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ĮVADAS
Kaip atskiras teritorinis vietos savivaldos vienetas Neringa egzistuoja nuo 1961 metų,
kada tuometinės Vyriausybės nutarimu didžiojoje Lietuvai priklausančios Kuršių nerijos dalyje su
Nidos, Preilos, Pervalkos ir Juodkrantės gyvenvietėmis bei Alksnynės viensėdžiu buvo įsteigtas
respublikinio pavaldumo Neringos miestas. Dabartiniu metu ši teritorija oficialiai vadinama
Neringos savivaldybės vardu ir užima 8980,0 ha plotą.
Ypatingas šios savivaldybės bruožas yra tai, kad visa jos teritorija dar 1960 m. buvo
paskelbta kraštovaizdžio draustiniu, 1966 m. kraštovaizdžio draustiniu su specialiu režimu, o 1991
m. balandžio 23 d. Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos nutarimu Nr. I-1244 buvo
priskirta įsteigtam Kuršių nerijos nacionaliniam parkui (toliau KNNP). Be to, 2000 m. lapkričio 29
d. Kuršių nerija, kaip unikali teritorija, turinti išskirtinės vertės kultūrinį kraštovaizdį, UNESCO
Pasaulio paveldo komiteto sprendimu buvo įrašyta į Pasaulio kultūros ir gamtos paveldo sąrašą,
priskiriant ją kultūrinių kraštovaizdžių grupei.
Neringos savivaldybės teritorija tvarkoma vadovaujantis Lietuvos Respublikos
Vyriausybės 1994 m. gruodžio 19 d. nutarimu Nr. 1269 patvirtinta nacionalinio parko planavimo
schema (generaliniu planu), kuri parengta pagal 1992 m. sudarytą ir suderintą su suinteresuotomis
institucijomis KNNP kraštotvarkinio zonavimo koncepciją. Kiti svarbūs Neringos savivaldybės
teritorijos vystymą reguliuojantys dokumentai yra: Neringos miesto infrastruktūros vystymo
programos (1999 m.), Kuršių nerijos nacionalinio parko miškotvarkos projektas (2001 m.),
Neringos savivaldybės strateginis plėtros planas 2007-2013 metams (2007 m.).
Po svarbiausiojo Neringos savivaldybės teritorijos vystymą reglamentuojančio planavimo
dokumento – Kuršių nerijos nacionalinio parko planavimo schemos (generalinio plano) –
patvirtinimo praėjus dešimčiai metų, t. y. 2004 m., Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie
Aplinkos ministerijos organizavo naujų KNNP specialiojo planavimo dokumentų (ribų ir zonų ribų
plano bei tvarkymo plano) projektų rengimą. KNNP specialiojo planavimo dokumentų projektų
sprendinių svarstymo procedūros buvo pradėtos 2005 m.pabaigoje.
Savo ruožtu, Neringos savivaldybės administracija 2006 m. organizavo Neringos
savivaldybės teritorijos ir jos dalių bendrojo plano, taip pat Neringos savivaldybės strateginio
plėtros plano rengimą. Bendrojo plano rengimo konkursą laimėjusi UAB „Urbanistika“, kaip
generalinis rengėjas, šiam darbui vykdyti pasitelkė KTU Architektūros ir statybos institutą,
Lietuvos geografų draugiją bei Vilniaus verslo konsultacinį centrą (naujojo Neringos strateginio
plėtros plano rengėją). Planavimo darbams vadovauti generalinis rengėjas sudarė projekto valdymo
grupę – architektas A. Mituzas (vadovas), kraštotvarkininkas geografas prof. P. Kavaliauskas
(mokslinis vadovas) ir architektas doc. S. Čereškevičius, o nuo 2010 m. architektas doc. Linas
Naujokaitis (projekto koordinatoriai). Koordinacines funkcijas Architektūros ir statybos instituto
rengiamoje dalyje atliko architektas doc. L. Dringelis.
Pirmajam aukščiau minėtų pradėtų naujųjų planavimo dokumentų – KNNP ribų ir zonų
ribų plano projektui, integravusiam iki 2010 m. pasiektus tiek KNNP, tiek Neringos savivaldybės
planavimo bei planų derinimo rezultatus, LR Vyriausybė pritarė 2008 m. lapkričio 5 d., o LR
Seimas patvirtino 2010 m. gruodžio 22 d. nutarimu Nr. XI-1248 (Žin., 2010, Nr. 153-7802)
/įsigaliojo š.m. spalio 31 d./.
Galutinių planavimo dokumentų projektų rengimas dėl dalies sunkiai suderinamų
nuostatų, ypač rekreacijos vystymo bei nerijos kultūrinio kraštovaizdžio apsaugos klausimais,
užtruko. Per tą laiką Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos užsakymu pakoreguotas KNNP
tvarkymo plano projektas. Siekiant tolesnio šių abiejų planų suderinamumo pagal gautas
direktyvines nuorodas (force majeure), buvo pakeisti kai kurie ankstesni tiek 2007 m. savivaldybės
Taryboje patvirtintos Neringos savivaldybės bendrojo plano koncepcijos, tiek 2008 m. parengti
konkretizuoti Bendrojo plano sprendiniai. Dėl to ne visi dabar teikiamos galutinės Bendrojo plano
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redakcijos sprendiniai atitinka rengėjų požiūrį ir jų kaip mokslininkų nuomonę dėl Kuršių nerijos
vystymo.
Rengiant Bendrąjį planą, vadovautasi LR teritorijų planavimo įstatymu (Žin., 2004, Nr.
21-617; 2006, Nr. 66-2429), LR saugomų teritorijų įstatymu (Žin., 2001, Nr. 108-3902), LR
nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymu (Žin., 2004, Nr.153-5571), LR pajūrio juostos
įstatymu (Žin., 2002, Nr. 73-3091, LR turizmo įstatymu (Žin., 2001, Nr. 34-1128; 2002, Nr. 1235507), Miestų ir miestelių teritorijų bendrųjų planų rengimo taisyklėmis (Žin., 2006, Nr. 145-5559),
Savivaldybės teritorijos bendrojo plano rengimo taisyklėmis (Žin., 2007, Nr. 73-2917), Žemės
sklypų pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties, būdų ir pobūdžių specifikacija (Žin., 2006,
Nr. 45-1933), Pagrindinės žemės naudojimo paskirties nustatymo ir keitimo tvarkos aprašu (Žin.,
1999, Nr.83-2471; 2011, Nr.8-333), Saugomų teritorijų tipiniais apsaugos reglamentais (Žin., 2004,
Nr. 131-4704), Kuršių nerijos nacionalinio parko apsaugos reglamentu (Žin., 2002, Nr. 87-3775;
2007, Nr. 120-4916; 2008, Nr. 38-1413), Kuršių nerijos nacionalinio parko ir jo zonų ribų planu
(Žin., 2010, Nr. 153-7802), Kuršių nerijos nacionalinio parko tvarkymo planu (Žin., 2012 Nr. 703592), Kraštovaizdžio politikos krypčių aprašu (Žin., 2004, Nr. 174-6443); Kuršių nerijos
gamtotvarkos planu (2007), Nacionaline turizmo plėtros programa (Žin., 2007, Nr.97-3939), kitais
teisės aktais bei programiniais dokumentais.
Bendrojo plano sprendinių struktūra atitinka planavimo užduotį ir yra pateikiama
dviejuose tomuose:
A. Bendroji naudojimo ir apsaugos sistema;
B. Gyvenviečių1 teritorijų vystymas.
Šis tomas pristato pirmąją Bendojo plano dalį - Bendrąją naudojimo ir apsaugos sistemą.

1

Neringos gyvenviečių terminu Bendrajame plane yra įvardijamos teritorijos apjungiančios istorines
urbanistines jos struktūras, pažymėtas brėžiniuose kaip savivaldybės teritorijos dalys (Nidą, Juodkrantę, Preilą,
Pervalką, Juodkrantę ir Smiltynę), šiuo metu susidedančias iš tokių funkcinių dalių: a) pamario urbanistinio komplekso,
b) pajūrio rekreacinės zonos, b) pamario urbanistinio komplekso rekreacinėms reikmėms tarnaujančių miško parkų, d)
pavienių įvairios paskirties rekreacinės, techninės bei technologinės infrastruktūros, taip pat specialios paskirties
objektų teritorijų, e) pamarį su pajūriu jungiančių komunikacijų tinklo.
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1.1. TERITORIJOS VYSTYMĄ DETERMINUOJANTYS VEIKSNIAI
1.1.1. Kraštovaizdžio identiteto apsauga
1. Kuršių nerijos – nacionalinės ir tarptautinės svarbos teritorijos, gamtinį bei kultūrinį
identitetą (tapatumą, išskirtinumą, atpažįstamumą) arba savotišką jos „vizitinę kortelę“ sukuria
moksliniu bei vizualinio suvokimo požiūriu ypač vertingi jos kraštovaizdžio kompleksai ir objektai.
2. Bendrąjį Kuršių nerijos kraštovaizdžio tapatumą formuoja šie ypatingo dėmesio ir apsaugos
reikalaujantys gamtiniai teritoriniai kompleksai. Tai:
1) Kuršių nerijos Didysis kopagūbris ir jo fragmentai;
2) pamario ragai ir marių įlankos;
3) jūros priekrantė (paplūdimio ir apsauginio pajūrio kopagūbrio kompleksas);
4) išlikę kopose augančių sengirių masyvai.
3. Moksliniu požiūriu pačius vertingiausius ir labiausiai išsiskiriančius gamtinius
kraštovaizdžio objektus sudaro gamtos paveldo objektų statusą turintys arba į tokį statusą
pretenduojantys objektai:
1) geomorfologiniai gamtos paminklai (esami: Vecekrugo kalno kopa, Naglių arba Agilos
kopa, Raganos kalno kopa, Karvaičių kopa, Urbo kalno kopa, Angių kalno kopa,
Skirpsto kopa, Vingio kopa arba Vingkopė, Agilos arba Naglių ragas ir Lydumo ragas;
rekomenduojami: Raganų katilo (Purvynės) defliacinis cirkas, Avinkalnio ragas,
Giedružės kopa, Parnidžio kopa, Grobšto (Negyvoji) kopa, Ievos kalno kopa, Eumo
kalnų kopos;
2) geologiniai gamtos paminklai (esamas – Parnidžio marių mergelio/gitijos atodanga);
3) hidrografiniai gamtos paminklai (rekomenduojamas – Ožkų rago ežerėlis);
4) botaniniai gamtos paminklai (rekomenduojami: buveinės Eglių slėnyje, Dainininkų
slėnyje, Griekynės raguvoje);
5) Lietuvos Raudonosios knygos augalų ir gyvūnų rūšių augaviečių ar radviečių teritorijos
bei santykinai didesnės biologinės įvairovės miškų sklypai.
4. Kuršių nerijos kultūrinio kraštovaizdžio, įrašyto į UNESCO Pasaulio kultūros ir gamtos
paveldo sąrašą, svarbiausi struktūriniai kultūros paveldą reprezentuojantys kraštovaizdžio
kompleksai yra:
1) urbanistinės vietovės – nerijos gyvenviečių (Nidos, Juodkrantės, Preilos, Pervalkos)
istorinės dalys, išsiskiriančios ypač didele universalia verte istoriniu, etnokultūriniu,
architektūriniu, rekreaciniu ir estetiniu požiūriu;
2) istorine funkcine ir kraštovaizdžio architektūrine (estetine) verte pasižyminčios žmogaus
suformuotos unikalaus dydžio ar pobūdžio apsauginės struktūros: apsauginis pajūrio
kopagūbris ir Didžiojo kopagūbrio morfoskulptūrą išryškinantys kalnapušynai.
5. Moksliniu požiūriu vertingiausius ir labiausiai išsiskiriančius kultūrinius kraštovaizdžio
objektus sudaro kultūros paveldo objektų statusą turinčios arba į tokį statusą galinčios pretenduoti
vietos ir objektai:
1) kultūros paveldo vietos (5 kalvelių senovinė gyvenvietė prie Nidos, sklandymo
mokyklos vieta prie Nidos, senosios Nidos, Juodkrantės ir Preilos kapinės, Alksnynės
viensėdis, smėlio užpustytų kaimų vietos, atmintinos karo belaisvių bei miško sodintojų
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barakų vietos, asociacinė istorinė Gintaro įlankos vietovė, pirmasis Lietuvoje
Juodkrantės miško parkas);
2) statinių kompleksai (buvusių viešbučių ir poilsio vilų kompleksai Juodkrantėje ir Nidoje
bei gynybinių statinių kompleksas Alksnynėje);
3) pavieniai statiniai (architektūriniu ar etnokultūriniu požiūriu vertingiausi žvejų namai,
vilos bei kiti pastatai Nidoje, Juodkrantėje, Preiloje ir Pervalkoje);
4) memorialiniai objektai (paminklai G. D. Kuvertui Nidoje ir L. Rėzai Pervalkoje).
6. Palvė (ypač lygi ar silpnai kauburiuota pajūrio palvė) – sudaro raiškesne gamtine
morfostruktūra neišsiskiriančią nerijos dalį – jos gamtinio kraštovaizdžio foną, kurio naudojimo ir
apsaugos koncepcija, esant socialinei – ekonominei motyvacijai bei ekologiniam suderinamumui,
gali skirtis nuo identitetą formuojančių kraštovaizdžio kompleksų.
7. Pagal Kuršių nerijos – Pasaulio kultūros ir gamtos paveldo vietovės – Išskirtinės visuotinės
vertės penktąjį kriterijų Kuršių nerija yra unikalus, lengvai pažeidžiamas jūros, vėjo ir žmogaus
veiklos sąveikoje susidaręs ir toliau besiformuojantis bei formuojamas smėlingas miškingas pajūrio
nerijos kultūrinis kraštovaizdis su mažomis pamario gyvenvietėmis, pasižymintis unikalių gamtos ir
kultūros paveldo vertybių gausa, turintis socialinę ir kultūrinę svarbą.
8. Išskirtinę visuotinę Kuršių nerijos kultūrinio kraštovaizdžio vertę formuoja:
• harmoningą žmogaus ir gamtos sambūvį išreiškianti kultūrinio kraštovaizdžio bendroji
erdvinė struktūra ir savitos raiškios panoramos bei siluetas nuo Kuršių marių pusės;
• kultūriniai dariniai: smėlio užpustyti kaimai ir kitas archeologinis paveldas; senųjų žvejų
kaimų, virtusių kurortinėmis gyvenvietėmis erdvinė – planinė struktūra bei architektūra: senieji
mediniai žvejų namai, XIX a. profesionalios architektūros statiniai – švyturiai, prieplaukos,
bažnyčios, mokyklos, vilos; jūrinio kultūros paveldo elementai;
• natūralūs ir žmogaus pakeisti gamtiniai dariniai: raiškus Didysis kopagūbris ir pavienės
kopos, senųjų parabolinių ir barchaninių kopų reliktai; žmogaus sukurtas apsauginis pajūrio
kopagūbris; pajūrio ir pamario palvės, pamario ragai; sengirės, kalnapušynai; ir kita savita smėlynų
augalija ir gyvūnija, paukščių migracijos kelias;
• kultūrinės tradicijos, vietovės dvasia, tausojantis rekreacinis naudojimas, atspindintys
buvusios bendruomenės gyvenseną.
1.1.2. Teritorijos rekreacinis talpumas
9. Neringos savivaldybės teritorijos natūralus rekreacinis talpumas nustatytas pagal planavimo
praktikoje naudojamus tris leistinos rekreacinės apkrovos nustatymo metodus: 1) skaičiuojant
talpumą pagal pliažams ir kopų parkams (užkopė) skirtos pakrantės plotą, 2) skaičiuojant talpumą
pagal pliažams skirtos pakrantės ilgį ir 3) skaičiuojant talpumą pagal išskirtų miško parkų plotą bei
pobūdį.
10. Skaičiuojant pagal pliažams ir kopų parkams skirtos pakrantės plotą ir visuose pliažuose
naudojant apatinę pakrančių rekreacinio naudojimo technologinio normatyvo ribą šiame
Bendrajame plane nustatytų Neringos pliažų ir kopų parkų teritorijose fiziškai tilptų iki 45 tūkst.
lankytojų. Įvertinus tokio intensyvaus rekreacinio naudojimo ideologinį bei psichologinį
nepriimtinumą nacionaliniame parke ir pritaikius nuo 0,2 (Preila) iki 0,5 (Nida) dydžio korekcijos
koeficientus, taip pat įvertinus pliažų – kopų parkų lankytojų galimą maksimalią dalį (iki 80%),
bendras priimtinas Neringos rekreacinis talpumas pagal pakrantės potencialą galėtų siekti iki 25
tūkstančių lankytojų vienu metu (Nidoje – 12, Preiloje – 1, Pervalkoje – 3, Juodkrantėje – 7,
Alksnynėje – 2).
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11. Skaičiuojant pagal pliažams skirtos pakrantės ilgį gauta panaši priimtina bendra apkrova –
iki 27 tūkstančių lankytojų vienu metu (Nidoje – 10, Preiloje – 2, Pervalkoje – 4, Juodkrantėje – 7,
Alksnynėje – 3).
12. Naudojant šalies bioekologinius normatyvus bei įvertinus galimo srauto sureguliavimo (iki
70-75%) įtaką, šiame Bendrajame plane nustatytų Neringos miško parkų maksimali leistina apkrova
gali siekti iki 8 tūkst. lankytojų (Nida – 2,5; Preila – 0,5; Pervalka – 2,5; Juodkrantė – 2,5).
Įvertinus miško parkų lankytojų galimą maksimalią dalį (iki 50%), bendras priimtinas Neringos
rekreacinis talpumas pagal rekreacinių miškų potencialą siekia iki 16 tūkstančių lankytojų vienu
metu (Nidoje – 6, Preiloje – 1, Pervalkoje – 4, Juodkrantėje – 5). Atsižvelgiant į leidžiamą Neringos
gyvenviečių artimojoje aplinkoje numatytų draustinių miškų ribotą rekreacinį panaudojimą, bendra
galima apkrova turėtų neviršyti 18 tūkstančių lankytojų vienu metu vasaros sezono piko metu.
1.1.3. Socialiniai – ekonominiai veiksniai
13. Neringos savivaldybės socialinę – ekonominę raidą įtakojančiais demografiniais veiksniais
pripažinti šie jos gyventojų struktūros bei dinamikos ypatumai:
1) bendro oficialaus gyventojų skaičiaus didėjimas esant neigiamam vietos gyventojų
natūraliam prieaugiui;
2) santykinai mažos vaikų bei pensijinio amžiaus žmonių dalys bendrame gyventojų
skaičiuje,
3) vyrų persvara savivaldybės gyventojų struktūroje;
4) ryški darbingo amžiaus gyventojų skaičiaus didėjimo ir pensijinio amžiaus žmonių bei
vaikų skaičiaus mažėjimo tendencija, sąlygojama gyvenamąją vietą deklaruojančių
asmenų kokybinės struktūros;
5) situacija, kai daugiau nei pusė (54 %) nuolat gyvenančių Neringoje asmenų yra linkę
išsikelti iš šios gyvenamosios vietovės dėl pernelyg brangaus pragyvenimo, karjeros ir
geresnio atlyginimo siekio, poreikio vaikams suteikti geresnį išsilavinimą;
6) didelis skaičius (virš 30%) asmenų, deklaruojančių savo gyvenamąją vietą Neringos
savivaldybėje, tačiau realiai savivaldybėje ištisus metus negyvenančių,
7) demografinio potencialo vystymosi prognozės, gautos naudojant ARIMA (1,0,0) modelį,
svarbiausi rezultatai:
Metai
2006
2011
2017
2028
1a. Gimusiųjų skaičius
1b. Mirusiųjų skaičius
1c. Tikėtinas gyventojų skaičiaus prieaugis
2a.Tikėtinas atvykusiųjų skaičius
2b. Tikėtinas išvykusiųjų skaičius
2c. Tikėtinas migracijos saldo
3a. Tikėtinas bendras gyventojų skaičius
3b. Tikėtinas formalių gyventojų skaičius
3c. Nuolatinių gyventojų skaičius

