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Piktogramose parodytos uostuose ir netoli jų teikiamos paslaugos.
Leidinyje pateikti žemėlapiai ir schemos yra informacinio pobūdžio ir neturėtų būti naudojami kaip pagrindas navigacijai. Navigacijai naudokite oficialiai patvirtintus hidrografinius žemėlapius.
Mes negarantuojame leidinyje pateiktos informacijos teisingumo, žemėlapių ir schemų
tikslumo. Prieš plaukdami į uostus tikrinkite reikiamą informaciją.
Leidinys paruoštas bendradarbiaujant su Klaipėdos miesto savivaldybe, Neringos savivaldybe, Šilutės rajono savivaldybe, UAB „Hortivita“, „Klaipėdos jachtklubu“, UAB „Klaipėdos pilies uostu“, Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos Uosto kapitono tarnybomis, VĮ Vidaus vandens kelių direkcija, Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos
Respublikos vidaus reikalų ministerijos Pakrančių apsaugos rinktine, Šventosios turizmo
asociacija, Valstybės sienos apsaugos tarnyba prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų
ministerijos.
Viršelyje – 2017 m. Jūros šventė Klaipėdoje, kurios metu vyko Didžiųjų burlaivių regata.
Leidinį išleido Klaipėdos rajono savivaldybė. Leidinys paruoštas įgyvendinant projektą
„Pietų Baltijos krantas – ilgalaikių laivybos krypčių tarp šalių kūrimas MARRIAGE bendradarbiavimo tinklo pagrindu“.
Daugiau informacijos apie projektą:
www.southcoastbaltic.eu
www.project-marriage.eu

Klaipėdos rajono savivaldybė, Lietuva, 2018

mos valstybės narės teritorijos eina trečiosios šalies
kranto linija, atliekami tokių asmenų patikrinimai ir
(arba) fizinė pramoginių laivų apžiūra.
Pramoginėms plaukiojimo priemonėms ir jais
atvykstantiems asmenims iš trečiųjų šalių (ne
ES arba Šengeno valstybių narių) taikomi reguliarūs pasienio tikrinimai.

IŠORĖS SIENŲ KIRTIMAS IR ATVYKIMO
SĄLYGOS
Išorės sienų kirtimas
Išorės sienas galima kirsti tik sienos perėjimo punktuose ir nustatytomis jų darbo valandomis. Sienos
perėjimo punktuose, kurie neveikia visą parą, aiškiai nurodytos darbo valandos.

ATVYKIMAS Į KURŠIŲ MARIAS
Pramoginių laivų, atvykstančių į Klaipėdos
valstybinį jūrų uostą (Baltijos jūra) tikrinimas
vykdomas remiantis Šengeno sienų kodeksu.
Pramoginėms plaukiojimo priemonėms ir jais atvykstantiems asmenims iš ES arba Šengeno valstybių narių reguliarūs pasienio tikrinimai nėra
taikomi, tačiau pasirinktinai, atsižvelgiant į rizikos
faktorius pasienio tikrinimai gali būti atliekami.
Šengeno sienų kodekso nuostatai:
Asmenys, esantys pramoginiuose laivuose, atvykstančiuose iš valstybėje narėje (ES arba Šengeno
valstybės) esančio uosto ar į tokį uostą vykstantys,
kertantys sieną netikrinami ir gali atvykti į uostą,
kuriame nėra sienos perėjimo punkto.
Tačiau atsižvelgiant į nelegalios imigracijos pavojų
įvertinimą, ypač tais atvejais, kai prie pat atitinka-

Asmenų patikrinimas kertant sienas
Išorės sienų kirtimą tikrina sienos apsaugos pareigūnai. Gali būti tikrinamos transporto priemonės
ir sieną kertančių asmenų turimi daiktai. Apžiūrų
atveju taikomi atitinkamos valstybės narės nacionaliniai teisės aktai.
Visi asmenys minimaliai patikrinami siekiant pagal
jų pateiktus arba parodytus dokumentus nustatyti
jų tapatybę. Šį minimalų patikrinimą sudaro greitas
ir tiesioginis dokumento, leidžiančio teisėtam turėtojui kirsti sieną, galiojimo patikrinimas, tinkamais
atvejais panaudojant techninius prietaisus ir ieškant informacijos tik apie pavogtus, neteisėtai pasisavintus, dingusius ir negaliojančius dokumentus
atitinkamose duomenų bazėse, ir patikrinimas ieškant falsifikavimo arba klastojimo požymių.
Pirmoje pastraipoje nurodytas minimalus patikrinimas dažniausiai taikomas asmenims, kurie naudojasi laisvo judėjimo teise pagal Sąjungos teisę.

