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1.Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas, aprašymas  
 
UAB „Naujoji energija“ ir UAB „Energijos versmė“ Čiūtelių, Grumblių ir Lankupių kaimuose planuoja 
įrengti vėjo jėgainių parką.  
 

Planuojamame apie 240 ha bendrame sklypų plote numatoma per kelis etapus įrengti iš viso 80 MW 
bendros galios vėjo jėgainių parką.  

I-ame etape numatoma įrengti 40 MW VEJ parką. Šiam etapui, UAB „Naujoji energija“ yra laimėjusi AB 
„Lietuvos energija“ 2005 metais skelbtą konkursą. 

II-ame etape planuojamas VEJ parko išplėtimas iki bendros 80 MW galios.  
 

Veiklos vykdymo etapai, jų terminai ir eiliškumas 

VEJ parko įrengimas numatomas dviem etapais:   

- I etapas – 40 MW bendros galios VEJ parko įrengimas – planuojama statybų pradžia – 2008 IV 
ketvirtis – 2009 I ketvirtis; 

- II etapas – VEJ parko išplėtimas iki 80 MW bendros galios. Antrojo etapo plėtra ir pasirinktas vėjo 
jėgainių galingumas, modelis bei kiekis žemės sklypuose priklausys nuo  teisinių, ekonominių bei 
techninių galimybių.  

Poveikio aplinkai vertinimo ataskaitos rengimo etapo sąsaja su planavimo ir projektavimo 
etapais 

40 MW VEJ parko įrengimui yra pradėtas ruošti teritorijos detalusis planas.  

Duomenys apie planuojamą pagaminti elektros energiją  

 
Metinis planuojamas pagaminti elektros energijos kiekis:  
 
I etapas – pastačius 40 MW galingumo parką- 118 334 MWh; 
II etapas – išplėtus šitą parką iki 80 MW- 236 668 MWh. 
 

Vėjo energijos jėgainių (VEJ) parką numatoma statyti Šilutės rajone, Čiūtelių, Grumblių ir Lankupių 

kaimuose planuoja įrengti vėjo jėgainių parką.Kaime esančiuose sklypuose, kurių unikalūs numeriai yra 

(1 priedas. Nekilnojamo turto registro centrinio duomenų banko išrašas):  

Su šių sklypų savininkais yra sudarytos preliminarios pirkimo (nuomos) sutartys.  
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1.1 Vėjo parametrai  

Vidutinis ir didžiausias greitis, stiprumas, įvertinant sezoniškumą 

Lietuvoje visais metų laikais stipriausi vėjai pučia pajūryje ir Kuršių nerijoje, o silpniausi pietrytinėje 

respublikos dalyje. Vėjuočiausias laikotarpis – ruduo ir žiema, mažiausiai vėjuotas – pavasario pabaiga – 

vasaros pradžia. Vėjo greičiui didžiausią įtaką turi atmosferos cirkuliacija ir fizinės geografinės vietovės 

sąlygos, ypač jos atvirumas vyraujantiems vėjams. Vidutinis metinis vėjo greitis Lietuvos pajūryje 5,2 – 

5,7 m/s. (http://www.meteo.lt/klimatas.php). 
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                   - planuojami žemės sklypai 

 Planuojamo VEJ parko sklypo situacinė schema 
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1.2. Reljefo pobūdis ir geomorfologinės charakteristikos 

Nagrinėjamoje teritorijoje vyrauja lyguminis reljefas. 

 
          - VEJ parko teritorija 

 

VEJ parkui planuojama teritorija patenka į Aukštumalos litomorfogenetinio mikrorajono šiaurinę dalį.  

Aukštumalos mikrorajonas (IV) apima didelę lygumą, plytinčią į rytus nuo Venckų-Ventės rago 

moreninio gūbrio, į šiaurę nuo Krokų lankos – buvusią didelę Litorinos jūros lagūną, vėliau nusekusią ir 

užpelkėjusią. Rytiniame mikrorajono pakraštyje vietomis išlikę lėkšti, vos matomi lagūnos krantai. 

Mikrorajonui būdinga plokščia lyguma su iškilusiu aukštapelkės kupolu.  
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Lygumos, suklotos iš smulkaus, smulkučio smėlio, sapropelio ir durpių. Paviršius šiaurinėje dalyje 

siekia 2,5 m aukščio virš jūros lygio, centrinėje ir pietinėje dalyse svyruoja apie 0,5-1,0 m aukščio, o kai 

kur duburiai nusileidžia netgi žemiau jūros lygio. Didžiausioje pelkėje  - Aukštumaloje (apie 30,0 km2 

ploto) – kurios kupolas iškyla iki 6,2 m aukščio virš jūros lygio, būta daugybės akivarų, ežerokšnių. Šiuo 

metu didesnėje pelkės dalyje natūralus landšaftas pažeistas – joje kasamos durpės.  

 

1.3. Paviršinio vandens telkiniai 

 

Artimiausi paviršinio vandens telkiniai yra: 

Minijos upė – apie  180 m nuo artimiausio planuojamo sklypo ribos; 

Veiviržo ir Šalpės upės – apie 770 m į šiaurės vakarus - šiaurę.  

Nuo planuojamos teritorijos iki Kuršių marių – apie 8,4 km.  

Minija - didžiausia Vakarų Žemaitijos upė. Minijos oficialios versmės yra nedideliame (0,25 km2) 

Didovo ežere, o hidrografinės (tolimiausios) - į pietus nuo Telšių telkšančiame Sydeklio ežerėlyje (0,12 

km2). Palyginti sudėtinga Minijos žemupio hidrografija. Likus iki žiočių 18,4 km, nuo Minijos atsišakoja 

Klaipėdos kanalas, o žemiau Minijos kaimo iki žiočių likus 3 km nuo upės atsišakoja kairysis pratakas, 

vedantis į Krokų Lankos ežerą. Dešinysis pratakas, vadinamas Upaite, įteka tiesiog į Kuršių marių 

Kniaupės įlanką. Pagrindinės vandens masės teka centriniu prataku, dar vadinamu Takgrabe, kuri įteka 

į Atmatą 3,2 km nuo žiočių ties Uostadvariu. Per visą savo ilgį upė krinta 178 m, vagos vidutinis 

nuolydis 0,084%. Miniją daugiausia maitina kritulių vandenys (77%, požeminiai vandenys - 23%). Per 

metus nuotėkis būna gana tolygus, vidutinis debitas žiotyse 38,5 m3/s (Gailiušis ir kt., 2001; Kilkus, 

1998). 

Pagal vandens kokybės kriterijus Minija priskirtina mažai užterštoms upėms. Organinių medžiagų 

(BDS7 rodiklis) vidutinės vertės svyruoja 2,0-2,9 mgO2/l ribose, fosfatų koncentracija kinta nuo 0,008 iki 

0,100 mgP/1, t. y. vanduo yra labai švarus bei švarus (I-II vandens kokybės klasės). Tuo tarpu 

bakterijomis ir azotinėmis medžiagomis vanduo mažai užterštas (III klasė): mineralinio azoto 

koncentracija vandenyje kinta 0,130-2,293 mgN/1 ribose. Ties Plunge retsykiais didžiausia leistiną 

koncentraciją viršija naftos produktai, tačiau kitur šio teršalo vertės svyruoja ties leistinu dydžiu 

(Lietuvos upių vandens kokybė 1998, 1999). 
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Veiviržas, kairiakrantis vandeningesnis Minijos intakas, vandenį surenka iš 686 km² baseino ploto 

su dideliu 1,27 km/km² tinklo tankumu. Dėl to, ir jame iškrentant dideliam kiekiui kritulių, čia yra labai 

didelis (13,2-14,0 l/s iš km²) paviršinio nuotėkio modulis (Gailiušis, 2001). Ši vietovė yra Žemaičių 

aukštumos hidrologinėje srityje, t.y. rajone turinčiame pakankamus paviršinio vandens išteklius. Nors 

Veiviržo vandeningumas labai kaitus ne tik kasmet, bet ir per metus, jo daugiametis debitas lieka žymus 

– 9,36 m³/s. Ties Pangiriais, kiek aukščiau Aisės intako (Sakutėlių hidrometrijos postas) upės debitas ne 

ką mažesnis (8,21 m³/s) negu žiotyse. 

1.4. Biologinė įvairovė, saugomos teritorijos 

 

Nuo planuojamo vėjo jėgainių parko artimiausios saugomos teritorijos yra: 

Svencelės telmologinis draustinis – apie 1,9 km į vakarus,  

Minijos ichtiologinis draustinis – apie 180 m į vakarus nuo artimiausio planuojamo sklypo ribos; 

Veiviržo ichtiologinis draustinis – apie 770 m į šiaurės vakarus - šiaurę.  

 

Artimiausios NATURA 2000 teritorijos yra:  

Svencelės pelkė – apie 1,9 km į vakarus; 

Minijos upės slėnis – apie 1,3 km į pietvakarius; 

Minijos upė – apie  180 m; 

Veiviržo ir Šalpės upės – apie 770 m į šiaurės vakarus – šiaurę; 

Nuo planuojamos teritorijos iki Nemuno deltos regioninio parko apie 7 km atstumas.  
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Saugoma 
teritorija 

Apsaugos statusas Plotas, ha Saugomos vertybės Atstumas, 
km 

Svencelės pelkė NATURA 2000 
Gamtinių buveinių 
apsaugai svarbi 
teritorija 

1207 ha 
Ribos sutampa su 
Svencelės 
telmologinio 
draustinio 
ribomis 

7120, Degradavusios aukštapelkės 
91D0, *Pelkiniai miškai 

1,9 km 

Svencelės 
telmologinis 
draustinis 

Valstybinis 
draustinis 

1207 ha.  Įsteigtas 1992 metas, siekiant išsaugoti 
botaniniu ir zoologiniu požiūriais vertingą 
aukštapelkę. 

1,9 km 

Minijos upės 
slėnis 

NATURA 2000 
Paukščių apsaugai 
svarbi teritorija 
Gamtinių buveinių 
apsaugai svarbi 
teritorija 

Minijos 
ichtiologinio 
draustinio dalis 

Griežlės,  
Tulžiai 
 
9160 Skroblynai; 9180 griovų ir šlaitų 
miškai; 91E0 aliuviniai miškai; 91F0 
paupio guobynai 

1,3 km 

Minijos upė NATURA 2000 
Gamtinių buveinių 
apsaugai svarbi 
teritorija 

2197 ha 
Patenka į Minijos 
ichtiologinį 
draustinį (dalis 
draustinio) 

Baltijos lašiša, Kartuolė 
Kirtiklis, Paprastasis kūjagalvis, Ūdra 

180 m 
 
 

Minijos 
ichtiologinis 
draustinis 

Valstybinis 
draustinis 

Ilgis 215,9 km lašišų, šlakių, upėtakių ir žiobrių 
nerštavietės  

180 m 

Veiviržo 
ichtiologinis 
draustinis   

Valstybinis 
draustinis  

Ilgis 179,4 km lašišų, šlakių, upėtakių ir žiobrių 
nerštavietės 

770 m 

Veiviržo ir 
Šalpės upės 

NATURA 2000 
Gamtinių buveinių 
apsaugai svarbi 
teritorija 

1073 ha 
Patenka į 
Veiviržo 
ichtiologinį 
draustinį (dalis 
draustinio) ir 
Veiviržo 
kraštovaizdžio 
draustinį (dalis 
draustinio) 

Ovalioji geldutė,  
Paprastasis kūjagalvis, pleištinė skėtė, ūdra 

770 m 

Nemuno delta NATURA 2000 
Paukščių apsaugai 
svarbi teritorija 
 

Nemuno deltos 
regioninio parko 
dalis 

didieji baubliai (Botaurus stellaris), nendrinės 
lingės (Circus aeruginosus), pievinės lingės 
(Circus pygargus), jūriniai ereliai (Haliaeetus 
albicilla), švygždos (Porzana porzana), 
plovinės vištelės (Porzana parva), griežlės 
(Crex crex), avocetės (Recurvirostra avosetta), 
juodkrūčiai bėgikai (Calidris alpina), gaidukai 
(Philomachus pugnax), stulgiai (Gallinago 
media), mažieji kirai (Larus minutus), upinės 
žuvėdros (Sterna hirundo), mažosios žuvėdros 
(Sterna albifrons), juodosios žuvėdros 
(Chlidonias niger), baltaskruostės žuvėdros 
(Chlidonias hybridus), didieji apuokai (Bubo 
bubo), balinės pelėdos (Asio flammeus), tulžiai 
(Alcedo atthis), meldinės nendrinukės 
(Acrocephalus paludicola), paprastosios 
medšarkės (Lanius collurio), sodinės startos 
(Emberiza hortulana); paukščių migracinių 
srautų susiliejimo vieta, taip pat migruojančių 
žąsų, ančių, jūrinių erelių (Haliaeetus albicilla) 
ir kitų vandens paukščių sankaupų vieta 

Apie 7 km 
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3 pav. Atstumai nuo VEJ bokštų iki saugomų teritorijų  
 

Planuojamo VEJ parko įrengimas poveikio esančioms gretimoms saugomos ir NATURA 2000 

teritorijoms neturės. VEJ parko statyba nėra susijusi su hidrologinio režimo ar hidrografinio tinklo keitimu, 

todėl poveikis Svencelės pelkei ir Minijos bei Veiviržo upių faunai nenumatomas.  

Minijos upės saugomos gyvūnų rūšys (saugomos žuvys bei ūdra) yra išskirtinai susijusios su šiuo 

vandens telkiniu, kurioms elektros gamyba vėjo jėgainėse jokio poveikio neturės. Kai kurios Minijos upės 

slėnio saugomos vertybės yra išsidėsčiusios nuo planuojamos teritorijos už keliasdešimt kilometrų. 

Saugomos paukščių rūšys (griežlė ir tulžys) yra prisirišusios prie konkrečių buveinių, kurios nebus 

įtakojamos VEJ parko: tulžiams yra svarbios tik ekologinės sąlygos pačioje Minijos upėje ir jos 

krantuose, o griežlės perinčios populiacijos būklė priklauso tik nuo situacijos upės užliejamose pievose 

bei ganyklose.  
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1.5. Kraštovaizdžio charakteristika 

Vėjo jėgainių parkas yra planuojamas pamario lygumoje. 

Ataskaitoje pateikiama informacija apie kraštovaizdį: 

Ataskaitoje pateikiama 

informacija 

 

Vyraujantis tipas, natūralumas, mozaikiškumas, estetinės 

ypatybės, svarbiausios regyklos, apžvalgos taškai ir 

panoramos (sklypo apžvelgiamumas ir padėtis svarbiausių 

objektų atžvilgiu); lankytinos ir kitos rekreacinės paskirties 

vietos. 

