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1. TEKSTIN� DALIS 

 
1.1. AIŠKINAMASIS RAŠTAS 

 
1.1.1. BENDRIEJI DUOMENYS 

 
PLANAVIMO ORGANIZATORIUS: 

Šilut�s rajono savivaldyb�s administracijos direktorius, Dariaus ir Gir�no g. 1, LT-99133 Šilut�  
 
PLANAVIMO UŽSAKOVAS: 

Dainius Jur�nas, Ateities g. 7-25, LT-08305, Vilnius. 
 
PLANAVIMO RENG�JAS: 

UAB "Archstudija", A. Mickevi�iaus g. 7A, LT-08119, Vilnius. 
 
PLANAVIMO TIKSLAS: 

Sklyp� sujungimas, suformuoto sklypo padalinimas, atidalinto sklypo žem�s �kio paskirties keitimas � 
kit� paskirt� nustatant inžinerin�s infrastrukt�ros teritorijos naudojimo b�d� ir susisiekimo ir inžinerini� 
tinkl� koridoriams naudojimo pob�d� elektros tranformatorin�s statybai; užstatymo reglament� 
nustatymas, speciali�j� žem�s naudojimo s�lyg� ir servitut� tikslinimas. 

 
PROJEKTO RENGIMO PAGRINDAS: 

� Šilut�s rajono savivaldyb�s tarybos sprendimas 2008 m. lapkri�io 20 d. Nr. T1-737; 
� Klaip�dos apskrities viršininko administracijos raštas d�l pritarimo rengti detal�j� plan� 2008-12-

04 Nr. 2-4000-(14.24); 
� Šilut�s rajono savivaldyb�s administracijos direktoriaus �sakymas 2008 m. gruodžio 12 d. Nr. A1-

1083; 
� Planavimo s�lyg� s�vadas detaliojo plano dokumentui rengti 2009 m. sausio 27 d. Nr. 09-8; 
� Planavimo paslaug� teikimo sutartis 2009 m. kovo m�n. 09 d. Nr. Rs-(9.40)-194; 
� Planavimo užduotis. 

 
PLANAVIMO ETAPAI: 

Planavimo proces� sudaro 3 etapai: 
� 1-asis – parengiamasis etapas, kurio metu: nustatomi planavimo tikslai, parengiama ir 

patvirtinama planavimo užduotis, viešai paskelbiama apie priimt� sprendim� d�l detaliojo plano 
rengimo pradžios ir planavimo tiksl�, visuomen�s dalyvavimo teritorij� planavimo procese 
nuostatuose nustatyta tvarka. 

� 2-asis – teritorij� planavimo dokumento rengimo etapas, kur� sudaro: esamos b�kl�s analiz�s 
stadija; koncepcijos nustatymo stadija; sprendini� konkretizavimo stadija. 

� 3 – ojo – baigiamojo etapo metu atliekama viešo svarstymo su visuomene proced�ra, projektas 
apsvarstomas bei suderinamas nuolatin�je statybos komisijoje. Projektas tikrinamas valstybin	 
teritorij� planavimo prieži�r� atliekan�ioje institucijoje, teikiamas tvirtinti bei registruoti teritorij� 
planavimo registre. 
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DETALUSIS PLANAS PARENGTAS VADOVAUJANTIS ŠIAIS DOKUMENTAIS: 
 

� ŠILUT�S RAJONO SAVIVALDYB�S TARYBOS SPRENDIMAS 2008 m. lapkri�io 20 d. Nr. 
T1-737; 

� KLAIP�DOS APSKRITIES VIRŠININKO ADMINISTRACIJOS RAŠTAS D�L PRITARIMO 
RENGTI DETAL
J� PLAN� 2008-12-04 Nr. 2-4000-(14.24); 

� ŠILUT�S RAJONO SAVIVALDYB�S ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS �SAKYMAS 
2008 m. gruodžio 12 d. Nr. A1-1083; 

� PLANAVIMO S�LYG
 S�VADAS DETALIOJO PLANO DOKUMENTUI RENGTI 2009 m. 
sausio 27 d. Nr. 09-8; 

� AM KLAIP�DOS REGIONO APLINKOS APSAUGOS DEPARTAMENTO 2009-01-14 
S�LYGOS Nr. (9.14.3.)-LV4-169; 

