
Vėjų jėgainių statyba Didšilių, Gnybalų ir Rudynų kaimuose Šilutės rajone. Detalusis planas

UAB „Kita kryptis“ Laisvės al. 11-2, LT-44238 Kaunas

1.1. AIŠKINAMASIS RAŠTAS

1. BENDRIEJI DUOMENYS

Planavimo organizatorius - Šilutės rajono savivaldybės administracijos direktorius, Dariaus ir Girėno g. 1,
LT-99133 Šilutė; tel. (8~441) 79201, faks. (8~441) 51517; įmonės kodas 188723322.

Detaliojo plano rengėjas – UAB “Kita kryptis”, Laisvės al. 11-2, Kaunas LT-44238; tel. (8~37) 221149,
faks. (8~37) 321147, el. paštas info@kitakryptis.lt; įmonės kodas 134326655; kvalifik. atestato Nr. 4184.

Planavimo užsakovas – UAB “Vėjų spektras”, Dvaro g. 4a, Kretinga, LT- 97105; tel. (8~698) 87657,
faks. (8~445) 55558; įmonės kodas 136024011.

Projekto rengimo pagrindas:
- Šilutės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas dėl žemės sklypų, esančių

Gnybalų, Didšilių ir Rudynų kaimuose, detaliojo plano rengimo Nr. A1-1088, 2008-12-12.
- Planavimo paslaugų teikimo sutartis, sudaryta tarp UAB “Vėjų spektras”, UAB “Kita kryptis” ir

Šilutės rajono savivaldybės administracijos, Nr.R5–(9.40)–1230, 2008-12-11.
- Planavimo sąlygų sąvadas detaliojo planavimo dokumentui rengti Nr. 09-15, 2009-02-02.
- Planavimo užduotis, patvirtinta Šilutės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus Šarūno

Laužiko 2009-02-11.

Planavimo tikslas:
- Esamų žemės sklypų padalinimas;
- Dalies naujai suformuotų žemės sklypų pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš

žemės ūkio paskirties į kitos paskirties, nustatant žemės sklypo naudojimo būdą – inžinerinės
infrastruktūros teritorija;

- Žemės sklypų tvarkymo reglamentų nustatymas, suformuotuose žemės sklypuose numatant 2 x 0,8
MW ir 10 x 2,0 MW vėjo jėgainių bei aukštinančios 20/110kV transformatorių pastotės statybą.

2. PLANUOJAMOS TERITORIJOS ESAMOS PADĖTIES APIBŪDINIMAS

Detaliojo plano teritorija ir jo apylinkės:
Ruošiamą detaliojo plano teritoriją sudaro 5 sklypai Didšilių, Gnybalų ir Rudynų kaimuose Šilutės rajone. 4
sklypuose – kurių kadastriniai Nr. 8817/0001:194 ir Nr. 8817/0001:196 Didšilių k., Šilutės sen., Šilutės r.
sav., kurių kadastriniai Nr. 8817/0001:225 ir Nr. 8817/0001:227 Gnybalų k., Šilutės sen., Šilutės r. sav.
numatoma pastatyti 12 vėjo jėgainių parką. Ši teritorija yra maždaug už 5 km nuo Šilutės šiaurės rytų
kryptimi, šalia rajoninio kelio Šilutė-Ramučiai-Gardamas. Teritoriją supa iš šiaurės ir rytų pusės Ramučių,
iš pietų – Šilmeižių ir iš vakarų – Gnybalų miškai. Planuojamą teritoriją kerta vietinės reikšmės kelias
Gnybalai-Šilmeižiai.
Vėjo elektrinių parko įrenginiai kabelinėmis linijomis bus jungiami prie naujai statomos aukštinančios
20/110kV transformatorių pastotės. Pastotę planuojama įrengti žemės sklype, kurio kadastrinis
Nr.8857/0010:41 Rudynų k., Saugų sen., Šilutės r. sav. Sklypas yra maždaug 3 km nuo Šilutės šiaurės
kryptimi, šalia krašto kelio Nr.141 Kaunas-Klaipėda. Sklypą kerta 110kV elektros oro linija, prie kurios bus
jungiama naujoji elektros transformatorinė pastotė.
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Abi planuojamas teritorijas skiria apie 5 km kelio. Susisiekimas tarp jų vietinės reikšmės keliu Gnybalai-
Kalininkai-Rudynai. Šalia šio kelio numatoma tiesti jungiamąsias kabelines linijas.

Žemės sklypų kadastriniai duomenys:

Planuojamas žemės sklypas, kurio kadastrinis Nr. 8817/0001:194 Jonaičių k.v.:

Žemės sklypo adresas Didšilių kaimas, Šilutės seniūnija, Šilutės rajonas
Žemės sklypo unikalus numeris 4400-1029-7853
Pagrindinė tikslinė žemės sklypo
naudojimo paskirtis

Žemės ūkio paskirties žemė (tp1, Z4)

Pagrindinė tikslinė žemės sklypo
naudojimo būdas

Kiti žemės ūkio paskirties sklypai

Žemės sklypo bendras plotas 94,0000 ha
Iš jo: Ariamos žemės plotas 88,8551 ha

Vandens telkinių plotas 1,7955 ha
Kitos žemės plotas 3,3494 ha

Žemės sklype esantys statiniai Nėra
Žemės sklypo valdymo forma Nuosavybės teisė
Žemės sklypo savininkas Varūnas Balčytis
Servitutai Nėra
Žemės naudojimo apribojimai - Žemės sklype įrengtos valstybei priklausančios melioracijos

sistemos ir įrenginiai. Plotas - 92,2045 ha.
- Vandens telkinių apsaugos juostos ir zonos. Plotas - 20,1505 ha.
- Vandens telkiniai. Plotas – 0,499 ha
- Elektros linijų apsaugos zonos. Plotas – 2,9759 ha.
- Kelių apsaugos zonos. Plotas - 0,8175 ha.

Planuojamo žemės sklypo apibūdinimas – sklypas yra netaisyklingos daugiakampės formos, ištysęs
vakarų – rytų kryptimi. Pagal planuojamos teritorijos topografinę medžiagą žemės paviršiaus altitudės kinta
nuo 21,00 (sklypo vakarinėje dalyje) iki 25,70 (rytinėje dalyje). Sklypo rytinėje dalyje yra želdinių (jaunų
pušų ir lapuočių). Sklypą kerta sumelioruotas Jovario upelis. Šiuo metu sklype nevykdoma jokia ūkinė
veikla.

Privažiavimo keliai – privažiavimas prie planuojamo žemės sklypo galimas 2 keliais: esamu žvyrkeliu
Gnybalai-Šilmeižiai nuo rajoninio kelio Šilutė–Ramučiai-Gardamas ir lauko keliu nuo žvyrkelio Gnybalai–
Ramuva.

Žemės sklypo gretimybės:

- Taškai 6-1 - 6-3. Žemės sklypas, kurio kadastrinis Nr. 8817/0001:180. Nuosavybės teisė Katrė
Oganisjan. Pagrindinė tikslinė žemės sklypo paskirtis – žemės ūkio. Plotas 3,9800 ha;

- Taškai 6-3 – 6-14. Laisva valstybinė žemė – Ramučių miškas ir žemės sklypas, kurio kadastrinis Nr.
8850/0009:2, nuosavybės teisė Ernst Potzas. Pagrindinė tikslinė žemės sklypo paskirtis – miškų
ūkio. Plotas 2,0000 ha;

- Taškai 6-14 – 6-22. Laisva valstybinė žemė;
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- Taškai 6-22 – 6-25. Žemės sklypas, kurio kadastrinis Nr. 8817/0001:585. Nuosavybės teisė Lietuvos
Respublika. Pagrindinė tikslinė žemės sklypo paskirtis – žemės ūkio. Plotas 8,0000 ha. Žemės
sklypas, kurio kadastrinis Nr. 8817/0001:230. Nuosavybės teisė Eglė Liaušaitė. Pagrindinė tikslinė
žemės sklypo paskirtis – žemės ūkio. Plotas 2,0600 ha. Žemės sklypas, kurio kadastrinis Nr.
8817/0001:147. Nuosavybės teisė Algirdas Telšinskas. Pagrindinė tikslinė žemės sklypo paskirtis –
žemės ūkio. Plotas 0,4400 ha. Žemės sklypas, kurio kadastrinis Nr. 8817/0001:141. Nuosavybės
teisė Aurelija Telšinskaitė. Pagrindinė tikslinė žemės sklypo paskirtis – žemės ūkio. Plotas 3,2800
ha. Žemės sklypas, kurio kadastrinis Nr. 8817/0001:149. Nuosavybės teisė Aurelija Telšinskaitė.
Pagrindinė tikslinė žemės sklypo paskirtis – žemės ūkio. Plotas 3,2400 ha. Žemės sklypas, kurio
kadastrinis Nr. 8817/0001:133. Nuosavybės teisė Aurelija Telšinskaitė. Pagrindinė tikslinė žemės
sklypo paskirtis – žemės ūkio. Plotas 3,5700 ha. Žemės sklypas, kurio kadastrinis Nr.
8817/0001:127. Nuosavybės teisė Aurelija Telšinskaitė. Pagrindinė tikslinė žemės sklypo paskirtis –
žemės ūkio. Plotas 3,0600 ha. Žemės sklypas, kurio kadastrinis Nr. 8817/0001:46. Nuosavybės teisė
Alfonsas Balnis. Pagrindinė tikslinė žemės sklypo paskirtis – žemės ūkio. Plotas 22,6800 ha;

- Taškai 6-25 – 6-27. Laisva valstybinė žemė;
- Taškai 6-27 – 6-29. Žemės sklypas, kurio kadastrinis Nr. 8817/0001:196. Nuosavybės teisė Aleksas

Skablauskas. Pagrindinė tikslinė žemės sklypo paskirtis – žemės ūkio. Plotas 101,0000ha;
- Taškai 6-29 – 6-1. Kelias.

Planuojamas žemės sklypas, kurio kadastrinis Nr. 8817/0001:196 Jonaičių k.v.:

Žemės sklypo adresas Didšilių kaimas, Šilutės seniūnija, Šilutės rajonas
Žemės sklypo unikalus numeris 4400-1047-3984
Pagrindinė tikslinė žemės sklypo
naudojimo paskirtis

Žemės ūkio paskirties žemė (tp1, Z4)

Pagrindinė tikslinė žemės sklypo
naudojimo būdas

Kiti žemės ūkio paskirties sklypai

Žemės sklypo bendras plotas 101,0000 ha
Iš jo: Ariamos žemės plotas 99,4417 ha

Vandens telkinių plotas 0,8037 ha
Kitos žemės plotas 0,7546 ha

Žemės sklype esantys statiniai Nėra
Žemės sklypo valdymo forma Nuosavybės teisė
Žemės sklypo savininkas Aleksas Skablauskas
Servitutai Nėra
Žemės naudojimo apribojimai - Žemės sklype įrengtos valstybei priklausančios melioracijos

sistemos ir įrenginiai. Plotas - 99,4417 ha.
- Kelių apsaugos zonos. Plotas - 1,8706 ha.

Planuojamo žemės sklypo apibūdinimas – Sklypas gan taisyklingos trapecinės formos. Pagal topografinę
nuotrauką, žemės paviršius sklype kinta nuo 18,00 altitudės sklypo pievakarinėje dalyje iki 24,00 altitudės
sklypo šiaurės rytinėje dalyje.

Privažiavimo keliai – privažiavimas prie planuojamo žemės sklypo galimas esamu žvyrkeliu Gnybalai-
Šilmeižiai nuo rajoninio kelio Šilutė-Ramučiai–Gardamas.

Žemės sklypo gretimybės:
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- Taškai 12-1 – 12-3. Žemės sklypas, kurio kadastrinis Nr. 8817/0001:194. Nuosavybės teisė Varūnas
Balčytis. Pagrindinė tikslinė žemės sklypo paskirtis – žemės ūkio. Plotas 94,0000 ha;

- Taškai 12-3 – 12-6. Laisva valstybinė žemė; Žemės sklypas, kurio kadastrinis Nr. 8817/0001:223.
Nuosavybės teisė Aleksas Skablauskas. Pagrindinė tikslinė žemės sklypo paskirtis – žemės ūkio.
Plotas 14,0000 ha; Žemės sklypas, kurio kadastrinis Nr. 8817/0001:222. Nuosavybės teisė Aleksas
Skablauskas. Pagrindinė tikslinė žemės sklypo paskirtis – žemės ūkio. Plotas 4,5000ha;

- Taškai 12-6 – 12-8. Kelias.
- Taškai 12-8 – 12-1. Kelias.