Gamtinis karkasas 

       

- planuojamas VEJ parkas 

 

 Teritorijos biomorfotopai(VU GMF. Lietuvos kraštovaizdžio įvairovės studija, 2006) 
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1.6. Žemės naudojimas 

VEJ parkas planuojamas žemės ūkio paskirties žemės sklypuose. Žemė šiuo metu yra naudojama 

žemės ūkiui, vyrauja ganyklos, šienaujamos pievos, taip pat dirbama žemė.  

Teritorijoje yra išvystytas vietinės reikšmės kelių tinklas.  

Greta sklypų praeina110 kV orinė elektros perdavimo linija Saugos - Priekulė, į kurią planuojam 

pajungti VEJ parką. Elektros perdavimui numatoma naujos aukštinančiosios transformatorinės pastotės 

statyba. Tam pasirinktas sklypas greta esamos 110Kv oro linijos,greta geležinkelio linijos.  

Šalia teritorijos eina geležinkelio linija Klaipėda – Pagėgiai.  

Planuojamas VEJ parkas yra pažymėtas rengiamame Šilutės rajono bendrajame plane (mėlynas 

apskritimas). 

 

Ištrauka iš Šilutės rajono bendrojo plano brėžinio 

1.7. Planuojamo vėjo jėgainių parko atstumai iki kitų objektų 

Atstumai iki gyvenamų, urbanizuotų teritorijų 

Planuojamame plote ir jo gretimybėse yra išsidėsčiusios 7 gyvenamos sodybos (pav.). Artimiausi 

mieteliai ir gyvenvietės yra: 

Lankupiai – apie 200 m atstumu nuo artimiausio VEJ parko sklypo (kiek nuo jėgainės); 
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Sakutėliai - apie 200 m atstumu nuo artimiausio VEJ parko sklypo (kiek nuo jėgainės); 

Vilkyčiai – apie 1,2 km nuo artimiausio VEJ parko sklypo; 

Saugos – 2,4 km nuo artimiausio VEJ parko sklypo. 

Nuo planuojamo VEJ parko iki Šilutės miesto yra apie 13 km atstumas.  

 

Atstumai iki pagrindinių kelių 

Iki rajoninės reikšmės kelio Priekulė – Šilutė yra apie 500 m atstumas.  

 

Atstumai iki turizmo trasų 

Kuršių marių pakrante praeina Pajūrio dviračių turizmo trasa. Nuo planuojamo VEJ parko iki šios trasos 

yra apie 6,5 km atstumas. Pajūrio dviračių turizmo trasos jungiamasis maršrutas, einantis pro Venckų 

gyvenvietę yra arčiau planuojamo VEJ parko – atstumas iki šio maršruto trasos yra apie 2 km.   

 

Šilutės rajone populiarus vandens turizmas. Populiariausios vandens turizmo trasos yra Nemunas 

(Kaunas - Nida), Minija (Žarėnai -Mingė), Klaipėdos kanalas (Minija - Atmata), Kuršių marios (Nida – 

Mingė), Pakalnės upė. Iki Minijos upės atstumas yra apie 200 m.  

 

Atstumai iki aerodromų 

Atstumas nuo planuojamo VEJ parko iki artimiausio Šilutės sportinės aviacijos oro uosto (Armalėnų, km, 

Šilutės raj.) yra apie 15,5 km.  

 

Atstumai iki kitų esamų ir planuojamų įrengti kitų vėjo jėgainių parkų 

Atstumas iki planuojamo įrengti Mockių 12 MW VEJ parko yra apie 3 km.  
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1.8. Esama socialinė ekonominė aplinka 

 
Planuojamo VEJ parko teritorija yra išsidėsčiusi Šilutės rajono Čiūtelių, Grumblių ir Lankupių 

kaimuose. Gretimybėse yra Sakūtėlių kaimas (apie 0,5 km), Saugų (apie 2,5 km), Vilkyčių (apie 1,5 km) 

miesteliai.  

2001 metų visuotinio gyventojų surašymo duomenimis Saugų seniūnijoje gyveno 4067 

žmonės.Saugų seniūnijos pateikiamais duomenimis 

(http://silute.kryptis.lt/main.php?parent=153&module=598&id=2226) seniūnijos plotas sudaro 189 km2. 

Seniūnija ribojasi su Švėkšnos, Gardamo, Šilutės, Kintų (visos Šilutės raj. sav.), Priekulės, Veiviržėnų, 

Agluonėnų (abi Klaipėdos raj. sav.) seniūnijomis. Seniūnijoje  ūkininkauja virš 800 ūkininkų iš jų 521 turi 

daugiau nei 3 ha.  

Užliejamas plotas iki 6000 ha., užliejamų kaimų - 6, juose gyvena virš 200 gyventojų, 70 kiemų.   

Šiuo metu seniūnijoje gyvena 4400 gyventojų, iš jų – 2160 moterys ir 2240 vyrai.  2340 (53,2 %) 

gyventojų yra darbingo amžiaus, 738 (16,8%) – pensinio amžiaus ir 1322 (30%) – vaikai iki 15 metų 

amžiaus. Pagal 2001 metų gyventojų surašymo duomenis, aukštąjį išsilavinimą turi 2,3% gyventojų, o 

aukštesnįjį ar profesinį išsilavinimą – 8,2%, gyventojų tarpe vyrauja nekvalifikuotų ir kvalifikuotų 

darbininkų profesijos. Gyvena daugiau vaikų ir darbingo amžiaus žmonių, mažiau pensinio amžiaus 

gyventojų. 96% vietos gyventojai yra lietuviai. Taip pat gyvena rusai, vokiečiai, žydai, ukrainiečiai ir kitų 

tautybių gyventojai. 

Analizuojamai teritorijai artimiausiose gyvenvietėse gyvena:  

Saugos - 945 gyv.; Vilkyčiai - 901 gyv. Čiūteliai - 126 gyv. Lankupiai - 124 gyv. 

 Grumbliai - 8 gyv. (http://silute.kryptis.lt/main.php?parent=153&module=598&id=2226) 

Išsamesnė informacija apie vietovės socialinę – ekonominę aplinką pateikiama ir analizė 

atliekama Šilutės rajono savivaldybei; palyginimui pateikiami Klaipėdos apskrities ir visos Lietuvos 

respublikos duomenys. 
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2. INFORMACIJA APIE NUMATOMĄ ĮRENGTI VĖJO JĖGAINIŲ PARKĄ 
 
2.1. Pagrindiniai technologiniai įrenginiai 
 
Analizuojamoje teritorijoje numatoma per du etapus įrengti išviso 80MW bendros galios vėjo jėgainių 

parką. Tikslus vėjo jėgainių skaičius ir išdėstymas teritorijoje, atsižvelgiant į technines galimybes bei 

ekonominį naudingumą, bus pateiktas rengiamame detaliajame plane.  

 

VEJ parke numatomi šie pagrindiniai technologiniai įrenginiai.  

- aukštinančioji – 110 kV – transformatorinė pastotė, kurios orientacinis plotas – 0,15 ha;  

- vėjo jėgainės –  po 2 MW galios arba po 3 MW galios. Kiekvienas VEJ bokštuii skirtas plotas  

užima 1250m2 žemės sklypo plotą. 

VEJ parke gali būti įrengiamos vėjo jėgainės, kurių galingumas 2,0 -3,0 MW, bokšto aukštis nuo 120m iki 

150m iki gondolos.(galimi gamintojai VESTAS, ENERCON, Fuhrlander, DeWind ir.kt.). 

Taip pat gali būti nagrinėjama galimybė statyti mažesnės galios vėjo elektrines jėgaines - iki 250 kW 

galingumo.  

 

VEJ parką numatoma įrengti sekančiais etapais:  

I etapas – 40 MW galingumo parko statyba.  

Šiam etapui, UAB „Naujoji energija“ yra laimėjusi AB „Lietuvos energija“ 2005 metais skelbtą konkursą 

„plėsti elektros energijos gamybos pajėgumus statant vėjo elektrines/vėjo elektrinių parkus 2 zonoje“. 

Šioje zonoje pastatytos vėjo elektrinės bus prijungtos prie 110 kV orinės elektros perdavimo linijos. UAB 

“Naujoji energija” yra oficialiai pripažinta šio konkurso laimėtoja ir yra gavusi LR Ūkio ministerijos leidimą 

plėsti elektros energijos gamybos pajėgumus statant vėjo elektrines numatytoje vietovėje, bendrai galiai 

40 MW bei tuo pagrindu vysto bei projektuoja 40MW bendros galios VEJ parką.  

VEJ parkas būtų sudarytas iš 2 MW arba 3 MW galios vėjo jėgainių. VEJ bokštų skaičius priklausys nuo 

pasirinkto VEJ galingumo ir tipo. 

Planuojama VEJ parko statybų pradžia – 2008 IV ketvirtis – 2009 I ketvirtis 
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II etapas - planuojamas 40MW VEJ parko išplėtimas iki 80MW. 

II-ame etape, atsižvelgiant į galiojančius Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimus dėl vėjo 

jėgainių, įskaitant, bet neapsiribojant, reikalavimus dėl žemės naudojimo, vėjo jėgainių projektavimo, 

statybos darbų ir eksploatavimo, aplinkos apsaugos ir kitus reikalavimus, taip pat tuo atveju jeigu būtų 

padidinta Lietuvoje kvota vėjo jėgainių statybai (galingumo daugiau kaip 250kW) atitinkamoje zonoje ar 

kitaip reglamentuojama UAB „Naujoji energija“ ketina plėsti esamą 40MW VEJ parką.  

Parko išplėtimui galimi du alternatyvūs variantai: 

A) tuo atveju, jeigu būtų padidinta Lietuvoje kvota vėjo jėgainių statybai (galingumo daugiau kaip 

250kW) atitinkamoje zonoje, VEJ parkas papildomai būtų praplėstas iki 80 MW bendros galios statant 

didžiąsias 2 MW arba 3 MW galingumo vėjo jėgaines. VEJ bokštų skaičius bei išdėstymas būtų 

projektuojamas priklausomai nuo pasirenkamo vėjo jėgainių tipo ir galingumo. 

B) o nesant teisinėms, įstatymų reglamentuojamos ir kitoms galimybėms – įmonė II plėtros etape 

planuoja statyti mažesnės galios vėjo elektrines jėgaines, t.y. tokias  kurioms nereikalinga laimėti 

papildoma kvotą ir konkursą  - šiai dienai galingumo iki 250 kW.  

Antrojo etapo plėtra ir pasirinktas vėjo jėgainių galingumas, modelis bei kiekis žemės sklypuose 

priklausys nuo LR įstatyminės bazės,  teisinių, įmonės ekonominių bei techninių galimybių.  

Kadangi mažosios vėjo jėgainės (iki 250 kW) yra mažesnio aukščio, galingumo, atitinkamai 

skleidžia mažesnį triukšmo ir garso lygį, šiuose PAV atrankos dokumentuose nurodomas didžiųjų vėjo 

jėgainių tech. charakteristikos (2MW). 

Projektiniai (detaliojo plano rengimo ir kiti) II-ojo etapo darbai gali būti paraleliai atliekami kartu su 

I etapu).  

 

2.2. Numatomos technologijos ir pajėgumai (I etapas) 

Numatomas VEJ parkas (I etapas – 40 MW) yra planuojamas pagal AB „Lietuvos energija“ 

skelbto konkurso sąlygas, AB „Lietuvos energija“ išduotas išankstines technines sąlygas (2005-11-04 Nr. 

213-7949 ) (iki kol bus gautos galutinės projektavimo sąlygos), LR Ūkio ministerijos išduotą leidimą  UAB 

„Naujoji energija“ plėsti elektros energijos gamybos pajėgumus bei kitus galiojančius ir tokią veiklą 

reglamentuojančius teisės norminius aktus. 

Planuojamo VEJ parko jėgainių tipas – keitiklinės su sinchroniniu kintamo greičio generatoriumi. 

Vėjo elektrinių išėjimo įtampa 20 kV. Generuojama galia perduodama požeminių kabelių linijomis iki 

110/20 kV transformatorinės pastotės. 110/20 kV transformatorių pastotė prijungta prie perdavimo tinklo 

110 kV oro linijos Saugos – Priekulė. 
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Nuosavybės (turto) ir eksploatavimo riba parodyta schemoje žemiau (pagal gautas išankstinės technines 

sąlygas).   

 

 

Pagrindiniai įrenginiai  

VEJ parke numatomi šie pagrindiniai technologiniai įrenginiai.  

- aukštinančioji – 110kV – transformatorinė pastotė, kurios orientacinis plotas – 0,15 ha;  

- vėjo jėgainės –  po 2 MW galios arba po 3 MW galios. Kiekvienas VEJ bokštas užima apie 1250m2 

žemės sklypo plotą. 

VEJ parke gali būti įrengiamos kelių tipų vėjo jėgainės: šiuo metu yra siūlomi (svarstomi) trys 

alternatyvūs VEJ tipai: 

- VESTAS V-90: 2 MW galingumo, bokšto aukštis 105 metrai; 

- ENERCON E-82: 2 MW galingumo, bokšto aukštis 98 metrai;  

- VESTAS V90 – 3,0 MW galingumo, bokšto aukštis 80 metrų; 

- arba, kito gamintojo vėjo jėgainės, atitinkančios panašius parametrus. 
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Siūlomų vėjo jėgainių pagrindiniai techniniai duomenys:  

Kilmės šalis:  Danija Danija Danija 

Kompanija:  ENERCON VESTAS VESTAS 

Tipas:  E-82 V-90 V-90 

Nominali galia:  2000 kW 2000 kW 3000 kW 

Bokšto aukštis:  98 m 105 m 80 m 

Rotoriaus skersmuo:  82 m 90 m 90 m 

Bendras VEJ aukštis 139 m 150 m 125 m 

Rotacinis greitis (nominalus):  20,5 aps/min. 14,9 aps/min. 16,1 aps/min. 

Rotacinis greitis (pradinis):  6 aps/min. 9 aps/min. 9,9 aps/min. 

Pradinis (paleidimo) vėjo greitis:  2,5 m/s 3,5 m/s 4 m/s 

Stabdymo vėjo greitis:  24-34 m/s 25 m/s 25 m/s 

Ekstremalus vėjo greitis (10 min.)  40,5 m/s  42,5 m/s 50 m/s 

Konstrukcijų išlaikomas vėjo 

greitis (3 sek.)  