LIETUVOS RESPUBLIKOS IR RUSIJOS
FEDERACIJOS SIENOS KIRTIMAS
KURŠIŲ MARIŲ AKVATORIJOJE
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos ir Rusijos Federacijos Vyriausybių susitarimu „Dėl laivybos
Kuršių mariose bei Lietuvos Respublikos ir Rusijos Federacijos Kaliningrado srities vandenų keliais“ ir Lietuvos Respublikos ir Rusijos Federacijos
valstybės institucijų informavimo apie planuojama valstybės sienos kirtimą Kuršių marių akvatorijoje sportiniais buriniais ir pramoginiais laivais
tvarka valstybės sieną Kuršių mariose gali kirsti
tik susitariančių šalių vėliavų (LT ir RU) sportiniai
buriniai ir pramoginiai laivai navigacinio sezono
metu (nuo balandžio 25 d. iki lapkričio 1 d.) nuo
09.00 val. iki 21.00 val., pagal iš anksto pateiktą
paraišką.
Vadovaujantis šiuo susitarimu ir tvarka, kitų šalių
vėliavų laivai neturi teisėtų galimybių kirsti valstybės
sieną Kuršių mariose.
Kadangi susitarime nėra nurodyta, kad valstybės
sieną Kuršių mariose susitariančių šalių vėliavų
laivais privalo plaukti tik susitariančių šalių piliečiai, todėl su Lietuvos Respublikoje įregistruotų laivų
sieną kirsti turi teisę kitų šalių piliečiai (įgulos nariai
ar keleiviai), jeigu tai atitinka susitariančios šalies
(šiuo atveju Lietuvos Respublikos) vidaus teisės
aktus.
Laivo kapitonas nustatyta tvarka Rusijos ir Lietuvos pusėms išsiunčia preliminarią informaciją
apie planuojamą valstybės sienos kirtimą Kuršių
marių akvatorijoje, atvykimą/išvykimą į/iš Nidos
uosto arba upių uosto „Rybačyj“ likus ne mažiau
kaip 36 valandoms iki plaukimo, o prieš 24 val. iki
planuojamo laivo kapitonas išsiunčia patikslintą
informaciją.
Sprendimas dėl laivo Kuršių marių akvatorijoje sienos kirtimo priimamas ne vėliau kaip per 8 val. iki

planuojamo plaukimo. Laivo kapitonas informuojamas, jei priimtas neigiamas sprendimas.
Daugiau informacijos: www.pasienis.lt

VIDAUS VANDENŲ KELIAI
KURŠIŲ MARIOSE IR SU JOMIS
SUSISIEKIANČIUOSE VANDENYSE.
Kuršių mariomis nuo Klaipėdos valstybinio jūrų
uosto iki Atmatos žiočių, Nidos ir valstybės sienos
su Rusijos Federacija eina tarptautinės reikšmės
keliai (E 41, E 70), turintys ir valstybinės reikšmės
vidaus vandenų kelių statusą:
»»

»»

»»

E 41 kelias Kaunas–Klaipėda. 65,3 km šio kelio driekiasi Kuršių mariomis (Atmatos žiotys–
Nida–Klaipėda).
E70 kelias Roterdamas–Klaipėda. Kuršių mariomis 4 km šio kelio driekiasi nuo valstybės sienos iki Nidos. Toliau iki Klaipėdos valstybinio
jūrų uosto jis sutampa su E 41 keliu (39,1 km).
Kuršių mariomis taip pat eina vietinės reikšmės
vidaus vandenų keliai: Ventė–Dreverna, Dreverna–Juodkrantė.
E 60 kelias Gibraltaras–Archangelskas. Driekiasi Baltijos jūros priekrantės vandenimis.

Kiti valstybinės ir vietinės reikšmės vidaus vandenų keliai, kurie jungiasi su Kuršių mariomis:
Atmata, Minija, Karaliaus Vilhelmo kanalas, Dreverna, Šyša, Skirvytė.
Laivybai populiarūs ir kiti vandens telkiniai, kurie nėra vidaus vandenų keliai:
Pakalnė, Krokų Lanka, Purvalankis, Upaitė, Vytinis ir
kt. Plaukiojimas juose reglamentuotas aplinkosaugos sąlygose.

Kuršių mariomis gali būti plėtojama tarptautinė, regioninė ir vietinė laivyba.
Tarptautinė – per Nidos keleivinę prieplauką ir Nidos vidaus vandenų uostą, nustatyta tvarka atlikus
pasienio ir muitinės procedūras, Kuršių mariomis galima pasiekti Rusijos Federaciją (Kaliningrado sritis);
Regioninė – Klaipėda, Nida–Jurbarkas, Kaunas
Vietinė – plaukiant į Nidą, Juodkrantę, Klaipėdą,
Dreverną, Uostadvarį, Rusnę, Šilutę, Mingę ir kt.
Kuršių mariose visi tarptautinės ir valstybinės reikšmės vidaus vandenų keliai navigacijos laikotarpiu
balandžio – lapkričio mėn. (konkretų laikotarpį
nustato kelio valdytojas – VĮ Vidaus vandens kelių direkcija ir apie tai skelbia savo tinklalapyje –
www.vvkd.lt, vvkd@vvkd.lt. Tinklalapyje yra skelbiama gylių ir kita naudinga informacija) yra paženklinti bojomis, gylis laivakelyje – 1,5 m, laivakelio
plotis – 50 m.