Planuojamas žemės sklypas, kurio kadastrinis Nr. 8817/0001:225 Jonaičių k.v.:

Žemės sklypo adresas Gnybalų kaimas, Šilutės seniūnija, Šilutės rajonas
Žemės sklypo unikalus numeris 4400-1628-9651
Pagrindinė tikslinė žemės sklypo
naudojimo paskirtis

Žemės ūkio paskirties žemė (tp1, Z4)

Pagrindinė tikslinė žemės sklypo
naudojimo būdas

Kiti žemės ūkio paskirties sklypai

Žemės sklypo bendras plotas 32,3300 ha
Iš jo: Ariamos žemės plotas 32,1599 ha

Vandens telkinių plotas 0,1701 ha
Žemės sklype esantys statiniai Nėra
Žemės sklypo valdymo forma Nuosavybės teisė
Žemės sklypo savininkas Aleksas Skablauskas
Servitutai Nėra
Žemės naudojimo apribojimai - Žemės sklype įrengtos valstybei priklausančios melioracijos

sistemos ir įrenginiai. Plotas - 32,1599 ha.
- Kelių apsaugos zonos. Plotas - 0,8597 ha.

Planuojamo žemės sklypo apibūdinimas – sklypas yra netaisyklingos formos daugiakampis, pagal
topografinę nuotrauką, žemės paviršius sklype kinta nuo 17,74 altitudės sklypo pievakarinėje dalyje iki
21,12 altitudės sklypo šiaurės rytinėje dalyje. Sklype ūkinė veikla vykdoma - auginami javai.

Privažiavimo keliai – privažiavimas prie planuojamo žemės sklypo galimas esamu žvyrkeliu Gnybalai-
Šilmeižiai nuo rajoninio kelio Šilutė-Ramučiai–Gardamas.

Žemės sklypo gretimybės:
- Taškai 15-1 – 15-3. Žemės sklypas, kurio kadastrinis Nr. 8817/0001:221. Nuosavybės teisė Aleksas

Skablauskas. Pagrindinė tikslinė žemės sklypo paskirtis – žemės ūkio. Plotas 9,8400 ha;
- Taškai 15-3 – 15-5. Kelias.
- Taškai 15-5 – 15-7. Žemės sklypas, kurio kadastrinis Nr. 8817/0001:227. Nuosavybės teisė Aleksas

Skablauskas. Pagrindinė tikslinė žemės sklypo paskirtis – žemės ūkio. Plotas 3,2300 ha;
- Taškai 15-7 – 15-13. Žemės sklypas, kurio kadastrinis Nr. 8817/0001:136. Nuosavybės teisė

Aleksas Skablauskas. Pagrindinė tikslinė žemės sklypo paskirtis – miškų ūkio. Plotas 14,0000 ha;
- Taškai 15-13 – 15-15. Kelias. Laisva valstybinė žemė.
- Taškai 15-15 – 15-19. Žemės sklypas, kurio kadastrinis Nr. 8817/0001:129. Nuosavybės teisė

Saulius Sankauskas. Pagrindinė tikslinė žemės sklypo paskirtis – žemės ūkio. Plotas 4,1800 ha;
Žemės sklypas, kurio kadastrinis Nr. 8817/0001:131. Nuosavybės teisė Saulius Sankauskas.
Pagrindinė tikslinė žemės sklypo paskirtis – žemės ūkio. Plotas 2,4800 ha; Žemės sklypas, kurio
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kadastrinis Nr. 8817/0001:138. Nuosavybės teisė Elena Jucienė. Pagrindinė tikslinė žemės sklypo
paskirtis – žemės ūkio. Plotas 4,9200 ha;

- Taškai 15-19 – 15-1. Gnybalų miškas. Žemės sklypas, kurio kadastrinis Nr. 8817/0001:217.
Nuosavybės teisė Lietuvos Respublika. Pagrindinė tikslinė žemės sklypo paskirtis – miškų ūkio.
Plotas 130,2500 ha.

Planuojamas žemės sklypas, kurio kadastrinis Nr. 8817/0001:227 Jonaičių k.v.:

Žemės sklypo adresas Gnybalų kaimas, Šilutės seniūnija, Šilutės rajonas
Žemės sklypo unikalus numeris 4400-1631-9150
Pagrindinė tikslinė žemės sklypo
naudojimo paskirtis

Žemės ūkio paskirties žemė (tp1, Z4)

Pagrindinė tikslinė žemės sklypo
naudojimo būdas

Kiti žemės ūkio paskirties sklypai

Žemės sklypo bendras plotas 3,2300 ha
Iš jo: Ariamos žemės plotas 3,2300 ha
Žemės sklype esantys statiniai Nėra
Žemės sklypo valdymo forma Nuosavybės teisė
Žemės sklypo savininkas Aleksas Skablauskas
Servitutai Nėra
Žemės naudojimo apribojimai - Žemės sklype įrengtos valstybei priklausančios melioracijos

sistemos ir įrenginiai. Plotas - 3,2300 ha.
- Kelių apsaugos zonos. Plotas - 0,2001 ha.

Planuojamo žemės sklypo apibūdinimas – sklypas gan taisyklingos formos keturkampis, pagal
topografinę nuotrauką, žemės paviršius sklype kinta nuo 19,04 iki 20.12. Sklype ūkinė veikla vykdoma –
auginami javai.

Privažiavimo keliai – privažiavimas prie planuojamo žemės sklypo galimas esamu žvyrkeliu Gnybalai-
Šilmeižiai nuo rajoninio kelio Šilutė-Ramučiai–Gardamas.

Žemės sklypo gretimybės:
- Taškai 16-1 – 16-2. Žemės sklypas, kurio kadastrinis Nr. 8817/0001:225. Nuosavybės teisė Aleksas

Skablauskas. Pagrindinė tikslinė žemės sklypo paskirtis – žemės ūkio. Plotas 32,3300 ha;
- Taškai 16-2 – 16-3. Kelias.
- Taškai 16-3 – 16-4. Žemės sklypas, kurio kadastrinis Nr. 8817/0001:136. Nuosavybės teisė Aleksas

Skablauskas. Pagrindinė tikslinė žemės sklypo paskirtis – miškų ūkio. Plotas 14,0000 ha;
- Taškai 16-4 – 16-1. Žemės sklypas, kurio kadastrinis Nr. 8817/0001:225. Nuosavybės teisė Aleksas

Skablauskas. Pagrindinė tikslinė žemės sklypo paskirtis – žemės ūkio. Plotas 32,3300 ha.
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Planuojamas žemės sklypas, kurio kadastrinis Nr. 8857/0010:41 Saugų k.v.:

Žemės sklypo adresas Rudynų kaimas, Saugų seniūnija, Šilutės rajonas
Žemės sklypo unikalus numeris 4400-0188-8854
Pagrindinė tikslinė žemės sklypo
naudojimo paskirtis

Žemės ūkio paskirties žemė (tp1, Z4)

Pagrindinė tikslinė žemės sklypo
naudojimo būdas

Kiti žemės ūkio paskirties sklypai

Žemės sklypo bendras plotas 3,7400 ha
Iš jo: Ariamos žemės plotas 2,8105 ha

Kitos žemės plotas 0,9295 ha
Žemės sklype esantys statiniai Nėra
Žemės sklypo valdymo forma Nuosavybės teisė
Žemės sklypo savininkas Daiva Baikauskienė
Servitutai Nėra
Žemės naudojimo apribojimai - Elektros linijų apsaugos zonos. Plotas – 0,7782 ha;

- Kelių apsaugos zonos. Plotas – 0,1986 ha;
- Žemės sklype įrengtos valstybei priklausančios melioracijos

sistemos ir įrenginiai. Plotas – 3,7400 ha.

Planuojamo žemės sklypo apibūdinimas – sklypas gan taisyklingos formos keturkampis, pagal
topografinę nuotrauką, žemės paviršius sklype kinta nuo 7,20 vakarinėje dalyje iki 9,00 rytinėje dalyje.
Sklypą kerta 110kV oro linija.

Privažiavimo keliai – privažiavimas prie planuojamo žemės sklypo galimas esamu žvyrkeliu nuo krašto
kelio Nr.141 Kaunas-Klaipėda.

Žemės sklypo gretimybės:
- Taškai 18-1 – 18-2. Kelias
- Taškai 18-2 – 18-3. Žemės sklypas, kurio kadastrinis Nr. 8857/0010:66. Nuosavybės teisė Alma

Rauktienė. Pagrindinė tikslinė žemės sklypo paskirtis – žemės ūkio. Plotas 0,4700 ha;
- Taškai 18-3 – 18-4. Žemės sklypas, kurio kadastrinis Nr. 8857/0010:15. Nuosavybės teisė Nijolė

Čekanauskienė. Pagrindinė tikslinė žemės sklypo paskirtis – žemės ūkio. Plotas 5,9200 ha;
- Taškai 18-4 – 18-1. Žemės sklypas, kurio kadastrinis Nr. 8857/0010:51. Nuosavybės teisė Petras

Baikauskas. Pagrindinė tikslinė žemės sklypo paskirtis – žemės ūkio. Plotas 4,7500 ha.

Vietovės meteorologiniai duomenys:
Planuojama teritorija yra šalies vakarinėje dalyje, pajūrio zonoje, todėl čia vyrauja jūrinis klimatas. Šilutės
apylinkių metereologiniai duomenys:

Šalčiausio mėnesio (sausio) vidutinė daugiametė temperatūra -3,8 C°
Šilčiausio mėnesio (liepos) vidutinė daugiametė temperatūra 16,7 C°
Vidutinė daugiametė metų oro temperatūra 6,8 C°
Santykinis oro drėgnumas (metinis vidurkis) 82%
Vidutinis metinis kritulių kiekis 797 mm



Vėjų jėgainių statyba Didšilių, Gnybalų ir Rudynų kaimuose Šilutės rajone. Detalusis planas

UAB „Kita kryptis“ Laisvės al. 11-2, LT-44238 Kaunas

Sniego apkrovos rajonas (I) 1,2 kN/m²
Vėjo apkrovos rajonas (II) 28 m/s
Vidutinės metinės vėjo krypties pasiskirstymo ir vidutiniai mėnesio ir metų vėjo greičio reikšmių lentelės.
Daugiamečių vėjo matavimo duomenys:

Vidutinės metų vėjų krypties pasiskirstymas, %
Š ŠR R PR P PV V ŠV Štilis
6 6 17 21 15 17 11 7 1

Vidutinis vėjų greitis pagal kryptis, m/s
3,1 3,5 4,4 4,3 4,1 5,6 5,9 4,4

Vidutinis mėnesio ir metų greitis, m/s
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 Metinis
4,5 4,2 4,3 3,9 3,6 3,5 3,4 3,1 3,5 4,0 4,5 4,3 3,9

Iš lentelių matyti, kad planuojamoje vietovėje vyrauja pietinių krypčių vėjai ir stipriausi rudens, žiemos ir
ankstyvo pavasario metu.

Planuojamos teritorijos reljefas, vandens telkiniai:
Planuojamos teritorijos reljefas yra lygus. Absoliutinės altitudės Baltijos aukščių sistemoje kinta tolygiai
krinta iš rytų į vakarus – per 3 km žemės paviršiaus altitudė nukrinta 8 m (nuo 25,70 m iki 17,74 m).
Vietovė priklauso Šyšos upės baseinui – planuojamą teritoriją kerta sumelioruotas dešinysis intakas Jovaris.

Teritorijos apsaugos statusas:
Saugomų ir Europos ekologinio tinklo “Natura 2000” teritorijų planuojamų sklypų gretimybėse nėra: iki
Nemuno deltos regioninio parko yra 6,1 km, iki Norkaičių draustinio – 5,7 km.

Nekilnojamųjų kultūros vertybių teritorijos ir objektai:
Istorinės reikšmės ir nekilnojamojo turto vertybių planuojamoje teritorijoje nėra. Artimiausios
nekilnojamojo turto vertybės: valstybės saugomos Didšilių kaimo senosios evangelikų liuteronų kapinės
yra 200 m atstumu nuo planuojamų sklypų ribos, bei valstybės saugomos Kalininkų kaimo pirmosios
evangelikų liuteronų kapinės – už 2300 m.

Vietovės infrastruktūra:
Planuojama teritorija inžineriniu požiūriu neišvystyta. Vietovės infrastruktūra - vietinis kelių tinklas.
Sklypą Rudynų kaime kertanti 110 kV elektros oro linija atitinka planuojamos ūkinės veiklos pobūdį.

Vietovės infrastruktūros objektai:
Planuojama teritorija prie Didšilių ir Gnybalų kaimų:
Asfaltuotas rajoninis kelias Šilutė-Ramučiai-Gardamas;
Vietinis kelias žvyro danga Gnybalai-Šilmeižiai;
Vietinis kelias žvyro danga Gnybalai-Ramuva;
Vietinis kelias žvyro danga Grabupiai-Didšiliai;
Vietiniai gruntiniai keliai privažiuoti prie atskirų sklypų;
10kV oro linija į Didšilius;
Planuojama teritorija nusausinta. Melioracijos sistemą sudaro atviri sureguliuoto Jovario, jo intakų ir
požeminiai melioracijos sistemos tinklai.
Planuojama teritorija Rudynų kaime:
Krašto kelias Nr.141 Kaunas-Klaipėda;



Vėjų jėgainių statyba Didšilių, Gnybalų ir Rudynų kaimuose Šilutės rajone. Detalusis planas

UAB „Kita kryptis“ Laisvės al. 11-2, LT-44238 Kaunas

Vietinis kelias žvyro danga Rudynai-Kalininkai-Gnybalai;
110kV elektros oro linija.