59,5 m/s  44,6 m/s 70 m/s 

Projektinis eksploatavimo laikas:  20 metų 20 metų 20 metų 

Leistinas šlaito nuolydis:  5% 10º (100 metro 

spinduliu apie 

bokštą) 

10º (100 metro 

spinduliu apie 

bokštą) 

Prognozuojama metinė gamyba 

(6,8 m/s vidutiniam vėjo greičiui):  

4450,6 MW 5683 MW 7701 MW 

Triukšmo lygis 10 m aukštyje, 

8m/s:  

102,1±1,5 dB(A) 102,3± 2 dB(A) 108 ± 2 dB(A) 

Generuojamos srovės įtampa:  690 V 690 V 690 V 

Generuojamos srovės dažnis:  50 Hz 50 Hz/60 Hz 60 Hz 

 

Jėgainės tipas bus pasirinktas atsižvelgiant į ekonominius rodiklius, kurie savo ruožtu priklauso 

nuo vietovės aukštingumo, VEJ bokštų išdėstymo ir optimalaus vėjo greičio. 2 MW galios VEJ bendras 

jėgainės bokšto aukštis abiem atvejais panašus, todėl abiejų tipų jėgainių poveikis aplinkai yra vienodas 

tiek triukšmo, tiek šešėliavimo bei kitais aspektais. Pasirinkus 3 MW galios VEJ atskirai kiekvienos vėjo 
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jėgainės sukeliamas triukšmo lygis yra didesnis, tačiau vietovėje būtų išdėstoma mažiau bokštų, todėl 

bendras viso VEJ parko triukšmo lygis neviršytų bendro 2 MW galingumo VEJ sukeliamo triukšmo lygio.  

Kadangi rotoriaus diametras tiek 2MW, tiek 3 MW VEJ yra vienodas (90 m), todėl abiejų tipų VEJ 

sukeliamas šešėliavimas būtų vienodas.  

Planuojamų vėjo jėgainių ENERCON ir VESTAS techniniai parametrai atitinka Lietuvos ir Europos 

Sąjungos nustatytus reikalavimus tokiems įrenginiams. 

Svarstomų tipų VEJ triukšmui jautriose vietovėse nakties metu gali dirbti sumažintu apsisukimų 

greičiu ir galingumu. Esant poreikiui, taip gali būti mažinamas nakties metu skleidžiamo triukšmo lygis.  

 

2.3. Infrastruktūra ir kiti įrenginiai 

Planuojant statybą ir eksploataciją, numatoma maksimaliai panaudoti esamą infrastruktūrą: 

privažiavimo kelius, elektros perdavimo linijas ir kt. 

Privažiavimui prie VEJ parko numatoma naudoti vietinius kelius, kurie pagal poreikį būtų sustiprinti 

ir renovuoti.  

Elektros energijos perdavimas iš ir į statomas vėjo jėgaines numatomas požeminiais 690 V 

įtampos kabeliais. Jėgainių valdymas numatomas distancinis bevielis (bevielių telekomunikacijų 

metodu). Transformatorinė pastotė ir jos parametrai – bus projektuojama pagal AB „Lietuvos energija“  

išduotas galutines projektavimo sąlygas.  

Statybos metu nukasama žemė bus panaudojama vietos reljefo lyginimui, formuojant įvažiavimų ir 

privažiavimo kelių pylimus. Statybos metu, esant poreikiui, melioracijos įrenginiai bus perklojami, 

nepažeidžiant jų naudojimo sistemos. 
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2.4.VEJ sukeliamas šešėliavimas 

VEJ sukeliamas šešėliavimas gali turėti neigiamą vizualinį – psichologinį poveikį aplinkiniams 

gyventojams, gyvenantiems iki 500 m atstumu nuo vėjo jėgainių parko. Objektams, nutolusiems nuo vėjo 

jėgainės 500-1000 metrų, vėjo jėgainės vėjaratis nebeužstos saulės (t.y. nebebus šešėlio), o pati vėjo 

jėgainė atrodys objektu, už kurio šviečia saulė.  

Šešėliavimo intensyvumas priklauso nuo vėjo jėgainės menčių sukimosi greičio. Šiuo atžvilgiu 

didelės galios vėjo turbinos kraštovaizdyje turi pranašumą prieš mažesnes, nes jų menčių sukimosi 

greitis – 18 aps./min.- yra mažesnis, todėl mažesnis yra šešėliavimo intensyvumas ir, tuo pačiu, jo 

sukeliamas poveikis. 

Atsižvelgiant į planuojamų vėjo jėgainių technines charakteristikas, jų sukimosi greitis 

pakankamai lėtas, todėl šešėlių mirgėjimas sukels mažesnę reakciją, nei tai darytų mažesnės galios ir 

greičiau judančios jėgainės. Pats šešėlis optiškai nebus intensyvus, nes dėl pakankamai didelio atstumo 

(dėl bokšto aukščio) ir šviesos difuzijos šešėlis iš esmės praras intensyvumą.  

VEJ sukeliamas šešėliavimas vertinamas pagal schemą, kurioje vakarų Lietuvos geografiniai 

duomenys atitinka Kopenhagos duomenis. 

 

 

9. pav. VEJ šešėliavimo zonos 

(http://www.windpower.org/en/tour/env/shadow/shadow2.htm) 

Įvertinus pasaulinę praktiką (http://www.windpower.org/en/tour/env/shadow/index.htm), nustatyta, 

kad nėra teisinių taisyklių, pagal kurias normuojama šešėliavimo įtaka gretimybių gyventojams, todėl 

vadovaujamasi Vokietijos teismo sprendimu, pagal kurį nustatyta, kad sparnų rotacijos sukeliamas 

šešėliavimas, kurio trukmė yra iki 30 val./metams yra leistinas.  
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Taigi, nagrinėjant šešėliavimo įtaką, priimama, kad neigimas poveikis galimas tose zonose, 

kuriose šešėliavimo trukmė viršys 30 val./metams.  

 

 

10 pav. Šešėlio skaičiavimo schema 

 

Siekiant sumažinti šešėliavimo poveikį VEJ bokštai turi būti išdėstyti taip, kad rotoriaus menčių 

sukimosi sukeliamas šešėliavimas artimiausių sodybų teritorijose būtų kuo mažesnis.  

ENERCON VEJ jėgainės taip pat turi šešėliavimo mažinimo (stabdymo – shadow shut-down) 

mechanizmą, kurio tikslas yra sumažinti šešėlio mirgėjimą gyvenamoje aplinkoje. Ši sistema 

intensyviausios saulės valandomis stabdys VEJ sukimąsi ir leis eliminuoti šešėlių mirgėjimą gyvenamų 

sodybų teritorijose.  

VEJ gamintojas numato šešėliavimo mažinimo kompiuterines programos integravimą į VEJ 

kontrolės sistemą. Trys šviesos sensoriai yra montuojami ant VEJ bokšto taip, kad galėtų nustatyti 

saulės šviesos intensyvumą ir kritimo kampą. VEJ kontrolės sistema sustabdo VEJ, kai sensorių 

išmatuotos reikšmės viršija nurodytas reikšmes (parenkamas pagal vietovės hidrometeorologines 

sąlygas bei apskaičiuotas bandymų metu).  

VEJ automatiškai paleidžiama po to kai ne mažiau kaip 10 minučių apšvietimo sąlygos 

nebeleidžia susidaryti intensyviam šešėlių mirgėjimui. Tokiu būdu, artimose sodybose bus užtikrinama, 

kad šešėliavimo laikas neviršytų nustatytų 30 valandų per metus ir nedarytų neigiamo poveikio 

gyvenamosios aplinkos kokybei. 
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Taip pat galimos kitos kompensacinės priemonės - želdiniai, kurie užstotų VEJ laikotarpiu, kai 

VEJ šešėlis krenta į sodybą. Tokie želdiniai turėtų būti sodinami, jeigu tam pritartų sodybų savininkai, 

nes ši priemonė būtų efektyvi tik arti sodybos, t.y. želdiniai turėtų būti sodinami sodybų sklypo ribose.  

 

2.5.. TRIUKŠMAS 
 

Pagal pateikiamas VEJ gamintojų technines charakteristikas, vėjo jėgainių sukeliamas triukšmo lygis 10 

m aukštyje, esant 8 m/s vėjo greičiui, gali siekti nuo 102 iki 108± 2 dB(A).  

 

Naginėjamas aspektas Pateikiama informacija 

Galimas (numatomas) 

poveikis 

Vėjo jėgainių parko indėlis į esamą triukšmo lygį. Triukšmo 

šaltinis ir triukšmo lygis prie artimiausių gyvenamų namų. 

Prognozuojamas triukšmo lygis vėjo jėgainių parko 

eksploatavimo metu. 

Poveikio aplinkai sumažinimo 

priemonės 
Triukšmo poveikio sumažinimo galimybės. 
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Veiklos sukeliamas triukšmas 

 

Pagal pateikiamas VEJ gamintojų ENERCON ir VESTAS technines charakteristikas, planuojamų 

vėjo jėgainių sukeliamas triukšmo lygis 10 m aukštyje esant 8 m/s vėjo greičiui sudaro nuo 102 iki 108± 

2 dB(A).  

Remiantis analogiškų VEJ parkų projektavimo bei triukšmo lygių gyventoje aplinkoje skaičiavimo 

rezultatais, tokio tipo VEJ parko sukeliamas triukšmo lygis iki didžiausio leidžiamo gyvenamoje aplinkoje 

nakties metu triukšmo lygio (45 dBA) sumažėja maždaug už 80 m nuo VEJ bokštų. 

Ši zona būtų pakankama įrengiant tiek didžiąsias 2 ar 3 MW galios, tiek mažąsias iki 250 kW galios 

vėjo jėgaines.  

 

 

Gyventoje aplinkoje didžiausi leidžiami triukšmo lygiai (HN 33:2007) 

 

Objektas Garso lygis, 

ekvivalentinis garso 

lygis, dBA 

Maksimalus garso lygis, 

dBA 

Paros laikas, val. 

Gyvenamųjų 

namų teritorija 

65 70 6-18 

60 65 18-22 

55 60 22-6 
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8 pav. Esamų gyvenamų sodybų išsidėstymas 
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3. Svarbiausi veiklos lemiami veiksniai ir poveikiai 

Triukšmo poveikis 

Siekiant išvengti VEJ parko sukeliamo triukšmo neigiamo poveikio gyvenamajai aplinkai, VEJ 

bokštai turi būti išdėstyti taip, kad jų keliamas triukšmo lygis gyvenamoje teritorijoje neviršytų didžiausio 

leidžiamo triukšmo lygio nakties metu (60 dBA).  

 

Šešėliavimo poveikis  

Pagal pasaulinę praktiką sparnų rotacijos sukeliamas šešėliavimas, kurio trukmė yra iki 30 

val./metams yra leistinas. Siekiant sumažinti šešėliavimo poveikį VEJ bokštai bus išdėstyti taip, kad 

rotoriaus menčių sukimosi sukeliamas šešėliavimas artimiausių sodybų teritorijose būtų kuo mažesnis.  

ENERCON VEJ jėgainės turi šešėliavimo mažinimo (stabdymo – shadow shut-down) mechanizmą, 

leidžiantį intensyviausios saulės valandomis stabdyti VEJ sukimąsi ir taip eliminuoti šešėlių mirgėjimą 

gyvenamų sodybų teritorijose.  

Taip pat, esant būtinybei, galimos kitos kompensacinės priemonės - želdiniai, kurie užstotų VEJ 

laikotarpiu, kai VEJ šešėlis krenta į sodybą. Tokie želdiniai turėtų būti sodinami, jeigu tam pritartų sodybų 

savininkai, nes ši priemonė būtų efektyvi tik arti sodybos, t.y. želdiniai turėtų būti sodinami sodybų sklypo 

ribose.  

 

VEJ sukeliamas elektromagnetinis spinduliavimas 

Stipriausi elektriniai laukai paprastai yra sukuriami aukštos įtampos elektros perdavimo linijų 

aplinkoje. Po trifaze elektros perdavimo linija esantis elektrinis laukas stipriausias viduryje tarp dviejų 

atramų, nes dėl išlinkimo ten būna mažiausias atstumas nuo žemės. Magnetinio lauko stiprumas linijos 

aplinkoje priklauso nuo linijos apkrovos, t.y. nuo jos laidais tekančios srovės. Po linija sukurta magnetinė 

indukcija yra maždaug 10 mT vienam laidui tekančios srovės kiloamperui dydžio ir turi gana sudėtingą 

struktūrą.  

Pagal higienos normą HN 104:2000 “Gyventojų sauga nuo elektros oro linijų sukuriamų elektrinių laukų” 

elektrinio lauko stipriai ir jų poveikio žmogui trukmė turi būti ne didesni kaip: 

- gyvenamųjų ir viešosios paskirties pastatų viduje - 0,5 kV/m - buvimo trukmė neribojama; 

- gyvenamųjų namų ir viešosios paskirties pastatų teritorijoje - 1 kV/m - buvimo trukmė neribojama; 
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- urbanizuotose (užstatytose) teritorijose, įskaitant jų perspektyvinę 10 metų plėtrą, ir priemiestinėje 

žaliojoje zonoje, daržų ir sodų teritorijose - 5 kV/m - buvimo trukmė neribojama; 

- automobilinių magistralinių ar krašto kelių ruožuose, virš kurių nutiestos elektros oro linijos - 10 

kV/m - buvimo trukmė - ne ilgiau kaip 180 min. (Likusį laiką asmuo gali būti aplinkoje, kur elektrinio 

lauko stipris neviršija 5 kV/m); 

- negyvenamoje vietovėje, transporto priemonėmis prieinamose ir žemėnaudos vietovėse - 15 kV/m 

- buvimo trukmė - ne ilgiau kaip 90 min. (Likusį laiką asmuo gali būti aplinkoje, kur elektrinio lauko 

stipris neviršija 5 kV/m); 

- transportu ir žemės ūkio mašinomis neprieinamose vietovėse, kur draudžiama gyventojams būti, - 

20 kV/m - buvimo trukmė - ne ilgiau kaip 10 min. (Likusį laiką asmuo gali būti aplinkoje, kur 

elektrinio lauko stipris neviršija 5 kV/m). 

 

Pagal higienos normą HN 80:2000 “Elektromagnetinis laukas darbo vietose ir gyvenamojoje 

aplinkoje. Parametrų normuojamos vertės ir matavimo reikalavimai 10 kHz - 300 GHz dažnių juostose” 

elektromagnetinio lauko intensyvumo parametrų didžiausios leidžiamos vertės gyvenamojoje aplinkoje: 

magnetinio lauko stipris 0,01 MHz - 300 MHz dažnių juostose yra nenormuojamas. 