30
30
0
196
89
107
3109
908
2280

26
27
-1
136
94
42
3345
1147
2271

24
26
-2
129
100
29
3540
1299
2266

22
25
-3
126
101
25
3789
1530
2259

14. Padaryta prognozė rodo bendro ir formalaus (deklaravusių savo gyvenamąją vietą
Neringoje, tačiau joje negyvenančių) gyventojų skaičiaus didėjimą bei realių gyventojų skaičiaus –
mažėjimą. Pagrindinis bendro gyventojų skaičiaus augimo faktorius yra deklaravusiųjų
gyvenamąsias vietas, bet negyvenančių Neringos savivaldybėje žmonių skaičiaus didėjimas. Pagal
gautą prognozę formalių gyventojų skaičius tolygiai auga per visą prognozavimo laikotarpį.
Pradedant 2019 m. augimo tempai sulėtėja, todėl galima tikėtis, kad ateityje tokių gyventojų
skaičius mažai keisis ir 2028 m. sieks iki 1530 žmonių, ir tai sudarys beveik 40% bendro gyventojų
skaičiaus.
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15. Neringos savivaldybės socialinę – ekonominę raidą įtakojančiais socialiniais kultūriniais
veiksniais pripažinti:
1) santykinai aukštas gyventojų išsilavinimo lygis;
2) nepakankamos kvalifikacijos kėlimo ir įgijimo galimybės;
3) santykinai geras apsirūpinimas gyvenamuoju plotu, esant tendencijai jam mažėti;
4) aštri aprūpinimo socialiniu būstu problema ir savivaldybei priklausančio būsto stygius;
5) kasmet mažėjantis švietimo įstaigas lankančių ir jose dirbančių asmenų skaičius;
6) muziejų, kultūros centrų ir bibliotekų įvairovė, augantis kultūrinių renginių ir lankytojų
skaičius, pakankamai aukšta teikiamų paslaugų kokybė;
7) nepakankamas sveikatos apsaugos infrastruktūros išvystymas, ženklus paslaugų stygius
vasaros sezono metu;
8) itin žemos socialinės išlaidos vienam gyventojui, paklausa socialinio pobūdžio
paslaugoms nėra tenkinama;
9) efektyviai užtikrinamas viešasis saugumas, santykinai mažas skaičius nusikalstamų
veikų bei nusikaltimų, palankus policijos darbo vertinimas.
16. Neringos savivaldybės socialinę – ekonominę raidą įtakojančiais ekonominiais veiksniais
pripažinti:
1) santykinai žemas bedarbystės lygis;
2) didelis darbo rinkos rodiklių sezoniškumas;
3) pakankamai aukštas santykinis materialinių investicijų, tenkančių gyventojui, rodiklis;
4) praktinis pramonės nebuvimas ir menkai išplėtotas statybų sektorius, apspręstas
specifiniu teritorijos statusu;
5) augantis lankytojų, ypač atvykstančių automobiliais, skaičius;
6) nepakankamas vandens transporto ir vandens turizmo galimybių panaudojimas;
7) nekilnojamojo turto (ypač nuomos) paslaugų dominavimas versle bei būsto turistams
nuomos pajamų didelis santykinis svoris bendrose Neringos gyventojų pajamose;
8) palankus teikiamų apgyvendinimo paslaugų kokybės vertinimas;
9) pastovus suteiktų apgyvendinimo paslaugų augimas, išskirtinis turizmo aptarnavimo
paslaugų sektoriaus užimtumas vasaros sezono metu;
10) santykinai išvystytas ir nuolat augantis prekybos sektorius;
11) tradicinio Kuršių nerijos identitetą formuojančių žvejybos ir miškininkystės verslų
silpnėjimas;
12) itin žemos tiesioginės užsienio investicijos.
17. Neringos savivaldybės socialinę – ekonominę raidą įtakojančiais teritoriniais
administraciniais veiksniais pripažinti:
1) Neringos savivaldybės dabartinės administracinės ribos Kuršių mariose (pravesta kranto
linija) neatitikimas normalaus jos vystymo interesams;
2) įvažiavimą į Neringos savivaldybę kontroliuojančio posto lokalizacijos (Alksnynė)
neatitikimas realiai šio administracinio teritorinio vieneto pradžiai (Smiltynė).
18. Svarbiausiu iššūkiu, vispusiškai veikiančiu Neringos savivaldybės raidą, pripažintas
reikšmingas šios savivaldybės statusas – tai ypatingos vertės socialinę – ekonominę plėtrą ribojanti
saugoma teritorija, tačiau kartu tai ir tolesnio tausojančio vystymo reikalaujantis svarbus šalies
kurortas, pasižymintis savitu kurortinės raidos istoriniu paveldu.
1.1.3. Probleminiai arealai
19. Neringos savivaldybės teritorijos bendrojo plano probleminius arealus sudaro spręstini
gamtos ir kultūros paveldo apsaugos klausimai, susieti su rekreacinio naudojimo pobūdžio ir
intensyvumo tikslinimo poreikiu, taip pat urbanistinio bei techninės infrastruktūros vystymo,
________________________________________________________________________________
UAB „Urbanistika“, 2012

8
A. Bendroji naudojimo ir apsaugos sistema: 2. Teritorijos naudojimo ir apsaugos konkretizavimas.
______________________________________________________________________________

Neringos savivaldybės teritorijos ir jos dalių bendrasis planas

socialinės raidos, architektūrinio ar estetinio aplinkos tobulinimo interesais. Tokie kraštotvarkiniai
konfliktai kyla Kuršių nerijos gyvenvietėse, Didžiajame kopagūbryje ir pamario raguose, pajūrio
rekreacinėje juostoje, intensyviai lankomuose, bet neturinčiuose tam tikslui reikalingų tvarkymo
elementų želdynuose ar miškuose, prastai sutvarkytose ar stichiškai lankomose regyklose ir takuose,
techninės infrastruktūros objektuose. Išskirtina paskutiniuoju metu Neringoje atsiradusi nauja
probleminių situacijų grupė – demosocialinė, kurios pagrindinis bruožas yra kai kuriose
gyvenvietėse (Pervalkoje ir Juodkrantėje) besiklostanti anomali situacija, kada didelė dalis (4070%) deklaravusių jose nuolatinę gyvenamąją vietą asmenų iš tikro čia nuolat negyvena.
20. Pagal išaiškintų kraštotvarkinių konfliktų vertinimą bei integravimą nustatyti Neringos
savivaldybės teritorijos probleminiai arealai (1-1 brėžinys) ir apibūdintas kylančių probleminių
situacijų aštrumas santykinėje 3 laipsnių skalėje: 1 – santykinai mažas problemiškumas, 2 –
vidutinis problemiškumas, 3 – santykinai didelis problemiškumas (1.1-1 lentelė).
21. Pagal kraštovaizdžio pobūdį nustatyti probleminiai arealai buvo sugrupuoti į šias
tipologines grupes: 1) gyvenviečių (Nidos, Preilos, Pervalkos ir Juodkrantės), 2) Didžiojo
kopagūbrio ir pamario (Nidos kopų, Bulvikio, Vecekrugo, Karvaičių, Skirpsto, Naglių, Agilos,
Juodkrantės kopų, Eumo ir Alksnynės), 3) pajūrio (Nidos pajūrio, Preilos pajūrio, Pervalkos
pajūrio, Juodkrantės pajūrio ir Alksnynės pajūrio).
1.1-1 lentelė. Neringos savivaldybės probleminių arealų vertinimas
PROBLEMINIAI
AREALAI
I. Nidos gyvenvietės
II. Nidos kopų
pietinė dalis
centrinė dalis
šiaurinė dalis
III. Nidos pajūrio
IV. Bulvikio
V. Preilos gyvenvietės
VI. Vecekrugo
VII. Karvaičių
VIII. Preilos pajūrio
IX. Pervalkos gyvenvietės
X. Skirpsto
XI. Pervalkos pajūrio
XII. Naglių
XIII. Agilos
XIV. Juodkrantės
gyvenvietės
XV. Juodkrantės kopų
pietinė dalis
centrinė dalis
šiaurinė dalis
XVI. Juodkrantės pajūrio
XVII. Eumo
XVIII. Alksnynės
XIX. Alksnynės pajūrio

Probleminių situacijų grupės
Gamtos Kultūros Rekreaapsaugos paveldo
cinė
apsaugos
1
3
3