KURŠIŲ MARIŲ KRUIZAS
Maršrutas: Klaipėdos pilies uostas – Smiltynės jachtklubas – Nidos jachtų uostas – Minijos jachtų prieplauka – Rusnės prieplauka – Šilutės mažųjų laivų
uostas – Uostadvario uostas – Drevernos mažųjų
laivų uostas – Klaipėdos pilies uostas.
Tai išskirtinis vandens maršrutas, jungiantis net
septynis uostus ir tris prieplaukas. Kruizo metu
aplankysite unikalias pamario krašto gyvenvietes,
grožėsitės natūralia gamta, susipažinsite su krašto laivybos istorija, tradicijomis, papročiais. Kruizo
metu turėsite puikią galimybę aplankyti į UNESCO
pasaulio paveldo objektų sąrašą įtrauktą Kuršių neriją, pasimėgauti nuostabia Nemuno deltos gamta.
Išplaukę iš senojo Klaipėdos pilies uosto, apsilankysite Smiltynėje, kur įsikūręs Lietuvos jūrų muziejus. Čia galėsite pasivaikščioti permatomu tuneliu,

įrengtu po akvariumu su eršketais, pasijusite tarsi
po vandeniu! Apsilankę Juodkrantėje nepraleiskite progos pasivaikščioti po prabangų Juodkrantės vilų kvartalą ar garsųjį Raganų kalną, užsukti į
Naglių gamtinį rezervatą. Kruizo metu aplankysite ir Kuršių nerijos perlą Nidą. Kitas Kuršių marių
krantas sužavės natūralia augmenija, unikalia Mažosios Lietuvos istorija. Aplankysite Lietuvos Venecija vadinamą Minijos kaimą, vienintelę Lietuvos
salą – Rusnę, pavasariniais potvyniais garsėjančią Šilutę bei senąjį žvejų kaimą, minimą net
nuo 1253 m., Dreverną. Pamario kraštas garsėja unikalia žuviene bei žuvies patiekalais, todėl nepamirškite jais pasimėgauti Kuršių marių
kruizo metu.
Atplaukus į Kuršių marias rekomenduojame užsisakyti paslaugas iš Pamario turizmo klasterio.
Tai – asociacija, jungianti 20 turizmo paslaugas
teikiančių subjektų. Pamario turizmo klasteris
kviečia į unikalų turistų ir žvejų mėgėjų kraštą
Lietuvoje, turintį išvystytas rekreacines ir vandens pramogas. Čia galima mėgautis ne tik romantišku poilsiu, pamario kultūros vertybėmis,
pramoginiu plaukiojimu, galimybe pasigauti žuvį
ar skanauti žuvies patiekalus, bet ir ekstremaliais
potyriais tramdant jėgos aitvarus, buriuojant bei dalyvaujant edukacinėse programose, kultūriniuose
renginiuose.

Klaipėdos pilies
uostas
Smiltynės
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Baltijos jūra
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laivų uostas

Kuršių
marios

Minijos jachtų
priepla
Uostadvario
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Daugiau informacijos: www.pamarioklasteris.lt.
Plaukdami šiuo maršrutu nepamirškite pasitikslinti informacijos apie laivybos sąlygas, gylius Kuršių
mariose. Tam tikrose Kuršių marių vietose gyliai
nėra tinkami jūrinėms jachtoms.
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55°42‘24.4“N 21°07‘44.8“E

Klaipėdos pilies uostas

Priešpilio g. 9, Klaipėda, LT-91240
Vilius Bartusevičius
Klaipėdos pilies uosto kapitonas
Tel. +370 650 20450
vilius@ports.lt
www.yacht.lt

Kuršių marios
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LANKYTINOS VIETOS
Klaipėdos miestas įsikūręs Kuršių marių ir Baltijos
jūros susiliejimo vietoje, Pajūrio žemumoje prie
Dangės upės žiočių. Klaipėdos senamiesčiui būdinga vokiškosios bei skandinaviškosios architektūros elementų gausa. Tarpukariu šis senamiestis
buvo laikomas vienu gražiausių Šiaurės Europoje.
Čia netrūksta kavinių, barų bei naktinių klubų, vasaros metu nuolat vyksta koncertai, festivaliai ir kiti
pramoginiai renginiai, laisvalaikį turiningai čia gali
praleisti ir šeimos su vaikais, ramaus poilsio bei kultūros mėgėjai – uostamiestyje yra muziejų, teatrų,
parkų.

76
25

Vietos, kuriose galite apsilankyti atvykę į Klaipėdos
pilies uostą:
»»
»»
»»
»»

APIE UOSTĄ
Klaipėdos pilies uostas yra mažųjų laivų ir jachtų
uostas Danės žiotyse, Klaipėdos piliavietės teritorijoje. Pilies uostas gali priimti pramoginius laivus ir
jachtas. Uoste teikiamos visos būtinos paslaugos:
24 valandų budėjimas, elektros ir gėlo vandens
tiekimas, internetas, kuro pristatymas tiesiai į laivą
pagal užsakymą, atliekamas smulkus remontas.
Pastaraisiais metais uoste nuolat stovėjo apie 200
jachtų. Aplink uostą esanti teritorija yra viena iš
lankomiausių vietų – kiekvieną vasarą ši teritorija
tampa uostamiesčio renginių centru.
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»»
»»

Šiaurinis molas, Uosto vartai. Smiltynės g., Klaipėda.
Pajūrio regioninis parkas.
Pajūrio regioninio parko direkcija. Placio g. 54,
Karklės k., Klaipėdos rajonas.
Keltu galima persikelti į Kuršių nerijos nacionalinį parką (Smiltynė–Nida). AB „Smiltynės perkėla“, informacija apie keltus adresu
www.keltas.lt.
Klaipėdos senamiestis.
Klaipėdos piliavietė.