� KLAIP�DOS VISUOMEN�S SVEIKATOS CENTRO ŠILUT�S FILIALO 2009-01-06 
S�LYGOS Nr. (12.6.9.)ŠE2-2; 

� ŠILUT�S RAJONO SAVIVALDYB�S ADMINISTRACIJOS KAIMO REIKAL
 SKYRIAUS 
2009-01-07 S�LYGOS Nr. KR3-(19.15)-8; 

� AB „VST“ 2009-01-20 S�LYGOS Nr. TS-09-20-0010; 
� AB „ŠILUT�S VANDENYS“ 2008-12-24 S�LYGOS Nr. (6.24-06)-313(S12); 
� AB „ŠILUT�S ŠILUMOS TINKLAI“ 2009-01-09 S�LYGOS Nr. 2R-(1.16)-026; 
� AB „ŠILUT�S KOMUNALININKAS“ 2008-12-23 S�LYGOS Nr. 194; 
� AB „TEO LT“ 2009-01-05 S�LYGOS Nr. 03-2-05-2; 
� ŠILUT�S RAJONO SAVIVALDYB�S ARCHITEKTROS IR URBANISTIKOS SKYRIAUS 

VED�JO 2008-12-19 PLANAVIMO S�LYGOS Nr. 08-076; 
� KATY�I
 SENINIJOS 2009-01-06 S�LYGOS Nr. V3-3. 
� PLANAVIMO PASLAUG
 TEIKIMO SUTARTIS 2009 m. kovo m�n. 09 d. Nr. Rs-(9.40)-194; 
� PLANAVIMO UŽDUOTIS. 

 
IR REMIANTIS ŠI
 NORMATYVINI
 DOKUMENT
 REIKALAVIMAIS: 
� Lietuvos Respublikos teritorij� planavimo �statymas (Žin., 2004, Nr. 21-617); 
� Lietuvos Respublikos aplinkos ministro �statymas 2004-05-03 Nr. D1-239 „D�l detali�j� plan� 

rengimo taisykli� patvirtinimo“ (Žin., 2006, Nr. 114-4364); 
� Lietuvos Respublikos Vyriausyb�s 2004-07-16 nutarimas Nr. 920 „D�l teritorij� dokument� 

sprendini� poveikio vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2004, Nr. 113-4228); 
� Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro �sakymas Nr. V-586 „D�l sanitarini� apsaugos 

zon� rib� nustatymo ir režimo taisykli� patvirtinimo“ (Žin., 2004, Nr. 134-4878); 
� Lietuvos Respublikos Vyriausyb�s 1992-05-12 nutarimas Nr. 343 „D�l speciali�j� žem�s ir miško 

naudojimo s�lyg� patvirtinimo“ (Žin., 1992, Nr. 22-652); 
� Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006-10-17 �sakymas Nr. D1-470 „D�l planavimo s�lyg� 

teritorij� planavimo dokumentams rengti parengimo ir išdavimo tvarkos aprašo“ (Žin., 2006, Nr. 
112-4293); 

� Lietuvos Respublikos Vyriausyb�s 2004-10-14 nutarimas Nr. 1289 „Žem�s servitut� nustatymo 
administraciniu aktu taisykli� patvirtinimo“; 

� Visuomen�s dalyvavimo teritorij� planavimo procese nuostatai 1996 m. rugs�jo 18 d. Nr.1079, 
2004 m. liepos 16 d. Nr.904. 

� D�l Lietuvos Respublikos vyriausyb�s 1996 m. rugs�jo 18 d. nutarimo nr. 1079 „D�l teritorij� 
planavimo dokument� projekt� svarstymo su visuomene nuostat� patvirtinimo“ pakeitimo 2004 
m. liepos 16 d. Nr. 904. 
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� Žem�s sklyp� pagrindin�s tikslin�s žem�s naudojimo paskirties, b�d� ir pob�dži� specifikacija. 
LR aplinkos ministro 2005 m. kovo 17 d. �sakymas Nr. D1-151. 

� Lietuvos Respublikos aplinkos ministro �sakymas “D�l žem�s sklyp� pagrindin�s tikslin�s žem�s 
naudojimo paskirties, b�d� ir pob�dži� specifikacijos patvirtinimo” pakeitimo 2006 m. balandžio 
13 d. Nr. D1-188. 