Demosocialinė

Urbanistinė

-

3

Bendras
Techninės vertinimas
infrastruktūros
2
3

2
3
1
2
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2

1
2
1
1
1
2
1
1
3

3
3
1
3
1
2
1
1
2
1
2
2
2
3

2
1

2
3
1
3
2
1
2
1
3

1
2
2
2
2
1
1
1
2
1
1
2

2
3
1
3
1
2
1
1
1
2
1
2
2
2
3

2
3
2
2
1
2
1

2
1
1
3
-

2
3
2
2
1
2
2

-

2
-

1
1
1
1
2
2

2
3
2
2
1
2
2
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22. Probleminių arealų teritorinė lokalizacija apsprendžia Neringos savivaldybėje teritorijos
probleminius ruožus: Nidos, Preilos, Pervalkos, Naglių, Juodkrantės ir Alksnynės, kuriems
būdingos probleminių situacijų sankaupos su tam tikrais funkciniais erdviniais ryšiais bei
kraštovaizdžio struktūra.
23. Nidos probleminiame ruože svarbiausia: sudaro atskiri šios pamario gyvenvietės
urbanistiniai mazgai bei pavieniai objektai, Nidos gyvenvietės artimosios aplinkos želdynai,
atliekantys miško parko funkcijas, pajūrio rekreacinės zonos urbanizuotas mazgas, krantotvarka,
esantis lėktuvų pakilimo takas, Bulvikio rago renatūralizavimo (supievinimo) poreikis, Parnidžio
kopos apsauga, apžvalgos aikštelė ir saulės laikrodis bei buvusi šiaurinė komunalinė zona.
24. Preilos probleminiame ruože svarbiausia: atskiri pamario gyvenvietės urbanistiniai mazgai,
Preilos gyvenvietės artimos aplinkos želdynai, vizualiai teršianti aplinką komunalinė zona bei
buvusi automobilių stovėjimo aikštelė, nesutvarkyti stichiškai lankomi kraštovaizdžio apžvalgos
takai ir apžvalgos aikštelės Didžiajame kopagūbryje Vecekrugo – Karvaičių kopų ruože,
krantotvarka.
25. Pervalkos probleminiame ruože svarbiausia: problemas formuoja gyvenvietės centrinės
dalies urbanistinis mazgas, marių įlankos užstatymo zona, kuršių buities ekspozicijos (muziejaus)
po atviru dangumi įkūrimas, plėstinos rekreacinės statybos, istorinis žvejų valčių valkos kelias tarp
marių ir jūros, Didžiojo kopagūbrio kalnapušynų išlaikymas, Pervalkos ir Žirgų ragų
renatūralizavimo (supievinimo) poreikis, krantotvarka, anomalinės demosocialinės tendencijos,
gyvenvietės ir rekreacinio naudojimo sistemos bendrojo vystymo dilema.
26. Naglių probleminiame ruože svarbiausia: gamtinio rezervato režimo užtikrinimas,
pažintinio ir mokomojo lankymo organizavimas, užpustytų Naglių kaimo vietų eksponavimas.
27. Juodkrantės probleminiame ruože svarbiausia: atskiri pamario gyvenvietės urbanistiniai
mazgai bei pavieniai objektai, istorinis Juodkrantės miško parkas, kormoranų kolonija, pajūrio
rekreacinės zonos urbanizuota teritorija bei vizualiai teršiančio aplinką šios teritorijos užstatymo
fragmentai, Gintaro įlankos zonos statusas, prie jos esantys vizualinės taršos objektai, garažų
masyvas pietinėje gyvenvietės dalyje, komunalinė zona Griekynės raguvoje, naujoji vandenvietė,
Eumo kopagūbrio kalnapušynų tvarkymas ir lankymo organizavimas.
28. Alksnynės probleminiame ruože svarbiausia: Alksnynės viensėdis ir jo artima aplinka,
kontrolės posto aplinka, prieplaukos įrengimas, pajūrio rekreacinės zonos įrengimas, buvusių
karinių įtvirtinimų eksponavimas, orinė aukštos įtampos linija, didžiosios degvietės tvarkymas,
pagrindinių pamario ir pajūrio rekreacinių zonų teritorinis ryšys.
1.2. TERITORIJOS VYSTYMO TIKSLAI
1.2.1. Bendrosios nuostatos
1. Dėl savo ypatingos kraštovaizdžio konservacinės bei rekreacinės vertės ir geografinių
ypatumų Neringos savivaldybė yra viena labiausiai saugotinų šalies teritorijų, reikalaujančių savitos
tvaraus (tausojančio ir subalansuoto) vystymo strategijos, kurioje gamtiniai ir kultūriniai
konservaciniai nacionalinio parko prioritetai būtų harmonizuoti su tikslinga socialine – ekonomine
bei urbanistine savivaldybės raida. Todėl Neringos savivaldybės teritorijos ir jos dalių bendrajame
plane teikiama raidos koncepcija turi:
1) užtikrinti Pasaulio kultūros ir gamtos paveldo vietovės reikalavimus ir jais apspręsto
gamtos ir kultūros paveldo konservacinių interesų prioriteto principinį išsaugojimą;
2) perimti ir plėtoti KNNP planavimo patirties progresyvias idėjas;
3) užtikrinti Neringos – kurorto statusą turinčios savivaldybės, rekreacinio vystymo
interesus;
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4) išlaikyti vystymo strateginę kryptį gerinant gyvenamosios ir rekreacinės aplinkos kokybę
bei funkcionalumą;
5) įvertinti Kuršių nerijos gyventojų ir lankytojų interesus gyvenamajai ir rekreacinei
aplinkai bei infrastruktūrai;
6) vadovautis racionaliais moksliniais kriterijais;
7) užtikrinti integralų subalansuotą požiūrį į visus Neringos savivaldybės teritorijos vystymo
interesus.
2. Kraštovaizdžio teritorinė apsauga Kuršių nerijoje remiasi jos kraštovaizdžio morfologiniu
rajonavimu, t. y. genetiškai susietų kraštovaizdžio teritorinių kompleksų – kraštovaizdžio apylinkių
– išskyrimu ir svarbiausių konservacinio prioriteto teritorijų (gamtinių rezervatų bei draustinių)
išskyrimu pilname skersiniame nerijos profilyje. Išilginiai morfostruktūriniai Kuršių nerijos
kraštovaizdžio ruožai naudojami nustatant konkretizuotas kraštovaizdžio tvarkymo zonas.
3. Neringos savivaldybės bendrojo plano pagrindinio tikslo – teritorijos tvaraus vystymo
užtikrinimo – realizavimas numato:
3.1. aplinkosaugos plotmėje:
1) išlaikyti ir stiprinti kraštovaizdžio ir biologinės įvairovės bei gamtinio karkaso ir aplinkos
sveikumo palaikymo sistemą;
2) garantuoti efektyvią gamtinių ir kultūrinių vertybių apsaugą ir racionalų kraštovaizdžio
naudojimą
3) užtikrinti tik ekologiškai pagrįstų projektų ir kraštotvarkos programų įgyvendinimą.
3.2. socialinėje plotmėje:
1) suteikti socialinio vystymo impulsą savivaldybės gyvenvietėms;
2) stiprinti savivaldybės demografinį potencialą bei kultūrinį identitetą;
3) mažinti socialinę atskirtį;
3.3. ekonominėje plotmėje:
1) užtikrinti ilgalaikius nustatytus teritorijos paskirties prioritetus ir racionalų žemės
naudojimo balansą;
2) gerinti susisiekimo komunikacijų kokybę;
3) stiprinti rekreacijos ir turizmo, tradicinės žvejybos ir apsauginio pobūdžio miškininkystę;
3.4. erdvinės struktūros vystymo plotmėje:
1) racionaliai paskirstyti teritorijos funkcinio naudojimo prioritetus;
2) užtikrinti tikslingą ir harmoningą gyvenviečių erdvinės struktūros raidą.
1.2.2. Specialiosios nuostatos
4. Neringos savivaldybės teritorijoje nustatyti šie gamtinės aplinkos ir kraštovaizdžio apsaugos
uždaviniai:
1) užtikrinti Kuršių nerijos gamtinio karkaso geoekologinio stuburo – Didžiojo kopagūbrio
– apsaugą, tinkamą naudojimą bei tvarkymą, įskaitant atvirų erdvių formavimą;
2) atkurti natūralų etaloninių pamario palvės, kupstynės bei rumbių gamtinio kraštovaizdžio
kompleksų pobūdį;
3) užtikrinti Natura 2000 teritorijų tikslų įgyvendinimą;
4) išsaugoti kranto zonos gamtos kompleksus, natūralias pelkių ir smėlynų ekosistemas,
intensyvinti ekosistemų apsaugos funkcijas miškuose, formuojant daugiau mišrių
medynų;
5) tinkamai tvarkyti Neringos gyvenviečių vidinius želdynus;
6) mažinti Neringos savivaldybės teritorijoje vandenų, oro bei dirvožemio taršą sprendžiant
teritorijos ir atliekų tvarkymo problemas.
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5. Neringos savivaldybės teritorijoje nustatyti šie kultūros paveldo naudojimo ir apsaugos
uždaviniai:
1) įtvirtinti Kuršių nerijos kultūros paveldo – nacionalinio kultūros turto, vieno iš vietos
gyventojų socialinės bei ekonominės gerovės išteklių ir esminės Neringos savivaldybės
raidos politikos krypties, sampratą;
2) užtikrinti Kuršių nerijos gyvenviečių savitumą, formuojant jose kokybišką gyvenamąją
bei rekreacinę aplinką;
3) išsaugoti atskirų kultūros paveldo objektų identitetą atspindinčią išraišką, medžiagas ir
kitas vertingas jų savybes;
4) pateikti pasiūlymus kultūros paveldo objektų Kuršių nerijoje tinklui optimizuoti ir
savivaldybės saugomiems kultūros paveldo objektams steigti;
5) išlaikyti arba atkurti ypač vertingus nykstančius, sunykusius ar sunaikintus materialaus
kultūros paveldo objektus ar kultūrinio kraštovaizdžio kompleksus;
6) skatinti seniausių kuršiškos (baltiškosios) istorijos archetipų ir tradicijų gaivinimą bei
propagavimą;
7) panaudoti kultūros paveldo objektus bei tradicijas rekreacijos ir ypač pažintinio turizmo
vystymo reikalams.
6. Neringos savivaldybės teritorijoje nustatyti šie socialinės – ekonominės aplinkos vystymo
uždaviniai:
1) užtikrinti aukštesnę gyventojų gyvenimo kokybę, atitinkančią esminiams gyvenimo
gerovės reikalavimams;
2) užtikrinti efektyvų rekreacinių išteklių panaudojimą ir turizmo infrastruktūros vystymą,
skatinant vietinį ir atvykstamąjį turizmą, atgaivinant ir stiprinant Neringos kurorto
istorines gydomąsias funkcijas;
3) išlaikyti ir vystyti tradicinę žvejybą Kuršių mariose bei Baltijos jūroje, skatinant
šiuolaikinės žvejų gamybinės bazės stiprinimą bei žvejybos verslo teikiamų darbo vietų
kūrimą;
4) stiprinti konservacinei bei ekologinei apsaugai, taip pat rekreacinei aplinkai formuoti
orientuotų miškininkystės krypčių plėtrą, ypač didelį dėmesį skiriant numatytų miško
parkų ir kopų parkų įrengimui;
5) optimizuoti Neringos urbanistinei raidai būtinų komunalinių įmonių tinklą bei plėtoti
tradicinius kurorto verslus.
7. Neringos savivaldybės teritorijoje nustatyti šie svarbiausi jos rekreacinio naudojimo
uždaviniai:
1) plėtoti pažintinį turizmą – prioritetinės turizmo krypties nacionaliniame parke ir Pasaulio
kultūros ir gamtos paveldo vietovėje apimtis ir aptarnavimo infrastruktūrą, skiriant
ekoturizmo (pagrindinis objektas – gamtinės teritorijos ir objektai), kultūrinio turizmo
(pagrindinis objektas – Neringos gyvenvietės su kuršių etnokultūros reliktais, tradiciniais
ir naujais kultūros renginiais, kt.) bei kompleksinio turizmo organizavimo formas;
2) atgaivinti ir vystyti turistų ir poilsiautojų apgyvendinimo įstaigų bazę, jų išdėstymo tinklą
ir kokybinę įvairovę, sudarant sąlygas aptarnavimo infrastruktūros plėtrai ;
3) sumažinti disproporcijas tarp vasaros ir kitų sezonų Neringos rekreacinėje apkrovoje,
kuriant žiemos sąlygoms pritaikytą rekreacinę infrastruktūrą;
4) atgaivinti ir vystyti gydomojo ir vaikų poilsio tradicijas;
5) įjungti Neringos vandens ir sausumos turizmo trasas, nakvynės bei aptarnavimo
infrastruktūrą į analogiškus Europos turizmo ir infrastruktūros tinklus.
8. Neringos savivaldybės teritorijoje nustatyti šie svarbiausi susisiekimo infrastruktūros
vystymo uždaviniai:
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1) planuoti minimalią kiekybinę susisiekimo techninės infrastruktūros plėtrą ir maksimalią,
saugų eismą užtikrinančią, jos kokybę;
2) mažinti Neringos gyventojų komunikacinį izoliuotumą, išsaugant nemokamą Neringos
gyventojų persikėlimą į Klaipėdą.;
3) siekti pusiausvyros tarp atvykstančių į Neringą autobusais bei mikroautobusais ir
atvykstančių lengvaisiais automobiliais, išsprendžiant automobilių stovėjimo aikštelių
(įskaitant žemyne) tinklo kūrimo bei srauto reguliavimo problemas, tobulinant ir plėtojant
viešojo transporto infrastruktūros sistemas;
4) suteikti prioritetą vandens ir dviračių transportui bendroje Neringos susisiekimo sistemos
plėtroje bei integruojant jį į europinius susisiekimo tinklus;
5) skatinti teikiamų susisiekimo paslaugų įvairovę;
6) mažinti taršą automobilių išmetamosiomis dujomis, prioritetą teikiant elektra varomų
automobilių transporto vystymui.
9. Neringos savivaldybės teritorijoje nustatyti šie inžinerinės (ryšių, energetikos,
ekoinžinerijos) infrastruktūros vystymo uždaviniai:
1) ryšių plėtojimu padėti kurti informacinę (žinių) visuomenę, užtikrinant kiekvienam
potencialiam vartotojui šios infrastruktūros prieinamumą;
2) užtikrinti elektros energijos tiekimą gyventojams, įmonėms bei organizacijoms, patiriant
mažiausias išlaidas ir sumažinant galimą žalą aplinkai;
3) padidinti elektros energijos tiekimo patikimumą;
4) pasirinkti energijos rūšis, kurios mažintų galimą žalą aplinkai ir atitiktų ekonomiškumo
kriterijus;
5) plačiau panaudoti vietinius atsinaujinančios energijos išteklius;
6) užtikrinti Neringos gyvenviečių aprūpinimą šilumine energija, sumažinant šiluminius
nuostolius tinkluose;
7) užtikrinti optimalų valymo įrenginių, atliekų tvarkymo įmonių ir kitų ekologinės
infrastruktūros objektų išdėstymą, sumažinant jų neigiamą poveikį aplinkai;
8) modernizuoti ir išplėsti vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūrą, užtikrinant
vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo paslaugų prieinamumą gyventojams, įmonėms bei
organizacijoms;
9) patikimai tiekti vartotojams vandenį, kurio kokybė pilnai atitiktų Lietuvos higienos
normų reikalavimus, o išvalytos nuotekos atitiktų aplinkosaugos reikalavimus nuotekoms
tvarkyti;
10) užtikrinti, kad iki 80% buitinio vandens nuotekų, prieš jas išleidžiant į paviršinius
vandens telkinius, būtų išvaloma iki ES normatyvų ribų;
11) optimizuoti atliekų tvarkymą, atskiriant skirtingas atliekų rūšis.
10. Neringos savivaldybės teritorijoje nustatyti šie bendrieji krantotvarkos sistemos
formavimo uždaviniai:
1) užtikrinti gamtinio kraštovaizdžio natūralių krantodaros procesų išsaugojimo prioritetą;
2) suderinti krantosaugos ir krantonaudos priemonių sistemas;
3) užtikrinti krantodaros procesų dinaminį vientisumą;
4) funkciškai diferencijuoti krantosaugos priemones;
11. Neringos savivaldybės teritorijoje nustatyti šie jos urbanistinės struktūros tobulinimo
uždaviniai:
1) tobulinti Neringos gyvenviečių funkcinę struktūrą, teritorijų naudojimą bei infrastruktūrą
rengiant specialiuosius, detaliuosius planus bei techninius projektus;
2) gerinti urbanizuotos aplinkos estetinę kokybę ir ekspozicines savybes;
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3) subalansuoti nerijos gyvenviečių urbanistinę plėtrą, užtikrinant kokybiškas gyvenimo
sąlygas garantuojančios paslaugų infrastruktūros sukūrimą visose Neringos savivaldybės
gyvenvietėse.
1.3. BENDROJI ERDVINĖ KONCEPCIJA
1.3.1. Teritorijos vystymo strategijos tipai
1. Neringos savivaldybės teritorijos naudojimo ir apsaugos erdvinės strategijos formavimo
pagrindu priimta tvaraus (tausojančio ir subalansuoto) vystymo ideologija pritaikyta Kuršių nerijai,
funkciškai sudėtingai, turinčiai ypatingą statusą (nacionalinio parko bei Pasaulio kultūros ir gamtos
paveldo vietovės) teritorijai.
2. Tvaraus vystymo ideologiją atspindinčios strategijos ideologiją, paprastai, išreiškiamą
formule: „socialiniai interesai = ekonominiai interesai = ekologiniai interesai“, Neringos
savivaldybės – saugomos teritorijos, turinčios teisės aktais nustatytą bendrąjį konservacinių
apsaugos interesų prioritetą, – atveju buvo modifikuota. Standartinis lygiaverčio balanso principas
šioje teritorijoje tikslingai transformuotas į jos specifikai adaptuotą išsaugančio balanso principą,
perteikiamą ideologine formule: “konservaciniai2 – ekologiniai interesai = (socialiniai interesai > +
ekonominiai interesai)“.
3. Neringos savivaldybės teritorijos vystymui rekomenduojamo strateginio išsaugančio balanso
principo laikymasis pusiausvyros formavimą orientuotų į konservacinių – ekologinių bei socialinių
– ekonominių interesų grupių harmonijos paieškas ir neleistų įsivyrauti ekonominių interesų
prioritetui, tiek ir jam priešingam nepageidautinam reiškiniui – vienpusiškam socialinio –
ekonominio vystymo ignoravimui.
4. Neringos savivaldybės teritorijos naudojimo ir apsaugos erdvinė strategija formuojama
lokalizuojant šiuos teritorijos vystymo strategijos tipus (1-2 brėžinys):
1) griežtos gamtinės bei kompleksinės konservacijos strategijos tipą, reikalaujantį
rezervato statuso;
2) ribotos gamtinės konservacijos strategijos tipą, reikalaujantį draustinio statuso;
3) ribotos kultūrinės konservacijos strategijos tipą, reikalaujantį draustinio statuso;
4) tausojančio rekreacinio – apsauginio neurbanizuoto vystymo strategijos tipą;
5) pliažų ir užkopės rekreacinio vystymo strategijos tipą;
6) rekreacinio – urbanistinio vystymo strategijos tipą.
5. Svarbiausius Neringos erdvinės koncepcijos struktūrinius elementus išreiškia aukščiau
minėtų teritorijos vystymo strategijos tipų išdėstymo apspręsti funkciniai teritoriniai karkasai (1-2
brėžinys):
5.1. Gamtinis teritorijos karkasas sudarytas iš pagrindinių gamtos apsaugos prioriteto zonų –
Grobšto ir Naglių gamtinių rezervatų bei Karvaičių ir Alksnynės kraštovaizdžio
draustinių. Išskirtinę svarbą Neringos teritorijos gamtosauginėje struktūroje turi jos
gamtinio karkaso geoekologinės takoskyros ašis – Didysis kopagūbris;
5.2. Urbanistinis teritorijos karkasas, komunikacinėmis jungtimis (valstybinės svarbos krašto
keliu, rajoninės bei vietinės svarbos keliais, tranzitiniu dviračiu taku ir kitais svarbiais
komunikacinės infrastruktūros objektais) apjungiantis nerijos gyvenvietes (urbanizuotas
ribotos kultūrinės konservacijos strategijos ir rekreacinio – urbanistinio intensyvaus
vystymo strategijos zonas), tai pat pliažų ir kopų parkų intensyvaus rekreacinio vystymo
strategijos teritorijas.
2

Konservacinė apsauga – unikalių arba tipiškų gamtinio ir (ar) kultūrinio kraštovaizdžio kompleksų bei objektų ir
biologinės įvairovės saugojimas.
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6. Neringos savivaldybės bendrajame plane nustatyta jos teritorijos principinė erdvinė sandara,
atitinka istoriškai susiklosčiusį ir ankstesniais planavimo dokumentais įtvirtintą linijinį lizdinį šios
teritorijos naudojimo modelį, kuriam būdinga tai, kad išilginiame Kuršių nerijos profilyje esantys
atskiri autonomiški urbanizacijos bei intensyvios rekreacijos „lizdai“ (pamario gyvenvietės bei jų
aplinkoje atsiradę urbanistiniai mazgai) yra atskirti plačiais miškų masyvais (nuo kelių iki keliolikos
kilometrų), užtikrinančiomis bendrąjį ekologinį nerijos kraštovaizdžio stabilumą.
7. Neringos savivaldybės teritorijoje šiuo Bendruoju planu nustatoma naudojimo ir apsaugos
strategija, iš esmės, sutampa su LR Seimo 2010 m. gruodžio 22 d, nutarimu Nr. XI-1248 patvirtintu
KNNP ribų ir zonų ribų planu (įsigaliojo 2011 m. spalio 31 d.).
Bendrajame plane, remiantis tikslesne topografine nuotrauka, išaiškintoms naujoms gamtinėms
vertybėms išsaugoti siūloma optimizuoti kai kurių KNNP ribų ir funkcinių zonų plane išskirtų
draustinių ribas (pirmiausia dėl raiškiausios Purvynės mažųjų parabolinių kopų masyvo dalies su
Raganų katilo defliaciniu cirku įjungimo į Angių kalno geomorfologinį draustinį).
8. Neringos savivaldybės teritorijos raidos bendroji strategija formuojama derinant šias
svarbiausias (bazines) vystymo kryptis: 1) gamtinę konservaciją, 2) kultūrinę konservaciją, 3)
rekreaciją. Pagal susiformavusius arba numatomus šių krypčių prioritetus Kuršių nerijos išilginiame
profilyje (1-2 brėžinys) buvo išskirti tokie apibendrinti skirtingą vystymo strategijos struktūrą
turintys Neringos ruožai:
1) griežtos gamtinės konservacijos ruožai (Grobšto, Naglių);
2) ribotos gamtinės (Bulvikio rago – Vecekrugo kopos, Birštvyno rago) arba gamtinės –
kultūrinės (Karvaičių, Eumo, Meškos galvos kopų) konservacijos ruožai;
3) reguliuojamos gamtinės – kultūrinės konservacijos ir tausojančios rekreacijos be
urbanistinio vystymo (Alksnynės) ruožas ;
4) reguliuojamos kultūrinės – gamtinės konservacijos, tausojančios rekreacijos ir riboto
urbanistinio vystymo (Preilos, Pervalkos) ruožai;
5) reguliuojamos kultūrinės – gamtinės konservacijos, intensyvios rekreacijos ir riboto
urbanistinio vystymo (Nidos, Juodkrantės) ruožai .
1.3.2. Funkcinis zonavimas
9. Bendrajame plane buvo pasirinktas polifunkcinio zonavimo būdas, kuris papildo KNNP
specialiojo planavimo dokumentuose teikiamą funkcinių prioritetų zonavimo sistemą:
1) fiksuoti svarbiausias esamas ir galimas teritorijos funkcijas;
2) nustatyti santykinę funkcijų svarbą ir išryškinti prioritetinę funkciją;
3) nustatyti santykinį funkcijų vystymo intensyvumą;
4) teritoriškai lokalizuoti būdingus funkcijų derinius;
5) indeksuoti išskirtų prioritetų zonų bei pozonių funkcinę struktūrą.
10. Neringos savivaldybei nustatytos šios galimos teritorijos naudojimo paskirtys (funkcijos)
bei jų intensyvumo pobūdis (1-3 brėžinys): griežta gamtinė konservacija (gamtiniai rezervatai),
ribota gamtinė konservacija (gamtiniai/kraštovaizdžio draustiniai), ribota kultūrinė konservacija
(kultūriniai/kraštovaizdžio draustiniai), foninė konservacija (Natura 2000 teritorijos), intensyvi
rekreacija, tausojanti rekreacija, ribota tausojanti rekreacija, ribota mokomoji rekreacija, tausojantis
apsauginis miškų ūkis, rekreacinis miškų ūkis, ekosistemų apsaugos/atkūrimo miškų ūkis,
rekreacinis vandenų ūkis, ekosistemų apsaugos vandenų ūkis, intensyvi gyvenamoji/rekreacinė
statyba, ekstensyvi gyvenamoji/rekreacinė statyba, dispersiška gyvenamoji/rekreacinė statyba,
krašto (valstybinės) svarbos komunikacija, rajono (savivaldybės) svarbos komunikacija, turistinė
velokomunikacija, smulki pramonė/verslas, atliekų saugojimas ir tvarkymas, nuotėkų valymas,
muziejinė edukacija, gamtinė ekologinė edukacija, specializuota krašto apsauga, šalies sienos
apsauga.
________________________________________________________________________________
UAB „Urbanistika“, 2012

