
 

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ 

 

N U T A R I M A S 

DĖL KAUNO MARIŲ REGIONINIO PARKO IR JO ZONŲ BEI BUFERINĖS APSAUGOS 

ZONOS RIBŲ PLANO PATVIRTINIMO 

 

2005 m. spalio 12 d. Nr. 1083 

Vilnius 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo (Žin., 1995, Nr. 107-

2391; 2004, Nr. 21-617) 18 straipsniu, 28 straipsnio 3 dalimi ir Lietuvos Respublikos saugomų 

teritorijų įstatymo (Žin., 1993, Nr. 63-1188; 2001, Nr. 108-3902) 28 straipsnio 6 dalies nuostatomis, 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė n u t a r i a:  

1. Patvirtinti Kauno marių regioninio parko ir jo zonų bei buferinės apsaugos zonos ribų 

planą pagal Aplinkos ministerijos pateiktą planą (pridedama). 

2. Nustatyti, kad Kauno marių regioniniame parke konservacinio prioriteto zoną sudaro 

Kauno marių ir Strėvos kraštovaizdžio draustiniai, Karčiupio, Uolės ir Pravienos hidrografiniai 

draustiniai, Dabintos, Piliuonos ir Gastilionių botaniniai-zoologiniai draustiniai, Arlaviškių 

ornitologinis draustinis, Arlaviškių botaninis draustinis, Pažaislio ir Kauno tvirtovės V forto 

architektūriniai draustiniai, Palemono gynybinių įtvirtinimų, Surgantiškės ir Kapitoniškių iškyšulio 

archeologiniai draustiniai bei Kapitoniškių etnokultūrinis draustinis, kurių tikslai yra šie: 

2.1. Kauno marių kraštovaizdžio draustinio tikslas – išsaugoti natūraliausią Kauno marių 

centrinę dalį su aukštais Nemuno slėnio šlaitais, didžiosiomis atodangomis Rumšiškių miške, slėnio 

šlaitams būdingų augaviečių miškus (Vaišvydavos ir Rumšiškių miško pakraščiai);  

2.2. Strėvos kraštovaizdžio draustinio tikslas – išsaugoti vaizdingą Strėvos žemupio slėnį, 

pakrančių miškus, juose susiformavusius vertingus augalijos kompleksus, archeologijos ir kitas 

kultūros vertybes; 

2.3. Karčiupio hidrografinio draustinio tikslas – išsaugoti nepakeistą Karčiupio upelio, jo 

intakų hidrografinę sandarą ir gamtinį kraštovaizdžio pobūdį; 

2.4. Uolės hidrografinio draustinio tikslas – išsaugoti Uolės įlankos, susiformavusios 

užtvenkus Kauno marias, gamtinį kraštovaizdžio pobūdį ir savitumą;  

2.5. Pravienos hidrografinio draustinio tikslas – išsaugoti Pravienos upelio, jo intakų 

hidrografinę sandarą ir gamtinį kraštovaizdžio pobūdį; 

2.6. Dabintos botaninio-zoologinio draustinio tikslas – išsaugoti du skirtingus augalijos 

kompleksus – išlikusį vaizdingą šimtametį pušyną ir užžėlusią pelkėjančią marių pakrantę bei 

Dabintos salą; 

2.7. Piliuonos botaninio-zoologinio draustinio tikslas – išsaugoti retų rūšių paukščius, jų 

peryklas ir retų rūšių augalus; 

2.8. Gastilionių botaninio-zoologinio draustinio tikslas – išsaugoti būdingą senovinių 

aliuvinių lygumų augaviečių mišką, vertingus augalų bendrijų ir gyvūnijos kompleksus su viena 

unikaliausių Rumšiškių miško zoologinių vertybių – ypač retų Lietuvoje žinduolių – didžiųjų 

miegapelių populiacija; 

2.9. Arlaviškių ornitologinio draustinio tikslas – išsaugoti Lietuvos raudonojoje knygoje 

įrašytų rūšių paukščius: didžiuosius baublius, plovines ir ilgasnapes višteles, švygžolus ir kitų 

saugotinų rūšių paukščius (didžiąsias ir mažąsias krekšles, nendrinukes, remizas, laukius, kragus, 

nendrines linges ir įvairių rūšių antis);  

