kryptis – prieplaukų nerijos krante tinklo su traukos centrais formavimas. Prioritetą 

reikėtų skirti Alksnynės prieplaukai, Gintaro įlankos prieplaukos statybai. Planuojamas 

Gintaro kasyklos muziejus Juodkrantėje pagyvintų keleivių srautą iš Drevernos ir Klaipėdos. 

Vidaus vandens keliai Kuršių mariomis nereikalauja didelių investicijų, jei pagal 

laivybos mariose sąlygas parenkami tinkami laivai. Šiandien laivyba vidaus vandens keliais 

yra papildoma paslauga masiniam turistui, kuris atvyko ar vyksta į Pamario kraštą ar Kuršių 

neriją. Kuršių marių regione yra natūraliai gilių vandens kelių tinklas, dideli gamtos ir istorinio 

paveldo resursai, kurie sudaro galimybę laivybą vidaus vandens keliais padaryti svarbia 

turizmo produkto sudėtine dalimi, tačiau tai turėtų būti didesnę pridėtinę vertę turintis 

turistinis produktas – edukacinės kelionės, kelionės laivu derinimas su nakvyne viešbutyje 

ar kelione autobusu – nebe masinio turizmo, o aukštesnės pridėtinės vertės produktas. 
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Kuršių marių regionas pagal gamtinius išteklius, ekonominį regiono savivaldybių 

potencialą iki 2030 metų gali padaryti proveržį vandens turizmo plėtros srityje, jei įvairiais 

lygmenimis bus koordinuojamos pastangos ir akumuliuojami finansiniai ištekliai bendrai 

sutartiems prioritetiniams projektams. 
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6. Veiksmų planas 

 

Nr. Priemonė Lyderis/Partneriai, Terminai 

Lėšų poreikis 

1. Kuršių marių laivybos 

koordinacinio centro steigimas.  

Tikslas – skatinti bendradarbiavimą 

tarp savivaldybių ir kitų institucijų 

formuojant logistines grandines ir 

plėtojant mažųjų laivų uostų tinklą 

 

Klaipėdos miesto savivaldybės 

administracija, (Lyderis) 

Klaipėdos rajono savivaldybės administracija, 

Neringos savivaldybės administracija, 

Šilutės rajono savivaldybės administracija, 

„Smiltynės perkėla“ 

2020 m. Lėšų poreikis – pagal darbuotojų 

skaičių 

 

 Poveikis Galimybė koordinuoti projektus, akumuliuoti 

lėšas, bendra regiono savivaldybių pozicija 

derybose su valstybinėmis institucijomis 

2. Karaliaus Vilhelmo kanalo 

vandens kelias nuo Drevernos iki 

Lankupių: Lankupių šliuzo teritorijos 

sutvarkymas, dviračių/pažintinis 

takas kanalo pylimu Dreverna – 

Lankupiai, 

Protakos nuo Minijos upės iki 

Lankupių šliuzo gilinimas, laivybos 

Nemuno upe ekspozicija 

Uostadvaryje 

Klaipėdos rajono savivaldybės 

administracija, 

Šilutės rajono savivaldybės administracija, 

Lietuvos vidaus vandens kelių direkcija, 

AB „Klaipėdos vanduo“ 

Šliuzo projektas: 300 tūkst. EUR. 

Dviračių takas: 200 tūkst. EUR. 

Muziejus Uostadvaryje: 150 000 EUR 

 

 Poveikis Galimybė integruoti Drevernos uostą į 

giliavandenių Kuršių marių regiono vandens 

kelių sistemą, inovatyvus turistinis produktas 

– 8 mėnesius galintis veikti turistinis 

maršrutas su edukacine programa 

3. Perkėla Rusnė - Nida Šilutės rajono savivaldybės administracija, 

Neringos savivaldybės administracija 
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AB „Smiltynės perkėla“, 

Finansavimo šaltinis: valstybės investicijos - 

SP veiklos optimizavimas 

2021 

 

 Poveikis Alternatyva kelionei į Nidą per Klaipėdą, 

padidėję turistų srautai į Rusnės salą, didesnė 

ekologiškesnio vandens transporto dalis 

Kuršių marių regione 

4. Drevernos uosto plėtros 

galimybių studija 

Klaipėdos rajono savivaldybės 

administracija, 

AB „Klaipėdos vanduo“ 

30.000 EUR / 2022 

 Poveikis Drevernos plėtra, turistinio Drevernos – 

Svencelės centro formavimasis 

5. Dangės uosto direkcijos 

steigimas: Dangės upės 

panaudojimas laivybai ir rekreacijai, 

laivybos regione plėtros 

koordinavimas 

 