Daugiau informacijos – www.klaipedainfo.lt.
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»»

»»
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»»

»»
»»
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Laivas „Forelle“.
UAB „Dondra“.
Tel. +370 679 61886.
Laivas „Venus S“.
UAB „Laivas venus“.
Tel. +370 644 11155.
Laivai „Sea horse“, „Vyga“ ir „Sealine“.
UAB „Eveda“.
Tel. +370 670 22946.
Laivai „Sinatra“ ir „Admiral“.
Tel. +370 601 18168.
Laivas „Matas“.
Tel. +370 685 41398.
Laivai „Vasara“, „Delfinas“, „Brizo“, „Lagūna“ ir
„Romastė“. Klaipėdos mažųju laivų savininkų
asociacija „Pajūrio laivai“.
Tel. +370 686 73232.
UAB „Solarfarm“.
Tel. +370 698 34089.
Žvejybinis laivas „Trollis“.
Tel. +370 612 61204.
Žvejybiniai kateriai „Eiga-1“, „Eiga-2“.
UAB „Aisės gidai“.
Tel. +370 682 15620.
Jachtų nuoma, laivai „Marinis“, „Pietvis“ ir
„Vakarynė“.
UAB „Penki vėjai“.
Tel. +370 693 33999,
el. p. info@gosail.lt,
www.gosail.lt.
Jachtų nuoma, laivai „Minx“, „La mont“.
Tel. +370 640 20301.
Jachtos „Baltas“ nuoma.
UAB „Savas“.
Tel. +370 698 31225.

Smiltynės jachtklubas

55° 41.847 N 21° 07.250 E
Smiltynės g. 25, Klaipėda, LT- 93100

35
Kuršių marios

35
12

Karolis Dobrovolskas
Smiltynės jachtklubo direktorius
Tel. +370 616 72167
Uosto budėtojo
Tel. +370 626 42000
karolis@smiltynesjachtklubas.lt
www.smiltynesjachtklubas.lt

33
15

Klaipėda

UŽSAKOMIEJI REISAI

4

46

4

APIE UOSTĄ
Smiltynės jachtklubo uoste visus metus priimamos ir saugomos įvairių dydžių jachtos ir kateriai. Dviejuose visiškai rekonstruotuose baseinuose – 65 laivų nuo 3 iki 15 metrų švartavimosi
vietos. Baseinų gylis nuo 2,5 iki 3,5 m. Didelis
įplaukimo į uostą gylis, kuris siekia 3,8 m. Nėra
jokių ribojimų jachtos stiebų aukščiui. Teikiame
visas būtinas paslaugas – yra vandens bei elektros kolonėlės laivams, kuro ir tepalų išsiurbimo
kolonėlės, slipas bei įrenginiai iškėlimui-įkėlimui
į vandenį. Uosto teritoriją saugome visą parą, o
patyrę uosto darbuotojai padeda visais rūpimais
klausimais. Prieplaukoje įrengti tualetai, dušai,
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skalbykla, džiovyklė, erdvi automobilių stovėjimo aikštelė. Teritorija ir jos prieigos visą parą
stebimos vaizdo kameromis. Organizuojame
pramogines bei žvejybines išvykas jachtomis bei
laivais.
3*PLIUS Smiltynės jachtklubo viešbutis – tai tarsi
atskiras Kuršių nerijos „pasaulis“ smėlio juostoje tarp dviejų vandenų. Ryte jus žadins lengvi it
varpeliai jachtų lynų garsai bei bundančio miesto
šurmulys kitame krante. Diena prabėgs tarp jūros,
saulės ir kopų smėlio, o vakare jūsų lauks romantiška vakarienė ant mėnesiena žvilgančių marių kranto arba pramogos Klaipėdoje: teatrai, koncertai,
barai ir restoranai.

»»

Laivų veteranų ekspozicija. Smiltynės g. 43,
Klaipėda LT-93100.

UŽSAKOMIEJI REISAI
»»

Smiltynės jachtklube teikiamos plaukiojimo
laivais ir kateriais paslaugos, organizuojamos
įmonių šventės, kruizai Kuršių mariose ar Baltijos jūroje. Dėl smulkesnės informacijos kreiptis
tel. +370 616 72167.