� Lietuvos Respublikos planuojamos �kin�s veiklos poveikio aplinkai vertinimo �sakymas 2005 m. 
birželio 21 d. Nr. X-258. 

� Lietuvos Respublikos žem�s �statymas 1994 m. balandžio 26 d. Nr I-446. 
� Lietuvos Respublikos vandens �statymas 2003 kovo 25 d. Nr. IX-1388.  
� Lietuvos Respublikos aplinkos oro apsaugos �statymas 1999 m. lapkri�io 4 d. Nr. VIII-1392. 
� Lietuvos Respublikos statybos �statymas 1996 m. kovo 19 d. Nr. I-1240 
� STR 2.06.01:1999 Miest�, miesteli� ir kaim� susisiekimo sistemos. 
� HN 35:2002 „Gyvenamosios aplinkos or� teršian�i� medžiag� koncentracij� ribin�s vert�s“. 
� Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos �statymas Nr. I-2223. Aktualioji redakcija nuo 2005 kovo 

24 d. 
� Lietuvos Respublikos planuojamos �kin�s veiklos poveikio aplinkai vertinimo �statymas 1996m. 

rugpj��io 15d. Nr. I-1495 (ir pakeitimo �statymas 2000 m. balandžio 18d. Nr. VIII-1636). 
� STR 2.01.01(3):1999 Higiena, sveikata, aplinkos apsauga. 
� „D�l sanitarini� apsaugos zon� rib� nustatymo ir režimo taisykli� patvirtinimo“ LR sveikatos 

apsaugos ministro �sakymas 2004 m. rugpj��io 19 d. Nr. V-586. 
� STR 2.01.04:2004 „Gaisrin� sauga. Pagrindiniai reikalavimai“. 
� Želdini� apsaugos, vykdant statybos darbus, taisykl�s, patvirtintos LR statybos ir urbanistikos 

ministerijos 1993 12 15 �sakymu Nr.214 (Žin.,1993, Nr.72-1368). 
� Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas 2000 m. liepos 18 d., Nr VIII-1864. 
� D�L LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO 2005 M. KOVO 17 D. �SAKYMO 

NR. D1-151 „D�L ŽEM�S SKLYP
 PAGRINDIN�S TIKSLIN�S ŽEM�S NAUDOJIMO 
PASKIRTIES, BD
 IR POBDŽI
 SPECIFIKACIJOS PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO; 

� D�L LIETUVOS HIGIENOS NORMOS HN 104:2000 “GYVENTOJ
 SAUGA NUO 
ELEKTROS ORO LINIJ
 SUKURIAM
 ELEKTRINI
 LAUK
” TVIRTINIMO. 

 
DETALUSIS PLANAS ATITINKA ŠI
 PLAN
 SPRENDINIUS:  

Bendr�j� plan�:  
� N�ra (planas atitinka Šilut�s rajono bendrojo plano koncepcij�, patvirtint� Šilut�s rajono 

savivaldyb�s tarybos 2007-12-13 sprendimu Nr. T1-326 ir Šilut�s rajono strategin� pl�tros plan� 
2005-2014 metams, patvirtint� Šilut�s rajono savivaldyb�s tarybos 2004-07-15 sprendimu Nr. T1-
407); 

Speciali�j� plan�: 
� Šilut�s rajono vandens telkini� apsaugos zon� ir pakrant�s apsaugos juost� bendrasis planas, 

patvirtintas Šilut�s rajono LDK VK 1985-07-25 sprendimu Nr. 143; 
Detali�j� plan�: 
� N�ra. 

 
 

1.1.2. ESAMOS PAD�TIES ANALIZ� 
 
PLANUOJAMA TERITORIJA: 
ŽEM�S SKLYPAS NR. 1: 
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� Adresas: Šilut�s r. sav. Antšyši� k.; 
� Unikalus Nr.: 8822-0008-0137; 
� Kadastrinis Nr.: 8822/0008:137 Katy�i� k.v.; 
� Žem�s sklypo pagrindin� tikslin� naudojimo paskirtis: žem�s �kio paskirties žem�; 
� Naudojimo b�das: kiti žem�s �kio paskirties žem�s sklypai; 
� Žem�s sklypo plotas: 0.7828 ha. 