Gyvenvietės, sodybos:
Šalia planuojamos teritorijos didelių gyvenviečių nėra – 6 sodybos sudaro Didšilių kaimą ir 3 sodybos
Gnybalų kaimą. Sodybos yra 140-500 m nuo planuojamos teritorijos ribų.

3. DETALIOJO PLANO SPRENDINIAI

1. Planuojamas žemės sklypas, kurio kadastrinis Nr. 8817/0001:194 Jonaičių k.v.:
Esamas 940000 m² ploto žemės ūkio paskirties žemės sklypas (kadastrinis Nr. 8817/0001:194) padalijamas
ir formuojami 6 sklypai:

- Žemės sklypas Nr.1. Sklypo plotas 1500 m²;
- Žemės sklypas Nr.2. Sklypo plotas 1500 m²;
- Žemės sklypas Nr.3. Sklypo plotas 1500 m²;
- Žemės sklypas Nr.4. Sklypo plotas 1500 m²;
- Žemės sklypas Nr.5. Sklypo plotas 1500 m²;
- Žemės sklypas Nr.6. Sklypo plotas 932500 m²;

1. Suformuotuose žemės sklypuose Nr.1÷5 keičiama pagrindinė tikslinė žemės naudojimo paskirtis iš
žemės ūkio į kitos paskirties žemę. Nustatomas žemės sklypo naudojimo būdas ir pobūdis:
Naudojimo būdas – inžinerinės infrastruktūros teritorijos;
Naudojimo pobūdis – susisiekimo ir inžinerinių komunikacijų aptarnavimo objektų statybos
(tp10,I1).

2. Suformuotame žemės sklype Nr.6 pagrindinė tikslinė žemės naudojimo paskirtis nekeičiama –
žemės ūkio paskirties žemė. Žemės sklypo naudojimo būdas nekeičiamas – kiti žemės ūkio
paskirties žemės sklypai (tp1, Z4).

3. Suformuotuose žemės sklypuose Nr.1÷5 numatoma penkių 2,0 MW galingumo vėjo jėgainių
statyba.

4. Planuojamoje teritorijoje numatoma privažiavimo kelių bei vėjo jėgaines aptarnaujančio požeminio
elektros kabelio statyba.

2. Planuojamas žemės sklypas, kurio kadastrinis Nr. 8817/0001:196 Jonaičių k.v.:
Esamas 1010000m² ploto žemės ūkio paskirties žemės sklypas (kadastrinis Nr. 8817/0001:196) padalijamas
ir formuojami 6 sklypai:

- Žemės sklypas Nr.7. Sklypo plotas 1500 m²;
- Žemės sklypas Nr.8. Sklypo plotas 1500 m²;
- Žemės sklypas Nr.9. Sklypo plotas 1500 m²;
- Žemės sklypas Nr.10. Sklypo plotas 2100 m²;
- Žemės sklypas Nr.11. Sklypo plotas 1500 m²;
- Žemės sklypas Nr.12. Sklypo plotas 1001900 m²;
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5. Suformuotuose žemės sklypuose Nr.7÷11 keičiama pagrindinė tikslinė žemės naudojimo paskirtis iš
žemės ūkio į kitos paskirties žemę. Nustatomas žemės sklypo naudojimo būdas ir pobūdis:
Naudojimo būdas – inžinerinės infrastruktūros teritorijos;
Naudojimo pobūdis – susisiekimo ir inžinerinių komunikacijų aptarnavimo objektų statybos
(tp10,I1).

6. Suformuotame žemės sklype Nr.12 pagrindinė tikslinė žemės naudojimo paskirtis nekeičiama –
žemės ūkio paskirties žemė. Žemės sklypo naudojimo būdas nekeičiamas – kiti žemės ūkio
paskirties žemės sklypai (tp1, Z4).

7. Suformuotuose žemės sklypuose Nr.7÷11 numatoma penkių 2,0 MW galingumo vėjo jėgainių
statyba. Sklypas Nr. 10 formuojamas didesnis – 2100 m², nes čia planuojama statyti elektros
paskirstymo punktą.

8. Planuojamoje teritorijoje numatoma privažiavimo kelių bei vėjo jėgaines aptarnaujančio požeminio
elektros kabelio statyba.

3. Planuojamas žemės sklypas, kurio kadastrinis Nr. 8817/0001:225 Jonaičių k.v.:
Esamas 323300 m² ploto žemės ūkio paskirties žemės sklypas (kadastrinis Nr. 8817/0001:225) padalijamas
ir formuojami 3 sklypai:

- Žemės sklypas Nr.13. Sklypo plotas 1500 m²;
- Žemės sklypas Nr.14. Sklypo plotas 1500 m²;
- Žemės sklypas Nr.15. Sklypo plotas 320300 m²;

9. Suformuotuose žemės sklypuose Nr.13,14 keičiama pagrindinė tikslinė žemės naudojimo paskirtis
iš žemės ūkio į kitos paskirties žemę. Nustatomas žemės sklypo naudojimo būdas ir pobūdis:
Naudojimo būdas – inžinerinės infrastruktūros teritorijos;
Naudojimo pobūdis – susisiekimo ir inžinerinių komunikacijų aptarnavimo objektų statybos
(tp10,I1).

10. Suformuotame žemės sklype Nr.15 pagrindinė tikslinė žemės naudojimo paskirtis nekeičiama –
žemės ūkio paskirties žemė. Žemės sklypo naudojimo būdas nekeičiamas – kiti žemės ūkio
paskirties žemės sklypai (tp1, Z4).

11. Suformuotuose žemės sklypuose Nr.13,14 numatoma dviejų 0,8 MW galingumo vėjo jėgainių
statyba.

12. Planuojamoje teritorijoje numatoma privažiavimo kelių bei vėjo jėgaines aptarnaujančio požeminio
elektros kabelio statyba.

4. Planuojamas žemės sklypas, kurio kadastrinis Nr. 8817/0001:227 Jonaičių k.v.:
Esamas 32300 m² ploto žemės ūkio paskirties žemės sklypas (kadastrinis Nr. 8817/0001:227) nedalinamas.

- Žemės sklypo Nr.16. Sklypo plotas 32300 m².

13. Esamame žemės sklype Nr.16 pagrindinė tikslinė žemės naudojimo paskirtis nekeičiama – žemės
ūkio paskirties žemė. Žemės sklypo naudojimo būdas nekeičiamas – kiti žemės ūkio paskirties
žemės sklypai (tp1, Z4).
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5. Planuojamas žemės sklypas, kurio kadastrinis Nr. 8857/0010:41 Jonaičių k.v.:
Esamas 37400 m² ploto žemės ūkio paskirties žemės sklypas (kadastrinis Nr. 8857/0010:41) padalijamas ir
formuojami 2 sklypai:

- Žemės sklypas Nr.17. Sklypo plotas 3800 m²;
- Žemės sklypas Nr.18. Sklypo plotas 33600 m²;

14. Suformuotame žemės sklype Nr.17 keičiama pagrindinė tikslinė žemės naudojimo paskirtis iš žemės
ūkio į kitos paskirties žemę. Nustatomas žemės sklypo naudojimo būdas ir pobūdis:
Naudojimo būdas – inžinerinės infrastruktūros teritorijos;
Naudojimo pobūdis – susisiekimo ir inžinerinių komunikacijų aptarnavimo objektų statybos
(tp10,I1).

15. Suformuotame žemės sklype Nr.18 pagrindinė tikslinė žemės naudojimo paskirtis nekeičiama –
žemės ūkio paskirties žemė. Žemės sklypo naudojimo būdas nekeičiamas – kiti žemės ūkio
paskirties žemės sklypai (tp1, Z4).

16. Suformuotame žemės sklype Nr.17 numatoma aukštinančios 20/110 kV transformatorių pastotės
statyba.

17. Planuojamoje teritorijoje numatoma privažiavimo kelių bei vėjo jėgainių ir transformatorių pastotės
jungiančio požeminio elektros kabelio statyba.
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4. PLANUOJAMOS TERITORIJOS PLĖTROS KONCEPCIJA

4.1. PLANUOJAMOS TERITORIJOS TVARKYMO IR NAUDOJIMO REŽIMO
PAGRINDINIŲ SPRENDINIŲ APRAŠOMOJI LENTELĖ

PRIVALOMIEJI TERITORIJOS TVARKYMO IR NAUDOJIMO REŽIMO REIKALAVIMAI
SKLYPAS NR.1

Pagrindinė tikslinė žemės naudojimo paskirtis Kitos paskirties žemė

Žemės sklypo naudojimo būdas Inžinerinės infrastruktūros teritorijos (tp10)

Žemės sklypo naudojimo pobūdis Susisiekimo ir inžinerinių komunikacijų
aptarnavimo objektų statybos (I1)

Teritorijos naudojimo būdo ar pobūdžio turinys Vėjo jėgainės statybai

Žemės sklypo plotas, m² 1500

Leistinas pastatų aukštis, m Iki 150

Leistinas sklypo užstatymo tankumas, % 4

Leistinas sklypo užstatymo intensyvumas, % 4

Statinio statybos zona Nustatoma statybos vieta (centras)
X =6142439.50 Y =347351.14

Statybos riba Nenustatoma

Statybos linija Nenustatoma

Komunalinių ar vietinių inžinerinių tinklų ir pastatų
šildymo sistemų prijungimo sąlygos

Nenustatoma

Susisiekimo sistemos organizavimas (privažiavimo
keliai)

Įvažiavimas į sklypą planuojamas nuo esamo
vietinio kelio Gnybalai-Ramuva .

Servitutai (teisė į svetimą žemės sklypą ar jo dalį
suteikiama naudotis Žemės įstatymo nustatyta
tvarka)

- Teisė tiesti požemines ir antžemines
komunikacijas (tarnaujanis daiktas).
Servituto kodas 206;

- Teisė aptarnauti požemines ir antžemines
komunikacijas (tarnaujantis daiktas).
Servituto kodas 207.

- Kelio servitutas (viešpataujantis daiktas).
Teisė važiuoti transporto priemonėmis per
sklypo Nr.6 dalį.
Servituto kodas 101.

Papildomieji teritorijos tvarkymo ir naudojimo
reikalavimai

Nenustatomi

Žemės naudojimo apribojimai Žemės sklype įrengtos valstybei priklausančios
melioracijos sistemos ir įrenginiai.
Plotas – 0,1500 ha.
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PRIVALOMIEJI TERITORIJOS TVARKYMO IR NAUDOJIMO REŽIMO REIKALAVIMAI

SKLYPAS NR.2

Pagrindinė tikslinė žemės naudojimo paskirtis Kitos paskirties žemė

Žemės sklypo naudojimo būdas Inžinerinės infrastruktūros teritorijos (tp10)

Žemės sklypo naudojimo pobūdis Susisiekimo ir inžinerinių komunikacijų
aptarnavimo objektų statybos (I1)

Teritorijos naudojimo būdo ar pobūdžio turinys Vėjo jėgainės statybai

Žemės sklypo plotas, m² 1500

Leistinas pastatų aukštis, m Iki 150

Leistinas sklypo užstatymo tankumas, % 4

Leistinas sklypo užstatymo intensyvumas, % 4

Statinio statybos zona Nustatoma statybos vieta (centras)
X =6142141.29 Y =347601.61

Statybos riba Nenustatoma

Statybos linija Nenustatoma

Komunalinių ar vietinių inžinerinių tinklų ir pastatų
šildymo sistemų prijungimo sąlygos

Nenustatoma

Susisiekimo sistemos organizavimas (privažiavimo
keliai)

Įvažiavimas į sklypą planuojamas nuo esamo
vietinio kelio Gnybalai-Ramuva .

Servitutai (teisė į svetimą žemės sklypą ar jo dalį
suteikiama naudotis Žemės įstatymo nustatyta
tvarka)

- Teisė tiesti požemines ir antžemines
komunikacijas (tarnaujanis daiktas).
Servituto kodas 206;

- Teisė aptarnauti požemines ir antžemines
komunikacijas (tarnaujantis daiktas).
Servituto kodas 207.

- Kelio servitutas (viešpataujantis daiktas).
Teisė važiuoti transporto priemonėmis per
sklypo Nr.6 dalį.
Servituto kodas 101.

Papildomieji teritorijos tvarkymo ir naudojimo
reikalavimai

Nenustatomi

Žemės naudojimo apribojimai Žemės sklype įrengtos valstybei priklausančios
melioracijos sistemos ir įrenginiai.
Plotas – 0,1500 ha.
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PRIVALOMIEJI TERITORIJOS TVARKYMO IR NAUDOJIMO REŽIMO REIKALAVIMAI

SKLYPAS NR.3

Pagrindinė tikslinė žemės naudojimo paskirtis Kitos paskirties žemė

Žemės sklypo naudojimo būdas Inžinerinės infrastruktūros teritorijos (tp10)

Žemės sklypo naudojimo pobūdis Susisiekimo ir inžinerinių komunikacijų
aptarnavimo objektų statybos (I1)

Teritorijos naudojimo būdo ar pobūdžio turinys Vėjo jėgainės statybai

Žemės sklypo plotas, m² 1500

Leistinas pastatų aukštis, m Iki 150

Leistinas sklypo užstatymo tankumas, % 4

Leistinas sklypo užstatymo intensyvumas, % 4

Statinio statybos zona Nustatoma statybos vieta (centras)
X =6142281.86 Y =346956.64

Statybos riba Nenustatoma

Statybos linija Nenustatoma

Komunalinių ar vietinių inžinerinių tinklų ir pastatų
šildymo sistemų prijungimo sąlygos

Nenustatoma

Susisiekimo sistemos organizavimas (privažiavimo
keliai)

Įvažiavimas į sklypą planuojamas nuo esamo
vietinio kelio Gnybalai-Ramuva .