15
A. Bendroji naudojimo ir apsaugos sistema: 2. Teritorijos naudojimo ir apsaugos konkretizavimas.
______________________________________________________________________________

Neringos savivaldybės teritorijos ir jos dalių bendrasis planas

11. Pagal aukščiau teikiamų teritorijos naudojimo paskirčių (funkcijų) kompleksus, įvertinant
funkcijų prioritetiškumą tarpusavyje ir jų išvystymo intensyvumą, Neringos savivaldybės
teritorijoje nustatyti dviejų lygmenų funkcinių prioritetų arealai:
1) funkcinės zonos, kurių skyrimo pagrindas yra pačios svarbiausios funkcijos (svarbiausio
teritorijos naudojimo prioriteto) lokalizavimas;
2) funkciniai pozoniai, kurių skyrimo pagrindas yra kitų bendrame polifunkciniame
komplekse reikšmingų teritorijos paskirčių lokalizavimo ypatumai.
12. Pagal funkcinių prioritetų erdvinį pasiskirstymą nustatytos šios Bendrojo plano
kartografiniame mastelyje (M 1: 25 000) galimos pažymėti, Neringos savivaldybės teritorijos
naudojimo ir apsaugos zonos pagal svarbiausius teritorijos naudojimo prioritetus:
1) gamtiniai bei gamtiniai kultūriniai (perspektyvoje) rezervatai – vyrauja griežta gamtinė
arba kompleksinė (gamtinė – kultūrinė) konservacija;
2) gamtiniai ir kraštovaizdžio draustiniai – vyrauja ribota gamtinė, dalinai kultūrinė,
konservacija;
3) kultūriniai draustiniai – vyrauja ribota kultūrinė konservacija;
4) ekologinės apsaugos zonos – vyrauja tausojantis apsauginis miškų ūkis;
5) rekreacinė neurbanizuota zona – vyrauja intensyvi arba tausojanti rekreacija komplekse
su rekreaciniu miškų ūkiu;
6) rekreacinių gyvenviečių zona – vyrauja intensyvi arba tausojanti rekreacija komplekse
su gyvenamąja ir rekreacine statyba;
7) rekreacinių kompleksų zona – vyrauja intensyvi arba tausojanti rekreacija komplekse su
rekreacine statyba;
8) vandenviečių zona – vyrauja požeminio vandens gavyba komplekse su tausojančiu
apsauginiu miškų ūkiu;
9) technologinio prioriteto Nidos aviacinės lauko aikštelės (civilinio aerodromo) zona –
vyrauja specializuota komunikacinė funkcija.
13. Funkciniai pozoniai išskirti prioritetinių funkcijų veikimo erdvėje pagal bendrus visų
funkcijų komplekso sudėties ypatumus.
14. Zonų ir pozonių charakteristikos pateiktos jų funkcinio zonavimo indeksais, fiksuojančiais
visas esamas bei galimas funkcijas, jų intensyvumą bei santykinę svarbą (pagal vietą eilėje)
formuojant bendrąją teritorijos tvarkymo politiką.
15. Neringos savivaldybės teritorijoje šiuo Bendruoju planu nustatoma pirmojo prioriteto
funkcinio zonavimo sistema (1-3 brėžinys) yra apspręsta ankstesniame poskyryje (1.3.1) pristatytos
teritorijos naudojimo ir apsaugos strategijos ir iš esmės sutampa su KNNP ribų ir zonų ribų plane
nustatytomis funkcinėmis zonomis.
16. Bendra Neringos savivaldybėje išskirtų svarbiausių funkcinių prioritetų zonų suvestinė
pateikiama 1.1-2 lentelėje.
1.1-2 lentelė. Svarbiausių funkcinių prioritetų zonų pasiskirstymas Neringoje
Funkcinių prioritetų zonos
1. Gamtiniai bei kompleksiniai
(perspektyvoje) rezervatai
2. Gamtiniai ir kraštovaizdžio draustiniai
3. Kultūriniai draustiniai
4. Ekologinės apsaugos zona
5.Rekreacinė neurbanizuota zona*
6.Rekreacinių gyvenviečių zona

Plotas (ha)

Santykinė dalis (%)

1940,11

21,54

5743,78
106,28
199,42
859,79
54,12

63,78
1,18
2,22
9,55
0,6
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7.Rekreacinių kompleksų zona
8.Vandenviečių zona
9.Technologinio prioriteto (civilinio
aerodromo) zona

51,7
44,45

0,57
0,49

6,45

0,07

9006,1
VISO:

(*įskaitant 26,1ha ne
savivaldybės
teritorijoje –
rekreacinio prioriteto
vandens ūkio
paskirties žemė)

100

1.3.3. Kraštovaizdžio apsaugos reglamentavimo nuostatos
17. Kraštovaizdžio apsaugos reglamentavimas sprendžiamas dvejose Bendrojo plano stadijose:
1) koncepcijos stadijoje nustatomais teritorijos vystymo strategijos tipais bei funkcinių
prioritetų zonavimo sistema, sprendžiant principines teritorijos naudojimo ir apsaugos
kryptis, tarp jų lokalizuojant gamtinės ir kultūrinės konservacijos bei ekologinės apsaugos
prioriteto teritorijas;
2) sprendinių konkretizavimo stadijoje nustatomų kraštovaizdžio tvarkymo zonų ir/arba
atskirų funkcinių sklypų detalizuotais reglamentais.
18. Reglamentuojant kraštovaizdžio naudojimą ir apsaugą Neringos savivaldybės teritorijoje
numatoma:
1) užtikrinti teritorijos raidos strateginius tikslus ir tvarų vystymą;
2) remtis nustatyta teritorijos vystymo strategijų bei funkcinių prioritetų sistema;
3) orientuotis į žemės naudojimo tikslinę paskirtį bei naudojimo būdą;
4) panaudoti valstybinių parkų reglamentavimo patirtį;
5) pritaikyti funkcinę kraštotvarkinę kraštovaizdžio tipologiją;
6) nustatyti rekomenduojamas bei skatinamas veiklos formas;
7) nustatyti būtinus aplinkosauginius bei paveldosauginius draudimus ir ribojimus.
19. Taikomą bendriesiems planams standartinę tikslinės žemės naudojimo paskirties, būdų ir
pobūdžių nustatymo sistemą3 būtina adaptuoti išskirtinėms Kuršių nerijos sąlygoms, ją koreguojant
ir papildant.
20. Visa Neringos savivaldybės teritorija yra Kuršių nerijos nacionaliniame parke, todėl joje
taip pat būtina vadovautis LR Vyriausybės 2004 m. patvirtintais tipiniais reglamentais4, kurie
įvardyti kaip kraštovaizdžio tvarkymo zonų, nustatomų planavimo dokumentuose, kraštovaizdžio
apsaugos, naudojimo ir tvarkymo reikalavimais.
21. Neringos savivaldybės teritorijos bendrajame plane kraštovaizdžio apsaugos
reglamentavimo srityje tikslinga:
1) kraštovaizdžio tvarkymo zonavimą glaudžiau susieti su tikslinės žemės paskirties
priskyrimu ir formuoti integruotą teritorijos naudojimo ir apsaugos zonų sistemą visai
Neringos teritorijai;
2) tikslinti ir konkretizuoti urbanistinių draustinių bei rekreacinio prioriteto teritorijų
kraštovaizdžio apsaugos ir naudojimo reglamentus;

3

Dėl žemės sklypų pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties, būdų ir pobūdžių specifikacijos patvirtinimo
pakeitimo. Valstybės žinios, 2006, Nr.45-1633
4
Saugomų teritorijų tipiniai apsaugos reglamentai. Žn., 2004, Nr.131-4704.
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3) detalizuoti gyvenviečių kraštovaizdžio apsaugos reglamentavimą architektūriniu –
statybiniu bei paveldosauginiu požiūriais.
22. Reglamentuojant Neringos savivaldybės teritorijos kultūros paveldo apsaugą ir naudojimą,
būtina įvertinti tai, kad Kuršių nerijos kraštovaizdžiui yra būdinga tam tikrų išilginių jo gamtinės
struktūros bei naudojimo ir tvarkymo juostų sistema vakarų – rytų kryptimi: pajūrio paplūdimys –
apsauginis pajūrio kopagūbris – pajūrio palvė – Didysis kopagūbris – pamario palvė su
dabartinėmis gyvenvietėmis.
23. Įmonių sanitarinės apsaugos zonos (SAZ) turi būti nustatytos ir užregistruotos LR įstatymų
nustatyta tvarka.
24. Jūros ir Kuršių marių krantų apsauga reglamentuojama pagal teisės aktais numatytas5 150300 m ir 3 km kranto apsaugos juostas ir zonas (1-2 brėž.). Šios zonos turėtų būti konkretizuojamos
ir tikslinamos rengiant atitinkamus specialiuosius planus.
2. TERITORIJOS NAUDOJIMO IR APSAUGOS KONKRETIZAVIMAS
2.1. Bendroji funkcinė erdvinė struktūra
1. Neringos savivaldybei nustatoma išskirtinėms Kuršių nerijos sąlygoms pritaikyta bendroji
jos teritorijos naudojimo ir apsaugos zonų sistema pagal žemės naudojimo paskirtis, būdus bei
pobūdžius. Ji diferencijuojama pagal funkciniu zonavimu nustatytų konservacinio, ekologinės
apsaugos rekreacinio ir technologinio prioriteto teritorijų grupes.
2. Konservacinio prioriteto teritorijas sudaro:
konservacinės paskirties žemė (ypač saugomas gamtinis arba kultūrinis kraštovaizdis):
2.1. gamtinių (gamtinių – kultūrinių) rezervatų ir gamtos paveldo objektų sklypai (juose
nustatomi griežtos ir reguliuojamos kraštovaizdžio apsaugos reglamentai) – tai
ypatingos vertės natūralūs gamtiniai kompleksai, reprezentuojantys Kuršių nerijos
Didžiojo kopagūbrio, pamario ragų, kupstynės – rumbių, pakrančių ir palvės
kraštovaizdžio etalonus su būdingomis miškų, pelkių, smėlynų buveinėmis ir
biocenozėmis, retomis augalų ir gyvūnų rūšimis, taip pat asociacinį nerijos
kraštovaizdį su kultūros paveldo elementais;
2.2. kultūros paveldo objektų teritorijos (nustatomi griežtos ir reguliuojamos
kraštovaizdžio apsaugos reglamentai – tai numatomų įrengti ekspozicinių
muziejinių kultūros paveldo kompleksų bei atskirų ypač vertingų kultūros paveldo
objektų teritorijos;
miškų ūkio paskirties žemė (saugomas gamtinis kraštovaizdis):
2.3. ekosistemų apsaugos miškų (pievų, pelkių, smėlynų) plotai/sklypai (juose
nustatomi išsaugančio ir atkuriančio ūkininkavimo kraštovaizdžio tvarkymo
reglamentai) – tai Kuršių nerijos gamtinių bei kraštovaizdžio draustinių gamtiniai
kompleksai: miškai, pievos, pelkės, smėlynai su vertingomis buveinėmis,
biocenozėmis, retomis augalų ir gyvūnų rūšimis;
kitos paskirties žemė (saugomas urbanizuotas kraštovaizdis):
2.4. kultūros paveldo požiūriu vertingų gyvenviečių ar jų dalių sklypai (juose nustatomi
išsaugančiojo, atnaujinančiojo ir pertvarkančiojo kraštovaizdžio tvarkymo
reglamentai) – tai Kuršių nerijos urbanistiniai bei istoriniai draustiniai, turintys
kultūros paveldo vietovių statusą.
3. Ekologinės apsaugos prioriteto teritorijas sudaro:
miškų ūkio paskirties žemė (tausojančio ūkininkavimo gamtinis kraštovaizdis):
5

Jūros krantų apsaugos ir naudojimo nuostatai. Žn., 2000, Nr. 19-473.
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3.1. apsauginių miškų plotai/sklypai (juose nustatomi bendrojo ir specializuoto
apsauginio ūkininkavimo kraštovaizdžio tvarkymo reglamentai) – tai ekologinės
apsaugos zonų ir draustinių dalių, nepasižyminčių konservacine verte bei biologine
įvairove miškai, atliekantys ekologinės ar buferinės apsaugos funkcijas.
4. Rekreacinio prioriteto teritorijas sudaro:
vandens ūkio paskirties žemė (akvalinis rekreacinis kraštovaizdis):
4.1. rekreaciniai jūros ir marių maudyklių vandenys (juose nustatomi ekstensyvaus
pritaikymo akvalinio kraštovaizdžio tvarkymo reglamentai) – tai gyvenviečių
zonose esamų ir numatomų pliažų teritoriniams kompleksams priskiriamos
pakrančių akvatorijų dalys, kurioms netaikomas draustinių (išskyrus mažųjų laivų
uostą, greta esamos keleivinės prieplaukos Juodkrantėje) ar ekologinės apsaugos
režimas;
miškų ūkio paskirties žemė (rekreacinis miško parkų kraštovaizdis):
4.2. rekreacinių miškų plotai/sklypai (juose nustatomi ekstensyvaus ir intensyvaus
pritaikymo kraštovaizdžio tvarkymo reglamentai) – tai Kuršių nerijos rekreacinio
prioriteto zonose išskirtos kuriamų ar numatytų jose sukurti miško parkų, kurių
svarbiausias tikslas yra sąlygų poilsiui gamtoje sudarymas, teritorijos;
kitos paskirties žemė (urbanizuotas arba dalinai urbanizuotas kraštovaizdis):
4.3. rekreaciniu požiūriu vertingų gyvenviečių ar jų dalių sklypai (juose nustatomi
ekstensyvaus ir intensyvaus tvarkymo bei užstatymo kraštovaizdžio tvarkymo
reglamentai) – tai konservacinės vertės neturinčios poilsiui intensyviai naudojamos
Kuršių nerijos gyvenviečių dalys, kuriose prioritetiniais pripažįstami rekreaciniai
interesai bei rekreacinės aplinkos kokybės užtikrinimas;
4.4.
specializuotų
rekreacinių
teritorijų
sklypai
(juose
nustatomi
subnatūralios/neurbanizuojamos ir urbanizuojamos rekreacinės aplinkos
kraštovaizdžio tvarkymo reglamentai) – tai intensyviam rekreacijos vystymui
skirtos teritorijos, kuriose prioritetiniais pripažįstama reikiamos kokybės
rekreacinės aplinkos formavimas, poilsiautojų saugumo užtikrinimas, tinkamas
numatytos veiklos įgyvendinimas.
5. Technologinio prioriteto teritorijas sudaro:
kitos paskirties žemė (technologinis kraštovaizdis, kuriam nustatomi ekstensyviai ir
intensyviai technogenizuotos arba subnatūralios aplinkos kraštovaizdžio tvarkymo reglamentai).
Šiose teritorijose prioritetiniais pripažįstama jose numatytų funkcijų technologijų ir reikalingos tam
infrastruktūros kūrimo reikalavimai, išlaikant principinį formuojamos aplinkos principinį
suderinamumą su Kuršių nerijos kraštovaizdžiu. Neringos savivaldybėje išskirti:
5.1. inžinerinių komunikacijų ir aptarnavimo objektų sklypai (civilinis aerodromas,
vandenvietės, kt.),
5.2. pramonės ir verslo objektų sklypai,
5.3. ekologinės inžinerijos objektų sklypai,
5.4. bendro naudojimo (naujosios kapinės) teritorijų sklypai,
5.5. krašto apsaugos infrastruktūros sklypai.
6. Erdvinė Neringos savivaldybės teritorijos naudojimo ir apsaugos zonų bendroji sistema
nustatyta pagrindiniame bendrojo plano brėžinyje (2-1. brėžinys). Gyvenviečių zonoms ši sistema
detalizuota antroje Bendrojo plano dalyje.
7. Neringos savivaldybėje išskirtų svarbiausių teritorijos naudojimo ir apsaugos zonų suvestinė
pateikiama 2.1-1 lentelėje.
2.1-1 lentelė. Svarbiausių Bendrajame plane nustatytų teritorijos naudojimo ir apsaugos zonų
pasiskirstymas
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Teritorijos naudojimo ir apsaugos zonos

Plotas (ha)

(pagal funkcinį prioritetą bei žemės naudojimo paskirtis ir
būdus)

KONSERVACINIO PRIORITETO TERITORIJOS
C – Konservacinės paskirties žemė:
C1; C3 – Gamtinių bei kompleksinių
(perspektyvoje) rezervatų ir dalies
gamtos paveldo objektų sklypai
C4 – Kultūros paveldo objektų teritorijos
M – Miškų ūkio paskirties žemė:
M(P,S)1 – Ekosistemų apsaugos miškų (pievų,
pelkių, smėlynų) plotai/sklypai
K – Kitos paskirties žemė:
U1 – Kultūros paveldo požiūriu vertingų
gyvenviečių ar jų dalių sklypai
EKOLOGINĖS
APSAUGOS
PRIORITETO
TERITORIJOS
M – Miškų ūkio paskirties žemė:
M(P, S) 3 – Apsauginių miškų (pievų, pelkių,
smėlynų) plotai/sklypai
REKREACINIO PRIORITETO TERITORIJOS
H – Vandens ūkio paskirties žemė:
(šiuo metu nepriklauso savivaldybės teritorijai)