VEJ naudoja dviejų tipų (dviejų greičių) generatorius – 2000 kW galios ir 500  kW galios. 

Generatoriai – asinchroninio tipo, generuojama elektros srovė – 50 Hz dažnio, 690 V įtampos. 

Pilna galia veikiantis 2MW galios generatorius sukuria vadinamojo pramoninio dažnio (>0-3 102 

Hz) elektromagnetinį lauką. Nuolatinės srovės sukuria nuolatinius stiprius magnetinius laukus. Apie 

laidus kuriais teka šimtų ir tūkstančių amperų srovė, susidaro stacionarus šimtų A/m stiprumo laukas. Jis 

nėra ryškiai juntamas, bet srovę įjungiant ar išjungiant, šis laukas staigiai kinta ir arti esančiose 

grandinėse gali indukuoti stiprias antrines sroves. 

Pagal analogiškų vėjo jėgainių techninius duomenis pagrindinio generatoriaus, veikiančio pilna 

galia (2MW) EML energijos srauto tankis (SLV) yra lygus 24 µW/cm
2. Šis tankis matuojamas 1 m 

atstumu nuo generatoriaus. Elektros lauko stipris 1 m atstumu nuo generatoriaus siekia 8 kV/m 

(generuojamos srovės įtampa – 690 V).  

Kadangi generatorius yra gondoloje, pakankamai aukštai virš žemės, EML stipris, kuris kinta 

pagal kubinę atstumo priklausomybę, visiškai neturės poveikio aplinkai, nes neviršys leistinos normos – 

15 kV/m ir netgi nesieks 0,5 kV/m. 
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VEJ parko sudaromo elektromagnetinio lauko spinduliavimas neigiamo poveikio žmonių sveikatai 

neturės, nes sveikatą įtakojantis elektromagnetinio lauko stiprumas susidarytų tik greta aukštos įtampos 

(110 kV) elektros transformavimo ir perdavimo įrenginių bei greta elektros generatorių VEJ, kurie būtų 85 

m aukštyje. 

Konstrukcijų vientisumo pažeidimai 

Nelaimingų atsitikimų rizika yra susijusi tik su nepalankiom oro sąlygom – esant ekstremaliom oro 

sąlygom: uraganui, tornado ir pan. Atstumas iki artimiausių sodybų nuo VEJ bokštų yra  nemažiau 200m. 

Šis atstumas leis užtikrinti gyventojų saugumą. Veikla neigiamos įtakos gyventojų saugai neturės. 

Psichoemocinis poveikis 

Psichoemocinis poveikis (įtampa, nepasitenkinimas, baimė ir pan.) gali kilti dėl kelių priežasčių: 

• nuolatinio mažo lygio triukšmo; 

• didelio besisukančio ir vizualiai nestabilaus objekto gretimybės; 

• šviesos mirgėjimo;  

• kraštovaizdžio pasikeitimo. 

Šio poveikio kiekybinio įvertinimo metodikos nėra. 

Paprastai šį neigiamą poveikį sumažina bendravimas su patiriančiais nepatogumus, jų 

dalyvavimas planuojamoje veikloje ar galimybė pigiau pirkti gaminamą produktą (pvz. elektros energiją). 

Kita vertus gyventojai ilgainiui pripranta prie išvardintų veiksnių, kuomet susiformuoja geri kaimynystės 

santykiai su planuojamos ūkinės veiklos vykdytojais. 

Psichoemocinę įtampą dėl planuojamos veiklos iš dalies gali sumažinti ir poveikio aplinkai bei 

visuomenės sveikatai vertinimo ataskaitos viešas pristatymas bei diskusija su gyventojais. 

Siekiant išvengti galimo visuomenės nepasitenkinimo planuojama ūkine veikla, veiklos 

organizatorius informavo artimiausios sodybose gyvenančius gyventojus ir besiribojančių sklypų 

savininkus apie numatomą vėjo jėgainių parko įrengimą: yra gauti gretimų su VEJ sklypais besiribojančių 

žemės sklypų savininkų sutikimai dėl VEJ parko statybos ir eksploatavimo  

Galimi kraštovaizdžio vizualiniai pasikeitimai įrengus vėjo jėgainių parką tiek jėgainių parko 

teritorijoje, tiek už jos ribų yra tipiniai, būdingi VEJ statybos situacijoms – vietovėje atsiranda 

technologinio dizaino aukštuminiai statiniai, iškylantys virš visų kraštovaizdžio elementų.  
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Tokiu būdu vėjo jėgainių parkas keičia vizualinę vietos charakteristiką – atvira laukų erdvė įgyja 

vertikalius aukštuminius akcentus, o gretimose teritorijose ši vietovė tampa išskirta, pažymėta iš labai 

toli.  

4. Objekto sanitarinė apsaugos zona 

Pagal Sanitarinių apsaugos zonų ribų nustatymo ir režimo taisykles (patvirtinta LR SAM 2004-08-

19 įsakymu Nr. V-586) VEJ parkams nėra nustatoma normatyvinė sanitarinė apsaugos zona.  

VEJ parkų SAZ nėra reglamentuojama ir pagal „Specialiąsias žemės ir miško naudojimo sąlygas“ 

(LRV 1992-05-12 nutarimas Nr. 343).  

VEJ parko sanitarinė apsaugos zona formuojama teritorijos detaliajame plane atsižvelgiant į 

sukeliamą fizikinę taršą – triukšmo lygio padidėjimą. Skaičiavimais nustatyta, kad leidžiamo triukšmo 

lygio riba (55 dBA gyvenamosios zonos nakties triukšmo leidžiamas lygis, HN 33:2007) nebus viršijama 

už 80 m nuo vėjo jėgainių bokštų. Į šią zoną gyvenamieji namai, sodybos ar kitos paskirties pastatai 

nepatenka.  

Suformavus SAZ gretimuose sklypuose vykdomai žemės ūkio veiklai apribojimai nebūtų taikomi, todėl 

valstybė, savivaldybė ar nekilnojamo turto savininkai neigiamų ekonominių socialinių pasekmių dėl VEJ 

parko veiklos nepatirtų, išskyrus tuos atvejus, jeigu žemės savininkas siektų keisti žemės paskirtį į 

gyvenamąją. Gretimų žemės sklypų savininkai yra pasirašę sutikimus, kad sutinka su SAZ zonos 

formavimu jų žemės sklypuose, kas apribos gyvenamąją statybą vėjo jėgainių parko projektavimo bei 

viso eksploatavimo laikotarpiu. 

4.1. Neigiamo poveikio visuomenės sveikatai sumažinimo priemonės 

VEJ parko neigiamo poveikio visuomenės sveikatai sumažinimui rekomenduojamos šios priemonės: 

• Projektuojamos VEJ turi atitinka ES standartus ir saugumo reikalavimus tokiems įrenginiams; 

• VEJ bokštų išdėstymas parinktas taip, kad leistų išvengti neigiamo poveikio gyvenamai aplinkai ir 

išlaikyti visus normatyvinius atstumus (triukšmo, šešėliavimo zonos);  

• VEJ, esančios arčiausiai gyvenamų sodybų ir galinčios sukelti šešėlių mirgėjimą sodybų 

aplinkoje, turi būti aprūpintos šešėliavimo mažinimo (stabdymo – shadow shut-down) 

mechanizmu; 
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• Siekiant išvengti galimo visuomenės nepasitenkinimo planuojama ūkine veikla, veiklos 

organizatorius informavo artimiausios sodybose gyvenančius gyventojus ir besiribojančių sklypų 

savininkus apie numatomą vėjo jėgainių parko įrengimą: yra gauti gretimų su VEJ sklypais 

besiribojančių žemės sklypų savininkų sutikimai dėl VEJ parko statybos ir eksploatavimo; 

• Menčių danga turi neatspindintį paviršių. 

 

4.2. Informacija apie galimo poveikio šaltinius 

 

 Atliekų susidarymas 

VEJ parko statybos ir eksploatacijos metu atliekos nesusidarys.  

 

Informacija apie pavojingų medžiagų naudojimą ir saugojimą 

VEJ parko veiklos metu pavojingos medžiagos naudojamos ar saugojamos nebus.  

 

Informacija apie radioaktyviųjų medžiagų naudojimą ir saugojimą 

VEJ parko veiklos metu radioaktyvios medžiagos naudojamos ar saugojamos nebus.  
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Gretimybės: 

Planuojamos teritorijos (žemės sklypų) gretimybės nurodytos pagal Valstybės įmonės 

Registrų centras Klaipėdos filialo bei Klaipėdos apskrities viršininko administracijos Žemės 

tvarkymo departamento Šilutės rajono žemėtvarkos skyriaus pateiktus duomenis. Žiūrėti esamos 

padėties brėžinį.  

Projekto vadovas.................................................................... 
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Detatioįo plano organizatorius: 
ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS RAJONO 
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Kompleksas: 
ŽEMĖS SKLYPŲ ČIŪTELIŲ, GRUMBLIŲ  IR LANKUPIŲ 
KAIMUOSE, ŠILUTĖS RAJONE 
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2.2 Veiklos vykdymo terminai ir eiliškumas 

 

Statybos etapai ir preliminarūs jų vykdymo terminai: 

- projekto vystymo darbų užbaigimas (detalusis planas, techninis ir darbo planai, kt.) – 2008 m II 

ketvirtis - 2008 II ketvirtis. 

- statybos vietos parengimas (kelių, kranų aikštelių ir pamatų įrengimas – 2008 m. I-II ketvirčiai. 

- energetinių ir infrastruktūros tinklų statyba – 2008 m. III-IV ketvirčiai. 

- vėjo jėgainių montavimas ir įjungimas į EPL – 2008 m. II ketvirtis. 

- vėjo jėgainių parko ūkinės veiklos pradžia – 2008 m. III ketvirtis. 

 

Tiek statybos vykdymo metu, tiek ją pabaigus, nebus trukdoma vykdyti žemės ūkio darbus ar kitas 

būtinas ūkines veiklas projekto ir gretimose teritorijose. 
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PASTABOS: 
 

 

1. Formuojamų Žemės sklypų numeriai  pagal detaliojo plano pagrindinį brėžinį. 

2. Suformuotų  žemės  sklypų plotai gali būti tikslinami atliekant sklypų ribų geodezinius  
matavimus. 
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AIŠKINAMASIS RAŠTAS 

 

Detaliojo plano organizatorius – Šilutės rajono savivaldybės administracija. 

VEJ parkas (40MW galios) numatomas statyti Mockių k. Šilutės r. sav.  

Žemės sklypų,Šilutės rajone detaliojo plano projektas parengtas vadovaujantis Šilutės rajono 

vyriausiojo architekto patvirtintomis planavimo sąlygomis bei planavimo organizatoriaus patvirtinta 

planavimo užduotimi. Planavimo tikslas - žemės ūkio paskirties žemės sklypų padalijimas ir naujų 

sklypų suformavimas, pakeičiant tikslinę žemės paskirtį. 

Iš esamų 22 dvidešimt dviejų žemės sklypų suformuojami nauji 48 žemės sklypai. 

26 dvidešimt šešiems suformuotiems žemės sklypams keičiama pagrindinė tikslinė žemės naudojimo 

paskirtis ir pobūdis, infrastruktūros teritorijos, inžinerinės infrastruktūros tinklams I/I1, objektams 

įrengti ir eksploatuoti.Suformuotuose žemės sklypuose numatoma vėjo jėgainių parko statyba ir TP-

elektrinės įrengimas. 

Likusiems dvidešimt dviem žemės sklypams paliekama esama žemės ūkio paskirtis.  

Įvertinus patvirtintas sąlygas detaliojo plano dokumentams rengti, teritorijos urbanistinę situaciją bei 

planavimo tikslus, priimti sekantys sprendiniai: 
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3.1 DETALIOJO PLANO SPRENDINIAI: 
 
Formuojamas sklypas: 
 
Sklypo Nr. 1 
Sklypo plotas- 69378m2  
Žemės sklypo naudojimo būdas ir pobūdis: Z4 - Kiti žemės ūkio paskirties žemės sklypai  
 
Servitutai: 
Šio žemės sklypo servitutai kituose žemės sklypuose :Nėra 
Kitų žemės sklypų (žemės sklypo naudotojų)servitutai šiame žemės sklype: 
206-teisė tiesti požemines ir antžemines komunikacijas(tarnaujantis daiktas) 
207-Servitutas-teisė aptarnauti požemines ir antžemines komunikacijas(tarnaujantis daiktas) 
201-Kelio servitutas(tarnaujantis daiktas) 
Teisė aptarnauti melioracijos sistemas 
Teise aptarnauti VEJ įrenginius 
 
Kiti apribojimai: 
Kelio apsaugos zonos 
Vandens telkinių apsaugos zonos 
Elektros linijų apsaugos zonos 
Natūralios (užliejamosios ir sausminės) pievos ir ganyklos 
Žemes sklype įrengtos valstybei priklausančios melioracijos sistemos bei įrenginiai 
Bendra jėgainių parko sanitarinės apsaugos zona(SAZ)-80m,spinduliu nuo jėgainės bokštų 
Negalima gyvenamųjų namu statyba 
Ūkine veikla nėra ribojama 

 
 
Formuojamas sklypas: 
 
Sklypo Nr. 2 
Sklypo plotas- 1250m2  
Žemės sklypo naudojimo būdas ir pobūdis: I1- Inžinerinės infrastruktūros teritorija 
 
Servitutai: 
206-teisė tiesti požemines ir antžemines komunikacijas(tarnaujantis daiktas) 
207-Servitutas-teisė aptarnauti požemines ir antžemines  
101-kelio servitutas (viešpataujantis daiktas) 
Šio žemės sklypo servitutai kituose žemės sklypuose : 
Teisė aptarnauti melioracijos sistemas 
Teise aptarnauti VEJ įrenginius 
 
Kiti apribojimai: 
Elektros linijų apsaugos zona-projektuojama    
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Formuojamas sklypas: 
 
Sklypo Nr. 3 
Sklypo plotas- 1250m2  
Žemės sklypo naudojimo būdas ir pobūdis: I1- Inžinerinės infrastruktūros teritorija 
 