Servitutai (teisė į svetimą žemės sklypą ar jo dalį
suteikiama naudotis Žemės įstatymo nustatyta
tvarka)

- Teisė tiesti požemines ir antžemines
komunikacijas (tarnaujanis daiktas).
Servituto kodas 206;

- Teisė aptarnauti požemines ir antžemines
komunikacijas (tarnaujantis daiktas).
Servituto kodas 207.

- Kelio servitutas (viešpataujantis daiktas).
Teisė važiuoti transporto priemonėmis per
sklypo Nr.6 dalį.
Servituto kodas 101.

Papildomieji teritorijos tvarkymo ir naudojimo
reikalavimai

Nenustatomi

Žemės naudojimo apribojimai Žemės sklype įrengtos valstybei priklausančios
melioracijos sistemos ir įrenginiai.
Plotas – 0,1500 ha.
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PRIVALOMIEJI TERITORIJOS TVARKYMO IR NAUDOJIMO REŽIMO REIKALAVIMAI

SKLYPAS NR.4

Pagrindinė tikslinė žemės naudojimo paskirtis Kitos paskirties žemė

Žemės sklypo naudojimo būdas Inžinerinės infrastruktūros teritorijos (tp10)

Žemės sklypo naudojimo pobūdis Susisiekimo ir inžinerinių komunikacijų
aptarnavimo objektų statybos (I1)

Teritorijos naudojimo būdo ar pobūdžio turinys Vėjo jėgainės statybai

Žemės sklypo plotas, m² 1500

Leistinas pastatų aukštis, m Iki 150

Leistinas sklypo užstatymo tankumas, % 4

Leistinas sklypo užstatymo intensyvumas, % 4

Statinio statybos zona Nustatoma statybos vieta (centras)
X =6141983.60 Y =347223.18

Statybos riba Nenustatoma

Statybos linija Nenustatoma

Komunalinių ar vietinių inžinerinių tinklų ir pastatų
šildymo sistemų prijungimo sąlygos

Nenustatoma

Susisiekimo sistemos organizavimas (privažiavimo
keliai)

Įvažiavimas į sklypą planuojamas nuo esamo
vietinio kelio Gnybalai-Ramuva .

Servitutai (teisė į svetimą žemės sklypą ar jo dalį
suteikiama naudotis Žemės įstatymo nustatyta
tvarka)

- Teisė tiesti požemines ir antžemines
komunikacijas (tarnaujanis daiktas).
Servituto kodas 206;

- Teisė aptarnauti požemines ir antžemines
komunikacijas (tarnaujantis daiktas).
Servituto kodas 207.

- Kelio servitutas (viešpataujantis daiktas).
Teisė važiuoti transporto priemonėmis per
sklypo Nr.6 dalį.
Servituto kodas 101.

Papildomieji teritorijos tvarkymo ir naudojimo
reikalavimai

Nenustatomi

Žemės naudojimo apribojimai Žemės sklype įrengtos valstybei priklausančios
melioracijos sistemos ir įrenginiai.
Plotas – 0,1500 ha.
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PRIVALOMIEJI TERITORIJOS TVARKYMO IR NAUDOJIMO REŽIMO REIKALAVIMAI

SKLYPAS NR.5

Pagrindinė tikslinė žemės naudojimo paskirtis Kitos paskirties žemė

Žemės sklypo naudojimo būdas Inžinerinės infrastruktūros teritorijos (tp10)

Žemės sklypo naudojimo pobūdis Susisiekimo ir inžinerinių komunikacijų
aptarnavimo objektų statybos (I1)

Teritorijos naudojimo būdo ar pobūdžio turinys Vėjo jėgainės statybai

Žemės sklypo plotas, m² 1500

Leistinas pastatų aukštis, m Iki 150

Leistinas sklypo užstatymo tankumas, % 4

Leistinas sklypo užstatymo intensyvumas, % 4

Statinio statybos zona Nustatoma statybos vieta (centras)
X =6142201.65 Y =346177.49

Statybos riba Nenustatoma

Statybos linija Nenustatoma

Komunalinių ar vietinių inžinerinių tinklų ir pastatų
šildymo sistemų prijungimo sąlygos

Nenustatoma

Susisiekimo sistemos organizavimas (privažiavimo
keliai)

Įvažiavimas į sklypą planuojamas nuo esamo
vietinio kelio Gnybalai-Šilmeižiai.

Servitutai (teisė į svetimą žemės sklypą ar jo dalį
suteikiama naudotis Žemės įstatymo nustatyta
tvarka)

- Teisė tiesti požemines ir antžemines
komunikacijas (tarnaujanis daiktas).
Servituto kodas 206;

- Teisė aptarnauti požemines ir antžemines
komunikacijas (tarnaujantis daiktas).
Servituto kodas 207.

- Kelio servitutas (viešpataujantis daiktas).
Teisė važiuoti transporto priemonėmis per
sklypo Nr.6 dalį.
Servituto kodas 101.

Papildomieji teritorijos tvarkymo ir naudojimo
reikalavimai

Nenustatomi

Žemės naudojimo apribojimai Žemės sklype įrengtos valstybei priklausančios
melioracijos sistemos ir įrenginiai.
Plotas – 0,1500 ha.



Vėjų jėgainių statyba Didšilių, Gnybalų ir Rudynų kaimuose Šilutės rajone. Detalusis planas

UAB „Kita kryptis“ Laisvės al. 11-2, LT-44238 Kaunas

PRIVALOMIEJI TERITORIJOS TVARKYMO IR NAUDOJIMO REŽIMO REIKALAVIMAI

SKLYPAS NR.6

Pagrindinė tikslinė žemės naudojimo paskirtis Žemės ūkio paskirties žemė
Žemės sklypo naudojimo būdas Kiti žemės ūkio paskirties žemės sklypai (tp1, Z4)
Žemės sklypo naudojimo pobūdis -
Teritorijos naudojimo būdo ar pobūdžio turinys Žemės sklypas, kuriuose galima žemės ūkio veikla.
Žemės sklypo plotas, m² 932500
Leistinas pastatų aukštis, m -
Leistinas sklypo užstatymo tankumas, % -
Leistinas sklypo užstatymo intensyvumas, % -
Statinių statybos zona -
Statybos riba -
Statybos linija -
Komunalinių ar vietinių inžinerinių tinklų ir
pastatų šildymo sistemų prijungimo sąlygos

-

Susisiekimo sistemos organizavimas
(privažiavimo keliai)

Įvažiavimas į sklypą – iš esamo vietinio kelio

Servitutai (teisė į svetimą žemės sklypą ar jo dalį
suteikiama naudotis Žemės įstatymo nustatyta
tvarka)

- Kelio servitutas – teisė važiuoti transporto
priemonėmis (tarnaujantis daiktas). Teisė
važiuoti į sklypus Nr.1, 2, 3, 4, 5, 10
Servituto kodas 201.
Bendras servituto plotas – 7940 m²

- Teisė tiesti požemines ir antžemines
komunikacijas (tarnaujanis daiktas).
Servituto kodas 206;

- Teisė aptarnauti požemines ir antžemines
komunikacijas (tarnaujantis daiktas).
Servituto kodas 207.

Papildomieji teritorijos tvarkymo ir naudojimo
reikalavimai

Nenustatomi

Žemės naudojimo apribojimai - Žemės sklype įrengtos valstybei priklausančios
melioracijos sistemos ir įrenginiai.
Plotas - 91,4545 ha.

- Vandens telkinių apsaugos juostos ir zonos.
Plotas - 20,1505 ha.

- Vandens telkiniai.
Plotas – 0,499 ha

- Elektros linijų apsaugos zonos.
Plotas – 2,9759 ha.

- Kelių apsaugos zonos.
Plotas - 0,8175 ha.



Vėjų jėgainių statyba Didšilių, Gnybalų ir Rudynų kaimuose Šilutės rajone. Detalusis planas

UAB „Kita kryptis“ Laisvės al. 11-2, LT-44238 Kaunas

PRIVALOMIEJI TERITORIJOS TVARKYMO IR NAUDOJIMO REŽIMO REIKALAVIMAI

SKLYPAS NR.7

Pagrindinė tikslinė žemės naudojimo paskirtis Kitos paskirties žemė

Žemės sklypo naudojimo būdas Inžinerinės infrastruktūros teritorijos (tp10)

Žemės sklypo naudojimo pobūdis Susisiekimo ir inžinerinių komunikacijų
aptarnavimo objektų statybos (I1)

Teritorijos naudojimo būdo ar pobūdžio turinys Vėjo jėgainės statybai

Žemės sklypo plotas, m² 1500

Leistinas pastatų aukštis, m Iki 150

Leistinas sklypo užstatymo tankumas, % 4

Leistinas sklypo užstatymo intensyvumas, % 4

Statinio statybos zona Nustatoma statybos vieta (centras)
X =6141809.72 Y =346162.90

Statybos riba Nenustatoma

Statybos linija Nenustatoma

Komunalinių ar vietinių inžinerinių tinklų ir pastatų
šildymo sistemų prijungimo sąlygos

Nenustatoma

Susisiekimo sistemos organizavimas (privažiavimo
keliai)

Įvažiavimas į sklypą planuojamas nuo esamo
vietinio kelio Gnybalai-Šilmeižiai.

Servitutai (teisė į svetimą žemės sklypą ar jo dalį
suteikiama naudotis Žemės įstatymo nustatyta
tvarka)

- Teisė tiesti požemines ir antžemines
komunikacijas (tarnaujanis daiktas).
Servituto kodas 206;

- Teisė aptarnauti požemines ir antžemines
komunikacijas (tarnaujantis daiktas).
Servituto kodas 207.

- Kelio servitutas (viešpataujantis daiktas).
Teisė važiuoti transporto priemonėmis per
sklypo Nr.12 dalį.
Servituto kodas 101.

Papildomieji teritorijos tvarkymo ir naudojimo
reikalavimai

Nenustatomi

Žemės naudojimo apribojimai Žemės sklype įrengtos valstybei priklausančios
melioracijos sistemos ir įrenginiai.
Plotas – 0,1500 ha.



Vėjų jėgainių statyba Didšilių, Gnybalų ir Rudynų kaimuose Šilutės rajone. Detalusis planas

UAB „Kita kryptis“ Laisvės al. 11-2, LT-44238 Kaunas

PRIVALOMIEJI TERITORIJOS TVARKYMO IR NAUDOJIMO REŽIMO REIKALAVIMAI

SKLYPAS NR.8

Pagrindinė tikslinė žemės naudojimo paskirtis Kitos paskirties žemė

Žemės sklypo naudojimo būdas Inžinerinės infrastruktūros teritorijos (tp10)

Žemės sklypo naudojimo pobūdis Susisiekimo ir inžinerinių komunikacijų
aptarnavimo objektų statybos (I1)

Teritorijos naudojimo būdo ar pobūdžio turinys Vėjo jėgainės statybai

Žemės sklypo plotas, m² 1500

Leistinas pastatų aukštis, m Iki 150

Leistinas sklypo užstatymo tankumas, % 4

Leistinas sklypo užstatymo intensyvumas, % 4

Statinio statybos zona Nustatoma statybos vieta (centras)
X =6141420.63 Y =346189.69

Statybos riba Nenustatoma

Statybos linija Nenustatoma

Komunalinių ar vietinių inžinerinių tinklų ir pastatų
šildymo sistemų prijungimo sąlygos

Nenustatoma

Susisiekimo sistemos organizavimas (privažiavimo
keliai)

Įvažiavimas į sklypą planuojamas nuo esamo
vietinio kelio Gnybalai-Šilmeižiai.

Servitutai (teisė į svetimą žemės sklypą ar jo dalį
suteikiama naudotis Žemės įstatymo nustatyta
tvarka)

- Teisė tiesti požemines ir antžemines
komunikacijas (tarnaujanis daiktas).
Servituto kodas 206;

- Teisė aptarnauti požemines ir antžemines
komunikacijas (tarnaujantis daiktas).
Servituto kodas 207.

- Kelio servitutas (viešpataujantis daiktas).
Teisė važiuoti transporto priemonėmis per
sklypo Nr.12 dalį.
Servituto kodas 101.

Papildomieji teritorijos tvarkymo ir naudojimo
reikalavimai

Nenustatomi

Žemės naudojimo apribojimai Žemės sklype įrengtos valstybei priklausančios
melioracijos sistemos ir įrenginiai.
Plotas – 0,1500 ha.