7347,1
2693,7

81,57
29,74

2593,8

28,63

99,9

1,11
47,80

4558,4
4558,4

47,80

95,0

1,06
95,0

1,06
608,2

608,2

6,75
9,29

608,2

9,29
972,0

26,1

10,79
0,29

H2 – Rekreaciniai jūros ir marių maudyklių
26,1
vandenys
736,9
M – Miškų ūkio paskirties žemė:
M2 – Rekreacinių miškų plotai/sklypai
736,9
209,0
K – Kitos paskirties žemė:
U2 – Rekreaciniu požiūriu vertingų gyvenviečių
31,3
ar jų dalių sklypai
R3.1 – Specializuotų rekreacinių teritorijų
126,0
neurbanizuojami sklypai
R3.2 – Specializuotų rekreacinių teritorijų
51,7
urbanizuojami sklypai
TECHNOLOGINIO PRIORITETO TERITORIJOS
78,8
78,8
K – Kitos paskirties žemė:
T – Inžinerinių komunikacijų koridorių ir
54,5
aptarnavimo objektų sklypai
P – Pramonės ir verslo objektų sklypai
6,9
S – Ekologinės inžinerijos objektų sklypai
5,2
B – Bendro naudojimo teritorijų sklypai
2,6
A – Krašto apsaugos infrastruktūros objektų
9,6
sklypai

VISO:

Santykinė dalis
(%)

9006,1
(26,1 ne savivaldybės
teritorijoje)

0,29
9,13
9,13
2,32
0,35
1,40
0,57
0,89
0,89
0,61
0,08
0,06
0,03
0,11

100
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8. Bendrosios funkcinės erdvinės struktūros formavimui numatytos šios gamtinio
kraštovaizdžio tvarkymo priemonių grupės (2-1 brėžinys):
1) atvirų gamtinių erdvių atkūrimas ir palaikymas Didžiajame kopagūbryje buvusioje
degvietėje ties Alksnyne, taip pat buvusios „privalomojo“ ištisinio želdinimo tradicijos
keitimas palaipsniu atviresnių erdvių tinklo formavimu;
2) pakeistų ir ištisai apmiškintų etaloninių nerijos gamtinio kraštovaizdžio kompleksų
(pamario ragų palvės, kupstynės, rumbių) natūralaus pobūdžio atkūrimas, formuojant ir
palaikant numatytuose plotuose pievas su nedidelėmis medžių grupėmis ir pavieniais
medžiais, išlaisvinant nuo savaiminių ar dirbtinių miško želdinių natūralų kupstynės ir
rumbių ruožo reljefą. Būdingo nerijai pamario palvės gamtinio kraštovaizdžio
regeneravimo darbams vykdyti panaudoti Nidos girininkijos patirtį, sukauptą pastaruoju
metu sėkmingai atliekant šios krypties miško tvarkymo darbus Bulvikio rage;
3) kalnapušynų – nerijos vizualinės struktūros ypatumus išryškinančių medynų –
rekonstrukcija, atkūrimas ir palaikymas numatytuose Didžiojo kopagūbrio ruožuose bei
gamtos paminklu siūlomoje paskelbti Giedružės kopoje;
4) kraštovaizdį, pirmiausia Didįjį kopagūbrį darkančių techninių objektų ar jų liekanų
likvidavimas, renatūralizuojant jų teritorijas.
9. Rekomenduojama išskirtinį dėmesį skirti rekreacinio miškų ūkio vystymui. Tai leistų įrengti
siūlomus miško parkus ir tikslingai plėtoti šių zonų rekreacinę infrastruktūrą.
10. Dabartinės savivaldybių ribos Kuršių mariose yra neracionalios ir atspindi tik sovietmečiu
nustatyto administracinio teritorinio skirstymo palikimą, todėl rekomenduojama šią ribą tapatinti su
KNNP ribų ir zonų ribų plane nustatyta nacionalinio parko riba, t. y.:
10.1. pasinaudojant esamu farvaterio ženklinimu savivaldybių ribą mariose sutapdinti su
bujomis Nr. 24 (Nida) -22-20-18-16-14-12-25 (Birštvyno ragas) -23-21-19-10-8-17-11-9-7-5-4-3
(Alksnynė) žymima vandens kelio farvaterio linija;
10.2. pietinėje LR priklausančių marių dalyje savivaldybės ribą fiksuoti statmeniu nuo 24ios bujos į šalies valstybinę sieną;
10.3. šiaurinę ribos mariose atkarpą fiksuoti nuo 3-sios bujos į sąsiaurio tarp nerijos ir
Kiaulės nugaros salos vidurį, toliau paraleliai palei krantą iki statmens nuo Klaipėdos miesto ribos
nerijoje ir šiuo statmeniu iki kranto.
2.2. Bendroji kultūros paveldo tvarkymo ir apsaugos sistema
1. Kuršių nerijos kraštovaizdžiui yra būdinga tam tikrų išilginių jo geomorfologinės
struktūros bei naudojimo ir tvarkymo juostų sistema vakarų – rytų kryptimi: pajūrio paplūdimys –
apsauginis pajūrio kopagūbris – pajūrio palvė – Didysis kopagūbris – pamario palvė su
dabartinėmis gyvenvietėmis , turinti istoriškai susiklosčiusias formavimo, priežiūros, naudojimo ir
tvarkymo tradicijas, yra labai reta ir labai svarbi kultūros paveldo vertingoji savybė, parodanti ne tik
žmogaus nenuilstamą kovą su gamtos stichija, bet ir kultūrinio kraštovaizdžio kūrimo istorinę
patirtį, jo apsaugos bei naudojimo perspektyvines gaires. Kuršių nerijos įtraukimo į UNESCO
Pasaulio kultūros ir gamtos paveldo sąrašą nominacijos dokumentuose taip pat nurodyti šie
pagrindiniai kultūros paveldo elementai: vietovės (žvejų gyvenvietės), kuriose gamtos ir žmogaus
veikla pasižymi ypač didele universalia verte etnokultūriniu, istoriniu ir estetiniu požiūriais;
paminklai: architektūros darbai, unikalaus dydžio apsauginės struktūros, kurios pasižymi
išsiskiriančia verte istoriniu, meniniu ir estetiniu požiūriais; archeologinės vietovės, pirmiausia po
smėliu palaidoti kaimai ir kt.
2. Nustatytos (2-4 brėžinys) išilginės nerijos juostos bei urbanizuoto ir neurbanizuoto
kraštovaizdžio teritorijos išskirtos siekiant teritorijos tvarkymo istorinių tradicijų pagrindu palaikyti
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Kuršių nerijos kraštovaizdžio – Pasaulio paveldo kultūrinio kraštovaizdžio vietovės, kokybės
išsaugojimą ir puoselėjimą.
3. Urbanizuotoms ir neurbanizuotoms, taip pat kultūrinio kraštovaizdžio teritorijoms nustatyti
kraštovaizdžio apsaugos tikslai, bei tvarkybos reglamentai, tvarkymo prioritetinės kryptys ir
priemonės bei statybinės intervencijos ir panaudos galimybės apsauginiame pajūrio pylime, pajūrio
palvėje, didžiajame kopagūbryje, pamario palvės gyvenvietėse (2-4 brėžinys).
4. Neringos teritorijoje esantiems pavieniams archeologijos, istorijos, architektūros dailės ir
kitiems kultūros paveldo objektams bei saugomoms vietovėms (Alksnynė, Juodkrantė, Pervalka,
Nida, Preila), kurių apsaugai įsteigti kultūriniai draustiniai, pagal Nekilnojamojo kultūros paveldo
apsaugos įstatymo (Žin., 1995, 3-37; 2004, 153-5571) bei tarptautinių kultūros paveldo apsaugą
reglamentuojančių dokumentų nuostatas, kultūros paveldo objektų apsaugos pagrindinės kryptys :
4.1. apskaita ir naujų objektų išaiškinimas, inventorizavimas bei įtraukimas į Kultūros vertybių
registrą. Tikslas – ne tik statinių, įvykių vietų, kapinių ir kitokių objektų apskaita, bet ir senųjų
užpustytų arba sunykusių gyvenviečių išaiškinimas. Priemonė tikslui pasiekti – specialieji tyrimai,
iš kurių svarbiausi – archeologijos. Siūloma ištirti ir, nustačius vertingąsias savybes, įrašyti į
Kultūros vertybių registrą šiuos objektus: Karvaičių kalną; Naujųjų Naglių kaimo vietą; Senųjų
Naglių kaimo vietą; Senąsias kapines (į pietvakarius nuo Nidos); Senųjų kapinių vietą (į pietus nuo
Naujųjų Naglių kaimo vietos); Jono kalną; Nuodėmių kalną ir Griekų daubą; senųjų kaimų vietas;
4.2. skelbimas saugomu. Be valstybės saugomų objektų sąrašo, galėtų atsirasti savivaldybės
saugomų objektų sąrašai. Priemonės tikslui pasiekti – paskelbti saugomais svarbius kultūros
paveldo objektus, ypatingą dėmesį skiriant istorinių šio krašto „antspaudų“ išsaugojimui;
4.3. saugojimas – tvarkyba ir naudojimas. Siekiama išsaugoti kultūros vertybės autentišką
išraišką, medžiagą ir kitas vertingąsias savybes. Priemonės – tvarkymo ir naudojimo
reglamentavimas. Kultūros paveldas pagal savo sandarą ir reikšmingumą lemiantį vertingųjų
savybių pobūdį yra nevienalytis. Pavienių paveldo objektų bei kompleksinių paveldo objektų
saugojimą reglamentuoja Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymas. Tokių objektų
tvarkyba vykdoma pagal konkrečiam objektui nustatytus paveldosaugos reikalavimus, įvertinus jų
vertingąsias savybes, įrašytas apskaitos dokumentuose, bei saugomo objekto apsaugos tikslus;
4.4. pažinimas, sklaida. Siekiama sudaryti sąlygas pažinti, suvokti ir skleisti informaciją apie
objektą. Priemonės: kultūrinio ir pažintinio turizmo infrastruktūros plėtojimas, kultūros paveldą
garsinantys renginiai paveldo objektuose ir kt. vietose, informaciniai stendai, kt. Tikslinga sukurti
Alksnynės militarinio palikimo muziejinę ekspoziciją išlikusių Antrojo pasaulinio karo gynybinių
įtvirtinimų bei įrenginių pagrindu, tinkamai juos restauruojant ir pritaikant lankymui. Taip pat
tikslinga eksponuoti Smiltynėje esančias antrojo pasaulinio karo įtvirtinimų liekanas;
4.5. atgaivinimas. Ši kryptis nėra aktuali Neringos teritorijoje, nes nykstančių ir apleistų
kultūros objektų beveik nėra. Tokiems priskiriami pastaraisiais metais išaiškinti ir į Kultūros
vertybių registrą įrašyti militaristinio paveldo objektai bei naujai išaiškinti archeologinio paveldo
objektai. Kultūros paveldo atgaivinimas apima ne tik medžiaginį buvusių objektų atkūrimą, bet ir
pamirštų praeities tradicijų atgaivinimą nacionalinio parko specifikai paryškinti. Ypač skatinamas
seniausiųjų kuršiškos (baltiškosios) istorijos archetipų ir tradicijų gaivinimas bei propagavimas.
Ypatingą dėmesį reikėtų skirti medinės etnoarchitektūros pavyzdžiams, kurie mažiausiai atsparūs
laiko ir naujų statybinių medžiagų poveikiui;
4.6. sunykusių ar sunaikintų kultūros paveldo vertybių atkūrimas. Tokio pobūdžio darbai gali
būti atliekami tik išimtinais atvejais pagal nustatytas neišlikusias vertingąsias savybes, atliekant
tyrimais pagrįstus tvarkomuosius paveldosaugos, statybos ir kraštotvarkos darbus, ypatingą
pažintinę ar konceptualią svarbą galinčių turėti objektų atvejais.
5. Kuršių nerijos gyvenviečių bendras bruožas – fizinis kontaktas su Kuršių mariomis ir
tamprūs komunikaciniai ryšiai su Baltijos jūra. Kiekviena pamario gyvenvietė nuo marių iki jūros
turėjo ir turi daugiau ar mažiau antropogenizuotą/technogenizuotą įtakos zoną (2-4 brėžinys).
________________________________________________________________________________
UAB „Urbanistika“, 2012

22
A. Bendroji naudojimo ir apsaugos sistema: 2. Teritorijos naudojimo ir apsaugos konkretizavimas.
______________________________________________________________________________

Neringos savivaldybės teritorijos ir jos dalių bendrasis planas

6. Gyvenviečių įtakos zonose išilginės kraštovaizdžio kraštotvarkinės juostos (apsauginis
pajūrio pylimas, pajūrio palvė, didysis kopagūbris, pamario palvės-gyvenvietės) laikui bėgant
patyrė nevienodą panaudos intensyvumą bei tvarkymo pobūdį. Priklausomai nuo kraštotvarkinių
juostų istorinės paskirties, panaudojimo intensyvumo ir tvarkymo pobūdžio šių vietovių
kraštotvarkinių juostų raiška ir vertė laikui bėgant tapo skirtinga.
7. Gyvenviečių įtakos zonose išskirtinę etnokultūrinę reikšmę turi pamario palvės gyvenvietės
(Nida, Preila, Pervalka, Juodkrantė, Alksnynė), kurioms, kaip intensyviai urbanizuotiems kultūrinio
kraštovaizdžio teritoriniams kompleksams taikomi Kuršių nerijos nacionalinio parko tvarkymo
plane išskirtų kraštovaizdžio tvarkymo zonų reglamentai, numatantys esmines šių teritorijų
apsaugos ir tvarkymo gaires. Kultūros paveldo objektų tvarkyba ir veikla juose, įvertinus jų
vertingąsias savybes bei saugomo objekto apsaugos tikslus, nustatoma pagal Nekilnojamojo
kultūros paveldo apsaugos įstatymą. Saugomų vietovių – kultūrinių draustinių bei kultūros paveldo
objektų apsauga, tvarkyba ir naudojimas nustatomi vadovaujantis kultūrinių draustinių nuostatais,
kultūros paveldo objektų apsaugos reglamentais bei nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos
specialiojo teritorijų planavimo dokumentais, parengtais vadovaujantis Nekilnojamojo kultūros
paveldo apsaugos specialiojo teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklėmis, patvirtintomis
Lietuvos Respublikos kultūros ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. birželio
23 d. įsakymu Nr. ĮV – 261/D1-322 (Žin., 2005, Nr. 81-2973).
8. Saugomose vietovėse – kultūriniuose draustiniuose – galimi tyrimais pagrįsti tvarkomieji
paveldosaugos, statybos ir kraštotvarkos darbai, išlaikant medžiagiškumą, būdingus puošybos
elementus ir išsaugant autentiškumą bei kitas šių vietovių vertingąsias savybes. Sunykusio istorinio
užstatymo vietose atkuriamas buvęs užstatymas arba, kai nepakanka istorinių duomenų, jos gali būti
užstatomos naujais statiniais išlaikant vyravusį užstatymo pobūdį, pastatų išdėstymą, užstatymo
tankį, gyvenamųjų ir ūkinių pastatų proporcijas, dydžius ir medžiagiškumą, naudojant būdingus
puošybos elementus. Prioritetas teikiamas istorinių valdų (posesijų) išlaikymui arba jų atkūrimui,
formuojant arba pertvarkant senąsias žvejų sodybų ribas ar kitas istorines valdas atitinkančius
sklypus. Kultūriniuose draustiniuose esančių sovietinio laikotarpio pastatų rekonstrukcija atliekama
nedidinant užstatymo tankumo ir pastatų aukščio, skaidant jų tūrius ir matmenis mažėjimo linkme.
9. Kultūros paveldo priežiūra, naudojimas ir tvarkymas Neringoje turi būti vykdomi saugančiojo
tvarkymo pagrindais, plačiau taikant principą „saugoti prižiūrint, naudojant ir tvarkant“, o ne
remtasi tik vienpusiška nuostata „saugoti draudžiant“, kuri kartais pernelyg suvaržo naudojimą ir
užblokuoja realų tvarkymą.
10. Išskirtinį dėmesį būtina atkreipti į gyvenimo būdo, statybinių ir kraštotvarkinių tradicijų
atgaivinimą bei tęstinumą ir formuoti reglamentines nuostatas, padedančias išsaugoti bendrąjį
Kuršių nerijos identitetą ir stabdančias dabar ypač agresyvią kosmopolitizaciją bei kičą.
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2.3. Bendroji rekreacinės infrastruktūros sistema
2.3.1. Rekreacijos6 ir turizmo7 vystymo kryptys
1. Neringos savivaldybėje, atsižvelgiant į jos teritorijos gamtinį, kultūrinį ir socialinį savitumą
bei paskelbimą nacionaliniu parku ir Pasaulio kultūros ir gamtos paveldo objektu, gali būti tęsiama
ir vystoma šių krypčių8 rekreacinė veikla:
1.1. Bendroji rekreacija – tai bendro pobūdžio, jėgas atstatantis įvairaus aktyvumo laipsnio
žmogaus poilsis gamtinėje ar kaimiškoje aplinkoje (kaimo turizmas), nekeliantis papildomų
specialių tikslų;
1.2. Specialių tikslų siekiančios rekreacijos rūšys, tarp jų:
a) pažintinė rekreacija (pažintinis turizmas) – tai kelionės bei poilsis gamtinėje ar
kultūrinėje aplinkoje norint tikslingai pažinti šią aplinką, krašto gamtos ir kultūros paveldo
kompleksus ir objektus, kraštovaizdį, istoriją, išplėsti kultūrinį akiratį, mokytis;
b) sportinė rekreacija (aktyvus poilsis) – tai aktyvus poilsis gamtinėje arba dirbtinėje
aplinkoje, mėgėjiškai žaidžiant sportinius žaidimus, plaukiojant įvairiomis valtimis, vandens
slidėmis, buriuojant ir kt., siekiant fizinės kultūros tikslų, o ne profesionalių sportinių rezultatų;
c) pramoginė ir kultūrinė rekreacija (pramogos, renginiai) – tai poilsis gamtoje ar tam
tikslui pritaikytoje aplinkoje, dalyvaujant įvairaus pobūdžio pramogose ir renginiuose, lankant
specializuotus objektus (miškų ir kopų parkai, muziejai ir kt.);
d) verslinė rekreacija (laisvalaikis gamtoje) – tai verslo požymių galintis įgauti aktyvus
poilsiavimas gamtinėje aplinkoje orientuotas į bioprodukcijos naudojimą, t. y. renkant miško
gėrybes, žūklaujant ir kt.;
e) kurortinė/gydomoji rekreacija (sveikatinimas) – tai poilsis kurortinėse sanatorijose ir
pan., naudojant specialias procedūras, padedančias atstatyti ar pagerinti sveikatą.
2. Bendrasis planas nustato šias KNNP ir Neringos savivaldybės vystymo interesus derinančias
nuostatas:
1) prioritetinį lankymo pažintiniais tikslais skatinimą, propaguojant Kuršių nerijos
gamtinės ir kultūrinės aplinkos savitumus bei vertę;
2) rekreacinės infrastruktūros kokybinį vystymą – didinant aptarnavimo paslaugų kokybės
ir įvairovės lygį, rekonstruojant poilsio įstaigas;
3) ilginančios lankymo sezoną bei sudarančios sąlygas poilsiui ir turizmui plėtoti ištisus
metus, turistinės bei kurortinės (gydomosios – pramoginės – sportinės) infrastruktūros
formavimą;
4) rekreacinių paslaugų prieinamumo įvairiems visuomenės sluoksniams palaikymą,
neapsiribojant turtingojo lankytojų kontingento interesais;
5) vaikų poilsio Neringoje atgaivinimą ir dėmesio jam didinimą, taip pat rekreacinės
infrastruktūros pritaikymo neįgaliesiems programų sudarymą ir įgyvendinimą;
6) tarptautinius ekologinius (Mėlynosios vėliavos ir kt.) reikalavimus atitinkančios
viešosios pliažų infrastruktūros kūrimą ir palaikymą;
6