Servitutai: 
206-teisė tiesti požemines ir antžemines komunikacijas(tarnaujantis daiktas) 
207-Servitutas-teisė aptarnauti požemines ir antžemines  
101-kelio servitutas (viešpataujantis daiktas) 
Šio žemės sklypo servitutai kituose žemės sklypuose : 
Teisė aptarnauti melioracijos sistemas 
Teise aptarnauti VEJ įrenginius 
 
Kiti apribojimai: 
Elektros linijų apsaugos zona-projektuojama    
 
 
 
 
Formuojamas sklypas: 
 
Sklypo Nr. 4 
Sklypo plotas- 29414m2  
Žemės sklypo naudojimo būdas ir pobūdis: Z4 - Kiti žemės ūkio paskirties žemės sklypai  
 
Servitutai: 
Šio žemės sklypo servitutai kituose žemės sklypuose :Nėra 
Kitų žemės sklypų (žemės sklypo naudotojų)servitutai šiame žemės sklype: 
206-teisė tiesti požemines ir antžemines komunikacijas(tarnaujantis daiktas) 
207-Servitutas-teisė aptarnauti požemines ir antžemines komunikacijas(tarnaujantis daiktas) 
201-Kelio servitutas(tarnaujantis daiktas) 
Teisė aptarnauti melioracijos sistemas 
Teise aptarnauti VEJ įrenginius 
 
Kiti apribojimai: 
Kelio apsaugos zonos 
Vandens telkinių apsaugos zonos 
Elektros linijų apsaugos zona  
Žemes sklype įrengtos valstybei priklausančios melioracijos sistemos bei įrenginiai 
Bendra jėgainių parko sanitarinės apsaugos zona(SAZ)-80m,spinduliu nuo jėgainės bokštų 
Negalima gyvenamųjų namu statyba 
Ūkine veikla nėra ribojama 
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Formuojamas sklypas: 
 
Sklypo Nr. 5 
Sklypo plotas- 1250m2  
Žemės sklypo naudojimo būdas ir pobūdis: I1- Inžinerinės infrastruktūros teritorija 
 
Servitutai: 
206-teisė tiesti požemines ir antžemines komunikacijas (tarnaujantis daiktas) 
207-Servitutas-teisė aptarnauti požemines ir antžemines  
101-kelio servitutas (viešpataujantis daiktas) 
Šio žemės sklypo servitutai kituose žemės sklypuose : 
Teisė aptarnauti melioracijos sistemas 
Teisė aptarnauti VEJ įrenginius 
 
bendra jėgainių parko sanitarinės apsaugos zona (SAZ) – 80 m, spindulių nuo jėgainės bokštų.       
Kitų žemės sklypų (žemės sklypo naudotojų) servitutai šiame žemės sklype: nėra 
 
Kiti apribojimai: 
Elektros apsaugos zona-projektuojama    
 
 
 
 
Formuojamas sklypas: 
 
Sklypo Nr. 6 
Sklypo plotas- 55457m2  
Žemės sklypo naudojimo būdas ir pobūdis: Z4 - Kiti žemės ūkio paskirties žemės sklypai  
 
Servitutai: 
Šio žemės sklypo servitutai kituose žemės sklypuose :Nėra 
Kitų žemės sklypų (žemės sklypo naudotojų)servitutai šiame žemės sklype: 
206-teisė tiesti požemines ir antžemines komunikacijas(tarnaujantis daiktas) 
207-Servitutas-teisė aptarnauti požemines ir antžemines komunikacijas(tarnaujantis daiktas) 
201-Kelio servitutas(tarnaujantis daiktas) 
Teisė aptarnauti melioracijos sistemas 
Teise aptarnauti VEJ įrenginius 
 
Kiti apribojimai: 
Kelio apsaugos zonos 
Vandens telkinių apsaugos zonos 
Elektros linijų apsaugos zona  
Žemes sklype įrengtos valstybei priklausančios melioracijos sistemos bei įrenginiai 
Bendra jėgainių parko sanitarinės apsaugos zona(SAZ)-80m,spinduliu nuo jėgainės bokštų 
Negalima gyvenamųjų namu statyba 
Ūkine veikla nėra ribojama 
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Formuojamas sklypas: 
 
Sklypo Nr. 7 
Sklypo plotas- 101493m2  
Žemės sklypo naudojimo būdas ir pobūdis: Z4 - Kiti žemės ūkio paskirties žemės sklypai  
 
Servitutai: 
Šio žemės sklypo servitutai kituose žemės sklypuose :Nėra 
Kitų žemės sklypų (žemės sklypo naudotojų)servitutai šiame žemės sklype: 
206-teisė tiesti požemines ir antžemines komunikacijas(tarnaujantis daiktas) 
207-Servitutas-teisė aptarnauti požemines ir antžemines komunikacijas(tarnaujantis daiktas) 
201-Kelio servitutas(tarnaujantis daiktas) 
Teisė aptarnauti melioracijos sistemas 
Teise aptarnauti VEJ įrenginius 
 
Kiti apribojimai: 
Kelio apsaugos zonos 
Vandens telkinių apsaugos zonos 
Elektros linijų apsaugos zona  
Žemes sklype įrengtos valstybei priklausančios melioracijos sistemos bei įrenginiai 
Ryšių linijų apsaugos zonos 
Bendra jėgainių parko sanitarinės apsaugos zona(SAZ)-80m,spinduliu nuo jėgainės bokštų 
Negalima gyvenamųjų namu statyba 
Ūkine veikla nėra ribojama 
 
 
Formuojamas sklypas: 
 
Sklypo Nr. 8 
Sklypo plotas- 1250m2  
Žemės sklypo naudojimo būdas ir pobūdis: I1- Inžinerinės infrastruktūros teritorija 
 
Servitutai: 
206-teisė tiesti požemines ir antžemines komunikacijas(tarnaujantis daiktas) 
207-Servitutas-teisė aptarnauti požemines ir antžemines  
101-kelio servitutas (viešpataujantis daiktas) 
Šio žemės sklypo servitutai kituose žemės sklypuose : 
Teisė aptarnauti melioracijos sistemas 
Teise aptarnauti VEJ įrenginius 
 
Kiti apribojimai: 
Elektros linijų apsaugos zona -projektuojama    
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Formuojamas sklypas: 
 
Sklypo Nr. 9 
Sklypo plotas- 1250m2  
Žemės sklypo naudojimo būdas ir pobūdis: I1- Inžinerinės infrastruktūros teritorija 
 
Servitutai: 
206-teisė tiesti požemines ir antžemines komunikacijas(tarnaujantis daiktas) 
207-Servitutas-teisė aptarnauti požemines ir antžemines  
101-kelio servitutas (viešpataujantis daiktas) 
Šio žemės sklypo servitutai kituose žemės sklypuose : 
Teisė aptarnauti melioracijos sistemas 
Teise aptarnauti VEJ įrenginius 
 
Kiti apribojimai: 
Elektros linijų apsaugos zona -projektuojama    
 
 
 
Formuojamas sklypas: 
 
Sklypo Nr. 10 
Sklypo plotas- 22304m2  
Žemės sklypo naudojimo būdas ir pobūdis: Z4 - Kiti žemės ūkio paskirties žemės sklypai  
 
Servitutai: 
Šio žemės sklypo servitutai kituose žemės sklypuose :Nėra 
Kitų žemės sklypų (žemės sklypo naudotojų)servitutai šiame žemės sklype: 
206-teisė tiesti požemines ir antžemines komunikacijas(tarnaujantis daiktas) 
207-Servitutas-teisė aptarnauti požemines ir antžemines komunikacijas(tarnaujantis daiktas) 
201-Kelio servitutas(tarnaujantis daiktas) 
Teisė aptarnauti melioracijos sistemas 
Teise aptarnauti VEJ įrenginius 
Kiti apribojimai: 
Kelio apsaugos zonos 
Ryšių linijų apsaugos zonos 
Vandens telkinių apsaugos zonos 
Elektros linijų apsaugos zona  
Žemes sklype įrengtos valstybei priklausančios melioracijos sistemos bei įrenginiai 
Bendra jėgainių parko sanitarinės apsaugos zona(SAZ)-80m,spinduliu nuo jėgainės bokštų 
Negalima gyvenamųjų namu statyba 
Ūkine veikla nėra ribojama 
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Formuojamas sklypas: 
 
Sklypo Nr. 11 
Sklypo plotas- 39678m2  
Žemės sklypo naudojimo būdas ir pobūdis: Z4 - Kiti žemės ūkio paskirties žemės sklypai  

 
Servitutai: 
Šio žemės sklypo servitutai kituose žemės sklypuose :Nėra 
Kitų žemės sklypų (žemės sklypo naudotojų)servitutai šiame žemės sklype: 
206-teisė tiesti požemines ir antžemines komunikacijas(tarnaujantis daiktas) 
207-Servitutas-teisė aptarnauti požemines ir antžemines komunikacijas(tarnaujantis daiktas) 
201-Kelio servitutas(tarnaujantis daiktas) 
Teisė aptarnauti melioracijos sistemas 
Teise aptarnauti VEJ įrenginius 
 
Kiti apribojimai: 
Kelio apsaugos zonos 
Vandens telkinių apsaugos zonos 
Elektros linijų apsaugos zona  
Žemes sklype įrengtos valstybei priklausančios melioracijos sistemos bei įrenginiai 
Bendra jėgainių parko sanitarinės apsaugos zona(SAZ)-80m,spinduliu nuo jėgainės bokštų 
Negalima gyvenamųjų namu statyba 
Ūkine veikla nėra ribojama 
 
 
 
Formuojamas sklypas: 
 
Sklypo Nr. 12 
Sklypo plotas- 1250m2  
Žemės sklypo naudojimo būdas ir pobūdis: I1- Inžinerinės infrastruktūros teritorija 
 
Servitutai: 
206-teisė tiesti požemines ir antžemines komunikacijas(tarnaujantis daiktas) 
207-Servitutas-teisė aptarnauti požemines ir antžemines  
101-kelio servitutas (viešpataujantis daiktas) 
Šio žemės sklypo servitutai kituose žemės sklypuose : 
Teisė aptarnauti melioracijos sistemas 
Teise aptarnauti VEJ įrenginius 
 
Kiti apribojimai: 
Elektros linijų apsaugos zona -projektuojama    
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Formuojamas sklypas: 
 
Sklypo Nr. 13 
Sklypo plotas- 35472m2  
Žemės sklypo naudojimo būdas ir pobūdis: Z4 - Kiti žemės ūkio paskirties žemės sklypai  
 
Servitutai: 
Šio žemės sklypo servitutai kituose žemės sklypuose :Nėra 
Kitų žemės sklypų (žemės sklypo naudotojų)servitutai šiame žemės sklype: 
206-teisė tiesti požemines ir antžemines komunikacijas(tarnaujantis daiktas) 
207-Servitutas-teisė aptarnauti požemines ir antžemines komunikacijas(tarnaujantis daiktas) 
201-Kelio servitutas(tarnaujantis daiktas) 
Teisė aptarnauti melioracijos sistemas 
Teise aptarnauti VEJ įrenginius 
 
Kiti apribojimai: 
Kelio apsaugos zonos 
Vandens telkinių apsaugos zonos 
Elektros linijų apsaugos zona  
Žemes sklype įrengtos valstybei priklausančios melioracijos sistemos bei įrenginiai 
Bendra jėgainių parko sanitarinės apsaugos zona(SAZ)-80m,spinduliu nuo jėgainės bokštų 
Negalima gyvenamųjų namu statyba 
Ūkine veikla nėra ribojama 
 
Formuojamas sklypas: 
 
Sklypo Nr. 14 
Sklypo plotas- 1250m2  
Žemės sklypo naudojimo būdas ir pobūdis: I1- Inžinerinės infrastruktūros teritorija 
 
Servitutai: 
206-teisė tiesti požemines ir antžemines komunikacijas (tarnaujantis daiktas) 
207-Servitutas-teisė aptarnauti požemines ir antžemines  
101-kelio servitutas (viešpataujantis daiktas) 
Šio žemės sklypo servitutai kituose žemės sklypuose : 
Teisė aptarnauti melioracijos sistemas 
Teisė aptarnauti VEJ įrenginius 
 
Kti apribojimai: 
Elektros apsaugos zona-projektuojama    
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Formuojamas sklypas: 
 
Sklypo Nr. 15 
Sklypo plotas- 1250m2  
Žemės sklypo naudojimo būdas ir pobūdis: I1- Inžinerinės infrastruktūros teritorija 
 
Servitutai: 
206-teisė tiesti požemines ir antžemines komunikacijas (tarnaujantis daiktas) 
207-Servitutas-teisė aptarnauti požemines ir antžemines  
101-kelio servitutas (viešpataujantis daiktas) 
Šio žemės sklypo servitutai kituose žemės sklypuose : 
Teisė aptarnauti melioracijos sistemas 
Teisė aptarnauti VEJ įrenginius 
 
Kiti apribojimai: 
Elektros apsaugos zona-projektuojama    
 
 
Formuojamas sklypas: 
 
Sklypo Nr. 16 
Sklypo plotas- 80413m2  
Žemės sklypo naudojimo būdas ir pobūdis: Z4 - Kiti žemės ūkio paskirties žemės sklypai  
 
Servitutai: 
Šio žemės sklypo servitutai kituose žemės sklypuose :Nėra 
Kitų žemės sklypų (žemės sklypo naudotojų)servitutai šiame žemės sklype: 
206-teisė tiesti požemines ir antžemines komunikacijas(tarnaujantis daiktas) 
207-Servitutas-teisė aptarnauti požemines ir antžemines komunikacijas(tarnaujantis daiktas) 
201-Kelio servitutas(tarnaujantis daiktas) 
Teisė aptarnauti melioracijos sistemas 
Teise aptarnauti VEJ įrenginius 
 
Kiti apribojimai: 
Kelio apsaugos zonos 
Vandens telkinių apsaugos zonos 
Elektros linijų apsaugos zona 
Natūralios (užliejamosios ir sausminės) pievos ir ganyklos.  
Žemes sklype įrengtos valstybei priklausančios melioracijos sistemos bei įrenginiai 
Bendra jėgainių parko sanitarinės apsaugos zona(SAZ)-80m,spinduliu nuo jėgainės bokštų 
Negalima gyvenamųjų namu statyba 
Ūkine veikla nėra ribojama 
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Formuojamas sklypas: 
 
Sklypo Nr. 17 
Sklypo plotas- 1250m2  
Žemės sklypo naudojimo būdas ir pobūdis: I1- Inžinerinės infrastruktūros teritorija 
 