Vėjų jėgainių statyba Didšilių, Gnybalų ir Rudynų kaimuose Šilutės rajone. Detalusis planas

UAB „Kita kryptis“ Laisvės al. 11-2, LT-44238 Kaunas

PRIVALOMIEJI TERITORIJOS TVARKYMO IR NAUDOJIMO REŽIMO REIKALAVIMAI

SKLYPAS NR.9

Pagrindinė tikslinė žemės naudojimo paskirtis Kitos paskirties žemė

Žemės sklypo naudojimo būdas Inžinerinės infrastruktūros teritorijos (tp10)

Žemės sklypo naudojimo pobūdis Susisiekimo ir inžinerinių komunikacijų
aptarnavimo objektų statybos (I1)

Teritorijos naudojimo būdo ar pobūdžio turinys Vėjo jėgainės statybai

Žemės sklypo plotas, m² 1500

Leistinas pastatų aukštis, m Iki 150

Leistinas sklypo užstatymo tankumas, % 4

Leistinas sklypo užstatymo intensyvumas, % 4

Statinio statybos zona Nustatoma statybos vieta (centras)
X =6141031.56 Y =346216.48

Statybos riba Nenustatoma

Statybos linija Nenustatoma

Komunalinių ar vietinių inžinerinių tinklų ir pastatų
šildymo sistemų prijungimo sąlygos

Nenustatoma

Susisiekimo sistemos organizavimas (privažiavimo
keliai)

Įvažiavimas į sklypą planuojamas nuo esamo
vietinio kelio Gnybalai-Šilmeižiai.

Servitutai (teisė į svetimą žemės sklypą ar jo dalį
suteikiama naudotis Žemės įstatymo nustatyta
tvarka)

- Teisė tiesti požemines ir antžemines
komunikacijas (tarnaujanis daiktas).
Servituto kodas 206;

- Teisė aptarnauti požemines ir antžemines
komunikacijas (tarnaujantis daiktas).
Servituto kodas 207.

- Kelio servitutas (viešpataujantis daiktas).
Teisė važiuoti transporto priemonėmis per
sklypo Nr.12 dalį.
Servituto kodas 101.

Papildomieji teritorijos tvarkymo ir naudojimo
reikalavimai

Nenustatomi

Žemės naudojimo apribojimai Žemės sklype įrengtos valstybei priklausančios
melioracijos sistemos ir įrenginiai.
Plotas – 0,1500 ha.



Vėjų jėgainių statyba Didšilių, Gnybalų ir Rudynų kaimuose Šilutės rajone. Detalusis planas

UAB „Kita kryptis“ Laisvės al. 11-2, LT-44238 Kaunas

PRIVALOMIEJI TERITORIJOS TVARKYMO IR NAUDOJIMO REŽIMO REIKALAVIMAI

SKLYPAS NR.10

Pagrindinė tikslinė žemės naudojimo paskirtis Kitos paskirties žemė

Žemės sklypo naudojimo būdas Inžinerinės infrastruktūros teritorijos (tp10)

Žemės sklypo naudojimo pobūdis Susisiekimo ir inžinerinių komunikacijų
aptarnavimo objektų statybos (I1)

Teritorijos naudojimo būdo ar pobūdžio turinys Vėjo jėgainės ie elektros paskirstymo punkto
statybai

Žemės sklypo plotas, m² 2100

Leistinas pastatų aukštis, m Iki 120

Leistinas sklypo užstatymo tankumas, % 15

Leistinas sklypo užstatymo intensyvumas, % 15

Statinio statybos zona Nustatoma statybos vieta (centras)
X =6142041.65 Y =345815.79

Statybos riba Nenustatoma

Statybos linija Nenustatoma

Komunalinių ar vietinių inžinerinių tinklų ir pastatų
šildymo sistemų prijungimo sąlygos

Nenustatoma

Susisiekimo sistemos organizavimas (privažiavimo
keliai)

Įvažiavimas į sklypą planuojamas nuo esamo
vietinio kelio Gnybalai-Šilmeižiai.

Servitutai (teisė į svetimą žemės sklypą ar jo dalį
suteikiama naudotis Žemės įstatymo nustatyta
tvarka)

- Teisė tiesti požemines ir antžemines
komunikacijas (tarnaujanis daiktas).
Servituto kodas 206;

- Teisė aptarnauti požemines ir antžemines
komunikacijas (tarnaujantis daiktas).
Servituto kodas 207.

- Kelio servitutas (viešpataujantis daiktas).
Teisė važiuoti transporto priemonėmis per
sklypo Nr.6 dalį.
Servituto kodas 101.

Papildomieji teritorijos tvarkymo ir naudojimo
reikalavimai

Nenustatomi

Žemės naudojimo apribojimai Žemės sklype įrengtos valstybei priklausančios
melioracijos sistemos ir įrenginiai.
Plotas – 0,2100 ha.



Vėjų jėgainių statyba Didšilių, Gnybalų ir Rudynų kaimuose Šilutės rajone. Detalusis planas

UAB „Kita kryptis“ Laisvės al. 11-2, LT-44238 Kaunas

PRIVALOMIEJI TERITORIJOS TVARKYMO IR NAUDOJIMO REŽIMO REIKALAVIMAI

SKLYPAS NR.11

Pagrindinė tikslinė žemės naudojimo paskirtis Kitos paskirties žemė

Žemės sklypo naudojimo būdas Inžinerinės infrastruktūros teritorijos (tp10)

Žemės sklypo naudojimo pobūdis Susisiekimo ir inžinerinių komunikacijų
aptarnavimo objektų statybos (I1)

Teritorijos naudojimo būdo ar pobūdžio turinys Vėjo jėgainės statybai

Žemės sklypo plotas, m² 1500

Leistinas pastatų aukštis, m Iki 120

Leistinas sklypo užstatymo tankumas, % 2

Leistinas sklypo užstatymo intensyvumas, % 2

Statinio statybos zona Nustatoma statybos vieta (centras)
X =6141632.06 Y =345809.61

Statybos riba Nenustatoma

Statybos linija Nenustatoma

Komunalinių ar vietinių inžinerinių tinklų ir pastatų
šildymo sistemų prijungimo sąlygos

Nenustatoma

Susisiekimo sistemos organizavimas (privažiavimo
keliai)

Įvažiavimas į sklypą planuojamas nuo esamo
vietinio kelio Gnybalai-Šilmeižiai.

Servitutai (teisė į svetimą žemės sklypą ar jo dalį
suteikiama naudotis Žemės įstatymo nustatyta
tvarka)

- Teisė tiesti požemines ir antžemines
komunikacijas (tarnaujanis daiktas).
Servituto kodas 206;

- Teisė aptarnauti požemines ir antžemines
komunikacijas (tarnaujantis daiktas).
Servituto kodas 207.

- Kelio servitutas (viešpataujantis daiktas).
Teisė važiuoti transporto priemonėmis per
sklypo Nr.12 dalį.
Servituto kodas 101.

Papildomieji teritorijos tvarkymo ir naudojimo
reikalavimai

Nenustatomi

Žemės naudojimo apribojimai Žemės sklype įrengtos valstybei priklausančios
melioracijos sistemos ir įrenginiai.
Plotas – 0,1500 ha.



Vėjų jėgainių statyba Didšilių, Gnybalų ir Rudynų kaimuose Šilutės rajone. Detalusis planas

UAB „Kita kryptis“ Laisvės al. 11-2, LT-44238 Kaunas

PRIVALOMIEJI TERITORIJOS TVARKYMO IR NAUDOJIMO REŽIMO REIKALAVIMAI

SKLYPAS NR.12

Pagrindinė tikslinė žemės naudojimo paskirtis Žemės ūkio paskirties žemė
Žemės sklypo naudojimo būdas Kiti žemės ūkio paskirties žemės sklypai (tp1, Z4)
Žemės sklypo naudojimo pobūdis -
Teritorijos naudojimo būdo ar pobūdžio turinys Žemės sklypas, kuriuose galima žemės ūkio veikla.
Žemės sklypo plotas, m² 1001900
Leistinas pastatų aukštis, m -
Leistinas sklypo užstatymo tankumas, % -
Leistinas sklypo užstatymo intensyvumas, % -
Statinių statybos zona -
Statybos riba -
Statybos linija -
Komunalinių ar vietinių inžinerinių tinklų ir pastatų
šildymo sistemų prijungimo sąlygos

-

Susisiekimo sistemos organizavimas (privažiavimo
keliai)

Įvažiavimas į sklypą – iš esamo vietinio kelio

Servitutai (teisė į svetimą žemės sklypą ar jo dalį
suteikiama naudotis Žemės įstatymo nustatyta
tvarka)

- Kelio servitutas – teisė važiuoti transporto
priemonėmis (tarnaujantis daiktas). Teisė
važiuoti į sklypus Nr.7, 8, 9, 11.
Servituto kodas 201.
Bendras servitutų plotas – 6275 m²

- Teisė tiesti požemines ir antžemines
komunikacijas (tarnaujanis daiktas).
Servituto kodas 206.

- Teisė aptarnauti požemines ir antžemines
komunikacijas (tarnaujantis daiktas).
Servituto kodas 207.

Papildomieji teritorijos tvarkymo ir naudojimo
reikalavimai

Nenustatomi

Žemės naudojimo apribojimai - Žemės sklype įrengtos valstybei
priklausančios melioracijos sistemos ir
įrenginiai.
Plotas - 98,6317 ha.

- Kelių apsaugos zonos.
Plotas - 1,8706 ha.



Vėjų jėgainių statyba Didšilių, Gnybalų ir Rudynų kaimuose Šilutės rajone. Detalusis planas

UAB „Kita kryptis“ Laisvės al. 11-2, LT-44238 Kaunas

PRIVALOMIEJI TERITORIJOS TVARKYMO IR NAUDOJIMO REŽIMO REIKALAVIMAI

SKLYPAS NR.13

Pagrindinė tikslinė žemės naudojimo paskirtis Kitos paskirties žemė

Žemės sklypo naudojimo būdas Inžinerinės infrastruktūros teritorijos (tp10)

Žemės sklypo naudojimo pobūdis Susisiekimo ir inžinerinių komunikacijų
aptarnavimo objektų statybos (I1)

Teritorijos naudojimo būdo ar pobūdžio turinys Vėjo jėgainės statybai

Žemės sklypo plotas, m² 1500

Leistinas pastatų aukštis, m Iki 100

Leistinas sklypo užstatymo tankumas, % 2

Leistinas sklypo užstatymo intensyvumas, % 2

Statinio statybos zona Nustatoma statybos vieta (centras)
X =6141876.67 Y =345442.90

Statybos riba Nenustatoma

Statybos linija Nenustatoma

Komunalinių ar vietinių inžinerinių tinklų ir pastatų
šildymo sistemų prijungimo sąlygos

Nenustatoma

Susisiekimo sistemos organizavimas (privažiavimo
keliai)

Įvažiavimas į sklypą planuojamas nuo esamo
vietinio kelio Gnybalai-Šilmeižiai.

Servitutai (teisė į svetimą žemės sklypą ar jo dalį
suteikiama naudotis Žemės įstatymo nustatyta
tvarka)

- Teisė tiesti požemines ir antžemines
komunikacijas (tarnaujanis daiktas).
Servituto kodas 206;

- Teisė aptarnauti požemines ir antžemines
komunikacijas (tarnaujantis daiktas).
Servituto kodas 207.

- Kelio servitutas (viešpataujantis daiktas).
Teisė važiuoti transporto priemonėmis per
sklypo Nr.15 dalį.
Servituto kodas 101.

Papildomieji teritorijos tvarkymo ir naudojimo
reikalavimai

Nenustatomi

Žemės naudojimo apribojimai Žemės sklype įrengtos valstybei priklausančios
melioracijos sistemos ir įrenginiai.
Plotas – 0,1500 ha.



Vėjų jėgainių statyba Didšilių, Gnybalų ir Rudynų kaimuose Šilutės rajone. Detalusis planas

UAB „Kita kryptis“ Laisvės al. 11-2, LT-44238 Kaunas

PRIVALOMIEJI TERITORIJOS TVARKYMO IR NAUDOJIMO REŽIMO REIKALAVIMAI

SKLYPAS NR.14

Pagrindinė tikslinė žemės naudojimo paskirtis Kitos paskirties žemė

Žemės sklypo naudojimo būdas Inžinerinės infrastruktūros teritorijos (tp10)

Žemės sklypo naudojimo pobūdis Susisiekimo ir inžinerinių komunikacijų
aptarnavimo objektų statybos (I1)

Teritorijos naudojimo būdo ar pobūdžio turinys Vėjo jėgainės statybai

Žemės sklypo plotas, m² 1500

Leistinas pastatų aukštis, m Iki 100

Leistinas sklypo užstatymo tankumas, % 2

Leistinas sklypo užstatymo intensyvumas, % 2

Statinio statybos zona Nustatoma statybos vieta (centras)
X =6141340.39 Y =345473.77

Statybos riba Nenustatoma

Statybos linija Nenustatoma

Komunalinių ar vietinių inžinerinių tinklų ir pastatų
šildymo sistemų prijungimo sąlygos

Nenustatoma

Susisiekimo sistemos organizavimas (privažiavimo
keliai)

Įvažiavimas į sklypą planuojamas nuo esamo
vietinio kelio Gnybalai-Šilmeižiai.

