
LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO 

Į S A K Y M A S  

 

DĖL JIESIOS KRAŠTOVAIZDŽIO DRAUSTINIO TVARKYMO PLANO 

PATVIRTINIMO 

 

2008 m. sausio 9 d. Nr. D1-13 

Vilnius 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo (Žin., 1995, Nr. 

107-2391; 2004, Nr. 21-617; 2006, Nr. 66-2429) 18 straipsniu, 28 straipsnio 3 dalimi ir 

Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų įstatymo (Žin., 1993, Nr. 63-1188; 2001, Nr. 108-

3902) 28 straipsnio 5 ir 6 dalimis bei Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. balandžio 

10 d. nutarimo Nr. 503 „Dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos 

saugomų teritorijų įstatymą“ (Žin., 2002, Nr. 40-1484; 2005, Nr. 150-5481) 1.31 punktu, 

1. T v i r t i n u  Jiesios kraštovaizdžio draustinio tvarkymo planą (pridedama)*. 

2. P a v e d u: 

2.1. Valstybinei saugomų teritorijų tarnybai prie Aplinkos ministerijos: 

2.1.1. per 15 darbo dienų nuo šio įsakymo įsigaliojimo pateikti įregistruoti Jiesios 

kraštovaizdžio draustinio tvarkymo planą Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo 

dokumentų registre; 

2.1.2. per mėnesį nuo šio įsakymo įsigaliojimo pateikti Jiesios kraštovaizdžio draustinio 

tvarkymo planą suinteresuotoms ministerijoms, kitoms valstybės institucijoms, taip pat 

Alytaus rajono savivaldybei; 

2.1.3. organizuoti Jiesios kraštovaizdžio draustinio tvarkymo plano įgyvendinimą. 

 

APLINKOS MINISTRAS  ARŪNAS KUNDROTAS 

 

_____________________ 
* Jiesios kraštovaizdžio draustinio tvarkymo plano aiškinamojo rašto pagrindiniai teiginiai skelbiami 

„Valstybės žiniose“. Jiesios kraštovaizdžio draustinio tvarkymo planas skelbiamas „Valstybės žinių“ interneto 

svetainėje (www.valstybes-zinios.lt) bei Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie Aplinkos ministerijos 

interneto svetainėje (http://www.vstt.lt). Jiesios kraštovaizdžio draustinio tvarkymo plano originalas saugomas 

Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie Aplinkos ministerijos Kadastro skyriuje. Adresas: A. 

Juozapavičiaus g. 9, LT-09311 Vilnius. 

_________________ 

 

PATVIRTINTA 

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 

2008 m. sausio 9 d. įsakymu Nr. D1-13 

 

JIESIOS KRAŠTOVAIZDŽIO DRAUSTINIO TVARKYMO PLANAS 

 

JIESIOS KRAŠTOVAIZDŽIO DRAUSTINIO TVARKYMO PLANO AIŠKINAMOJO 

RAŠTO PAGRINDINIAI TEIGINIAI 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Jiesios kraštovaizdžio draustinio tvarkymo planas nustato teritorijos naudojimo 

pobūdį ir apsaugos reglamentą, tvarkymo priemones gamtos vertybių, biologinės įvairovės, 

gamtos išteklių subalansuotam naudojimui ir atkūrimui, pateikia pasiūlymus pažintinio 

turizmo plėtrai. 

2. Jiesios kraštovaizdžio draustinio tvarkymo plano tikslai: 

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.26B563184529
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.1C65A214E386
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.3C32BA5677B5
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.FF1083B528B7
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.BB29FCA04DF2
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.BB29FCA04DF2
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.E4028BB75EDC
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.5DF11B22B496


2.1. nustatyti teritorijos tvarkymo principus bei kraštovaizdžio tvarkymo zonas; 

2.2. numatyti teritorijos tvarkymo reglamentą; 

2.3. numatyti reikiamą infrastruktūrą pažintiniam turizmui organizuoti. 