LANKYTINOS VIETOS
Smiltynė – Klaipėdos dalis, esanti Kuršių nerijos
nacionaliniame parke, kitame Kuršių marių krante,
nei likusi Klaipėdos miesto teritorija. Smiltynę su
Klaipėdos centru jungia Smiltynės perkėla. Kaip ir
visą Kuršių nerijos nacionalinį parką, Smiltynę puošia gražūs miškai (Smiltynės ir Neringos miškas),
o pajūriu driekiasi švelnaus, balto smėlio kopos ir
paplūdimiai. Čia gyvena vos apie šimtą nuolatinių
gyventojų, tačiau Smiltynė visais metų laikais yra
lankoma turistų, poilsiautojų, gamtos mylėtojų.
Vietos, esančios netoli Smiltynės jachtklubo:
»»
»»
»»
»»
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Mėlynosios vėliavos smiltynės paplūdimys.
Smiltynės II-ojo pasaulinio karo vokiečių bunkeriai.
Lietuvos jūrų muziejus ir Delfinariumas. Smiltynės g. 3, Klaipėda, LT-93100.
Žvejo etnografinės sodybos kompleksas. Smiltynės g. 12, Klaipėda LT-93100.
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Pauliaus Armonavičiaus
nuotrauka

Nidos jachtų uostas

05

55°18‘08.4“N 21°00‘30.3“E

09

Naglių g. 14, Nida,
Neringos savivaldybė, LT-93123

1

Tel. + 370 687 37500
VHF kanalas 12, šaukinys NIDOS UOSTAS
karolis.atkocaitis@nerkom.lt
Facebook – Nidos jachtų uostas
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Kuršių marios

APIE UOSTĄ

Neringa

20

Nidos jachtų uostas yra įsikūręs Kuršių nerijoje,
šalia sienos su Kaliningrado sritimi (Rusija). Nidos
uoste yra dvi prieplaukos: pietinė (į pietus nuo keltų terminalo), skirta keleiviniams laivams, ir šiaurinė, skirta žvejybiniams laivams. Nidos jachtų uostas talpina apie 120 laivų. Vienu metu uostas gali
sutalpinti 40–60 jachtų. Uostas priima buriuotojus
ir iš kitų valstybių – įrengti pasų ir muitinės kontrolės taškai. Farvateris nuo Smiltynės iki Nidos pažymėtas sutartiniais ženklais. Įplaukimas į uostą iš
Kuršių marių farvaterio yra 256°.
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LANKYTINOS VIETOS

UŽSAKOMIEJI REISAI

Neringa – unikalus Lietuvos pajūrio kurortas, išsiskiriantis savitu kultūriniu kraštovaizdžiu, tinkantis
ramiam poilsiui ir rekreacijai, aktyviam laisvalaikiui
gamtos apsuptyje. Neringos kurorto unikalumą lemia ir tai, kad Kuršių nerija yra įtraukta į UNESCO
pasaulio paveldo objektų sąrašą dėl ypatingo gamtos bei žmogaus dermės ir kovos viename – kovos
su bangomis ir kaimus palaidojančiomis kopomis,
miško platybėmis ir erdvėmis, atveriančiomis horizontą, mažais žvejų kaimeliais, virtusiais populiariais pajūrio kurortais ir gintaro lobiais.

»»

Vietos, kuriose galite apsilankyti atvykę į Nidos
jachtų uostą:
Kuršių nerijos nacionalinio parko direkcija. Naglių g. 8, Nida.
»» Nidos žvejo etnografinė sodyba. Naglių g. 4,
Nida.
»» Parnidžio kopa su saulės laikrodžiu-kalendoriumi.
»» Švyturys ant Urbo kalno Nidoje.
»» Kuršių nerijos istorijos muziejus. Pamario g. 53,
Nida.
»» Rašytojo Thomo Manno muziejus. Skruzdynės g. 17, Nida.
»» Nidos senamiestis su autentiškai žvejų namais,
atsiveriančiomis panoramomis.
»» Keliaujant Kuršių marių pakrante – vėtrungių
ekspozicija, kuri yra išskirtinai įdomi šio krašto
istorijos detalė.

»»
»»

»»

»»

»»

»»

Kateris „Aistis“. 20 vietų. Laivas „Austėja“.
70 vietų. Pažintinės, turistinės, pramoginės
kelionės laivais po Kuršių marias ir Nemuno
deltą organizuotoms grupėms ir pavieniams
asmenims.
Tel. +370 698 88815,
el. paštas info@mariulaivai.lt,
http://www.mariulaivai.lt.
Burinė valtis kurėnas „Kuršis“, 12 vietų.
Tel. +370 686 65242.
Laivas „Forelle“, 80 vietų.
Tel. +370 686 66600,
el. p. minge@erdves.lt.
Jachta „Autrimpas“, 12 vietų.
Tel.: +370 611 65042, +370 696 06835,
www.vipsailing.lt.
Greitaeigis kateris „Freda“, 6 vietos.
Tel. +370 684 78707,
el. p. info@jovila.lt.
Jachta „Lana“, 50 vietų.
Tel. +370 682 58595,
el. p. jonasnikolicius@gmail.com.

Daugiau informacijos adresu www.visitneringa.
com/what-to-do/water-tourism

Daugiau informacijos adresu www.visitneringa.com
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Minijos jachtų
prieplauka

55°21250‘N 21°17081‘E

Minija

Tel. +370 655 37766
info@minija.com
www.minija.com

Šilutės rajonas
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Šilutės rajonas
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Minijos jachtų prieplauka – vienintelė Šilutės rajone, į kurią be kliūčių gali įplaukti įvairios jachtos.
Gyliai Minijos upėje iki Mingės kaimo yra 2,4–3,0 m,
Tai pakankamas ir užtikrintas gylis po kyliu. Be to,
iki Mingės kaimo šiaurinės dalies nėra elektros linijų ir tiltų. Aukštyn Minija nuo Mingės kaimo jachtos
jau negali praplaukti, nes 9 m virš upės vandens yra
aukštos įtampos elektros linija.