Servitutai (teisė į svetimą žemės sklypą ar jo dalį
suteikiama naudotis Žemės įstatymo nustatyta
tvarka)

- Teisė tiesti požemines ir antžemines
komunikacijas (tarnaujanis daiktas).
Servituto kodas 206;

- Teisė aptarnauti požemines ir antžemines
komunikacijas (tarnaujantis daiktas).
Servituto kodas 207.

- Kelio servitutas (viešpataujantis daiktas).
Teisė važiuoti transporto priemonėmis per
sklypo Nr.15 dalį.
Servituto kodas 101.

Papildomieji teritorijos tvarkymo ir naudojimo
reikalavimai

Nenustatomi

Žemės naudojimo apribojimai Žemės sklype įrengtos valstybei priklausančios
melioracijos sistemos ir įrenginiai.
Plotas – 0,1500 ha.
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PRIVALOMIEJI TERITORIJOS TVARKYMO IR NAUDOJIMO REŽIMO REIKALAVIMAI

SKLYPAS NR.15

Pagrindinė tikslinė žemės naudojimo paskirtis Žemės ūkio paskirties žemė
Žemės sklypo naudojimo būdas Kiti žemės ūkio paskirties žemės sklypai (tp1, Z4)
Žemės sklypo naudojimo pobūdis -
Teritorijos naudojimo būdo ar pobūdžio turinys Žemės sklypas, kuriuose galima žemės ūkio veikla.
Žemės sklypo plotas, m² 320300
Leistinas pastatų aukštis, m -
Leistinas sklypo užstatymo tankumas, % -
Leistinas sklypo užstatymo intensyvumas, % -
Statinių statybos zona -
Statybos riba -
Statybos linija -
Komunalinių ar vietinių inžinerinių tinklų ir pastatų
šildymo sistemų prijungimo sąlygos

-

Susisiekimo sistemos organizavimas (privažiavimo
keliai)

Įvažiavimas į sklypą – iš esamo vietinio kelio

Servitutai (teisė į svetimą žemės sklypą ar jo dalį
suteikiama naudotis Žemės įstatymo nustatyta
tvarka)

- Kelio servitutas – teisė važiuoti transporto
priemonėmis (tarnaujantis daiktas). Teisė
važiuoti į sklypus Nr. 13, 14.
Servituto kodas 201.
Bendras servitutų plotas - 1530 m²

- Teisė tiesti požemines ir antžemines
komunikacijas (tarnaujanis daiktas).
Servituto kodas 206.

- Teisė aptarnauti požemines ir antžemines
komunikacijas (tarnaujantis daiktas).
Servituto kodas 207.

Papildomieji teritorijos tvarkymo ir naudojimo
reikalavimai

Nenustatomi

Žemės naudojimo apribojimai - Žemės sklype įrengtos valstybei
priklausančios melioracijos sistemos ir
įrenginiai.
Plotas - 31,8597 ha.

- Kelių apsaugos zonos.
Plotas - 0,8597 ha.
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PRIVALOMIEJI TERITORIJOS TVARKYMO IR NAUDOJIMO REŽIMO REIKALAVIMAI

SKLYPAS NR.16

Pagrindinė tikslinė žemės naudojimo paskirtis Žemės ūkio paskirties žemė
Žemės sklypo naudojimo būdas Kiti žemės ūkio paskirties žemės sklypai (tp1, Z4)
Žemės sklypo naudojimo pobūdis -
Teritorijos naudojimo būdo ar pobūdžio turinys Žemės sklypas, kuriuose galima žemės ūkio veikla.
Žemės sklypo plotas, m² 32300
Leistinas pastatų aukštis, m -
Leistinas sklypo užstatymo tankumas, % -
Leistinas sklypo užstatymo intensyvumas, % -
Statynių statybos zona -
Statybos riba -
Statybos linija -
Komunalinių ar vietinių inžinerinių tinklų ir pastatų
šildymo sistemų prijungimo sąlygos

-

Susisiekimo sistemos organizavimas (privažiavimo
keliai)

Įvažiavimas į sklypą – iš esamo vietinio kelio

Servitutai (teisė į svetimą žemės sklypą ar jo dalį
suteikiama naudotis Žemės įstatymo nustatyta
tvarka)

-

Papildomieji teritorijos tvarkymo ir naudojimo
reikalavimai

Nenustatomi

Žemės naudojimo apribojimai - Žemės sklype įrengtos valstybei
priklausančios melioracijos sistemos ir
įrenginiai.
Plotas - 3,2300 ha.

- Kelių apsaugos zonos.
Plotas - 0,2001 ha.
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PRIVALOMIEJI TERITORIJOS TVARKYMO IR NAUDOJIMO REŽIMO REIKALAVIMAI

SKLYPAS NR.17

Pagrindinė tikslinė žemės naudojimo paskirtis Kitos paskirties žemė

Žemės sklypo naudojimo būdas Inžinerinės infrastruktūros teritorijos (tp10)

Žemės sklypo naudojimo pobūdis Susisiekimo ir inžinerinių komunikacijų
aptarnavimo objektų statybos (I1)

Teritorijos naudojimo būdo ar pobūdžio turinys Eleltros transformatorių pastotės statybai

Žemės sklypo plotas, m² 3800

Leistinas pastatų aukštis, m Iki 27 (žaibolaidžio bokštas)

Leistinas sklypo užstatymo tankumas, % 25

Leistinas sklypo užstatymo intensyvumas, % 25

Statinio statybos zona Nustatoma statybos zona

Statybos riba Nustatoma statybos riba

Statybos linija Nenustatoma

Komunalinių ar vietinių inžinerinių tinklų ir pastatų
šildymo sistemų prijungimo sąlygos

Nenustatoma

Susisiekimo sistemos organizavimas (privažiavimo
keliai)

Įvažiavimas į sklypą planuojamas nuo esamo
vietinio kelio Rudynai-Kalininkai-Gnybalai

Servitutai (teisė į svetimą žemės sklypą ar jo dalį
suteikiama naudotis Žemės įstatymo nustatyta
tvarka)

- Teisė tiesti požemines ir antžemines
komunikacijas (tarnaujanis daiktas).
Servituto kodas 206;

- Teisė aptarnauti požemines ir antžemines
komunikacijas (tarnaujantis daiktas).
Servituto kodas 207.

Papildomieji teritorijos tvarkymo ir naudojimo
reikalavimai

Nenustatomi

Žemės naudojimo apribojimai - Elektros linijų apsaugos zonos.
Plotas – 0,1952 ha.

- Kelių apsaugos zonos. Plotas – 0,0706 ha.
- Žemės sklype įrengtos valstybei

priklausančios melioracijos sistemos ir
įrenginiai. Plotas – 0,3800 ha.
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PRIVALOMIEJI TERITORIJOS TVARKYMO IR NAUDOJIMO REŽIMO REIKALAVIMAI

SKLYPAS NR.18

Pagrindinė tikslinė žemės naudojimo paskirtis Žemės ūkio paskirties žemė
Žemės sklypo naudojimo būdas Kiti žemės ūkio paskirties žemės sklypai (tp1, Z4)
Žemės sklypo naudojimo pobūdis -
Teritorijos naudojimo būdo ar pobūdžio turinys Žemės sklypas, kuriuose galima žemės ūkio veikla.
Žemės sklypo plotas, m² 33600
Leistinas pastatų aukštis, m -
Leistinas sklypo užstatymo tankumas, % -
Leistinas sklypo užstatymo intensyvumas, % -
Statynių statybos zona -
Statybos riba -
Statybos linija -
Komunalinių ar vietinių inžinerinių tinklų ir pastatų
šildymo sistemų prijungimo sąlygos

-

Susisiekimo sistemos organizavimas (privažiavimo
keliai)

Įvažiavimas į sklypą planuojamas nuo esamo
vietinio kelio Rudynai-Kalininkai-Gnybalai

Servitutai (teisė į svetimą žemės sklypą ar jo dalį
suteikiama naudotis Žemės įstatymo nustatyta
tvarka)

- Teisė tiesti požemines ir antžemines
komunikacijas (tarnaujanis daiktas).
Servituto kodas 206;

- Teisė aptarnauti požemines ir antžemines
komunikacijas (tarnaujantis daiktas).
Servituto kodas 207.

Papildomieji teritorijos tvarkymo ir naudojimo
reikalavimai

Nenustatomi

Žemės naudojimo apribojimai - Elektros linijų apsaugos zonos.
Plotas – 0,5830 ha;

- Kelių apsaugos zonos.
Plotas – 0,1280 ha;

- Žemės sklype įrengtos valstybei
priklausančios melioracijos sistemos ir
įrenginiai.
Plotas – 3,3600 ha.
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4.2 PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS APRAŠYMAS

Planuojamos veiklos pavadinimas:
Elektros energijos gamyba, panaudojant alternatyvius atsinaujinančios vėjo energijos išteklius.

Planuojamos veiklos aprašymas:
Įgyvendinant šį projektą, numatoma pastatyti  12 vėjo elektrinių (VE) parką ir transformatorinę pastotę
Vėjo elektrinių bendras galingumas – 21,8 MW. Vėjo elektrinių parko metinis elektros energijos
gamybos pajėgumas apie 60 mln. kWh.
Joms statyti formuojami vienuolika 1500 m² ploto sklyp ir vienas 2100 m² sklypas. Pastarasis skirtas
vėjo jėgainės ir elektros paskirstymo punkto statybai. Sklypo stačiakampė forma dydis 25x60m yra
optimalūs vėjo jėgainės montavimui ir aptarnavimui.
Vėjo elektrinių parko įrenginiai kabelinėmis linijomis bus jungiami prie planuojamos naujai statyti
aukštinančios 20/110 kV transformatorinės pastotės Rudynų kaime. Atstumas tarp transformatorinės
pastotės ir vėjo elektrinių parko sieks apie 6 km. Naujai statoma transformatorinė pastotė bus prijungta
prie šalia esančios 110kV elektros oro linijos.

Pagrindiniai vėjo elektrinių techniniai duomenys:
Vėjo jėgainių parke numatoma įrengti 3 tipų vėjo elektrines:
- 8 VE Enercon E-82 po 2MW (elektrinės bokšto aukštis – 108m, sparnuotės skersmuo – 82m),
- 2 VE Enercon E-82 po 2MW (elektrinės bokšto aukštis – 78m, sparnuotės skersmuo – 82m),
- 2 VE Enercon E-53 po 0,8MW (elektrinės bokšto aukštis – 73m, sparnuotės skersmuo – 53m).

Vėjo elektrinių ir joms suformuotų sklypų išdėstymas:
Žemės sklypai Nr.1÷4
Žemės sklypai Nr.1 ÷ 4 planuojami esamo žemės sklypo Nr. 8817/0001:194 rytinėje dalyje. Juose
numatoma 4 jėgainių Enercon E-82 (elektrinės bokšto aukštis – 108 m, sparnuotės skersmuo – 82 m)
grupė. Vėjo jėgainės sklypo dalyje išdėstytos šachmatiškai, tarp jų išlaikomas 400-410 m atstumas.
Atstumas iki artimiausių Didšilių kaimo sodybų 570 ir 605 m. Atstumas iki kaimyninių sklypų ribų – ne
mažiau 100 m. Privažiavimas prie vėjo elektrinių numatomas iš esamo vietinio kelio Gnybalai-Ramuva,
sustiprinant esamą lauko kelią ir įrengiant naujus privažiavimo kelius.

Žemės sklypas Nr.5
Žemės sklypas planuojamas esamo žemės sklypo Nr. 8817/0001:194 vakarinėje dalyje. Sklype
numatoma  vėjo elektrinė Enercon E-82 (elektrinės bokšto aukštis – 108 m, sparnuotės skersmuo –
82m). Ši jėgainė su kitomis 3-is (sklypuose Nr.7÷9) sudaro vieną kompozicinę grųpę. Privažiavimas
prie sklypo – numatomais naujai įrengti privažiavimo keliais nuo vietinių kelių Gnybalai-Šilmeižiai
arba Grabupiai-Didšiliai.

Žemės sklypai Nr.7÷9
Žemės sklypai Nr.7 ÷ 9 išdėstyti žemės sklypo Nr. 8817/0001:196 vakarinėje dalyje. Juose numatomos
3 vėjo elektrinės Enercon E-82, kurios su elektrine, esančia sklype Nr.5, sudaro 4 jėgainių (elektrinės
bokšto aukštis – 108m, sparnuotės skersmuo – 82m) grupę. Vėjo elektrinės sklypo dalyje išdėstytos
linijoje šiaurės – pietų kryptimi, tarp jų išlaikomas 390 m atstumas. Atstumas iki artimiausios sodybos
Didšilių kaime yra 670m. Atstumas iki kaimyninių sklypų ribų – ne mažiau 100 m. Atstumas iki
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Didšilių senųjų Evangelikų kapinių – 260 m. Privažiavimas prie sklypų numatomas naujai įrengiamu
privažiavimo keliu iš vietinės reikšmės kelio Grabupiai-Didšiliai.