2.10. Arlaviškių botaninio draustinio tikslas – išsaugoti marių šlaituose augantį kadagyną, 

natūralių miškų likučius ir naujuosius marių pakrančių želdinius; 

2.11. Pažaislio architektūrinio draustinio tikslas – išsaugoti ir eksponuoti XVII–XVIII a. 

Lietuvos baroko unikalų paminklą (barokinę bažnyčią, vienuolyno korpusus, forestoriumą, oficinas, 

eremitų namelius, šulinius, bokštą, kitus pagalbinius pastatus) ir vaizdingą jo aplinką; 
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2.12. Kauno tvirtovės V forto architektūrinio draustinio tikslas – išsaugoti ir eksponuoti XIX 

a. pabaigos–XX a. pradžios Kauno tvirtovės antrojo žiedo vieną stambiausių technikos ir 

architektūros paminklų, atkurti ir sutvarkyti jo aplinką pagal XX a. pradžios būklę; 

2.13. Palemono gynybinių įtvirtinimų archeologinio draustinio tikslas – išsaugoti ir 

eksponuoti XV a. ir XX a. pradžios gynybinių įtvirtinimų kompleksą, atkurti ir sutvarkyti technikos 

ir architektūros bei archeologijos paminklų teritoriją; 

2.14. Surgantiškės archeologinio draustinio tikslas – išsaugoti ir eksponuoti įspūdingą 

archeologinių vertybių sankaupos vietovę; 

2.15. Kapitoniškių iškyšulio archeologinio draustinio tikslas – išsaugoti ir eksponuoti 

įspūdingą Nemuno slėnio antrosios terasos archeologinių vertybių sankaupos vietovę; 

2.16. Kapitoniškių etnokultūrinio draustinio tikslas – išsaugoti ir eksponuoti vienkieminio 

kaimo teritorijos ir sodybų užstatymo pobūdį, atkurti Lietuvos vienkieminio kaimo kraštotvarkos, 

statybos ir etnokultūrines tradicijas. 

3. Pavesti Valstybinei saugomų teritorijų tarnybai prie Aplinkos ministerijos per 15 dienų 

nuo šio nutarimo įsigaliojimo pateikti įregistruoti Kauno marių regioninio parko ir jo zonų bei 

buferinės apsaugos zonos ribų planą Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo registre ir per 

mėnesį nuo šio nutarimo įsigaliojimo pateikti šį planą suinteresuotoms ministerijoms, kitoms 

valstybės institucijoms, taip pat atitinkamoms savivaldybėms.  

4. Pakeisti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. balandžio 11 d. nutarimą Nr. 443 

„Dėl Dubysos, Kauno marių, Pagramančio, Sartų, Tytuvėnų, Vištyčio regioninių parkų zonavimo 

schemų“ (Žin., 1996, Nr. 34-842; 1998, Nr. 110-3035; 2001, Nr. 95-3351, Nr. 95-3357; 2002, Nr. 

96-4192, Nr. 96-4193; 2005, Nr. 34-1100): 

4.1.  Išbraukti nutarimo antraštėje ir 1 punkte žodžius „Kauno marių“. 

4.2. Pripažinti netekusiomis galios Kauno marių regioninio parko zonavimo schemos 

pagrindines nuostatas, kurioms pritarta nurodytuoju nutarimu. 

5. Pakeisti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. birželio 17 d. nutarimą Nr. 711 „Dėl 

Dubysos, Kauno marių, Kurtuvėnų, Pagramančio, Sartų, Tytuvėnų, Vištyčio regioninių parkų ir jų 

zonų ribų patvirtinimo“ (Žin., 1996, Nr. 58-1385; 2001, Nr. 95-3357; 2005, Nr. 34-1100) ir 

išbraukti nutarimo antraštėje bei 1 punkte žodžius „Kauno marių“. 

 

 

MINISTRAS PIRMININKAS ALGIRDAS BRAZAUSKAS 

 

APLINKOS MINISTRAS ARŪNAS KUNDROTAS 

______________ 
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PATVIRTINTA 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 

2005 m. spalio 12 d. nutarimu Nr. 1083 

 

 
______________ 

 

 