25

Rusnės prieplauka

Mingė – žvejų gatvinis kaimas Šilutės rajono savivaldybėje, 7 km į pietus nuo Kintų, Minijos upės
žemupyje, Nemuno deltos regioniniame parke.
Vienintelis gatvinis kaimas, kuriame gatvę atstoja
upė, tačiau tilto per upę greta nėra – į kitą pusę galima persikelti tik valtele ar vandens dviračiu. Dėl
gražaus, unikalaus gamtovaizdžio Mingė dar vadinama „Lietuvos Venecija“. Čia galima pamatyti dar
išlikusią Mažosios Lietuvos architektūrą ir pasigrožėti žmogaus nepaliesta išskirtine gamta.

55°297788‘N 21°359373‘E
Prieplaukos administracija
Tel. +370 659 72979

16
UNAS)
Atmata (NEM

Šilutės rajonas

LANKYTINOS VIETOS

Pakalnė

30

Skirvy

Siūlomas maršrutas: Minijos upė – Minijos kaimas –
Upaitės upė – Kniaupo įlanka – Kuršių marios – Atmatos upė – Uostadvaris – Krokų lankos ežeras – Minijos
upė.

tė

UŽSAKOMIEJI REISAI

Ne

m

un

as

Minijos kaime vandens transporto paslaugas
teikia:
»»

»»

»»

26

UAB „Jovila“.
Tel. +37068478707,
www.jovila.lt.
UAB „Mingės egzotika“.
Tel. +370 686 66600,
www.mingeskaimas.lt.
Jono Bulavino sodyba.
Tel. +370 685 33211,
www.minges.lt.

APIE UOSTĄ
Norint pasiekti Rusnės prieplauką, Atmatos upe
reikia pakilti aukštyn 5,3 jūrmylės nuo Uostadvario.
Rusnėje sustoti galima prieš tiltą, gylis prie kranto - 1,6 m. Tilto aukštis nuo vandens paviršiaus – iki
14 m. Norint plaukti aukštyn Nemunu link Jurbarko
ar Skirvyte, Pakalne reikia turėti pasienio ir aplinkosaugos leidimus.

27

LANKYTINOS VIETOS
Rusnė – viena seniausių gyvenviečių Nemuno deltoje, įkurta XV a. ir vienintelis Lietuvos miestelis
esantis saloje, garsus gamtos grožiu, paukščių įvairove bei pavasariniais potvyniais.

Šilutės mažųjų laivų
uostas

55°340067‘N 21°552145‘E
Uosto g. 9, Šilutė, LT- 99185
Tel. +370 640 56841
El. paštas uabkintai@gmail.lt
www.kintai.lt

»»
»»
»»
»»
»»
»»

K. Banio etnografinė sodyba-muziejus, Skirvytėlės g. 8, Rusnė.
Evangelikų liuteronų bažnyčia (XIX a.) ir XIV a.
bokštas, Kušmarių g. 10, Rusnė.
Žvejų sodybos.
Senasis paštas, Nemuno g. 1 Rusnė.
Medinis kabantis tiltas virš Pakalnės upės.
Paminklas Mahatma Gandžiui ir jo bendražygiui, Rusnės išeiviui Hermanui Kalenbachui.

15
10

Šilutės rajonas

Vietos, kuriose galite apsilankyti atvykę į Rusnės
prieplauką:

UŽSAKOMIEJI REISAI
Siūlomas maršrutas: Atmatos upė – Uostadvaris – Kuršių marios – Rusnaitės upė – Pakalnės
upė – Atmatos upė.
Rusnės prieplaukoje vandens transporto paslaugas teikia:
»» „Svitkinų kaimo turizmo sodyba“.
Tel. +370 688 85619.
»» UAB „Atmatos upė“.
Tel. +370 698 79635.

28

APIE UOSTĄ
Uostas (marina) yra 5 km aukštyn Šyšos upe nuo
jos žiočių Atmatos upėje. Nuo Kuršių marių uostas
yra nutolęs 13 km. Iš uosto galima pasiekti Nemuno deltos upių tinklą, Kuršių marias ir Baltijos jūrą.
Uosto gylis yra 2 m, o vandens kelio Šyšos upe gylis – 1,5 m. Šilutės mažųjų laivų uoste yra apie 100
mažųjų laivų stovėjimo vietų, taip pat yra laivų iškėlimo ir nuleidimo slipas.

29

Tel. +370 37 322844
El. paštas: vandenskeliai@is.lt
www.vvkd.lt

28
15
17

Vietos, kuriose galite apsilankyti atvykę į Šilutės
mažųjų laivų uostą:
»»
»»
»»

Istorinė senojo turgaus aikštė prie Šyšos upės.
Šilokarčema.
Hugo Šojaus dvaro kompleksas. Lietuvininkų
g. 4, Šilutė.
Evangelikų liuteronų bažnyčia su Biblijos siužetais tapytomis freskomis viduje. Lietuvininkų g.
21, Šilutė.