Žemės sklypai Nr.10, 11
Žemės sklypai Nr.10 ir Nr.11 planuojami esamo žemės sklypo Nr. 8817/0001:196 rytinėje dalyje.
Šiuose sklypuose numatomos 2 Enercon E-82 (elektrinės bokšto aukštis – 78 m, sparnuotės skersmuo –
82 m) jėgainės. Sklypas Nr. 10 formuojamas 2100m² ploto, nes jame be vėjo elektrinės numatomas ir
elektros paskirstymo punktas. Atstumas iki artimiausių sodybų Didšilių kaime yra daugiau nei 600m.
Privažiavimas prie vėjo elektrinių numatomas iš esamo vietinio kelio Gnybalai-Šilmeižiai, įrengiant
naujus privažiavimo kelius.

Žemės sklypai Nr.13, 14
Žemės sklypai Nr.13 ir Nr.14 planuojami esamo žemės sklypo Nr. 8817/0001:225 rytinėje dalyje.
Šiuose sklypuose numatomos 2 mažesnio galingumo po 0,8MW vėjo jėgainės Enercon E-53. Jų bokšto
aukštis 73m, sparnuotės diametras 53m. Atstumas nuo planuojamų elektrinių iki artimiausių sodybų 535
– 635m. Privažiavimas prie vėjo elektrinių numatomas iš esamo vietinio kelio Gnybalai-Šilmeižiai,
įrengiant naujus privažiavimo kelius.

4.3 TRANSPORTAS

Vėjų elektrinės statybos bei eksploatacijos metu numatoma naudoti automobilių transportą. Transporto
ryšiai bus užtikrinami esamais krašto, rajoninės ir vietinės reikšmės keliais. Planuojamose teritorijose
numatoma įrengti privažiavimo kelius su žvyro danga.

4.4 INŽINERINIAI TINKLAI

Vėjų jėgainių parko įrenginiai kabelinėmis linijomis bus jungiami prie aukštinančios 20/110kV
transformatorių pastotės Rudynų kaime Šilutės rajone. Kabelinės linijos ilgis – apie 6km.

5. PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS POVEIKIO APLINKAI IR GALIOJANTIEMS
TERITORINIO PLANAVIMO DOKUMENTAMS BEI PLANAVIMO SĄLYGOMS

VERTINIMAS

5.1. PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS POVEIKIO APLINKAI IR VERTINIMAS

Vadovaujantis Poveikio aplinkai vertinimo įstatymo nuostatomis, buvo pateikti duomenys Poveikio
aplinkai privalomo vertinimo atrankai atlikti. LR AM Klaipėdos regiono Aplinkos apsaugos
departamento atrankos galutinės išvados Nr. (9.14.5) – LV4 – 7364, 2008-12-04 ir Nr. (9.14.5) – LV4 –
7365, 2008-12-04 dėl planuojamos ūkinės veiklos – 5,8MW vėjo elektrinių parko Didšilių kaime,
Šilutės rajone ir dėl planuojamos ūkinės veiklos – 16 MW vėjo elektrinių parko Didšilių kaime ir
transformatorinės pastotės Rūdynų kaime, Šilutės rajone – poveikio aplinkai vertinimas neprivalomas,
kadangi:
1. LR Seimo 2007 m. sausio 18d. nutarimu Nr. X-1046 patvirtintoje Nacionalinėje energetikos

strategijoje numatoma kuo geriau panaudoti vietinius išteklius, tame tarpe ir vėjo energiją, o kartu
sumažinti kuro importą bei pagerinti aplinkosaugos būklę.

2. Planuojamos ūkinės veiklos metu nebus išmetami teršalai į aplinką, nesusidarys atliekų, nebus
eikvojami senkantys gamtiniai ištekliai.
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3. Planuojamom vėjo elektrinėm su suformuotos SAZ, už kurių ribų vėjo elektrinių triukšmas neviršys
HN 33-1:2007 “Akustinis triukšmas. Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės
paskirties pastatuose bei jų aplinkoje” leidžiamų triukšmo lygių, o elektros įrenginių sukuriamų
elektrinio ir magnetinio  laukų intensyvumas nesieks gyvenamosioms teritorijoms nustatytų
didžiausių leistinų skaitinių verčių (iki 1 kV/m).

Apie išvadą, dėl planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai neprivalomą vertinimą, buvo nustatyta
tvarka informuota visuomenė, pakabinant skelbimus rajono savivaldybės skelbimų lentoje ir
išspausdinant skelbimą Šilutės rajono laikraštyje “Šilokarčiama” 2008-10-31.

5.2. DETALIOJO PLANO SPRENDINIŲ ATITIKIMO GALIOJANTIEMS TERITORINIO
PLANAVIMO DOKUMENTAMS ĮVERTINIMAS

Šiuo metu (2009.04) yra parengtas (dar nepatvirtintas) Šilutės rajono savivaldybės teritorijos bendrasis
planas.Šiuo detaliuoju planu planuojamos teritorijos santykis su Šilutės rajono savivaldybės teritorijos
bendruoju planu:
1. Šilutės rajono savivaldybės teritorijos “žemės naudojimo ir apsaugos reglamentų” bei “teritorijos
vystymo erdvinės struktūros” brėžiniuose dalis planuojamos teritorijos (Didšilių, Gnybalų kaimuose)
įvardyta kaip “paieškos plotai perspektyvinių kapinių vietai parinkti” ir „žemės ūkio teritorijos,
rekomenduojamos miškui sodinti“:
Bendrojo plano sprendinių – zonų, teritorijų, koridorių ir kitos ribos tikslinamos žemesnio lygmens
teritorijų planavimo dokumentuose. Rekomenduojama, kad BP M 1:50 000 pažymėta riba, esant
galimybei būtų keičiama sklypo ribomis, paliekant sklypo savininkui teisę pasirinkti sklypo priskyrimo
vienai ar kitai zonai (teritorijai) alternatyvą.
Bendrajame plane dauguma išorės veiksnių laikomi kaip neapibrėžti laike ir erdvėje veiksniai, kurie
praktiškai savivaldybės bendrojo plano rėmuose yra neprognozuojami ir tuo labiau nevaldomi.
Teritorijų funkcinė struktūra planuojama daugialypė, o reglamentai nustato tik maksimalias arba
minimalias reglamentų reikšmes. Tai suteikia dideles veiklos bei statinių reglamentų pasirinkimo ribas.
Žemesnio lygmens teritorijų planavimo dokumentai (detalieji, specialieji ir kiti planai) gali patikslinti
BP sprendinius (tačiau tikslinimo esmė bendrojo plano stadijoje neprognozuojama).
Įvertinus planuojamos ūkinės veiklos planuojamoje teritorijoje pobūdį (išskirti infrastruktūrinės

paskirties žemės sklypai vėjo elektrinių statybai) galimas ir kitoks likusios teritorijos (žemės ūkio
paskirties) panaudojimo pobūdis. Planuojamas ir bendrojo plano koncepcijoje numatyti teritorijos
panaudojimo veiklos pobūdžiai neprieštarauja vieni kitiems, o žemė būtų panaudota efektyviau: tarp
vėjo elektrinių yr 400-500m atstumai ir dideli žemės plotai. Visa planuojamo vėjo elektrinių parko
teritorija – apie 230 ha, o vėjo elektrinės užims tik 2 ha. Tarp vėjo elektrinių liks didelė neišnaudota
erdvė, kurią galima pritaikyti žemės ūkio veiklai arba bendrojo plano koncepcijoje numatytiems
tikslams.
1. Dėl likusios teritorijos panaudojimo „paieškos plotams perspektyvinių kapinių vietai parinkti“:
1) Be mūsų planuojamos teritorijos bendrojo plano koncepcijos brėžinyje yra nagrinėjami ir dar du kiti

paieškos plotai kapinėms įrengti: 1) tarp Kalininkų kaimo ir Grabupių gyvenvietės, 2) greta Jonaičių
gyvenvietės. Todėl neaišku, kurioje vietoje perspektyvoje bus numatyta įrengti kapines.

2) Atlikus žvalgybinius geologinius tyrimus nustatyta, kad planuojamoje teritorijoje gruntinio vandens
lygis yra arti žemės paviršiaus – 0,4 – 1,7 m gylyje. Sniego tirpsmo metu ir po ilgalaikio lietaus jis
gali pakilti iki pat žemės paviršiaus. Smėlinio grunto filtracijos koeficientas (~ 5 m/d) yra didelis,
todėl atsiranda didelė tikimybė, jog įrengus kapines įvyks organinės taršos išnešimas. Tarša gali
migruoti į artimiausius atvirus vandens telkinius, taip pat gyventojų šulinius. Požeminio vandens
nudrenuoti į gilesnius grunto sluoksnius neįmanoma, nes jie taip pat yra vandeningi. Todėl ši vieta
kapinėms, perspektyvoje, atlikus grunto tyrimus, nėra tinkama.
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3) Šilutės rajono bendrojo plano koncepcijos žemės naudojimo ir apsaugos reglamentų brėžinyje
pastabose nurodyta: „Kapinių sanitarinės apsaugos zonos teritorijoje, kurios plotis 300m, negali būti
statomi gyvenamieji namai, viešbučiai ar kiti trumpalaikio apgyvendinimo pastatai, švietimo,
sveikatos priežiūros ir slaugos įstaigos, neturi būti įrengiamos vandenvietės, kurioms turi būti
nustatytos sanitarinės apsaugos juostos, taip pat rekreacijos teritorijos ir pramoginių renginių uždari
ir atviri statiniai“. Ši sąlyga nedraudžia statyti vėjo elektrinių.

2. Dėl likusios teritorijos panaudojimo „žemės ūkio teritorijoms, rekomenduojamoms miškui
sodinti“mūsų planuojama ūkinė veikla – vėjo elektrinių statyba – visiškai neprieštarauja tokiam
koncepciniam sprendimui, kadangi visa planuojamo vėjo elektrinių parko teritorija – apie 230 ha, o
vėjo elektrinės užims tik 2 ha teritorijos.

3. Šilutės rajono savivaldybės teritorijos “inžinerinės infrastruktūros” brėžinys - per planuojamą
teritoriją numatomas tiesti magistralinis dujotiekis Šakiai-Klaipėda. Dujotiekio trasa preliminari.
Kadangi magistralinio dujotiekio apsaugos zona po 50m į abi puses nuo vamzdyno, o atstumai tarp
vėjo jėgainių – 400-500m, yra pakankamai vietos trasai įrengti.

4. Šilutės rajono savivaldybės teritorijos “gamtos paveldo” brėžinys – teritorija patenka į rajoninę
tarpsisteminio stabilizavimo ašį. Greta planuojamos teritorijos yra istorinės vertės objektas Nr.197 -
Didšilių kaimo evangelikų liuteronų senosios kapinės.

5. Šilutės rajono savivaldybės teritorijos „naudingų iškasenų“ ir „rekreacijos ir turizmo plėtros“
brėžiniuose planuojam teritorija neišskirta, šiais aspektais teritorija nevertinga.

Išnagrinėjus Šilutės rajono savivaldybės teritorijos bendrąjį planą įvairiais aspektais, galima daryti
išvadą, kad detaliojo plano sprendiniai – planuojamoje teritorijoje įrengti vėjo elektrinių parką -
neprieštarauja bendrojo plano koncepciniams sprendiniams.
Įvertinus planuojamos teritorijos urbanistinę situaciją (planuojama teritorija yra neurbanizuota), gretimų
žemės sklypų paskirtį (žemės ir miškų ūkio), planuojamą ūkinės veiklos  pobūdį žemės sklypuose (vėjo
elektrinių ir jas aptarnaujančių statinių statyba, 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 gretutinėms teritorijoms.
Detaliojo plano sprendiniai nenustato papildomų apribojimų gretimuose žemės sklypuose vykdomai
ūkinei veiklai ar jų paskirčiai.