Rekreacija – žmogaus fizinių ir dvasinių jėgų atgavimo procesas, žmogaus laisvalaikio veikla, kurios tikslas –
poilsiauti, keliauti bei gydytis sanatorijose, kurortuose (LR saugomų teritorijų įstatymas; Žin., 2001, Nr. 108-3902);
7
Turizmas – 1) kelionės būdu organizuojama rekreacinė veikla; 2) bet koks fizinių asmenų keliavimas po šalį ar į kitas
šalis, pažintiniais, profesiniais-dalykiniais, etniniais, kultūriniais, sveikatingumo, religiniais ar specialiais tikslais,
apsistojant bent vienai nakvynei, tačiau ne ilgiau kaip vienerius metus už savo nuolatinės gyvenamosios vietos ribų ir
jei ši veikla nėra mokymasis ar apmokamas darbas lankomoje vietovėje.
8
Rekreacijos krypčių klasifikacija teikiama prisilaikant LR Seimo patvirtintame LR teritorijos bendrajame
(generaliniame) plane priimtos rekreacinės veiklos tikslų įvairovę atspindinčios metodologinės sistemos, atitinkančios
rekreacinio planavimo bei mokslinės literatūros tradicijas. Šios kryptys taip pat įvardintos galimais alternatyviniais
turizmo verslo reguliavimo sferoje naudojamais terminais, pateikiant platesnį išskirtų rekreacinės veiklos krypčių
išaiškinimą.
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7) miško parkų su atitinkama viešąja infrastruktūra sistemos sukūrimą, įskaitant Kuršių
nerijos istorinių miško parkų atkūrimą;
8) dviračių ir pėsčiųjų takų tinklo, kaip ekologiškiausios pažintinio turizmo infrastruktūros,
kūrimą ir vystymą;
9) vandens turizmo gaivinimą ir stiprinimą bei tam reikiamos inžinerinės infrastruktūros
bei investicijų užtikrinimą;
10) gyvenviečių bei rekreacinių teritorijų viešosios infrastruktūros atnaujinimą bei
stiprinimą;
11) Kuršių etninės architektūros bei senųjų vilų – kultūrinio turizmo objektų – apsaugą ir
pritaikymą lankymui, istorinio ir susiformavusio savito rekreacinės architektūros stiliaus
išlaikymą ir vystymą;
12) turistinių ryšių su Kuršių marių rytiniu krantu bei Karaliaučiaus sritimi užtikrinimą ir
intensyvinimą.
3. Neringos rekreacinės infrastruktūros objektai teritoriniu požiūriu skiriami į dvi grupes:
1) sklypinius – apibrėžtuose kompaktiškuose žemės sklypuose veikiančios įvairias
(veiklos, apgyvendinimo, informacijos) rekreacines paslaugas teikiančios įmonės,
įstaigos ar jų kompleksai;
2) linijinius – numatytos ir įrengtos judėjimo rekreaciniais tikslais trasos ar takai.
4. Neringoje perspektyviais laikytini šie sklypiniai rekreacinės infrastruktūros objektai:
4.1. Teikiantys apgyvendinimo paslaugas:
1) viešbučio tipo apgyvendinimo paslaugas (viešbučiai, svečių namai);
2) specialaus apgyvendinimo paslaugas (kempingai, turizmo kompleksai, poilsio
namai, vaikų poilsio kompleksai, jaunimo nakvynės namai, sanatorijos ir pan.);
3) apgyvendinimo gyvenamajame fonde (pas gyventojus) paslaugas.
4.2. Teikiantys rekreacinės veiklos galimybes bei paslaugas:
1) pliažai;
2) miško parkai;
3) vandens turizmo kompleksai (marinos, prieplaukos, laivai);
4) muziejai ir ekspozicijos;
5) sportinės ir gydomosios rekreacijos kompleksai (aikštynai, baseinai, jūros terapijos
bei vandens sporto ir sveikatingumo kompleksai ir pan.);
6) gyvenviečių viešieji želdynai, krantinių promenados, poilsio bei vaikų žaidimo
aikštelės ir pan.
4.3. Teikiantys turizmo informacijos paslaugas (turizmo informacijos, lankytojų centrai).
5. Dėl nacionalinio parko ir Pasaulio kultūros ir gamtos paveldo vietovės statuso Neringos
savivaldybėje išskirtinį vaidmenį vaidina pažintinio turizmo organizavimas, reikalaujantis
apgalvoto ir racionalaus Kuršių nerijos pažintinio turizmo išteklių naudojimo, inovacijų poreikio,
sisteminiais principais pagrįsto tarptautinio marketingo. Būtinas reprezentatyvus linijinių
rekreacinės infrastruktūros objektų – turistinių trasų ir takų – tinklas, kuo pilniau atskleidžiantis
šios unikalios teritorijos gamtinius bei kultūrinius savitumus ir vertybes.
6. Neringos rekreacinės infrastruktūros išvystymo intensyvumo lygį arba leistinas rekreacinės
apkrovos apimtis apsprendžia šie veiksniai:
1) priimta vystymo strategija;
2) nustatyta teritorijos funkcinio zonavimo struktūra;
3) rekreaciniam naudojimui skirtų gamtinių išteklių (pakrančių arba pliažų, miškų,
vandenų) dydžiai;
4) pasirenkami talpumo kriterijai (technologinis, bioekologinis, psichologinis ir pan.) ir
normatyvai;
5) apgyvendinimo infrastruktūros galimybės;
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7. Bendruoju planu nustatytos rekreacinės infrastruktūros vystymo būdai Neringos
savivaldybės teritorijai iš esmės sutampa su KNNP specialiojo planavimo dokumentų bendrosiomis
nuostatomis.
2.3.2. Rekreacijos ir turizmo vystymas
8. Neringos savivaldybės teritorijos bendrąją didžiausią (sezono savaitgalio piko metu)
rekreacinę apkrovą formuoja lankytojų apgyvendinimo galimybės (iki 7 tūkst. vietų) ir tikėtinas
vienadienių lankytojų (iki 2,5 tūkst.; prognozuojama Nidos apkrova – iki 50% šio srauto) skaičius.
Šios apkrovos apimtis pagal prisilaikomą nuosaikaus subalansuoto vystymo koncepciją
skaičiuojamajame Bendrojo plano periode (apie 10 metų) realiai neturėtų viršyti 10 tūkstančių,
paliekant nustatytų rekreacinių išteklių potencialo galimybių patikimai neviršijantį 4-5 tūkst. vietų
rezervą tolimesnei perspektyvai.
9. Bendrosios rekreacijos plėtojimui Neringoje numatoma (2-2 brėžinys):
9.1. Sukurti funkcionalią ir kokybišką pliažų sistemą:
1) sutvarkyti numatytus pajūrio pliažus (12,1 km) (2-2 lentelė), praplečiant Juodkrantės
pliažą į pietus ir pradedant įsisavinti numatytą rezervinį Alksnynės pliažą;
2) įrengti ir tvarkyti Nidos pamario pliažą (ilgis 0,4 km, plotas apie 3 ha);
3) lygiagrečiai visiems pajūrio pliažams įrengti poilsiavimui užkopės zoną ir
aptarnavimo juostą;
4) pastatyti penkias naujas gelbėjimo stotis su medicinos punktais (viso numatomos 9
gelbėjimo stotys);
5) prie pajūrio pliažų įrengti arba išplėsti automobilių stovėjimo aikšteles;
6) tikėtina pliažų apkrova „piko“ dienomis – apie 9-10 tūkst. lankytojų. Tai ženkliai
mažiau už maksimalią leistiną/skaičiuojamą (16-18 tūkst.);
7) numatytoms pliažų zonoms parengti tvarkymo projektus.
2-2.1 lentelė. Numatyti pajūrio pliažai
Parametrai
Ilgis (km)
Plotas* (ha)
Nida
3,5
44,87
Preila
1,6
18,00
Pervalka
2,0
31,90
Juodkrantė
3,8
32,28
Alksnynė
1,2
10,59
Viso:
12,1
127,05
*
Paplūdimių plotai Neringoje dinamiškai kinta, priklausomai nuo jūros srovių ir vėjo poveikio.
Pateikti duomenys pagal topografinę medžiagą, gautą 2007 m.
Gyvenvietė

9.2. Sukurti pilnavertę rekreacinių miškų (ekstensyvaus ir intensyvaus naudojimo miško
parkų) sistemą:
1) miško parkams parengti tvarkymo projektus;
2) įrengti numatytus miško parkus 710 ha plote (2-2.2 lentelė);
3) tikėtina maksimali miško parkų rekreacinė apkrova „piko“ dienomis – 4-6 tūkst.
lankytojų. Tai žymiai mažiau už apskaičiuotą ekologiškai leistiną talpumą (10-12
tūkst.);
2-2.2 lentelė. Numatyti rekreaciniai miškai (miško parkai)
Teritorijos naudojimas
M2.2

M2.1

Viso
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(2-1 brėž)

Intensyvaus naudojimo

Nida
Preila
Pervalka
Juodkrantė
Alksnynė

84,45

Viso:

25,19
93,49
222,89

Ekstensyvaus naudojimo

136,82
87,78
130,59
114,21
17,64
487,04

221,27
87,78
155,78
207,70
37,40
709,93

9.3. Atgaivinti Kuršių nerijoje vaikų poilsį, įrengiant vaikų poilsio stovyklą Pervalkoje.
10. Neringos pliažai ir jų artima aplinka formuojama ir tvarkoma pagal šias pagrindines
nuostatas:
1) pagal lankymo intensyvumą, teikiamų rekreacijos aptarnavimo paslaugų apimtis bei
įvairovę išskirti išvystytos infrastruktūros (Nidos ir Juodkrantės pajūryje) ir minimalios
infrastruktūros (Preilos, Pervalkos, Alksnynės pajūryje ir Nidos pamaryje) pliažų tipai;
2) formuoti šias skirtingo naudojimo ir tvarkymo pobūdžio lygiagrečias krantui juostas:
a) maudymosi zona – atabradas ir paplūdimio šlapioji dalis; b) praėjimo pajūriu juosta –
drėgnoji paplūdimio dalis; c) kaitinimosi saulėje juosta – sausoji paplūdimio dalis; d)
apsauginis pajūrio kopagūbris; e) užkopė – želdiniai su aikštelėmis, kuriose kaitinamasi
saulėje esant vėjuotam orui; d) aptarnavimo ir prekybos įstaigų zona;
3) paslaugų teikimo ruožai formuojami palei privažiavimus ir įėjimus statmenai krantui;
4) pliažuose leidžiamos visos rekreacijos formos, išskyrus keliančias grėsmę pliažo lankytojų
saugumui ir poilsiavimo komfortui – naudojančias variklius, keliančias triukšmą,
teršiančias aplinką (vandens motociklus, vandens slides, vandens motosportą, kt.);
5) pakrantės pliažuose ir apsauginiame pajūrio kopagūbryje privaloma išlaikyti kiek galima
natūralesnį kraštovaizdį – galėtų būti statomi tik aptarnavimui būtini statiniai;
6) apsauginio pajūrio kopagūbrio užkopėje gali būti formuojamos žabtvorėmis apjuostos
smėlio aikštelės – soliariumai.
11. Neringos miško parkai formuojami ir tvarkomi pagal šias nuostatas:
1) Juodkrantės ir Nidos miško parkuose galimos įvairios poilsio praleidimo formos ir
užsiėmimai: ramus pasivaikščiojimas, gražių panoramų stebėjimas, saulės vonios,
iškylavimas (piknikai), lauko žaidimai, mokomasis lankymas, sportinis
pasivaikščiojimas arba sportinis lavinimas (sveikatingumo takai), orientacinis sportas,
pasivažinėjimas dviračiu, pažintinis lankymas (kultūros paveldo, gamtos paminklų,
rekreacijos objektų, kt.), ramus poilsis, grybavimas ir uogavimas (sezono metu),
slidinėjimas (žiemą), kt.;
2) neturinčiuose funkcinio savarankiškumo ir tik pajūrio pliažų rekreacinę tąsą ties Preila ir
Pervalka sudarančiuose arba siauru ruožu prigludusiuose prie Preilos, Pervalkos ir
Alksnynės pamario miško parkuose galimas pasivaikščiojimas, saulės vonios,
iškylavimas (piknikai), lauko žaidimai, grybavimas ir uogavimas (sezono metu), kt.;
3) siekiant išsaugoti Kuršių nerijos miško parkų gamtines savybes, miško parkuose, ypač
ekstensyvaus naudojimo zonose įrenginiai ir statiniai (informaciniai stendai, rodyklės,
pavėsinės, sveikatingumo takų įranga, suolai, šiukšlinės) išdėstomi saikingai, labiausiai
lankomose vietose – prie takų, sveikatingumo trasų, aikštelių, ekspozicijų;
4) miško parkuose turėtų būti formuojamos kraštovaizdžio architektūros požiūriu
nedidelės erdvės, nes nerijos kraštovaizdyje natūraliai yra didelės atviros erdvės –
vaizdai į jūrą, marias, mišku neapaugusios kopos. Didinti atvirų ir pusiau atvirų erdvių
plotus galima labai saikingai, remiantis funkciniais poreikiais;
5) ypatinga svarba teikiama istorinio Juodkrantės miško parko atkūrimui. Galimas
Purvynės miško parko senojo takų tinklo atkūrimas;
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6) miško parkų erdvinė struktūra, statinių išdėstymas turi būti nustatomi, rengiant jų
tvarkymo projektus.
12. Turizmo ir pažintinės rekreacijos plėtojimui (2-2 brėžinys) numatoma:
1) stiprinti pažintinės rekreacijos – prioritetinio Kuršių nerijos naudojimo – statusą ir
galimybes;
2) aktyvinti dviračių turizmo plėtrą, pratęsiant Eurovelo-10 trasą iki pasienio su Rusijos
Federacijos Karaliaučiaus sritimi ir įrengiant naujus takus „gyvenvietė – pajūris“
bei žiedinius apžvalginius takus aplin Nidą ir Pervalką, įrengiant atokvėpio aikšteles
ir bendrą takų ilgį padidinant iki 90 km;
3) organizuoti dviratininkų perkėlimą per Kuršių marias iš Nidos, sujungiant Eurovelo10 trasą su žemyninėmis trasomis „Nemuno dviračių žiedas“ ir kt.;
4) papildyti pėsčiųjų takų tinklą atkarpomis Purvynė – pajūris (Nidoje), į Vecekrugo
kopos regyklą (ties Preila), apžvalgos taku apželdintų kopų viršūnėmis trasa
Karvaičių kopa – Vecekrugo kopa, taku palei pietinį Pervalkos kelią, taku Alksnynė
– pajūrio pliažas. Bendras takų pėstiesiems tinklas išplečiamas iki 60 km, įrengiant
juose naujas regyklas;
5) automobilių turizmui naudoti tik esamus autokelius su kieta danga. Infrastruktūra
skirta aptarnauti trijų kategorijų autoturistams: a) ekskursijoms autobusais, b)
lengvaisiais automobiliais, c) kemperiais;
6) įrengti stovėjimo aikšteles ekskursijų autobusams Nidos ir Juodkrantės gyvenvietėse
ir naudoti „buferines“ automobilių stovėjimo aikšteles pagal paskirtį Neringos
gyvenviečių pakraščiuose, ribojant automobilių statymą viešose erdvėse vasaros
sezono metu;
7) įrengti kempingą, skirtą ekoturizmui Pervalkoje bei numatoma galimybė praplėsti
esamą Nidos kempingą;
8) reguliuoti autoturizmo srautus automobilių stovėjimo aikštelėse naudojant
kontrolinio posto informaciją;
9) tobulinti uostų ir prieplaukų tinklą, vystant Neringos vandens turizmo sistemą;
10) įrengti mažųjų laivų uostą greta esamos keleivinės prieplaukos Juodkrantėje;
11) įrengti žvejų ir mažųjų laivų uostą su aptarnavimo infrastruktūra Preilos įlankos
pakrantėje;
12) žvejų uostus panaudoti ir rekreacinei žvejybai;
13) sudaryti galimybę švartuotis keleiviniams ir ekskursiniams laivams visose Neringos
gyvenvietėse;
14) organizuoti vandens turizmą į rytines Kuršių marių pakrantes. Ateityje – į marių
pakrantes Karaliaučiaus srityje.
13. Sportinės rekreacijos plėtojimui Neringoje numatoma (2-2 brėžinys):
1) įrengti sporto aikštyną Nidoje;
2) įrengti sporto ir vaikų žaidimų aikšteles visose gyvenvietėse.
14. Pramoginės ir kultūrinės rekreacijos plėtojimui numatoma:
1) įrengti Kuršių buities ekspoziciją po atviru dangum (muziejus Pervalkos rago
pakrantėje ir įlankoje);
2) įrengti Alksnynės gynybinio komplekso ekspoziciją;
3) plėsti Neringoje konferencinį turizmą, ypač ne vasaros sezono metu, tam
panaudojant/pritaikant esamą bazę;
4) užbaigti formuoti 1994 m. KNNP planavimo schemoje (generaliniame plane)
patvirtintos Nidos aviacinės lauko aikštelės (civilinio aerodromo) infrastruktūrą.
15. Kurortinės (gydomosios) rekreacijos plėtojimui numatoma:
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1) įrengti jūros terapijos (talosologijos) centrą Nidos pajūryje;
2) centro ir gyvenviečių aplinkoje esančiuose miško parkuose įrengti sveikatingumo
takus, aikšteles.
16. Turistų apgyvendinimui gerinti numatoma:
1) Apgyvendinimo įstaigose iš viso numatoma iki 3,0 tūkst. vietų (2-2.3 lentelė). Tai tik 14
% daugiau už 2007 m. būklę, ir net 47 % mažiau už numatytą prognozę 1994 m. KNNP
generaliniame plane 2005 m.;
2) skatinti privačių gyvenamų namų konversiją į nedidelius pensionus ar oficialias
„B+B“ paslaugų įstaigas;
3) formuoti nuostatas ir kurti teisinę bazę esamų viešbučių bei kitų poilsio įstaigų
pertvarkymo į privačius apartamentų kompleksus stabdymui.
2-2.3 lentelė. Bendras turistų apgyvendinimo skaičius vasarą (tūkst.)
Numatoma
Gyvenvietė
Apgyvendinimo įstaigose
Butuose
Nida
1,80
1,80
Preila
0,30
0,15
Pervalka
0,37
0,20
Juodkrantė
0,61
0,71
Alksnynė
0,01
2,88
2,90