ŽEM�S SKLYPAS NR. 2: 
� Adresas: Šilut�s r. sav. Antšyši� k.; 
� Unikalus Nr.: 8822-0008-0122; 
� Kadastrinis Nr.: 8822/0008:122 Katy�i� k.v.; 
� Žem�s sklypo pagrindin� tikslin� naudojimo paskirtis: žem�s �kio paskirties žem�; 
� Naudojimo b�das: kiti žem�s �kio paskirties žem�s sklypai; 
� Žem�s sklypo plotas: 1.7534 ha. 
 

PLANUOJAMOS TERITORIJOS VALDYMO (DISPONAVIMO) FORMA: 
Nuosavyb�s teise, savininkas - Dainius Jur�nas, Ateities g. 7-25, LT-08305, Vilnius. Juridinis žem�s 
sklyp� �sigyjimo pagrindas: Pri�mimo – perdavimo aktas, 2008-08-08, Nr. 3007, Pirkimo – pardavimo 
sutartis, 2008-08-08, Nr. 3006(sklypo kad. Nr. 8822/0008:137 Katy�i� k.v.); Pri�mimo – perdavimo 
aktas, 2008-08-08, Nr. 3009, Pirkimo – pardavimo sutartis, , 2008-08-08, Nr. 3008(sklypo kad. Nr. 
8822/0008:122 Katy�i� k.v.). 
 

PLANUOJAMOS TERITORIJOS(ŽEM�S SKLYP
) NAUDOJIMO APRIBOJIMAI: 
ŽEM�S SKLYPAS NR. 1: 

� Elektros linij� apsaugos zonos (plotas – 0.1216 ha); 
� Keli� apsaugos zonos (plotas – 0.0573 ha); 
� Žem�s sklype �rengtos valstybei priklausan�ios melioracijos sistemos bei �renginiai (plotas – 

0.7828 ha). 
ŽEM�S SKLYPAS NR. 2: 

� Elektros linij� apsaugos zonos (plotas – 0.2451 ha); 
� Keli� apsaugos zonos (plotas – 0.1124 ha); 
� Žem�s sklype �rengtos valstybei priklausan�ios melioracijos sistemos bei �renginiai (plotas – 

1.7534 ha). 
 

PLANUOJAMOJE TERITORIJOJE ESANTYS STATINIAI: 
N�ra. 
 

PLANUOJAMOJE TERITORIJOJE ESANTYS ŽELDINIAI: 
Sklypuose esan�i� medži� n�ra. Sklypuose auga žol�. 
 

PLANUOJAMOJE TERITORIJOJE ESANTYS INŽINERINIAI TINKLAI IR �RENGINIAI: 
� Elektros tinklai: planuojamoje teritorijoje yra nutiesta 330 kV elektros oro linija; 
� melioracijos sistemos bei �renginiai - planuojamoje teritorijoje yra �rengta Valstybei priklausan�ios 

melioracijos sistemos bei �renginiai; 
� Šilumos tinklai: planuojamoje teritorijoje n�ra šilumos tinkl�; 
� Vandentiekio ir nuotek� tinklai: planuojamoje teritorijoje n�ra vandentiekio ir nuotek� tinkl�; 
� Lietaus kanalizacijos tinklai: planuojamoje teritorijoje n�ra lietaus kanalizacijos tinkl�; 
� Telekomunikacij� tinklai: planuojamoje teritorijoje n�ra telekomunikacij� tinkl�; 
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� Dujotiekio tinklai: planuojamoje teritorijoje n�ra dujotiekio. 
 
PLANUOJAMOS TERITORIJOS RELJEFAS: 

Pagal pateikt� 2008-10 planuojamos teritorijos topografin	 medžiag� (reng� UAB „Ducatus 
nekilnojamasis turtas“, licenzijos Nr. 297TK-705), paviršiaus altitud�s kinta nuo 26,73 m iki 24,93 m. 
Teritorijos reljefas s�lyginai yra lygus. 
 