55°2060’N 21°1760’E
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Šilutės rajonas

Atplaukus į Šilutės mažųjų laivų uostą galima susipažinti su Šilokarčemos, Žibų, Verdainės ir Cintjoniškių gyvenvietėmis, kuriose ryškiausiai išlikę įspūdingi Rytprūsių architektūros atspindžiai,
daug senoviškų, puošnių pastatų: gaisrinė, pradinė
mokykla, siaurojo geležinkelio (vadinamo siauruku) stotis ir kt.

Uostadvario uostas

Minija

LANKYTINOS VIETOS

UŽSAKOMIEJI REISAI
Siūlomas maršrutas: Šyšos upė – Atmatos upė –
Uostadvaris – Upaitės upė – Kniaupo įlanka – Kuršių marios – Ventės ragas – Kuršių marios – Atmatos upė – Šyšos upė.
Šilutės mažųjų laivų uoste vandens transporto paslaugas teikia:
»» UAB „Kintai“.
Tel. +370 441 47339,
www.kintai.lt.
»» UAB „Arenijaus servisas“.
Tel. +370 690 99969,
www.arenijausservisas.lt.
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APIE UOSTĄ
Uostas yra Šilutės rajono savivaldybėje, Rusnės saloje, kairiajame Atmatos upės krante, 5 km į šiaurės
vakarus nuo Rusnės). Patenka į Nemuno deltos regioninio parko teritoriją. Įplaukti į Uostadvarį gana
sudėtinga dėl nuolat smėliu užnešamų uosto žiočių.
Į Uostadvarį rekomenduojama įplaukti nuo Atmatos
upės vidurio, laikantis rytinio įplaukos krašto. Gyliai
rytinėje pusėje: 1,6 –1,8 m, švartuotis galima švyturio pylimo papėdėje prie molo krašto. Uostadvaris
yra žinybinis uostas. Uosto operatorius – Valstybinė
vidaus vandens kelių direkcija, tad būtina gauti stovėjimo uoste leidimą.
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LANKYTINOS VIETOS
Uostadvaris žymus švyturiu. Švyturio aukštis – 18
metrų. Dabar tai technikos istorijos paminklas, navigacijai nebenaudojamas, bet yra puikus Rusnės
ir Minijos apylinkių apžvalgos bokštas. Visai šalia
Uostadvario švyturio 1907 metais pastatyta vandens kėlimo stotis su garo turbina, susiurbianti pievų vandens perteklių ir nuleidžianti jį į upę Atmatą.
Ji yra ne tik technikos istorijos paminklas, bet vertinga ir architektūriniu požiūriu. Uostadvario apžvalgos bokštelis atsiveria plačias salos apylinkės ir
dovanoja kvapą gniaužiančią Kuršių marių panoramą. Giedrą dieną apžvalgos bokštelio lankytojai
gali matyti tolumoje besidriekiančias Kuršių nerijos kopas.

UŽSAKOMIEJI REISAI
Siūlomas maršrutas: Uostadvaris – Duobelė – Krokų lanka – Aukštumala – Atmata – Uostadvaris.
Maršrutas patrauklus baidarėms, kanojoms. Gyliai
0,5 m – 1,0 m.
Uostadvario uoste vandens transporto paslaugas
teikia:
»» D. R. Paulių sodyba.
Tel. +370 699 95559.
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Klaipėdos rajonas

33

55°31‘04.0“N 21°13‘10.3“E
Pamario g. 12, Dreverna,
Klaipėdos rajonas, LT- 96240

Drevernos mažųjų
laivų uostas

Klaipėdos rajonas

UAB „Hortivita“
Tel.: +370 678 77789
+370 604 71723
port@dreverna.lt
www.dreverna.com
Facebook – Drevernos uostas
18

18

Kuršių
marios

tuvė, turizmo informacijos centras (apie 1 km nuo
uosto).
Uoste veikia 3* kempingas (skandinaviški mediniai aštuonviečiai poilsio nameliai su visais
patogumais, kemperių ir palapinių aikštelės),
viešbutis ir restoranas, jėgos aitvarų bazė, teikiamos vandens pramogų paslaugos, laivų, valčių,
vandens dviračių, mintlenčių (angl. pedal board), irklenčių (angl. sup board), elektrinių dviračių
nuoma.
Uoste galima įsigyti Kuršių mariose sužvejotos rūkytos žuvies, restorane „Port Dreverna“ paskanauti šiam kraštui būdingos žuvienės. Vasaros sezono
metu pagal tvarkaraštį iš uosto kursuoja reguliarus keleivinis keltas į Juodkrantę (Kuršių neriją,
Neringą).