Viso
3,60
0,45
0,57
1,32
5,77

17. Turizmo informacinės infrastruktūros vystymo srityje numatoma:
1) įrengti turizmo informacijos centrą prie kontrolės posto Alksnynėje;
2) įrengti KNNP lankytojų centrą Juodkrantėje prie Gintaro įlankos;
3) prie turizmo informacijos centrų įrengti lauko vizualinės informacijos stendus ir numatyti
vietas laikinam automobilių stovėjimui;
4) kooperuoti veiklą tarp Neringos savivaldybės ir KNNP direkcijos turizmo informacijos
centrų.
18. Numatytos Neringos gyvenviečių kategorijos pagal poilsiautojų ir turistų aptarnavimo
kompleksų jose išvystymą: GA1 – išvystytos infrastruktūros, GA2 – vidutiniškos infrastruktūros,
GA3 – minimalios infrastruktūros. Bendrojo plano laikotarpiui realiausia, kad GA1 kategorijai
priklausys Nida, GA2 – Juodkrantė, GA3 – Preila ir Pervalka. Didžiausią neišnaudotą rekreacinio
vystymo potencialą turinti Pervalkos gyvenvietė numatoma prioritetiškai vystyti ir ateityje ji galėtų
tapti GA2 kategorijos aptarnavimo centru. Alksnynėje numatomas tik nedidelis rekreacinio
aptarnavimo mazgas, formuotinas dabartinio kontrolinio punkto zonoje.
19. Pirmos aptarnavimo kategorijos (GA1) gyvenvietėse būtų:
1) vietų skaičius apgyvendinimo įstaigose ir nuomojamuose butuose virš 2,0 tūkst.;
2) visų kategorijų maitinimo įstaigų kompleksas (įvairaus profilio kavinės, užeigos,
valgyklos, barai ir kt.);
3) išvystyta kultūros ir sporto įstaigų ir įrangos (įskaitant sales) infrastruktūra, yra patalpų
žiemos sezonui, sveikatingumo takų sistemos formavimas;
4) sutvarkytos gamtinės rekreacinės teritorijos, viešosios erdvės gyvenvietėje;
5) vietos gyventojų kiekis ir kvalifikacija pakankamas dirbti aptarnavimo sferoje vasaros
sezono metu.
20. Antrosios aptarnavimo kategorijos (GA2) gyvenvietėse būtų:
1) vietų skaičius apgyvendinimo įstaigose ir nuomojamuose butuose nuo 0,5 iki 2,0 tūkst.;
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2) vystoma kultūros ir sporto įstaigų ir įrangos (įskaitant sales) infrastruktūra, yra patalpų
žiemos sezonui;
3) sutvarkytos gamtinės rekreacinės teritorijos, viešosios erdvės;
4) vietos gyventojų kiekis ir kvalifikacija pakankami dirbti aptarnavimo sferoje vasaros
sezono metu.
21. Trečiosios aptarnavimo kategorijos (GA3) gyvenvietėse numatoma:
1) vietų skaičius apgyvendinimo įstaigose ir nuomojamuose butuose iki 0,5 tūkst.;
2) maitinimo įstaigos;
3) sporto įranga pritaikyta vasaros sezonui;
4) sutvarkytos gamtinės rekreacinės teritorijos, viešosios erdvės;
5) vietos gyventojų kiekis ir kvalifikacija nepakankami dirbti aptarnavimo sferoje vasaros
sezono metu.
2.4. Bendroji susisiekimo infrastruktūros sistema
1. Svarbų vaidmenį Neringoje atliekančios automobilių transporto sistemos organizavimas
siejamas su būtinybe valdyti bei mažinti automobilių srautus, plačiau taikyti kitas susisiekimo rūšis.
Automobilių transporto sistemos plėtra nelaikoma prioritetine.
Dėl neribojamo įvažiavimo į Neringos savivaldybės teritoriją vasaros „piko“ metu absoliuti
poilsiautojų dauguma atvyksta lengvaisiais automobiliais. Nidos gyvenvietėje (neskaitant pajūrio zonos)
vienu metu laikoma iki 2100 automobilių. Bendras poilsiautojų automobilių skaičius Neringos
savivaldybėje „piko“ metu sudaro apie 3700, tuo tarpu bendro naudojimo automobilių stovėjimo
aikštelėse savivaldybės teritorijoje yra tik apie 2300 stovėjimo vietų, todėl automobiliai statomi
chaotiškai, neretai ir draudžiamose vietose.

2. Sekant šiuolaikiniais Europos ir kitų išsivysčiusių šalių pavyzdžiais, taikomos priemonės,
mažinančios atvykstančių į Neringą lengvaisiais automobiliais žmonių dalį bei mažinančios
automobilių naudojimą Neringos savivaldybėje:
1) į Nidą be apribojimų įleidžiami Neringos gyventojų automobiliai bei aptarnaujantys
automobiliai (savivaldybės ir KNNP direkcijos nustatyta tvarka).
2) kitiems automobiliams Nidoje vasaros sezono ar renginių metu nustatomos riboto
judėjimo zonos, į kurias daiktams iškrauti išduodami vienkartiniai leidimai, o
automobiliai statomi automobilių stovėjimo aikštelėse;
3) gali būti numatomos rinkliavų lengvatos autobusams;
4) skatinamas eismas dviračiais ir pėsčiomis, apmokestinant automobilių stovėjimo aikšteles
pajūrio zonoje;
5) skatinamas atvykimas ir išvykimas vandens transportu;
6) sezono metu tarp gyvenviečių ir pliažų organizuojamas susisiekimas ekologišku
transportu (elektriniais traukinukais, kt.);
7) įrengus nustatytą stovėjimo vietų skaičių automobilių stovėjimo aikštelėse, gyvenvietėse
nustatomos riboto naudojimo zonos bei automobilių naudojimo tvarka: poilsiautojai
stovėjimo vietą (panašiai kaip vietą viešbutyje) turi užsisakyti iš anksto, o nesant laisvų
stovėjimo vietų, – atvažiuoti autobusu arba atplaukti laivu;
8) Automobilių įvažiavimą ir stovėjimą aikštelėse tvarko savivaldybės parinktas
operatorius.
3. Automobilių kelių vystymui numatoma:
1) riboti transporto srautus. Esamo kelių ir gatvių tinklo užteks sprendinių galiojimo
laikotarpiui; naujų kelių, jų atkarpų ar papildomų eismo juostų įrengti nereikės;
2) rekonstruoti krašto kelią Nr. 167, nekeičiant kelio plano bei išilginių nuolydžių;
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3) taikyti šiuos pagrindinius techninius parametrus krašto kelio Nr. 167 Smiltynė – Nida
rekonstrukcijai:
Ruožo
pradžia
(km)

Ruožo
pabaiga
(km)

4,534
8,612
8,973
9,047
17,743

8,612
8,973
9,047
17,743
20,902

20,902
31,358
31,540
45,474
50,522

31,358
31,540
45,474
50,522
50,583

Planuojami techniniai parametrai
Kelio
Kelio dangos su
Kelio
kategorija
sustiprintais
juostos
kelkraščiais plotis
plotis
(m)
(m)
III
7
19
V
7
17
III
7
17
III
7
19

Pastaba

Alksnynė
Juodkrantė, žr. „Gyvenviečių
teritorijų vystymas, 2.2.5 skyrelį)

III
III
III
III
III

7
7
7
8
16

19
18
19
19
16

4) kelius į pavienius objektus ne gyvenviečių ribose įrengti pagal IIIv techninės kategorijos
parametrus;
5) rekonstruoti pietinį įvažiavimą į Pervalką;
6) pagerinti Neringos gyvenviečių gatvių būklę, renovuojant dangas, įrengiant ar
sutvarkant šaligatvius, apšvietimą.
4. Eismo saugumui gerinti diegiamos inžinerinės saugaus eismo priemonės:
1) kelyje Nr. 167 Smiltynė – Nida didinamas eismo saugumas sankryžose su keliu į
Alksnynės pliažą, vietiniu keliu, jungiančiu Juodkrantę ir pliažą, Žaliuoju keliu, keliu
Nr. 2211 (privažiuojamasis kelias prie Pervalkos nuo kelio Smiltynė – Nida),
rekonstruojamu vietinės reikšmės keliu į Pervalką, keliu Nr. 2210 (privažiuojamasis
kelias prie Preilos nuo kelio Smiltynė – Nida), Taikos g., Kuverto g., Kuršių g. jas
rekonstruojant taip, kad būtų sumažintas važiavimo greitis ir pagerintos apžvalgos
sąlygos;
2) gyvenvietėse įrengiami greičio mažinimo kalneliai (plato), įspėjamieji ženklai;
3) įrengiami greitį ribojantys ženklai bei ženklai draudžiantys dviratininkų eismą kelyje
Nr. 167 Smiltynė – Nida.
5. Priemonės transporto ir transporto infrastruktūros aptarnavimui:
1) statoma degalinė Juodkrantėje, kurioje būtų teikiamos smulkaus bei vidutinio remonto
paslaugos;
2) įrengiamas automobilių aptarnavimo centras šalia Nidos degalinės.
6. Siekiant, kad gyvenvietės nebūtų perpildytos automobilių ir neprarastų jaukumo bei
unikalumo įvaizdžio, sprendžiamos automobilių stovėjimo problemos:
1) taikoma principinė nuostata: poilsiautojų automobilius draudžiama statyti visur,
išskyrus tam skirtas vietas;
2) iki minimalių būtinų plečiami automobilių stovėjimo aikštelių plotai bei didinamas
stovėjimo vietų skaičius:
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Gyvenvietė
Nida
Juodkrantė
Preila
Pervalka
Alksnynė

Planuojamas orientacinis naujų stovėjimo
vietų skaičius
Gyvenvietėje
Pajūrio zonoje
75
410
150
140
50
80
70
80
0
70
540
920
1460

Reikalingi papildomi plotai, ha
(orientaciniai)
Gyvenvietėje
Pajūrio zonoje
0,35
2,0
0,8
0,5
0,15
0,15
0,2
0,3
0
0,25
1,5
3,2
4,7

3) kur įmanoma, įrengiamos kietos dangos „žaliosios“ („green-grass“) automobilių
stovėjimo aikštelės, t. y. apsėtos žole, daugiausia naudojamos vasaros sezono metu;
4) bendras automobilių stovėjimo vietų skaičius padidės nuo 2300 iki 3700, o aikštelių
užimami plotai – nuo 5 ha iki 8,5 ha.
7. Sutvarkomos automobilių stovėjimo aikštelės prie kelio Nr. 167 Smiltynė – Nida:
1) įrengiama aikštelė kelio 41,7 km kairėje pusėje sudarant galimybę lankyti Vecekrugo
kopą;
2) įrengiama aikštelė ir kelias prie II pasaulinio karo požemių artilerijos įtvirtinimo liekanų
Alksnynėje;
3) vykdant kelio rekonstrukciją. naikinamos Naglių gamtiniame rezervate esančios 3
aikštelės;
8. Sezono metu organizuojami žiediniai maršrutai ekologišku transportu (elektriniais
traukinukais) tarp Nidos ir pliažų, linijinis maršrutas tarp Juodkrantės ir pliažo, o ekonomiškai
pagrindus ir maršrutai Preiloje bei Pervalkoje.
9. Keleivinių autobusų stotis ir stotelės paliekamos esamose vietose.
10. Vykdoma tolesnė dviračių ir pėsčiųjų takų plėtra:
1) įrengiamas dviračių takas Alksnynė – Smiltynė palei marias;
2) įrengiamas dviračių takas Nida – Lietuvos siena (Eurovelo-10 trasos tęsinys
3) vykdoma vietinių takų plėtra gyvenviečių aplinkoje.
11. Atkuriamas ir plėtojamas vandens transportas:
1) išlaikomi garantiniai matmenys (gyliai, kt.) vidaus vandenų kelio ruožuose Atmatos
žiotys – Nida, Nida – Klaipėda, Nida – Juodkrantė, atliekant vagos valymo,
reguliavimo, povandeninius techninius, hidrografinius ir farvaterio ženklinimo darbus;
2) tvarkoma vandens transporto infrastruktūra Nidoje, plėtojant keleivinį uostą,
keleiviniams laivams paliekama esama švartavimosi vieta;
3) įrengiamas Juodkrantės mažųjų laivų uostas ir keleivinė prieplauka;
4) organizuojami keleivinių laivų maršrutai Nida – Juodkrantė – Kaunas bei Nida –
Juodkrantė – Klaipėda;
5) įrengiami žvejų uostai;
6) sutvarkomos esamos prieplaukos gyvenvietėse bei atkuriama prieplauka Alksnynėje.
11. Vystomas ribotas oro transportas:
1) užbaigiama įrengti Nidos aviacinė lauko aikštelė (civilinis aerodromas), pritaikyta
mažosios aviacijos periodiniams ar epizodiniams skrydžiams – skubios medicinos
pagalbos, evakuacijos atvejais, policijos, miškų priežiūros, pasienio apsaugos veiklos
poreikiams;
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2) Nidos aviacinė lauko aikštelė (civilinis aerodromas) ir jos apsaugos zonos tvarkomos
pagal LR Vyriausybės patvirtintas specialiąsias žemės ir miškų naudojimo sąlygas
(Žin., 1992, nr. 22-652);
3) atliekama studija dėl tikslingumo ir galimybių panaudoti jį ribotam pažintiniam oro
turizmui.
2.5. Bendroji inžinerinės infrastruktūros sistema
1. Neringos savivaldybės teritorijoje inžinerinės infrastruktūros ekoinžinerinės dalies
(vandentiekos, nuotekų surinkimo bei valymo sistemos) vystymo svarbiausi uždaviniai yra šie:
1) užtikrinti, kad viešasis vandentiekis ir nuotekų surinkimo paslaugos būtų prieinamos ne
mažiau kaip 95% gyventojų (Žin., 2006, Nr. 82-3261);
2) siekti vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo bei valymo sistemų ekonominio
atsiperkamumo;
3) patikimai tiekti vartotojams vandenį, kurio kokybė pilnai atitiktų Lietuvos higienos
normų HN 24:2003 „Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimus“;
4) surenkamas buitines nuotekas prieš išleidžiant į paviršinius vandenis apvalyti, teršalų
koncentracija neturi viršyti didžiausios leistinos taršos (DLT);
5) užtikrinti, kad iki 80% užteršto vandens nuotekų būtų išvaloma iki ES normatyvų ribų;
6) užtikrinti, kad išleidžiamų į paviršinius vandenis nuotekų kokybė tenkintų ES „Miestų
nuotekų valymo direktyvos“ 91/271/EEC reikalavimus;
7) apvalyti surenkamas lietaus nuotekas prieš išleidžiant jas į paviršinius vandenis;
8) rūšiuoti atliekas, sudarant galimybę jas perdirbti;
9) visomis priemonėmis mažinti nerūšiuotų atliekų kiekius ir jas šalinti regioniniame
sąvartyne.
1.1. Vandentiekos plėtros srityje numatomos šios priemonės (2-3 brėžinys, 2.5-1 lentelė):
1) Nidos ir Juodkrantės gyvenvietėms vystyti atskiras vandentiekio sistemas, Preilai ir
Pervalkai naudoti bendrą vandenvietę;
2) Nidoje plėsti vandentiekio tinklus pajūrio ruože, užžiedinant vandentiekį Purvynės
gatvės rajone;
3) Preiloje ir Pervalkoje pajūrio zonose įrengti gręžinius ir, pagal poreikį, įrengti
vandentiekius, vandens gerinimo įrenginius;
4) Juodkrantėje apjungti dvi atskiras vandentiekio sistemas, plėsti vandentiekio tinklus
pajūrio zonoje bei pačioje gyvenvietėje, įjungti esamą švaraus vandens rezervuarą į
bendrą Juodkrantės vandens tiekimo sistemą;
5) Alksnynės pajūrio zonoje numatyti atskirą vandens tiekimo sistemą;
6) Vystomus vandentiekius pritaikyti gaisrų gesinimui (išskyrus Pervalkos ir Preilos pajūrio
zonas): pagal galimybes sukurti žiedinę struktūrą, parinkti reikiamus vamzdynų
diametrus, įrengti priešgaisrinius hidrantus;
7) tobulinti visose vandenvietėse esamus vandens gerinimo įrenginius;
8) vykdyti nuolatinį eksploatuojamų požeminių vandenų monitoringą;
9) vykdyti tiekiamo vandens kokybės kontrolę ir apie jos rezultatus nuolat teikti
informaciją.
2.5-1 lentelė. Numatoma vandentiekos plėtra Neringos gyvenvietėse
Gyvenvietė
Gatvės pavadinimas
Nida