GRETIMOS TERITORIJOS, TRANSPORTO TINKLAS (KELIAI, GATV�S): 
� šiaur�s pus	 nuo planuojamos teritorijos yra vietin�s reikšm�s privažiavimo kelias Nr. 80-III-8. O už jo –
žem�s �kio paskirties žem�s sklypai – vyrauja ganyklos, šienaujamos pievos, dirbama žem�. � ryt�, bei 
vakar� pus	 nuo planuojamos teritorijos yra Laisvos žem�s fondas. � piet� pus	 nuo planuojamos 
teritorijos yra vietin�s reikšm�s privažiavimo kelias Nr. 81-III-8. � ryt� pus	 nuo planuojamos teritorijos, 
už Laisvos žem�s fondo, yra vietinis kelias Katy�iai-Šlauniai.  
Teritorijos reljefas yra s�lyginia lygus, su pasitaikan�iomis nedidel�mis kalvel�mis, reljefo bangavimais. 
Planuojam� teritorij� supa Laisvo žem�s fondo plotai. Planuojam� teritorij� riboja vietin�s reikšm�s 
žvyruoti keliukai, o už j� – privat�s dirbami žem�s �kio paskirties sklypai. 
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Planuojamo teritorijos gretimyb�s. 
 
 1.1.3.  DETALIOJO PLANO SPRENDINIAI 

 
1. Sujungiant 2 esamus žem�s �kio paskirties sklypus(0.7828 ha. ploto sklyp�, kurio kad. Nr. 

8822/0008:137 Katy�i� k.v. bei 1.7534 ha. ploto sklyp�, kurio kad. Nr. 8822/0008:122 Katy�i� k.v.) 
gaunamas vienas 2.5362 ha ploto sklypas; 

2. Suformuotas 2.5362 ha ploto sklypas padalinamas � 2 sklypus: 
� Žem�s sklyp� Nr. 1; sklypo plotas 6019 m²; 
� Žem�s sklyp� Nr. 2; sklypo plotas 19343 m². 

3. Atidalinto sklypo Nr. 2 kei�iama pagrindin� tikslin� žem�s naudojimo paskirtis iš žem�s �kio � 
kit� paskirt�. Nustatomas žem�s sklypo naudojimo b�das ir pob�dis: 
� Naudojimo b�das - Inžinerin�s infrastrukturos teritorijos (I); 
� Naudojimo pob�dis - Susisiekimo ir inžinerini� komunikacij� aptarnavimo objekt� statybos 

(indeksas I1; I kodas tp10); 
4. Sklypo Nr. 1 pagrindin� tikslin� žem�s naudojimo paskirtis nekei�iama – išlieka žem�s �kio 

paskirties žem�.  
� Žem�s sklypo naudojimo b�das nekei�iamas – išlieka kitos žem�s �kio paskirties 

žem�(indeksas Z4; Z kodas tp1); 
5. Suformuotiems sklypams nustatyti užstatymo reglamentai, patikslintos specialiosios žem�s 

naudojimo s�lygos ir servitutai; 
6. Atidalintame sklype Nr. 2 numatoma 330/30kV transformatori� pastot�s statyba. Pastot�je bus 

atvira 330kV skirstykla su valdymo pultu (pastatu), 2 galios transformatoriai po 125MVA ir 
uždara 30kV skirstykla su valdymo pultu (pastatu); 

7. Atidalintame sklype Nr. 2 numatoma privažiavimo bei transformatori� pastot�s aptarnavimo keli� 
ir požemini� elektros linij� statyba; 

8. � transformatori� pastot	 požemin�mis elektros kabelin�mis linijomis numatoma atvesti ir 
prijungti prie energetikos sistemos AB „Lietuvos energija“ 330 kV perdavimo tinklo 250 MW 
v�jo elektrini� park�. 
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1.1.4. PLANUOJAMOS TERITORIJOS PL�TRA 
 

PLANUOJAMOS TERITORIJOS TVERKYMO IR NAUDOJIMO REŽIMO PAGRINDINI
 
SPRENDINI
 APRAŠOMOSIOS LENTEL�S 

 
PRIVALOMIEJI TERITORIJOS TVARKYMO IR NAUDOJIMO REŽIMO REIKALAVIMAI 

 
SKLYPAS NR. 1 

Žem�s sklypo pagrindin� tikslin� naudojimo 
paskirtis 

Žem�s �kio paskirties žem� 

Žem�s sklypo naudojimo b�das Kiti žem�s �kio paskirties žem�s sklypai 
Žem�s sklypo naudojimo pob�dis - 
G kodas 6, C tp1 
Indeksas 9, C Z4 
Žem�s sklypo plotas, m² 6019 
Leistinas statinio aukštis nuo žem�s paviršiaus, m - 
Leistinas žem�s sklypo užstatymo tankis (%) 
 