Servitutai: 
206-teisė tiesti požemines ir antžemines komunikacijas (tarnaujantis daiktas) 
207-Servitutas-teisė aptarnauti požemines ir antžemines  
101-kelio servitutas (viešpataujantis daiktas) 
Šio žemės sklypo servitutai kituose žemės sklypuose : 
Teisė aptarnauti melioracijos sistemas 
Teisė aptarnauti VEJ įrenginius 
 
Kti apribojimai: 
Elektros apsaugos zona-projektuojama    
 
 
 
 
Formuojamas sklypas: 
 
Sklypo Nr. 18 
Sklypo plotas- 44115m2  
Žemės sklypo naudojimo būdas ir pobūdis: Z4 - Kiti žemės ūkio paskirties žemės sklypai  
 
Servitutai: 
Šio žemės sklypo servitutai kituose žemės sklypuose :Nėra 
Kitų žemės sklypų (žemės sklypo naudotojų)servitutai šiame žemės sklype: 
206-teisė tiesti požemines ir antžemines komunikacijas(tarnaujantis daiktas) 
207-Servitutas-teisė aptarnauti požemines ir antžemines komunikacijas(tarnaujantis daiktas) 
201-Kelio servitutas(tarnaujantis daiktas) 
Teisė aptarnauti melioracijos sistemas 
Teise aptarnauti VEJ įrenginius 
 
Kiti apribojimai: 
Kelio apsaugos zonos 
Vandens telkinių apsaugos zonos 
Elektros linijų apsaugos zona  
Žemes sklype įrengtos valstybei priklausančios melioracijos sistemos bei įrenginiai 
Bendra jėgainių parko sanitarinės apsaugos zona(SAZ)-80m,spinduliu nuo jėgainės bokštų 
Negalima gyvenamųjų namu statyba 
Ūkine veikla nėra ribojama 
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Formuojamas sklypas: 
 
Sklypo Nr. 19 
Sklypo plotas- 47513m2  
Žemės sklypo naudojimo būdas ir pobūdis: Z4 - Kiti žemės ūkio paskirties žemės sklypai  
 
Servitutai: 
Šio žemės sklypo servitutai kituose žemės sklypuose :Nėra 
Kitų žemės sklypų (žemės sklypo naudotojų)servitutai šiame žemės sklype: 
206-teisė tiesti požemines ir antžemines komunikacijas(tarnaujantis daiktas) 
207-Servitutas-teisė aptarnauti požemines ir antžemines komunikacijas(tarnaujantis daiktas) 
201-Kelio servitutas(tarnaujantis daiktas) 
Teisė aptarnauti melioracijos sistemas 
Teise aptarnauti VEJ įrenginius 
 
Kiti apribojimai: 
Kelio apsaugos zonos 
Vandens telkinių apsaugos zonos 
Elektros linijų apsaugos zona  
Žemes sklype įrengtos valstybei priklausančios melioracijos sistemos bei įrenginiai 
Natūralios (užliejamosios ir sausminės) pievos ir ganyklos 
Bendra jėgainių parko sanitarinės apsaugos zona(SAZ)-80m,spinduliu nuo jėgainės bokštų 
Negalima gyvenamųjų namu statyba 
Ūkine veikla nėra ribojama 
 
 
 
Formuojamas sklypas: 
 
Sklypo Nr. 20 
Sklypo plotas- 1250m2  
Žemės sklypo naudojimo būdas ir pobūdis: I1- Inžinerinės infrastruktūros teritorija 
 
Servitutai: 
206-teisė tiesti požemines ir antžemines komunikacijas (tarnaujantis daiktas) 
207-Servitutas-teisė aptarnauti požemines ir antžemines  
101-kelio servitutas (viešpataujantis daiktas) 
Šio žemės sklypo servitutai kituose žemės sklypuose : 
Teisė aptarnauti melioracijos sistemas 
Teisė aptarnauti VEJ įrenginius 
 
Kti apribojimai: 
Elektros apsaugos zona-projektuojama    
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Formuojamas sklypas: 
 
Sklypo Nr. 21 
Sklypo plotas- 47802m2  
Žemės sklypo naudojimo būdas ir pobūdis: Z4 - Kiti žemės ūkio paskirties žemės sklypai  
 
Servitutai: 
Šio žemės sklypo servitutai kituose žemės sklypuose :Nėra 
Kitų žemės sklypų (žemės sklypo naudotojų)servitutai šiame žemės sklype: 
206-teisė tiesti požemines ir antžemines komunikacijas(tarnaujantis daiktas) 
207-Servitutas-teisė aptarnauti požemines ir antžemines komunikacijas(tarnaujantis daiktas) 
201-Kelio servitutas(tarnaujantis daiktas) 
Teisė aptarnauti melioracijos sistemas 
Teise aptarnauti VEJ įrenginius 
 
Kiti apribojimai: 
Kelio apsaugos zonos 
Vandens telkinių apsaugos zonos 
Elektros linijų apsaugos zona 
Natūralios (užliejamosios ir sausminės) pievos ir ganyklos.  
Žemes sklype įrengtos valstybei priklausančios melioracijos sistemos bei irenginiai 
Bendra jėgainių parko sanitarinės apsaugos zona(SAZ)-80m,spinduliu nuo jėgainės bokštų 
Negalima gyvenamųjų namu statyba 
Ūkine veikla nėra ribojama 
 
 
 
 
Formuojamas sklypas: 
 
Sklypo Nr. 22 
Sklypo plotas- 1250m2  
Žemės sklypo naudojimo būdas ir pobūdis: I1- Inžinerinės infrastruktūros teritorija 
 
Servitutai: 
206-teisė tiesti požemines ir antžemines komunikacijas (tarnaujantis daiktas) 
207-Servitutas-teisė aptarnauti požemines ir antžemines  
101-kelio servitutas (viešpataujantis daiktas) 
Šio žemės sklypo servitutai kituose žemės sklypuose : 
Teisė aptarnauti melioracijos sistemas 
Teisė aptarnauti VEJ įrenginius 
 
Kti apribojimai: 
Elektros apsaugos zona-projektuojama    
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Formuojamas sklypas: 
 
Sklypo Nr. 23 
Sklypo plotas- 85716m2  
Žemės sklypo naudojimo būdas ir pobūdis: Z4 - Kiti žemės ūkio paskirties žemės sklypai  
 
Servitutai: 
Šio žemės sklypo servitutai kituose žemės sklypuose :Nėra 
Kitų žemės sklypų (žemės sklypo naudotojų)servitutai šiame žemės sklype: 
206-teisė tiesti požemines ir antžemines komunikacijas(tarnaujantis daiktas) 
207-Servitutas-teisė aptarnauti požemines ir antžemines komunikacijas(tarnaujantis daiktas) 
201-Kelio servitutas(tarnaujantis daiktas) 
Teisė aptarnauti melioracijos sistemas 
Teise aptarnauti VEJ įrenginius 
 
Kiti apribojimai: 
Kelio apsaugos zonos 
Vandens telkinių apsaugos zonos 
Elektros linijų apsaugos zona  
Žemes sklype įrengtos valstybei priklausančios melioracijos sistemos bei įrenginiai 
Bendra jėgainių parko sanitarinės apsaugos zona(SAZ)-80m,spinduliu nuo jėgainės bokštų 
Negalima gyvenamųjų namu statyba 
Ūkine veikla nėra ribojama 
 
 
 
 
Formuojamas sklypas: 
 
Sklypo Nr. 24 
Sklypo plotas- 1250m2  
Žemės sklypo naudojimo būdas ir pobūdis: I1- Inžinerinės infrastruktūros teritorija 
 
Servitutai: 
206-teisė tiesti požemines ir antžemines komunikacijas (tarnaujantis daiktas) 
207-Servitutas-teisė aptarnauti požemines ir antžemines  
101-kelio servitutas (viešpataujantis daiktas) 
Šio žemės sklypo servitutai kituose žemės sklypuose : 
Teisė aptarnauti melioracijos sistemas 
Teisė aptarnauti VEJ įrenginius 
 
Kti apribojimai: 
Elektros apsaugos zona-projektuojama    
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Formuojamas sklypas: 
 
Sklypo Nr. 25 
Sklypo plotas- 1250m2  
Žemės sklypo naudojimo būdas ir pobūdis: I1- Inžinerinės infrastruktūros teritorija 
 
Servitutai: 
206-teisė tiesti požemines ir antžemines komunikacijas (tarnaujantis daiktas) 
207-Servitutas-teisė aptarnauti požemines ir antžemines  
101-kelio servitutas (viešpataujantis daiktas) 
Šio žemės sklypo servitutai kituose žemės sklypuose : 
Teisė aptarnauti melioracijos sistemas 
Teisė aptarnauti VEJ įrenginius 
 
Kti apribojimai: 
Elektros apsaugos zona-projektuojama    
 
 
 
 
Formuojamas sklypas: 
 
Sklypo Nr. 26 
Sklypo plotas- 64010m2  
Žemės sklypo naudojimo būdas ir pobūdis: Z4 - Kiti žemės ūkio paskirties žemės sklypai  
 
Servitutai: 
Šio žemės sklypo servitutai kituose žemės sklypuose :Nėra 
Kitų žemės sklypų (žemės sklypo naudotojų)servitutai šiame žemės sklype: 
206-teisė tiesti požemines ir antžemines komunikacijas(tarnaujantis daiktas) 
207-Servitutas-teisė aptarnauti požemines ir antžemines komunikacijas(tarnaujantis daiktas) 
201-Kelio servitutas(tarnaujantis daiktas) 
Teisė aptarnauti melioracijos sistemas 
Teise aptarnauti VEJ įrenginius 
 
Kiti apribojimai: 
Kelio apsaugos zonos 
Vandens telkinių apsaugos zonos 
Elektros linijų apsaugos zona  
Žemes sklype įrengtos valstybei priklausančios melioracijos sistemos bei įrenginiai 
Bendra jėgainių parko sanitarinės apsaugos zona(SAZ)-80m,spinduliu nuo jėgainės bokštų 
Negalima gyvenamųjų namu statyba 
Ūkine veikla nėra ribojama 
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Formuojamas sklypas: 
 
Sklypo Nr. 27 
Sklypo plotas- 1250m2  
Žemės sklypo naudojimo būdas ir pobūdis: I1- Inžinerinės infrastruktūros teritorija 
 
Servitutai: 
206-teisė tiesti požemines ir antžemines komunikacijas (tarnaujantis daiktas) 
207-Servitutas-teisė aptarnauti požemines ir antžemines  
101-kelio servitutas (viešpataujantis daiktas) 
Šio žemės sklypo servitutai kituose žemės sklypuose : 
Teisė aptarnauti melioracijos sistemas 
Teisė aptarnauti VEJ įrenginius 
 
Kti apribojimai: 
Elektros apsaugos zona-projektuojama    
 
 
 
Formuojamas sklypas: 
 
Sklypo Nr. 28 
Sklypo plotas- 1250m2  
Žemės sklypo naudojimo būdas ir pobūdis: I1- Inžinerinės infrastruktūros teritorija 
 
Servitutai: 
206-teisė tiesti požemines ir antžemines komunikacijas (tarnaujantis daiktas) 
207-Servitutas-teisė aptarnauti požemines ir antžemines  
101-kelio servitutas (viešpataujantis daiktas) 
Šio žemės sklypo servitutai kituose žemės sklypuose : 
Teisė aptarnauti melioracijos sistemas 
Teisė aptarnauti VEJ įrenginius 
 
Kti apribojimai: 
Elektros apsaugos zona-projektuojama    
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Formuojamas sklypas: 
 
Sklypo Nr. 29 
Sklypo plotas- 283110m2  
Žemės sklypo naudojimo būdas ir pobūdis: Z4 - Kiti žemės ūkio paskirties žemės sklypai  
 
Servitutai: 
Šio žemės sklypo servitutai kituose žemės sklypuose :Nėra 
Kitų žemės sklypų (žemės sklypo naudotojų)servitutai šiame žemės sklype: 
206-teisė tiesti požemines ir antžemines komunikacijas(tarnaujantis daiktas) 
207-Servitutas-teisė aptarnauti požemines ir antžemines komunikacijas(tarnaujantis daiktas) 
201-Kelio servitutas(tarnaujantis daiktas) 
Teisė aptarnauti melioracijos sistemas 
Teise aptarnauti VEJ įrenginius 
 
Kiti apribojimai: 
Kelio apsaugos zonos 
Vandens telkinių apsaugos zonos 
Elektros linijų apsaugos zona  
Žemes sklype įrengtos valstybei priklausančios melioracijos sistemos bei įrenginiai 
Bendra jėgainių parko sanitarinės apsaugos zona(SAZ)-80m,spinduliu nuo jėgainės bokštų 
Negalima gyvenamųjų namu statyba 
Ūkine veikla nėra ribojama 
 
 
 
Formuojamas sklypas: 
 
Sklypo Nr. 30 
Sklypo plotas- 1250m2  
Žemės sklypo naudojimo būdas ir pobūdis: I1- Inžinerinės infrastruktūros teritorija 
 
Servitutai: 
206-teisė tiesti požemines ir antžemines komunikacijas (tarnaujantis daiktas) 
207-Servitutas-teisė aptarnauti požemines ir antžemines  
101-kelio servitutas (viešpataujantis daiktas) 
Šio žemės sklypo servitutai kituose žemės sklypuose : 
Teisė aptarnauti melioracijos sistemas 
Teisė aptarnauti VEJ įrenginius 
 
Kti apribojimai: 
Elektros apsaugos zona-projektuojama    
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Formuojamas sklypas: 
 
Sklypo Nr. 31 
Sklypo plotas- 1250m2  
Žemės sklypo naudojimo būdas ir pobūdis: I1- Inžinerinės infrastruktūros teritorija 
 
Servitutai: 
206-teisė tiesti požemines ir antžemines komunikacijas (tarnaujantis daiktas) 
207-Servitutas-teisė aptarnauti požemines ir antžemines  
101-kelio servitutas (viešpataujantis daiktas) 
Šio žemės sklypo servitutai kituose žemės sklypuose : 
Teisė aptarnauti melioracijos sistemas 
Teisė aptarnauti VEJ įrenginius 
 
Kti apribojimai: 
Elektros apsaugos zona-projektuojama    
 
 
 
Formuojamas sklypas: 
 
Sklypo Nr. 32 
Sklypo plotas- 174704m2  
Žemės sklypo naudojimo būdas ir pobūdis: Z4 - Kiti žemės ūkio paskirties žemės sklypai  
 