 

II. TERITORIJOS TVARKOMASIS ZONAVIMAS 

 

3. Jiesios kraštovaizdžio draustinio tvarkymo plane pagal Saugomų teritorijų tipinius 

apsaugos reglamentus, patvirtintus Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. rugpjūčio 19 

d. nutarimu Nr. 996 (Žin., 2004, Nr. 131-4704), nustatomos šios kraštovaizdžio tvarkymo 

zonų grupės ir kraštovaizdžio tvarkymo zonos: 

3.1. konservacinės paskirties žemės kraštovaizdžio tvarkymo zonos: gamtos ir kultūros 

paveldo objektų teritorijų grupėje – reguliuojamos apsaugos kraštovaizdžio tvarkymo zona 

(KOr); 

3.2. miškų ūkio paskirties žemės kraštovaizdžio tvarkymo zonos: ekosistemų apsaugos 

miškų kraštovaizdžio tvarkymo zonų grupėje – išsaugančio (konservacinio) ūkininkavimo 

kraštovaizdžio tvarkymo zona (MEk), apsauginių miškų grupėje – bendrojo apsauginio 

ūkininkavimo kraštovaizdžio tvarkymo zona (MAb); 

3.3. žemės ūkio paskirties žemės kraštovaizdžio tvarkymo zonos: ekosistemas 

saugančių agrarinių teritorijų kraštovaizdžio tvarkymo zonų grupėje – ekosistemas 

išsaugančio (konservacinio) ūkininkavimo (ŽEk); apsauginių agrarinių teritorijų 

kraštovaizdžio tvarkymo zonų grupėje – bendrojo apsauginio ūkininkavimo (ŽAb) 

kraštovaizdžio tvarkymo zona; 

3.4. kitos paskirties žemės kraštovaizdžio tvarkymo zonos: 

3.4.1. gyvenamosios ir visuomeninės paskirties žemės kraštovaizdžio tvarkymo zonos: 

apsauginių teritorijų miestų, miestelių, kaimų ir jų dalių kraštovaizdžio tvarkymo zonų 

grupėje – sugriežtinto vizualinio reguliavimo kraštovaizdžio tvarkymo zona (GAi); 

3.4.2. pramoninės-komunalinės paskirties žemės kraštovaizdžio tvarkymo zonų grupėje 

– ekstensyviai technogenizuotos aplinkos pramoninių-komunalinių sklypų kraštovaizdžio 

tvarkymo zona (NFn); 

3.5. vandens ūkio tikslinės paskirties žemės kraštovaizdžio tvarkymo zonos: 

3.5.1. ekosistemas saugančių vandenų kraštovaizdžio tvarkymo zonų grupėje – 

išsaugančio ūkininkavimo kraštovaizdžio tvarkymo zona (VEk); 

3.5.2. bendro naudojimo (bendrosios apsaugos) kraštovaizdžio tvarkymo zonų grupėje – 

ekstensyvaus apsauginio ūkininkavimo kraštovaizdžio tvarkymo zona (VAe). 

 

III. APSAUGOS IR TVARKYMO PRIEMONĖS 

 

4. Siekiant sudaryti sąlygas pažintiniam turizmui, tvarkymo plano brėžinyje nustatytose 

vietose numatoma įrengti šiuos infrastruktūros objektus: automobilių stovėjimo aikšteles, 

atokvėpio aikšteles, apžvalgos aikštelę, pastatyti informacinius stendus, kelio ženklus, 

informuojančius apie draustinio pradžią ir pabaigą, įrengti pažintinį ir pėsčiųjų takus. 

5. Karkazų Rato ir Titnago gatvėse numatytas griūvančių šlaitų tvirtinimas. 

6. Neužstatytuose žemės sklypuose, esančiuose šlaituose, draudžiama bet kokia statyba. 

7. Jiesios piliakalnio teritorijoje numatyti kraštovaizdžio formavimo kirtimai, kurių 

tikslas – išsaugoti nuo užžėlimo piliakalnio teritoriją, iškertant savaime želiančius medžius ir 

krūmus, atidengiant vertingus objektus, vaizdus į Jiesią ir Nemuną. 

8. Tvarkymo plane yra numatyti du tiltai: vienas pėsčiųjų, reikalingas gyventojams iš 

Pavytės patekti į Garliavos stotelę, kitas automobiliams ir pėstiesiems, reikalingas patekti į 

dvi sodybas, kurios yra upės ir geležinkelio izoliuotos nuo bet kokio privažiavimo. 

 

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.094AB12EF893


 
_________________ 

 