Pajūrio ruože nuo Taikos g. link G. D.
Kuverto gatvės

Ilgis
(km)
1,2
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Preila
Pervalka
Juodkrantė

Pajūrio ruože nuo G. D. Kuverto gatvės
link Kuršių g.
Tinklo užžiedinimas Purvynės gatvės
rajone
Pajūrio ruože
Pajūrio ruože

1,0

Pajūrio ruože
Tinklo užžiedinimas L. Rėzos gatvės
pietinėje dalyje
Kalno g., L. Rėzos g.
Ievos kalno g.
Viso:

2,5
0,20

0,3
0,8
1,0

1,0
0,2
8,2

1.2. Buitinių nuotekų tvarkymo srityje numatomos šios priemonės (2-3 brėžinys, 2.4-2 lentelė):
1) Nidos, Preilos, Pervalkos ir Juodkrantės nuotekų valymo įrenginius palaikyti gerame
techniniame stovyje;
2) Preilos, Pervalkos ir Alksnynės pajūrio zonoms įrengti atskiras nuotekų surinkimo
sistemas su vietiniais valymo įrenginiais;
3) plėsti nuotekų surinkimo tinklus visose gyvenvietėse;
4) demontuoti seną spaudiminę buitinių nuotekų liniją ir senuosius Pervalkos – Preilos
nuotekų valymo įrenginius;
5) nuotekų valyklose susikaupiantį dumblą išvežti į atitinkamas atliekas perdirbančias
Klaipėdos įmones;
6) vykdyti išleidžiamų į paviršinius vandenis nuotekų kontrolę.
2.5-2 lentelė. Numatoma buitinių nuotekų surinkimo sistemų plėtra Neringos gyvenvietėse
Gyvenvietė
Gatvės pavadinimas, vietovė
Ilgis,
Siurblinė
(km)
(vnt.)
Nida
Pajūrio zonoje
1,3
1
Purvynės gatvės rajone
0,3
0
1
0
Purvynės g. tarp siurblinės ENS-3 ir
numatomų nuotekų valymo įrenginių
Preila
Pietinėje Preilos dalyje ties mažuoju
015
0
Preilos ragu
Pajūrio zonoje
0,4
0
Pervalka
Pietinėje Pervalkos dalyje ties dorių
1,25
1
kapinėmis
Pajūrio zonoje
1,0
0
Juodkrantė
Miško g.
0,2
0
Pajūrio zonoje
2,7
2
Viso:
8,3
4
1.3. Lietaus nuotekų tvarkymo srityje numatomos šios priemonės (2-3 brėžinys, 2.4-3 lentelė):
1) plėsti lietaus nuotekų surinkimo ir tvarkymo sistemą Nidoje ir Juodkrantėje;
2) įrengti penkis naujus lietaus nuotekų valymo įrenginius;
3) įrengti vieną naują išleidėją;
4) įrengti 3,1 km naujų nuotekų surinkimo tinklų.
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2.5-3 lentelė. Numatoma lietaus nuotekų surinkimo sistemų plėtra Neringos gyvenvietėse
Gyvenvietė
Gatvės pavadinimas, vietovė
Ilgis,
Nauji
Nauji
(km)
valymo
išleidėjai
įrenginiai
(vnt.)
(vnt.)
Nida
Purvynės gatvės rajone
0,3
1
0
Skruzdynės g.
0,25
1
1
Pamario g.
0,1
0
0
Naglių g.
0,4
0
0
Taikos g
0,15
1
0
Lomiškio g.
0,25
0
0
Juodkrantė
L. Rėzos g.
0.7
2
0
Kalno g.
0,2
0
0
Miško g.
0,25
0
0
Ievos kalno g.
0,5
0
0
Viso:
3,1
5
1
1.4. Atliekų tvarkymo srityje, siekiant suvaldyti didėjančius atliekų srautus, numatomos šios
priemonės (2-3 brėžinys):
1) atliekų tvarkymui naudotis rekultivuoto Neringos sąvartyną vietoje įrengiantomis atliekų
perkrovimo aikštelėmis, biodegraduojančių atliekų kompostavimo aikštele ir didžiųjų,
pavojingų atliekų priėmimo aikštele;
2) išplėsti konteinerinių aikštelių tinklą, įvertinant tiek gyventojų, tiek poilsiautojų
poreikius, išvystyti konteinerinių aikštelių, skirtų atliekų rūšiavimui tinklą.
Rūšiuojamoms atliekoms naudoti specializuotus konteinerius;
3) buitines atliekas šalinti Klaipėdos regioniniame sąvartyne prieš tai pagal poreikį
pasinaudojant atliekų perkrovimo aikštele;
4) biodegraduojančias (žaliąsias) atliekas atskirti nuo komunalinių atliekų ir šalinti
numatomoje biodegraduojančių atliekų kompostavimo aikštelėje;
5) statybos ir griovimo atliekas išvežti į Klaipėdoje veikiančias atitinkamų atliekų
perdirbimo įmones.
1.5. Bendrajame plane nustatyti tokie ekoinžinerinės infrastruktūros vystymo prioritetai:
1) pastatyti lietaus nuotekų valymo įrenginius Nidoje.
2. Neringos savivaldybės teritorijoje inžinerinės infrastruktūros energetikos dalies (elektros,
dujų ir šilumos tinklai) vystymo svarbiausi uždaviniai yra šie:
1) išspręsti Neringos energetikos problemą, susidariusią dėl buvusios orientacijos į elektrinį
šildymą, - energijos tiekimo nepatikimumo, vietinių energetinių išteklių stokos,
racionalaus kuro šilumos gamybai nebuvimo;
2) užtikrinti elektros energijos tiekimą gyventojams, įmonėms bei organizacijoms
mažiausiomis išlaidomis, minimaliai neigiamai veikiant aplinką;
3) padidinti elektros energijos tiekimo patikimumą;
4) vartotojams pagal poreikį tiekti šiluminę energiją ekonomiškai pagrįstomis kainomis;
5) užtikrinti vietinių energetinių išteklių prieinamumą šiluminės energijos gamybai.
2.1. Elektros tinklų infrastruktūros plėtros srityje numatomos šios priemonės (2-3 brėžinys):
1) numatoma galimybė kabeliuoti 110 kV elektros perdavimo linijos atkarpą per Kuršių
marias iš Klaipėdos į Neringą;
2) numatoma galimybė kabeliuoti elektros perdavimo liniją nuo Alksnynės iki Nidos;
________________________________________________________________________________
UAB „Urbanistika“, 2012

35
A. Bendroji naudojimo ir apsaugos sistema: 2. Teritorijos naudojimo ir apsaugos konkretizavimas.
______________________________________________________________________________

Neringos savivaldybės teritorijos ir jos dalių bendrasis planas

3) numatoma galimybė kabeliuoti elektros perdavimo linijos atšakas į Juodkrantės,
Pervalkos ir Preilos transformatorines pastotes;
4) numatoma galimybė panaikinti esamą ir įrengti naują Nidos transformatorių pastotę;
5) numatoma galimybė rekonstruoti Preilos transformatorių pastotę;
6) numatoma galimybė, kabeliuojant esamą orinę elektros liniją, Alksnynė – Nida jos
vietoje suformuoti požeminių inžinierinių komunikacijų koridorių;
2.2. Dujų ir šilumos tinklų infrastruktūros plėtros srityje numatomos šios priemonės (2-3
brėžinys):
1) tvarkant Neringos miškus susidarančias medienos atliekas, kurias galima panaudoti
kurui, neišvežti už savivaldybės ribų, o naudoti vietinių energetinių poreikių
tenkinimui.
2) numatoma galimybė dujofikuoti Neringos savivaldybę;
3) numatoma galimybė gamtines dujas tiekti skirstomuoju aukšto slėgio dujotiekiu iš
suplanuotos Klaipėdos antrosios dujų skirstymo stoties;
4) kabeliavus elektros liniją Alksnynė-Nida, numatoma galimybė dujotiekį Neringoje
tiesti naujai suformuotu požeminių inžinerinių komunikacijų koridoriumi;
5) numatoma galimybė visose Neringos gyvenamosiose vietovėse įrengti skirstomuosius
dujotiekio tinklus;
6) numatoma galimybė Neringos katilines pritaikyti ir gamtinių dujų kurui;
3. Neringos savivaldybės teritorijoje ryšių infrastruktūros vystymo svarbiausias tikslas –
pasiekti, kad ryšio priemones būtų prieinamos visiems potencialiems vartotojams. Numatomos šios
priemonės (2-3 brėžinys):
1) išplėsti mobilaus daugiakanalio ryšio tinklą, sudarant konkurencines sąlygas mobilaus
ryšio operatoriams;
2) numatoma galimybė ryšio antenas įrenginėti ant ptiešgaisrinės apsaugos stebėjimo bokštų;
3) nestatyti ryšio bokštų ir stiebų ant Didžiojo kopagūbrio, vengti aukštų ryšio stiebų,
suteikiant prioritetą žemesnėms ryšio antenoms;
4) pasiekti, kad tuo pačiu stiebu ar bokštu turėtų galimybę naudotis keli ryšio operatoriai,
išdėstant ant jo kelias ryšio antenas
5) išsaugoti pašto skyrius Juodkrantėje ir Nidoje.
4. Žemės darbai, susiję su inžinerinės infrastruktūros sistemų įrengimu, vykdomi tik paveldo
tvarkybos reglamento PTR 2.13.01:2011 „Archeologinio paveldo tvarkyba“ (Žin., 2011, Nr. 1095162) nustatytais atvejais ir tvarka atlikus privalomus archeologinius tyrimus.
2.6. Krantotvarkos priemonių sistema
1. Neringos savivaldybei priklausančiose Baltijos jūros ir Kuršių marių pakrantėse tikslinga
naudoti selektyvios krantosaugos politiką, paremtą gamtosaugos ir natūralių krantinių procesų
apsaugos prioritetu. Žmogaus kišimasis į natūralius krantinius procesus leistinas tik tuomet, kai
iškyla tiesioginė stichinių nelaimių grėsmė pakrantės gyventojams ir nėra kitų priemonių išvengti
šios grėsmės. Natūralūs krantiniai procesai pripažįstami saugotina gamtine vertybe, kaip tai krantų
dinamikos atžvilgiu numato Helsinkio komisijos rekomendacijos (HELCOM, 1996).
2. Netikslinga įgyvendinti neefektyvias, brangias, kraštovaizdį darkančias, taršos židinius
formuojančias ir gamtinių procesų eigą sutrikdančias bei gretimų kranto ruožų ardymą skatinančias
„gelžbetoninės“ krantosaugos priemonių sistemas (statyti būnas, bangolaužius, krantines ir pan.).
Minėtas priemones geriau keisti morfolitodinaminių procesų reguliavimu gamtinių analogų
pavyzdžiu bei degradavusių kranto zonos morfoformų (apsauginio kopagūbrio, paplūdimių, sėklių
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ir kt.) regeneracija, naujų geoformų kūrimu, kranto linijos optimizavimu. „Gelžbetoninės“
krantosaugos priemonės Kuršių nerijoje išimties tvarka toleruotinos tik Kuršių marių pakrantėje ties
gyvenvietėmis, kur jos gali atlikti ne vien apsaugines bet ir rekreacines (promenadines, žvejybines
ir pan.) funkcijas.
3. Krantotvarkos priemonių visuma turi užtikrinti subalansuotą kranto zonos tvarkymą ir
apsaugą, atsižvelgiant į krantinių procesų dinaminį vientisumą ir natūralias kranto zonos vystymosi
tendencijas.
4.

Numatyta Baltijos jūros krantų krantotvarkos priemonių sistema (2-3 brėžinys):
1) jūrinio kranto apsaugai nenaudoti „kietų“ krantosauginių priemonių (būnų,
bangolaužių, krantinių, bangų atblokšties sienelių ir kt.);
2) saugoti apsauginio pajūrio kopagūbrio vientisumą, o jį pažeidus audroms ar žmogui,
nedelsiant atkurti, pastoviai tvirtinti jį šakų klojiniais arba šakų klojiniais ir
žabtvorėmis, ypač smarkiai išpustytose (>5% ploto) atkarpose;
3) atkurti paplūdimius ir apsauginį pajūrio kopagūbrį stipriai pažeistuose ruožuose tarp
Giedružės ir Vecekrugo kopų, ties Mažąja Preilos įlanka, tarp Jono ir Ievos kalnų bei
ties Kopgaliu.;
4) atstatyti informacines priemones – atkurti miško kvartalines linijas žyminčių ženklų
sistemą krante.;
5) likviduoti kranto būklę bloginančius objektus – pašalinti įvairius liekaninius statinius
ar šiukšlių sankaupas;
6) išskaidyti koncentruotus poilsiautojų srautus rekreacinėse jūros kranto zonose, plečiant
jose rekreacinės infrastruktūros tinklą, tuo pačiu labiau išsklaidant poilsiautojų srautą
išilgai pliažų;
7) atnaujinti specialiosioms tarnyboms reikalingus privažiavimus prie jūros;
8) reguliuoti lankytojų srautą – siekiant sumažinti lankymą neleistinose vietose, ypač
gamtiniuose rezervatuose, uždaryti takus bei proskynas, vedančias prie jūros.

5.

Numatyta Kuršių marių krantų krantotvarkos priemonių sistema (2-3 brėžinys):
1) saugoti gamtinius (natūralius krantinius) procesus – nesikišti į natūralius krantinius
procesus, draudžiant bet kokį kranto tvirtinimą ar pertvarkymą visuose Kuršių marių
pakrantės ruožuose ties gamtiniais rezervatais, gamtiniais ir kraštovaizdžio
draustiniais;
2) naudoti biologines kranto apsaugos priemones – taikyti biotechnines kranto
stabilizavimo technologijas, orientuotas į marių bangas gesinančių nendrynų ar kitų
makrofitų sąžalynų dirbtinį kūrimą, stiprinti kranto želdinius (karklus, kt.) Bulvikio
rago pietinėje pakrantėje ir Lybio įlankos šiaurinėje dalyje ties Eumo kalnu;
3) marių krantus ties gyvenvietėmis tvirtinti krantinėmis – promenadomis, kurios atlieka
ir rekreacines funkcijas, statyti tik ažūrinio tipo prieplaukas ar pirsus;
4) rekonstruoti blogos techninės būklės 30 metų senumo Preilos ir Pervalkos krantines.
Rekonstruojant krantines, būtina krantinių alsuojančiame grunte (aeracijos zonoje)
įrengti drenažo sistemą bei atsižvelgti į Kuršių marių daugiametes vandens lygio
kilimo tendencijas;
5) tvirtinant krantus panaudoti geotechnines priemones – sudaryti dirbtines kranto
morfoformas ten, kur vyksta ypač stiprus kranto ir priekrantės ardymas (Bulvikio rago
pietinėje pusėje, taip pat ties šiauriniais Preilos, Pervalkos ir Juodkrantės gyvenviečių
pakraščiais);
6) likviduoti kranto būklę bloginančius objektus – pašalinti įvairius liekaninius statinius,
gelžbetonio laužo ar randamų buitinių atliekų (šiukšlių) sankaupas, pirmiausia
Bulvikio ir Lybio raguose;

________________________________________________________________________________
UAB „Urbanistika“, 2012

37
A. Bendroji naudojimo ir apsaugos sistema: 2. Teritorijos naudojimo ir apsaugos konkretizavimas.
______________________________________________________________________________

Neringos savivaldybės teritorijos ir jos dalių bendrasis planas

7) reguliuoti lankytojų srautą – uždaryti takus bei proskynas, vedančias prie marių (kelio
užtvarom, kuolais ar kitomis priemonėmis), siekiant sumažinti lankymą neleistinose
vietose, ypač gamtiniuose rezervatuose;
8) vykdyti krantinių procesų monitoringą visuose skirtinguose kranto zonos
vietovaizdžiuose (pirmiausia Bulvikio rage ir Juodkrantėje) su reguliariu stebėjimu
žiemos, pavasario ir rudens periodais ir sukurti ledo dreifo prognozės bei perspėjimo
sistemą.
2.7. Gaisrinė sauga
1) Neringos savivaldybėje valstybinės reikšmės objektų nėra, tačiau rizikos objektams priskirti
valstybės sienos apsaugos objektai – pasienio postai, Neringos savivaldybės teritorijoje esantys
kultūros paveldo objektai, miškai.
2) Neringos savivaldybės teritorijoje esančiuose kultūros paveldo statiniuose ir kituose paveldo
objektuose gaisrinė sauga užtikrinama laikantis reikalavimų, nustatytų Gaisro aptikimo ir sistemų
projektavimo ir įrengimo taisyklėmis, patvirtintomis Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo
departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2007 m. vasario 22 d. įsakymu Nr. 1-66.
Parengti kultūros paveldo objektų (pirmiausia medinės architektūros ir saugomų kultūros paveldo
statinių) priešgaisrinės saugos planus, juose numatant prevencines (organizacines, statybos ir
technines) priemones pagal nustatytus galimus rizikos veiksnius. Tokius priešgaisrinės saugos
planus parengti dalyvaujant Priešgaisrinės apsaugos gelbėjimo tarnybų, Neringos savivaldybės
paveldosaugos ir už statinių naudojimo priežiūrą atsakingiems specialistams, Kultūros paveldo
departamento prie Kultūros ministerijos Klaipėdos teritorinio padalinio specialistams bei kultūros
paveldo objektų valdytojams.
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