Klaipėdos miesto savivaldybės 

administracija / 2020 / Lėšos – pagal 

darbuotojų skaičių 

 Poveikis Galimybė efektyviai eksploatuoti upės 

krantines, Ledo rago įlankos ir Smeltalės 

pramoginių laivų uostų projektų valdymas, 

galimybė akumuliuoti lėšas, naujos vietos 

švartuoti laivus 

6. Prieplauka Dangės upėje prie 

Joniškės gatvės (Šiaurinis uostas): 

keleivių perkėlimas į Jūrų muziejų, 

rytinės Klaipėdos dalies 

gyventojams skirtas pramoginių 

laivų uostas 

Klaipėdos savivaldybės administracija/ AB 

„Smiltynės perkėla„ 

Finansavimo šaltinis: valstybės investicijos –

perkėlos veiklos optimizavimas / 2.000. 000 

EUR / 2022 
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 Poveikis Didesnė mažiau taršaus vandens transporto 

dalis miesto viešojo transporto sistemoje, 

mažiau automobilių miesto centre, patrauklus 

turistinis produktas – kelionė upės tramvajumi 

7. Prieplauka Smeltės pusiasalyje 

(Pietinis uostas) – 

keleivių/automobilių kėlimas į neriją 

balandžio – spalio mėnesiais 

Klaipėdos savivaldybės administracija/ AB 

„Smiltynės perkėla„ 

Finansavimo šaltinis: KVJUD investicijos, SM 

- perkėlos veiklos optimizavimas 

10 mln. EUR / 2025 

 Poveikis Didesnė ekologiško vandens transporto dalis 

miesto viešojo transporto sistemoje, mažiau 

automobilių miesto centre, naujos vietos 

švartuoti pramoginius laivus, galimybė 

atidaryti buriavimo mokyklą, galima jungtis su 

Karaliaus Vilhelmo kanalu – nauji vandens 

turizmo maršrutai kanalu ir mariomis. 

8. Uostas prie Mokyklos gatvės tilto: 

Keleivinis uostas su automobilių 

saugojimo aikštele sezono metu, 

techninio aptarnavimo, saugojimo 

žiemą vieta. 

Klaipėdos savivaldybės administracija/ 

Privatūs partneriai 

Krantinių ilgis 50 metrų, gali švartuotis 10 

laivų. 3600 kvadratinių metrų patalpoje po tiltu 

galima žiemą sutalpinti iki 300 laivų 

Lėšos: 1,5 mln. EUR / 2023 

 Poveikis Iš miesto centro išsikeltų pramoginių laivų 

techninis aptarnavimas ir saugojimas žiemą, 

vasarą – automobilių stovėjimo aikštelė, upės 

tramvajaus prieplauka. 

9. Vandens sporto centras (Kairysis 

krantas tarp Mažojo kaimelio ir 

Liepų g. tilto – priešais Bachmano 

dvaro teritoriją) 

 

Klaipėdos miesto  savivaldybė / Privatus 

verslas - Prieplauka sportiniams laivams. 

Krante iškasamas kaušas, montuojamos 

plaukiojančios prieplaukos 

Krantinių ilgis 100 m. 

Lėšos – 5 mln. EUR / 2025 
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 Poveikis Geresnės sąlygos treniruotis irkluotojams, 

sporto ir rekreacijos kompleksas šiaurės – 

rytų Klaipėdos dalies gyventojams 

10. Ledo rago įlankos uostas Klaipėdos miesto  savivaldybė / Privatus 

verslas- prieplauka sportiniams laivams ir 

kreiserinėms jachtoms 

Lėšos 1,5 mln EUR /2022 

 Poveikis Naujos švartavimo vietos pramoginiams 

laivams, Smiltynės turizmo infrastruktūros 

dalis 

11. Nidos uosto šiaurinio baseino 

galimybių priimti keleivinius laivus 

išplėtimas 

Neringos savivaldybė, Vidaus vandens kelių 

direkcija, AB „Smiltynės perkėla“ 

Finansavimo šaltinis: valstybės investicijos -

SP veiklos optimizavimas; Lėšos:  200 tūkst. 

EUR / 2021 

 Poveikis Geresnės galimybės keleivinio uosto veiklai 

12. Gintaro įlankos pritaikymas 

laivybai: įplaukos kanalo ir įlankos 

akvatorijos valymas, plaukiojanti 

prieplauka – 36 m. 

Neringos savivaldybė, KNNP, Vidaus 

vandens kelių direkcija. 

Lėšų poreikis – 2.000 tūkst. EUR / 2020 

 Poveikis Saugus ir nereikalaujantis didelių investicijų 

uostas Juodkrantėje 

13. Juodkrantės, Preilos, Pervalkos ir 

Alksnynės prieplaukų 

projektavimas ir įrengimas 

Neringos savivaldybė / Privatus verslas. 

Lėšų poreikis – 15.540 tūkst. EUR pagal 

veiksmų plano 2018 – 2020 metais 

skaičiavimus102 

Iki 2030 

 Poveikis Mažųjų uostų tinklas nerijos krante 

14. Nemuno deltos protakų  Rusnės 

saloje valymas, vandens kelias 

aplink salą 

Šilutės rajono savivaldybė, VI Lietuvos 

vandens kelių direkcija, Nemuno deltos 

regioninis parkas 

 
102   /https://www.neringa.lt/go.php/Patvirtinti-teritoriju-planavimo-dokumentai57889; Lapas 67. 

https://www.neringa.lt/go.php/Patvirtinti-teritoriju-planavimo-dokumentai57889
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 Poveikis Pagerėjusi ekologinė situacija – atverti keliai 

žuvų nerštui, naujas turistinis produktas, 

pagerėjusios sąlygos mėgėjiškai žvejybai 

Lentelė Nr. 22 

 