5.3. APLINKOS KOKYBĖS IR HIGIENINĖS BŪKLĖS, KRAŠTOVAIZDŽIO ĮVERTINIMAS
IR APSAUGOS PRIEMONĖS

Planuojamos ūkinės veiklos poveikio visuomenės sveikatai vertinimas:
Vadovaujantis  LR SAM 2004-07-01 įsakymu Nr.V-491 “Dėl poveikio visuomenės sveikatai vertinimo
metodinių nurodymų patvirtinimo” ir LR planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatyme
nenumatytų poveikio visuomenės sveikatai vertinimo atvejų sąrašu, patvirtintu LR SAM 2003-01-31
įsakymu Nr. V-50 bei jo pakeitimu, patvirtintu SAM 2004-07-05 įsakymu Nr. V-511, Klaipėdos
visuomenės sveikatos centrui buvo pateikti duomenys poveikio visuomenės sveikatai vertinimo atrankai
atlikti. Informaciją atrankai dėl poveikio visuomenės sveikatos vertinimo pateikė UAB COWI Baltic.
Klaipėdos visuomenės sveikatos centro planuojamos ūkinės veiklos poveikio visuomenės sveikatai
vertinimo atrankos sprendimas 2009-03-24 Nr. E4-46 - Planuojamos ūkinės veiklos poveikio visuomenės
sveikatai vertinimas yra privalomas. UAB COWI Baltic parengė poveikio visuomenės sveikatai vertinimo
ataskaitą „Vėjo elektrinių parko statyba Didšilių kaime Šilutės rajone. Poveikio visuomenės sveikatai
vertinimo ataskaita. 2009 gegužė“. Ataskaitai gautas Klaipėdeos VSC pritarimas (Normatyvinių dokumentų
bei gaminių higieninės ekspertizės protokolas 2009-06-01 Nr.E5-35).
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Duomenys apie veiklos fizikinę, cheminę ir biologinę taršą:

Triukšmo lygis
Vėjo elektrinių eksploatacijos metu įrenginio rotorius generuoja akustinį triukšmą. Triukšmo lygiai prie
šaltinio yra nustatyti įrenginio techninėse charakteristikose. Enercon E-53 tipo vėjo elektrinės
generuojamas maksimalus garso lygis prie šaltinio (rotoriaus aukštyje), esant 10 m/s vėjo greičiui, yra
102,5 dBA, o Enercon E-82 tipo vėjo elektrinės generuoja 104 dBA maksimalų garso lygį prie šaltinio,
esant 10 m/s vėjo greičiui. Suminis triukšmo lygis nuo planuojamų visų 12 vėjų jėgainių nustatomas
modeliavimo būdu, esant didžiausiam generuojama triukšmo lygiui, kadangi triukšmas priklauso nuo
vėjo greičio ir rotorių apsisukimų skaičiaus per laiko vienetą.
HN 33:2007 “Akustinis triukšmas” gyvenamųjų ir visuomeninės paskirties pastatų aplinkoje
reglamentuoja 55dBA triukšmo lygį. Pagal UAB COWI Baltic poveikio visuomenės sveikatai vertinimo
ataskaitoje atliktus tyrimus ir skaičiavimus, sanitarinės apsaugos zonos (SAZ) nustatomos: vėjo
elektrinėms VE-1, VE-2, VE-8 ir VE-12 - 80m, VE-3 ir VE-4 – 150m, VE-5, VE-7, VE-9, VE-10 ir
VE-11 – 100m ir VE-6 – 120m (žiūr. į Pagr. brėž. Nr. 140/08-DP-01). Planuojamoje teritorijoje vėjo
jėgainės išdėstytos taip, kad jų SAZ nepatenka į teritorijas, esančias už detaliojo plano ribų.
Suformuotose sanitarinės apsaugos zonose negalima objektų, kurių teritorijoms taikomi aukštesni kaip
55 dBA triukšmo reikalavimai, statyba ir eksploatacija (gyvenamieji namai, viešbučiai, pensionai,
globos ir poilsio namai, ikimokyklinės įstaigos, mokyklos ir kitos mokymo įstaigos).
Artimiausios triukšmui jautrios teritorijos – sodybos Gnybalų ir Didšilių kaimuose yra už 530-650m
nuo planuojamų vėjo elektrinių ir neigiamo poveikio nejaus.

Elektromagnetinis laukas
Elektromagnetinis laukas susidaro prie aukštos įtampos perdavimo linijų, transformatorinių pastočių ir
kitų atvirų elektros instaliacijų. Elektromagnetinį lauką nulemia elektrinio lauko stipris (E, V/m) ir
magnetinio srauto tankis (H, A/m).
Vėjo elektrinių parke galimi elektromagnetinio lauko šaltiniai yra generatoriai ir transformatoriai.
Elektriniai ir magnetiniai laukai neviršija gyvenamosiose teritorijose maksimalaus leidžiamo
intensyvumo (1kV/m). Vėjo elektrinių elektrotechninė įranga yra įrengiama 70 ar 100m aukštyje ir
padengta įžeminimo metalu, kuris veikia kaip elektromagnetinis skydas. Nei vėjo elektrinių parko, nei jį
supančios teritorijos nepatenka į elektromagnetinio poveikio zoną.

Cheminė ir biologinė tarša
Eksploatuojant vėjo elektrines cheminiai ar biologiniai taršalai, galintys užteršti aplinką, nesusidarys.

Veiklos įtaka oro kokybei
Dėl projekto vykdymo aplinkos tarša nepadidės, nes vėjo elektrinių eksploatavimo metu neišsiskiria
jokie teršalai. Priešingai, eksploatuojant naujai planuojamas pastatyti vėjo elektrines ir per metus
pagaminant apie 60 mln. kWh elektros energijos, lyginant su organininį kurą deginančia AB Lietuvos
elektrine, per metus būtų neišmetama į atmosferą:

1) „šiltnamio dujų“: 41 000 t anglies dioksido (CO2), 1900 t metano (CH4) ir 130 t azoto
suboksido (N2O);

2) degimo produktų: 27 t sieros dioksido (SO2) ir 57 t azoto oksidų (NOx).

Veiklos įtaka vandens kokybei
Ūkinė veikla įtakos vandens ir maisto kokybei neturės, per eksploatacijos laikotarpį rizikos užteršti
paviršinius ir/ar giluminius vandenis nėra. Eksploatuojant vėjo elektrines, vanduo tesiogiai
nenaudojamas, buitinės ar gamybinės nuotekos nesusidaro.
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Veiklos įtaka dirvožemiui
Eksploatuojant vėjo elektrines cheminiai ar biologiniai teršalai, galintys užteršti dirvožemį, nesusidarys.
Siekiant apsaugoti dirvožemį nuo erozijos, ūkinės veiklos vietose vykdant statybos darbus viršutinis
0,2-0,3m storio dirvožemio sluoksnis bus nuimamas ir saugomas laisvoje sklypo vietoje. Baigus darbus,
jis bus panaudojamas parko teritorijos apželdinimui. Statybos metu pažeistas dirvožemio sluoksnis bus
rekultivuojamas.

Veiklos įtaka gyventojų būsto sąlygoms
Planuojama ūkinė veikla reikšmingos neigiamos įtakos gyventojų būsto sąlygoms neturės. Vėjo
elektrinių parko įtaka aplinkos komponentams atitiks sveiką aplinką užtikrinančių normų reikalavimus.
Planuojamos ūkinės veiklos kaiminystėje 500-600m atstumu yra vos 10 sodybų, kuriuose gyvena apie
50 žmonių. Jėgainės sparnuotės šešėlis gyvenamųjų namų nepasieks, todėl neigiamo psichologinio
poveikio neturės.
Triukšmo lygis, iki gyvenamosioms teritorijoms leistino 55dBA triukšmo lygio (nakties metu), bus
pasiekiamas SAZ nustatytais atstumais (80-150m) nuo vėjo elektrinės bokšto centro. Kadangi atstumas
iki sodybų yra 500-600m, galima teigti, kad vėjo jėgainių keliamas triukšmas neigiamo poveikio
visuomenės sveikatai neturės.

Veiklos įtaka aplinkos estetiniam vaizdui
Teritorijos reljefas yra sąlyginai lygus, su silpnai išreikštomis kalvomis. Pagal Lietuvos  gamtinio
karkaso kraštovaizdžio formavimo kryptis, Didšilių ir Gnybalų kaimų apylinkės nepriskiriamos
teritorijoms, kurių kraštovaizdžio natūralumas turi būti saugomas ir stiprinamas. Vėjo elektrinių parkas
kuriamas žemės ūkio paskirties žemėje. Šiuo metu kai kurie žemės sklypai yra dirbami, kiti paversti
ganyklomis ir pievomis, kurių dalis yra apleistos ir nešienaujamos.
Planuojamos vėjo elektrinės pakeis, tačiau nedarkys vietovės kraštovaizdžio. Aukštos (konstrukcijų
aukštis su sparnuote nuo 100 (E-53) iki 150 (E-82) metrų aukščio) vėjo elektrinės, nudažytos šviesiai
pilka spalva, susilies su dangaus fonu. Natūralios gamtos ir bokštinių statinių derinys sukurs naują
kraštovaizdžio kokybę.

6. PLANUOJAMOS TERITORIJOS APRIBOJIMAI IR APSAUGOS ZONOS.

Planuojamos teritorijos apribojimai nustatyti pagal “Specialiąsias žemės ir miško naudojimo sąlygas”,
“Sanitarinių apsaugos zonų nustatymo ir priežiūros tvarką”, statybos techninių reglamentų (STR),
aplinkos apsaugos, higienos, gaisrinės saugos normatyvinių dokumentų reikalavimus.
Žemės savininkai ir naudotojai privalo atlyginti žalą, atsiradusią pažeidus jiems “Specialiųjų žemės ir
miško naudojimo sąlygų” reikalavimus.
Planuojamai teritorijai taikomi “Specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų” skyrių reikalavimai:
1. Kelių apsaugos zonos (II skyrius):
- vietinių kelių – po 10m nuo kelkraščių į abi puses,
- rajoninių kelių (250-700 automobilių per parą) – po 20m nuo kelkraščių į abi puses,
- krašto kelių (virš 7000 automobilių per parą) - po 50 m nuo kelkraščių į abi puses.
2. Elektros linijų apsaugos zonos (VI skyrius):
- 10kV oro linijų - po 10m į abi puses,
- 110kV oro linijų - po 20m į abi puses.
3. Žemės sklypai, kuriose įrengtos valstybei priklausančios melioracijos sistemos ir įrenginiai (XXI
skyrius).
4. Vandens telkinių apsaugos juostos ir zonos (XXIX skyrius):
- 100m iki vandens kranto linijos.
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7. PLANUOJAMAI TERITORIJAI TAIKOMŲ NORMATYVŲ IR KITŲ TEISĖS AKTŲ
(ĮSTATYMŲ, NORMŲ, STANDARTŲ IR KT.) SĄRAŠAS

1. Žemės įstatymas Nr.I-446, 1994-04-26;
2. Statybos įstatymas Nr.I-1240, 1996-03-19;
3. Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymas Nr.I-1495, 1996-08-15;
4. Aplinkos apsaugos įstatymas Nr.I-2223, 1992-01-21;
5. Aplinkos moritoringo įstatymas Nr.VIII-529, 1997-11-20;
6. Kelių įstatymas Nr.IX-1113, 2002-10-03;
7. Vandens įstatymas Nr.IX-1388, 2003-03-25;
8. LR ŽŪM ir AM įsakymas Nr.3D-37/D1-40 “Dėl pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties

žemės naudojimo būdų turinio, žemės sklypų naudojimo pobūdžio sąrašo ir jų turinio patvirtinimo”,
2005-01-20;

9. LR AM įsakymas Nr. 230 “Ūkio subjektų aplinkos moritoringo vykdymo tvarka”, 2003-05-15;
10. LR AM įsakymas Nr. 2406 “Dėl planuojamos ūkinės veiklos (vėjo jėgainių įrengimo) poveikio

aplinkai vertinimo rekomendacijų R 44-03 patvirtinimo”, 2003-07-31;
11. LR AM įsakymas Nr. D1-151 “Dėl žemės sklypų pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties,

būdų ir pobūdžių specifikacijos patvirtinimo”, 2005-03-17;
12. LR Aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-473 patvirtintos “Detaliųjų planų rengimo taisyklės”,

2006-10-18;
13. LR SAM įsakymas Nr. V-491 “Poveikio visuomenės sveikatai vertinimo metodiniai nurodymai”,

2004-07-01;
14. LR SAM įsakymas Nr. V-586 “Sanitarinių apsaugos zonų ribų nustatymo ir režimo taisyklės”,

2004-08-19;
15. LRV nutarimas Nr. 343 “Specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos” 1992-05-12;
16. LRV nutarimas Nr. 920 “Teritorijų planavimo dokumentų sprendinių poveikio vertinimo tvarkos

aprašas”, 2004-07-16;
17. LRV nutarimas 1996-09-18 Nr. 1079 (LRV 2007-03-14 nutarimo Nr.247 redakcija) “Visuomenės

dalyvavimo teritorijų planavimo procese nuostatai”, 1996-09-18;
18. LRV nutarimas Nr. 1428 “Dėl LR teritorijų planavimo dokumentų registro nuostatų ir LR teritorijų

planavimo duomenų banko nuostatų patvirtinimo”, 2004-11-10;
19. HN 33:2007 “Akustinis triukšmas. Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės

paskirties pastatuose ir jų aplinkoje”;
20. HN 80:2000 “Elektromagnetinis laukas darbo vietose ir gyvenamojoje aplinkoje. Parametrų

normuojamos vertės ir matavimo reikalavimai 10 kHz - 300 GHz dažnių juostose ”;
21. HN 104:2000 “Gyventojų sauga nuo elektros oro linijų sukuriamų elektros laukų”;
22. STR 2.06.01:1999 “Miestų, miestelių ir kaimų susisiekimo sistemos”;
23. KTR 1.01:2008 “Automobilių keliai”;
24. STR 2.01.01(3):1999 “Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga”;
25. STR 2.01.01(4):1999 “Esminiai statinio reikalavimai. Naudojimo sauga”;
26. STR 2.01.04:2004 “Gaisrinė sauga. Pagrindiniai reikalavimai”;
27. LST 1516 “Statinio projektas. Bendrieji įforminimo reikalavimai”;
28. LST 1569 “Statinio projektas. Lauko inžinerinių tinklų grafiniai ženklai”;
29. R 14-99 “Raidiniai žymėjimai ir santrupos projektinėje dokumentacijoje”.

Pastaba: Taikomi paskutinės redakcijos teisiniai ir norminiai aktai.
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