Servitutai: 
Šio žemės sklypo servitutai kituose žemės sklypuose :Nėra 
Kitų žemės sklypų (žemės sklypo naudotojų)servitutai šiame žemės sklype: 
206-teisė tiesti požemines ir antžemines komunikacijas(tarnaujantis daiktas) 
207-Servitutas-teisė aptarnauti požemines ir antžemines komunikacijas(tarnaujantis daiktas) 
201-Kelio servitutas(tarnaujantis daiktas) 
Teisė aptarnauti melioracijos sistemas 
Teise aptarnauti VEJ įrenginius 
 
Kiti apribojimai: 
Kelio apsaugos zonos 
Vandens telkinių apsaugos zonos 
Elektros linijų apsaugos zona 
Griovių G-10 pakrantės apsaugos juosta 1 m. pl. 
Žemes sklype įrengtos valstybei priklausančios melioracijos sistemos bei įrenginiai 
Bendra jėgainių parko sanitarinės apsaugos zona(SAZ)-80m,spinduliu nuo jėgainės bokštų 
Negalima gyvenamųjų namu statyba 
Ūkine veikla nėra ribojama 
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Formuojamas sklypas: 
 
Sklypo Nr. 33 
Sklypo plotas- 1250m2  
Žemės sklypo naudojimo būdas ir pobūdis: I1- Inžinerinės infrastruktūros teritorija 
 
Servitutai: 
206-teisė tiesti požemines ir antžemines komunikacijas (tarnaujantis daiktas) 
207-Servitutas-teisė aptarnauti požemines ir antžemines  
101-kelio servitutas (viešpataujantis daiktas) 
Šio žemės sklypo servitutai kituose žemės sklypuose : 
Teisė aptarnauti melioracijos sistemas 
Teisė aptarnauti VEJ įrenginius 
 
Kti apribojimai: 
Elektros apsaugos zona-projektuojama    
 
 
 
Formuojamas sklypas: 
 
Sklypo Nr. 34 
Sklypo plotas- 1250m2  
Žemės sklypo naudojimo būdas ir pobūdis: I1- Inžinerinės infrastruktūros teritorija 
 
Servitutai: 
206-teisė tiesti požemines ir antžemines komunikacijas (tarnaujantis daiktas) 
207-Servitutas-teisė aptarnauti požemines ir antžemines  
101-kelio servitutas (viešpataujantis daiktas) 
Šio žemės sklypo servitutai kituose žemės sklypuose : 
Teisė aptarnauti melioracijos sistemas 
Teisė aptarnauti VEJ įrenginius 
 
Kti apribojimai: 
Elektros apsaugos zona-projektuojama    
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Formuojamas sklypas: 
 
Sklypo Nr. 35 
Sklypo plotas- 18788m2  
Žemės sklypo naudojimo būdas ir pobūdis: Z4 - Kiti žemės ūkio paskirties žemės sklypai  
 
Servitutai: 
Šio žemės sklypo servitutai kituose žemės sklypuose :Nėra 
Kitų žemės sklypų (žemės sklypo naudotojų)servitutai šiame žemės sklype: 
206-teisė tiesti požemines ir antžemines komunikacijas(tarnaujantis daiktas) 
207-Servitutas-teisė aptarnauti požemines ir antžemines komunikacijas(tarnaujantis daiktas) 
201-Kelio servitutas(tarnaujantis daiktas) 
Teisė aptarnauti melioracijos sistemas 
Teise aptarnauti VEJ įrenginius 
 
Kiti apribojimai: 
Kelio apsaugos zonos 
Elektros linijų apsaugos zona  
Žemes sklype įrengtos valstybei priklausančios melioracijos sistemos bei įrenginiai 
Bendra jėgainių parko sanitarinės apsaugos zona(SAZ)-80m,spinduliu nuo jėgainės bokštų 
Negalima gyvenamųjų namu statyba 
Ūkine veikla nėra ribojama 
 
 
 
Formuojamas sklypas: 
 
Sklypo Nr. 36 
Sklypo plotas- 1250m2  
Žemės sklypo naudojimo būdas ir pobūdis: I1- Inžinerinės infrastruktūros teritorija 
 
Servitutai: 
206-teisė tiesti požemines ir antžemines komunikacijas (tarnaujantis daiktas) 
207-Servitutas-teisė aptarnauti požemines ir antžemines  
101-kelio servitutas (viešpataujantis daiktas) 
Šio žemės sklypo servitutai kituose žemės sklypuose : 
Teisė aptarnauti melioracijos sistemas 
Teisė aptarnauti VEJ įrenginius 
 
Kti apribojimai: 
Elektros apsaugos zona-projektuojama    
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Formuojamas sklypas: 
 
Sklypo Nr. 37 
Sklypo plotas- 48771m2  
Žemės sklypo naudojimo būdas ir pobūdis: Z4 - Kiti žemės ūkio paskirties žemės sklypai  
 
Servitutai: 
Šio žemės sklypo servitutai kituose žemės sklypuose :Nėra 
Kitų žemės sklypų (žemės sklypo naudotojų)servitutai šiame žemės sklype: 
206-teisė tiesti požemines ir antžemines komunikacijas(tarnaujantis daiktas) 
207-Servitutas-teisė aptarnauti požemines ir antžemines komunikacijas(tarnaujantis daiktas) 
201-Kelio servitutas(tarnaujantis daiktas) 
Teisė aptarnauti melioracijos sistemas 
Teise aptarnauti VEJ įrenginius 
 
Kiti apribojimai: 
Kelio apsaugos zonos 
Vandens telkinių apsaugos zonos 
Natūralios (užliejamosios ir sausminės) pievos ir ganyklos.  
Elektros linijų apsaugos zona  
Žemes sklype įrengtos valstybei priklausančios melioracijos sistemos bei įrenginiai 
Bendra jėgainių parko sanitarinės apsaugos zona(SAZ)-80m,spinduliu nuo jėgainės bokštų 
Negalima gyvenamųjų namu statyba 
Ūkine veikla nėra ribojama 
 
 
 
 
Formuojamas sklypas: 
 
Sklypo Nr. 38 
Sklypo plotas- 1250m2  
Žemės sklypo naudojimo būdas ir pobūdis: I1- Inžinerinės infrastruktūros teritorija 
 
Servitutai: 
206-teisė tiesti požemines ir antžemines komunikacijas (tarnaujantis daiktas) 
207-Servitutas-teisė aptarnauti požemines ir antžemines  
101-kelio servitutas (viešpataujantis daiktas) 
Šio žemės sklypo servitutai kituose žemės sklypuose : 
Teisė aptarnauti melioracijos sistemas 
Teisė aptarnauti VEJ įrenginius 
 
Kti apribojimai: 
Elektros apsaugos zona-projektuojama    
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Formuojamas sklypas: 
 
Sklypo Nr. 39 
Sklypo plotas- 1250m2  
Žemės sklypo naudojimo būdas ir pobūdis: I1- Inžinerinės infrastruktūros teritorija 
 
Servitutai: 
206-teisė tiesti požemines ir antžemines komunikacijas (tarnaujantis daiktas) 
207-Servitutas-teisė aptarnauti požemines ir antžemines  
101-kelio servitutas (viešpataujantis daiktas) 
Šio žemės sklypo servitutai kituose žemės sklypuose : 
Teisė aptarnauti melioracijos sistemas 
Teisė aptarnauti VEJ įrenginius 
 
Kti apribojimai: 
Elektros apsaugos zona-projektuojama    
 
 
 
Formuojamas sklypas: 
 
Sklypo Nr. 40 
Sklypo plotas- 102562m2  
Žemės sklypo naudojimo būdas ir pobūdis: Z4 - Kiti žemės ūkio paskirties žemės sklypai  
 
Servitutai: 
Šio žemės sklypo servitutai kituose žemės sklypuose :Nėra 
Kitų žemės sklypų (žemės sklypo naudotojų)servitutai šiame žemės sklype: 
206-teisė tiesti požemines ir antžemines komunikacijas(tarnaujantis daiktas) 
207-Servitutas-teisė aptarnauti požemines ir antžemines komunikacijas(tarnaujantis daikatas) 
201-Kelio servitutas(tarnaujantis daiktas) 
Teisė aptarnauti melioracijos sistemas 
Teise aptarnauti VEJ įrenginius 
 
Kiti apribojimai: 
Kelio apsaugos zonos 
Vandens telkinių apsaugos zonos 
Elektros linijų apsaugos zona  
Žemes sklype įrengtos valstybei priklausančios melioracijos sistemos bei įrenginiai 
Bendra jėgainių parko sanitarinės apsaugos zona(SAZ)-80m,spinduliu nuo jėgainės bokštų 
Negalima gyvenamųjų namu statyba 
Ūkine veikla nėra ribojama 
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Formuojamas sklypas: 
 
Sklypo Nr. 41 
Sklypo plotas- 1250m2  
Žemės sklypo naudojimo būdas ir pobūdis: I1- Inžinerinės infrastruktūros teritorija 
 
Servitutai: 
206-teisė tiesti požemines ir antžemines komunikacijas (tarnaujantis daiktas) 
207-Servitutas-teisė aptarnauti požemines ir antžemines  
101-kelio servitutas (viešpataujantis daiktas) 
Šio žemės sklypo servitutai kituose žemės sklypuose : 
Teisė aptarnauti melioracijos sistemas 
Teisė aptarnauti VEJ įrenginius 
 
Kti apribojimai: 
Elektros apsaugos zona-projektuojama    
 
 
 
Formuojamas sklypas: 
 
Sklypo Nr. 42 
Sklypo plotas- 1250m2  
Žemės sklypo naudojimo būdas ir pobūdis: I1- Inžinerinės infrastruktūros teritorija 
 
Servitutai: 
206-teisė tiesti požemines ir antžemines komunikacijas (tarnaujantis daiktas) 
207-Servitutas-teisė aptarnauti požemines ir antžemines  
101-kelio servitutas (viešpataujantis daiktas) 
Šio žemės sklypo servitutai kituose žemės sklypuose : 
Teisė aptarnauti melioracijos sistemas 
Teisė aptarnauti VEJ įrenginius 
 
Kti apribojimai: 
Elektros apsaugos zona-projektuojama    
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Formuojamas sklypas: 
 
Sklypo Nr. 43 
Sklypo plotas- 73864m2  
Žemės sklypo naudojimo būdas ir pobūdis: Z4 - Kiti žemės ūkio paskirties žemės sklypai  
 
Servitutai: 
Šio žemės sklypo servitutai kituose žemės sklypuose :Nėra 
Kitų žemės sklypų (žemės sklypo naudotojų)servitutai šiame žemės sklype: 
206-teisė tiesti požemines ir antžemines komunikacijas(tarnaujantis daiktas) 
207-Servitutas-teisė aptarnauti požemines ir antžemines komunikacijas(tarnaujantis daiktas) 
201-Kelio servitutas(tarnaujantis daiktas) 
Teisė aptarnauti melioracijos sistemas 
Teise aptarnauti VEJ įrenginius 
 
Kiti apribojimai: 
Kelio apsaugos zonos 
Vandens telkinių apsaugos zonos 
Elektros liniju apsaugos zona  
Žemes sklype įrengtos valstybei priklausančios melioracijos sistemos bei įrenginiai 
Bendra jėgainių parko sanitarinės apsaugos zona(SAZ)-80m,spinduliu nuo jėgainės bokštų 
Negalima gyvenamųjų namu statyba 
Ūkine veikla nėra ribojama 
 
 
Formuojamas sklypas: 
 
Sklypo Nr. 44 
Sklypo plotas- 46615m2  
Žemės sklypo naudojimo būdas ir pobūdis: Z4 - Kiti žemės ūkio paskirties žemės sklypai  
 
Servitutai: 
Šio žemės sklypo servitutai kituose žemės sklypuose :Nėra 
Kitų žemės sklypų (žemės sklypo naudotojų)servitutai šiame žemės sklype: 
206-teisė tiesti požemines ir antžemines komunikacijas(tarnaujantis daiktas) 
207-Servitutas-teisė aptarnauti požemines ir antžemines komunikacijas(tarnaujantis daiktas) 
201-Kelio servitutas(tarnaujantis daiktas) 
Teisė aptarnauti melioracijos sistemas 
Teise aptarnauti VEJ įrenginius 
 
Kiti apribojimai: 
Kelio apsaugos zonos 
Vandens telkinių apsaugos zonos 
Elektros linijų apsaugos zona  
Žemes sklype įrengtos valstybei priklausančios melioracijos sistemos bei įrenginiai 
Bendra jėgainių parko sanitarinės apsaugos zona(SAZ)-80m,spinduliu nuo jėgainės bokštų 
Negalima gyvenamųjų namu statyba 
Ūkine veikla nėra ribojama 
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Formuojamas sklypas: 
 
Sklypo Nr. 45 
Sklypo plotas- 1250m2  
Žemės sklypo naudojimo būdas ir pobūdis: I1- Inžinerinės infrastruktūros teritorija 
 
Servitutai: 
206-teisė tiesti požemines ir antžemines komunikacijas (tarnaujantis daiktas) 
207-Servitutas-teisė aptarnauti požemines ir antžemines  
101-kelio servitutas (viešpataujantis daiktas) 
Šio žemės sklypo servitutai kituose žemės sklypuose : 
Teisė aptarnauti melioracijos sistemas 
Teisė aptarnauti VEJ įrenginius 
 
Kti apribojimai: 
Elektros apsaugos zona-projektuojama    
 
 
 
Formuojamas sklypas: 
 
Sklypo Nr. 46 
Sklypo plotas- 52834m2  
Žemės sklypo naudojimo būdas ir pobūdis: Z4 - Kiti žemės ūkio paskirties žemės sklypai  
 
Servitutai: 
Šio žemės sklypo servitutai kituose žemės sklypuose :Nėra 
Kitų žemės sklypų (žemės sklypo naudotojų)servitutai šiame žemės sklype: 
206-teisė tiesti požemines ir antžemines komunikacijas(tarnaujantis daiktas) 
207-Servitutas-teisė aptarnauti požemines ir antžemines komunikacijas(tarnaujantis daiktas) 
201-Kelio servitutas(tarnaujantis daiktas) 
Teisė aptarnauti melioracijos sistemas 
Teise aptarnauti VEJ įrenginius 
 
Kiti apribojimai: 
Kelio apsaugos zonos 
Vandens telkinių apsaugos zonos 
Elektros linijų apsaugos zona  
Žemes sklype įrengtos valstybei priklausančios melioracijos sistemos bei įrenginiai 
Bendra jėgainių parko sanitarinės apsaugos zona(SAZ)-80m,spinduliu nuo jėgainės bokštų 
Negalima gyvenamųjų namu statyba 
Ūkine veikla nėra ribojama 
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Formuojamas sklypas: 
 