12

LANKYTINOS VIETOS

APIE UOSTĄ
Drevernos mažųjų laivų uostas įsikūręs rytiniame
Kuršių marių krante, priešais Juodkrantės gyvenvietę (Kuršių nerija, Neringos savivaldybė), 25 km į
pietus nutolęs nuo Klaipėdos uosto. Įplaukimo kanalo gylis – 1,2 m, gylis uosto akvatorijoje – 1,8 m.
Uostas pastatytas 2009 metais, 2017 m. modernizuotas. Iš viso uoste yra 110 vietų laivams, 30 iš
jų skirtos atplaukiantiems svečiams. Uosto teritorijoje yra slipas, kranas (6 t), elingas, automobilių
stovėjimo aikštelė, vanduo, elektra, nuotekų šalinimo įranga, stacionarios sanitarinės patalpos
(dušai, tualetai), wifi. Drevernos miestelyje (apie 2
km nuo uosto) yra maisto ir žūklės prekių parduo-

34

Dreverna – senas žvejų kaimas, minimas nuo
1253 m., įsikūręs Kuršių marių pakrantėje prie
Drevernos upės žiočių. Prie Drevernos upės, beveik 300 metų, veikė didelis žuvų turgus – Strykis,
sulaukdavęs daug žvejų ir pirklių. Žvejų vardą čia
garsino Kuršmarių laivų statytojas J. Gižas, kuris
dabar ilsisi legendų apipintame Drevernos kapinių kalnelyje. Palei Dreverną driekiasi Karaliaus
Vilhelmo kanalas, kuriuo laivai iš Nemuno patekdavo į Klaipėdą, aplenkdami pavojingas Kuršių
marias. Kanalą 1863–1873 m. kasė prancūzų karo
belaisviai.
Šiandien Dreverna – unikali vandenų apsupta
vietovė. Čia puikiai dera istorinė praeitis ir šiuolaikinis gyvenimo būdas, perimtos žvejų krašto
tradicijos.
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Vietos, kuriose galite apsilankyti atvykę į Drevernos mažųjų laivų uostą:

UŽSAKOMIEJI REISAI
»»

»»

15 metrų aukščio apžvalgos bokštas, iš kurio
atsiveria nepakartojami vaizdai į Kuršių marias,
Kuršių nerijos pilkąsias arba kitaip vadinamas
Mirusias kopas.
»» Vienintelė Lietuvoje išlikusi laivadirbio J. Gižo
etnografinė sodyba. Joje pristatoma Pamario
regiono kultūra, istorija, žvejybos tradicijos.
Organizuojami edukaciniai užsiėmimai: „Žuvies kelias“, „Mano šeimos vėtrungė“, „Kurėnas“,
„Pasidaryk žuvytę“. Sodyboje galima stovyklauti. Žvejų g. 13, Dreverna. Tel. +370 648 23198.
»» Drevernos bendruomenės namai. Istorinė ir vizualinė pažintis su gintaru, jo apdirbimu. Klaipėdos g. 4, Dreverna. Tel. +370 699 30840.
»» Senosios Drevernos kapinaitės, laivadirbio
J. Gižo kapas.
»» Drevernos biblioteka (yra interneto prieiga).
Žemaičių g. 2, Dreverna.
»» Restoranas „Karaliaus Vilhelmo prieplauka“.
Dzūkų g. 21, Dreverna.
»» Restoranas „Port Dreverna“. Pamario g. 12, Dreverna. Tel. +370 604 71723.
»» Jėgos aitvarų bazė „Go2kite“ Drevernos uoste.
Vaikų vasaros stovyklos, pamokos vaikams ir
suaugusiesiems, inventoriaus nuoma. Pamario g. 14, Dreverna. Tel. +370 659 95828
»» Buriavimo ir jėgos aitvarų sporto mokyklos, turistinė stovykla Svencelėje. Tel. +370 655 24355.
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»»
»»
»»

»»

»»
»»
»»

Laivas „Gilija“. 50 vietų. Laivas „Pašvaistė“ 18
vietų. Greitaeigis kateris „Maxum“. 8 vietos.
Tel. +370 604 71723,
el. p. dreverna@hortivita.lt.
Senovinis burinis Kuršių marių laivas „Dreverna“.
Tel.: +370 46 476301, +370 46 476301.
Baidarių, kanojų nuoma. Žvejų g. 13, Dreverna.
Tel. +370 648 23198.
Laivas „Gintaras“, 20 vietų. Laivas „Dreverna“
20 vietų.
Tel. +370 686 26911.
Pramoginis laivas, 12 vietų. Burinė jachta
„Vitalija“, 8 vietos. Laivas „Raivita“, 12 vietų.
Tel. +370 699 10809.
Laivas „Nelė“, 12 vietų.
Tel. +370 686 40996.
Kateris MA-R141, 8 vietų.
Tel. +370 611 12808.
Laivas „Palmė“, 12 vietų.
Tel. +370 630 74977.
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Užrašai

Liepaja

LATVIA
Karlskrona

SWEDEN
Malmö

DENMARK

LITHUANIA

Baltic Sea
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KLAIPEDA
REGION
Klaipeda

BORNHOLM
Rønne

Kaliningrad

KALININGRAD
REGION

Gdynia
Stralsund

Gdańsk

Koszalin

Greifswald

POMORSKIE
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VORPOMMERN

RUSSIA
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GERMANY
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Toruń

Berlin
Poznań
Warszawa

„Pietų Baltijos krantas“ yra bendra rinkodaros iniciatyva, skatinanti laivybą Baltijos jūros pietrytinėje dalyje, Vorpommern (GER), Zachodniopomorskie (PL), Pomorksie (PL), Bornholm (DK),
Klaipėdos rajono (LT) ir Kaliningrado srities (RUS) regionuose.
Projektas finansuojamas pagal Europos Sąjungos regioninės plėtros INTERREG Pietų Baltijos
bendradarbiavimo per sieną programą 2014-2020 m.