 
Sklypo Nr. 47 
Sklypo plotas- 99417m2  
Žemės sklypo naudojimo būdas ir pobūdis: Z4 - Kiti žemės ūkio paskirties žemės sklypai  
 
Servitutai: 
Šio žemės sklypo servitutai kituose žemės sklypuose :Nėra 
Kitų žemės sklypų (žemės sklypo naudotojų)servitutai šiame žemės sklype: 
206-teisė tiesti požemines ir antžemines komunikacijas(tarnaujantis daiktas) 
207-Servitutas-teisė aptarnauti požemines ir antžemines komunikacijas(tarnaujantis daiktas) 
201-Kelio servitutas(tarnaujantis daiktas) 
Teisė aptarnauti melioracijos sistemas 
Teise aptarnauti VEJ įrenginius 
Teise aptarnauti elektros transformatorine (TP) 
 
Kiti apribojimai: 
Kelio apsaugos zonos 
Elektros linijų apsaugos zona  
Žemes sklype įrengtos valstybei priklausančios melioracijos sistemos bei įrenginiai 
Bendra jėgainių parko sanitarinės apsaugos zona(SAZ)-80m,spinduliu nuo jėgainės bokštų 
Negalima gyvenamųjų namu statyba 
Ūkine veikla nėra ribojama 
 
 
Formuojamas sklypas: 
 
 
Sklypo Nr. 48 
Sklypo plotas- 1500m2  
Žemės sklypo naudojimo būdas ir pobūdis: I1- Inžinerinės infrastruktūros teritorija 
 
Servitutai: 
206-teisė tiesti požemines ir antžemines komunikacijas(tarnaujantis daiktas) 
207-Servitutas-teisė aptarnauti požemines ir antžemines  
101-kelio servitutas (viešpataujantis daiktas) 
Šio žemės sklypo servitutai kituose žemės sklypuose : 
Teisė aptarnauti melioracijos sistemas 
Teise aptarnauti VEJ įrenginius 
Teise aptarnauti elektros transformatorine (TP) 
 
Kiti apribojimai: 
Elektros linijų apsaugos zona -projektuojama    
   
 
 
 
 



Žemes Sklypų Čiūtelių , Grumblių,Lankupių Šilutės r. sav. detalusis planas 

 
 

 
 

UAB“Archstudija“Mickevičiaus g.7a,Vilnius 

 

 

   

 

 Naudojimo būdas Naudojimo pobūdis 

 

 

 

 

Z4 

 

 

 

 

Kiti žemės ūkio paskirties žemės 

sklypai 

Kiti žemės sklypai, kuriuose galima žemės 

ūkio veikla: žemės ūkio , maisto produktų 

gamyba ir apdorojimas, savo pagamintų ir 

apdorotų žemės ūkio , maisto produktų 

perdirbimas ir šių produktų realizavimas , taip 

pat paslaugų žemės ūkiui teikimas ir geros 

agrarinės bei aplinkosauginės žemės būklės 

išlaikymas. Šiuose sklypuose galima tik ūkininkų 

sodybų bei žemės ūkio veiklai reikalingų ūkinių 

pastatų statyba ar rekonstrukcija. 

 

 

 

 

I1 

 

 

 

 

Inžinerinės infrastruktūros 

teritorija 

Žemės sklypai , kuriuose yra esamos arba 

numatomos statyti autobusų ir geležinkelio 

stotys, oro uostai ir aerodromai, jūros ir vidaus 

vandenų uostai ir prieplaukos, automobilių 

saugyklos (garažai, automobilių stovėjimo 

aikštelės) ryšių linijos, inžinerinių sistemų 

maitinimo šaltinių statiniai ir įrenginiai, 

transformatorinės, boilerinės ir kiti panašios 

paskirties pastatai, statiniai.) 
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3.4 PLANUOJAMOS TERITORIJOS PLĖTROS KONCEPCIJA 

Iš esamų dvidešimt dviejų žemės ūkio paskirties žemės sklypų formuojama dvidešimt šeši  žemės 

sklypai, dvidešimt šešiems žemės sklypams pakeičiant žemės paskirtį iš žemės ūkio paskirties į kitos 

specialios paskirties, nustatant žemės naudojimo būdą ir pobūdį - infrastruktūros tinklams teritorijos, 

inžinerinės infrastruktūros tinklams, objektams įrengti, eksploatuoti. Žemės sklypai formuojami 

įvertinant vietos gamtinį karkasą bei gretimus žemės sklypus. 

Siekiant  užtikrinti patogų sunkiasvorio, didelių gabaritų transporto privažiavimą (ypač statybos 

laikotarpiu) numatoma nuovaža nuo krašto kelio. 

 
 
 
 

 
3.7 PIRMINIS PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS POVEIKIO APLINKAI IR 

GALIOJANČIŲ (RUOŠIAMŲ) TERITORINIO PLANAVIMO DOKUMENTŲ SPRENDINIAMS 

BEI PLANAVIMO SĄLYGOMS VERTINIMAS 

 

 Ūkinė veikla reguliuojama Aplinkos apsaugos įstatymų nustatyta tvarka. 

Įvertinus planuojamos teritorijos situaciją, gretimų teritorijų paskirtį bei numatomą ūkinės veiklos pobūdį, 

suformuotuose žemės sklypuose vėjo jėgainių parko statyba ir eksploatacija - daroma išvada, kad 

detaliojo plano sprendiniuose numatyta ūkinė veikla, vykdoma laikantis nustatytų urbanistinių apribojimų, 

planuojamai teritorijai galiojančių aplinkos apsaugos, higienos bei statybos ir projektavimo normatyvinių 

dokumentų reikalavimų, neturės neigiamo poveikio aplinkai bei gretimybėms. 

 

3.8 Detaliojo plano sprendinių atitikimo galiojančių (ruošiamų) teritorinio planavimo 

dokumentų sprendiniams vertinimas: 

 

Planuojamai teritorijai galioja Šilutės raj. Saugų sen.Čiūtelių,Lankupių,Grumblių,km. 

kadastrinių vietovių žemės reformos žemėtvarkos projektas, koreguojamas LR žemės ūkio ministro ir 

aplinkos ministro 2003-04-04 įsakymu Nr. 3D- 137/ 164 patvirtintų Žemės sklypų formavimo 

rengiant: žemėtvarkos projektus taisyklėmis nustatyta tvarka. 
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3.9 Kraštovaizdžio, aplinkos kokybės ir higieninės būklės apsaugos priemonės ir 

vertinimas 

Alternatyvi vėjo energija yra viena iš atsinaujinančios energijos rūšių, kurios panaudojimui 

Lietuvoje teikiamas prioritetas (Nacionalinė energetikos strategija, patvirtinta LR seimo nutarimu 2002-

10-10 Nr. IX-1130). 

Pagrindiniai vėjo jėgainių poveikio aplinkai aspektai- įtaka kraštovaizdžiui, generuojamas 

mechaninis ir aerodinaminis triukšmas bei spamuotės sukuriami šešėliai. 

Planuojamas vėjo jėgainių parkas su sesiais vejo jėgainių bokštais keičia, tačiau neardo vietovės 

kraštovaizdžio. Aukštos, elegantiškos architektūros vėjo jėgainės, nudažytos šviesiai pilka spalva, 

susilieja su dangaus fonu. Natūralios gamtos ir įspūdingų statinių derinys sukuria naują kraštovaizdžio 

kokybę. 

Vėjo jėgainių parko statyba numatoma retai apgyvendintoje žemės ūkio vietovėje. Vėjo jėgainių 

2,0 MW maksimalus sukeliamo triukšmo lygis.(10 m aukštyje, esant vėjo greičiui 8,0 m/ s) yra 102,.5 dB 

(A) (gamintojo deklaracija). Pagal atliktus skaičiavimus, 80m. atstumu garso lygis sumažėja iki 55dB(A). 

Apskaičiuotas triukšmo lygis artimiausių gyvenamų sodybų teritorijose siekia 36,8 – 44,8dBA. 

Toks triukšmo lygis neviršija dienos (55 dBA) ir vakaro (50 dBA) metu didžiausio leidžiamo garso lygio 

gyvenamoje teritorijoje. 

Pagal Lietuvos higienos normą HN 33:2007 „Akustinis triukšmas. Leidžiami lygiai 

gyvenamojoje ir darbo aplinkoje. Matavimo metodikos bendrieji reikalavimai", leidžiamas triukšmo lygis 

kitose darbo vietose ir zonose (034) (pramonės, žemės ūkio ir t. t.) gamybinėse patalpose ir teritorijose- 

85 dB (A). Gyvenamųjų namų (012) teritorijose leidžiamas triukšmo lygis 60-65 dB(A) (nuo 7 iki 23 vai), 

55 dB (A) (nuo 23 iki 7 vai.). 

Detaliojo plano sprendiniuose pasirinktuoju teritorijos tvarkymo režimo reikalavimu nustatoma 

80m. pločio sanitarinės apsaugos zona (SAZ) nuo planuojamų vėjo jėgainių bokštų centrų. 

Suformuotoje sanitarinės apsaugos zonoje negalimi objektai, kuriems yra taikomi ne aukštesnio kaip 

55 dB(A) triukšmo lygio reikalavimai, statyba ir eksploatacija. 

Detaliojo plano sprendiniai nenustato papildomų apribojimų gretimose teritorijose vykdomai ūkinei 

veiklai ar jų paskirčiai. 

 

 

 

 

 

 

Objektas Garso lygis, ekvivalentinis 

garso lygis, dBA 

Maksimalus garso lygis, dBA Paros laikas, val. 

Gyvenamųjų namų 

teritorija 

65 70 6-18 

60 65 18-22 

55 60 22-6 
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Pastaba 

 

1. inžinerinių tinklų apsaugos zonose Ūkinė veikla turi būti vykdoma laikantis apribojimų, 

nustatytų "Specialiosiose žemės ir miško naudojimo sąlygose" (LR vyriausybės 1992 05 

12nutarimas Nr. 343, 1995 12 29 nutarimo Nr. 1640 redakcija). 

2. Planuojamoje teritorijoje, kuri nėra nekilnojamoji kultūros vertybė, bet yra didesnė nei 5 

ha, numatomi nedidelės apimties žemės kilnojimo darbai. Statybos metu žemės darbus būtina 

vykdyti su tiesiogine archeologo priežiūra ( LR Nekilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos įstatymo 

(1994-12-21 Nr. I- 733) 25 straipsnis. 

 

 

 

 

 

 

 

Projekto vadovas......................................................................K.Janavičienė 
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Teritorijų planavimą reglamentuojančių dokumentų SĄRAŠAS 

 

 l.LR teritorijų planavimo įstatymas (Žin., 2004 Nr.21-617), pakeitimai ir papildymai (Žin.2004,Nr. 152-

553 l,Nr. 152-5532). 

2.LR nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymas (Žin., 2004, Nr. 153-5571).  

3.LR planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymas (Žin., 2000, Nr. 39-1092;.  

4.LR saugomų teritorijų įstatymas (Žin., 2001, Nr. 108-3902).  

5.LR aplinkos apsaugos įstatymas (Žin., 1996, Nr.57-1335; 2000, Nr. 39-1093; 2002, Nr.2-49;2004, 

Nr.36-1179). 

 6.LR žemės įstatymas (Žin., 2004, r. 28-868).  

 7.Teritorijų planavimo dokumentams rengti sąlygų parengimo ir išdavimo taisyklės (Žin., 2004,Nr. 83-

3028). 

8.Apskrities teritorijos bendrojo (generalinio) plano rengimo taisyklės (Žin., 2004, Nr.83-3029). 

9.Savivaldybės teritorijos bendrojo plano rengimo taisyklės (Žin., 2004, Nr. 83-3029). vj    

 10.Miestų ir miestelių teritorijų bendrųjų planų rengimo taisyklės (Žin., 2004, 83-2039). \J  

 11.Detaliųjų planų rengimo taisyklės (Žin., 2004, Nr.79-2809).  

12.Specialiojo planavimo dokumentų rengimo, derinimo ir tvirtinimo bendrosios taisyklės (Žin., 

1998, Nr. 97-2693).  

13.Detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo ir sutarties sudarymo 

 tvarkos aprašas (Žin., 2004, Nr.86-3120). 

14. Visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese nuostatai (žin.. 2004, nr. 112-4189). 

15.Kraštovaizdžio tvarkymo specialiųjų planų rengimo taisyklės (Žin., 2004, Nr. 79-2811). 

16.Aukštybinių pastatų išdėstymo specialiųjų planų rengimo taisyklės (Žin., 2004, Nr.79-2811). 

17.Turizmo ir rekreacijos schemų ir planų (projektų) rengimo taisyklės (žin., 2004? Xr. 103-3814). 

18.Infrastruktūros plėtros (šilumos, elektros, dujų ir naftos tiekimo tinklų) specialiųjų planų rengimo 

taisyklės (žin., 2004, nr.97-3589).  

19.Teritorijų planavimo dokumentų sprendinių poveikio vertinimo tvarkos aprašas (Žin.. 2004, 

 Nr. 113-4228). 

20.Visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese nuostatai (Žin., 2004, Nr. 112-4189).  

21 .Planų ir programų strateginio pasekmių vertinimo tvarkos aprašas (Žin.,2004, Nr. 130-4650). 

22.Saugomų teritorijų tipiniai apsaugos reglamentai (Žin., 2004, Nr. 131-4704).  

23.Planų ir programų atrankos dėl strateginio pasekmių aplinkai tvarkos aprašas (Žin., 2004, 

 Nr. 136-4971). 
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24. Visuomenės dalyvavimo planų ir programų strateginio pasekmių aplinkai vertinimo procedūrose bei 

vertinimo subjektų ir Europos Sąjungos valstybių narių informavimo tvarkos aprašas (Žin., 2004, nr. 

136-4970).  

25.Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklės(Žin., 2004, 

 Nr. 149-5420). 

26.Teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros bei statinių naudojimo priežiūros nuostatai 

(Žin., 2004, Nr. 109-4075).  

27. Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos nuostatai 

 (Žin., 2003, Nr. 76-3499).  

28.Paviršinio vandens telkinių pakrančių apsaugos juostų ir zonų nustatymo taisyklės (Žin., 2001, 

 Nr.95-3372; 2002, nr. 105-4732). 

29.LR planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatyme nenumatytų poveikio vi-

suomenės sveikatai vertinimo atvejų vertinimo atlikimo taisyklės (Žin., 2004, Nr. 109-4091). 

 
 
 
 
 
 