- 

Leistinas žem�s sklypo užstatymo intensyvumas 
 

- 

Statini� statybos zona - 
Statybos riba - 
Statubos linija - 
Komunalini� ar vietini� inžinerini� tinkl� ir pastat� 
šildymo sistem� prijungimo s�lygos 

- 

Susisiekimo sistemos organizavimas(transporto 
srautai, skersiniai gatv�s važiuojamosios dalies 
profiliai) 

�važiavimas � sklyp� planuojamas iš privažiavimo 
kelio Nr. 81-III-8.  

Servitutai(teis� � svetim� žem�s sklyp� ar jo dal� 
suteikiama naudotis Žem�s �statymo nustatyta 
tvarka) 

- Teis� tiesti požemines ir antžemines 
komunikacijas(tarnaujantis daiktas).Sevituto kodas 
206. Plotas – neužstatyta teritorijos dalis. 
Teis� tiesti v�jo elektrini� park� aptarnaujan�ias 
požemines elektros kabeli� linijas. 
- Teis� aptarnauti požemines ir antžemines 
komunikacijas(tarnaujantis daiktas).Sevituto kodas 
207. Plotas – neužstatyta teritorijos dalis. 
Teis� aptarnauti v�jo elektrini� park� 
aptarnaujan�ias požemines elektros kabeli� linijas. 
- Teis� naudoti požemines ir antžemines 
komunikacijas(tarnaujantis daiktas).Sevituto kodas 
208. Plotas – neužstatyta teritorijos dalis. 
Teis� naudoti v�jo elektrini� park� aptarnaujan�ias 
požemines elektros kabeli� linijas. 
Elektros linij� apsaugos zonos (plotas – 0.0045 ha); 
Keli� apsaugos zonos (plotas – 0.0490 ha); 
Žem�s sklype �rengtos valstybei priklausan�ios 
melioracijos sistemos bei �renginiai (plotas – 
0.6019 ha) 
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Papildomieji teritorijos tvarkymo ir naudojimo 
režimo reikalavimai 

Nenustatoma. 

 
 

PRIVALOMIEJI TERITORIJOS TVARKYMO IR NAUDOJIMO REŽIMO REIKALAVIMAI 
 

SKLYPAS NR. 2 
 

Žem�s sklypo pagrindin� tikslin� naudojimo 
paskirtis 

Kitos paskirties žem� 

Žem�s sklypo naudojimo b�das Inžinerin�s infrastrukturos teritorijos 
Žem�s sklypo naudojimo pob�dis Susisiekimo ir inžinerini� komunikacij� 

aptarnavimo objekt� statybos 
G kodas 6, C tp 10 
Indeksas 9, C I1 
Žem�s sklypo plotas, m² 19343 
Leistinas statinio aukštis nuo žem�s paviršiaus, m 6 
Leistinas žem�s sklypo užstatymo tankis (%) 
 

0.7 (statiniais užstatyto ploto santykis su viso 
sklypo plotu). 

Leistinas žem�s sklypo užstatymo intensyvumas 
 

0.7 (vis� pastat� bendro ploto santykis su sklypo 
plotu). 

Statini� statybos zona Nenustatoma. 
Statybos riba Nustatoma. 
Statubos linija Nenustatoma. 
Komunalini� ar vietini� inžinerini� tinkl� ir pastat� 
šildymo sistem� prijungimo s�lygos 

� transformatori� pastot	 požemin�mis elektros 
kabelin�mis linijomis numatoma atvesti ir prijungti 
prie energetikos sistemos AB „Lietuvos energija“ 
330 kV perdavimo tinklo 250 MW v�jo elektrini� 
park�. 

Susisiekimo sistemos organizavimas(transporto 
srautai, skersiniai gatv�s važiuojamosios dalies 
profiliai) 

�važiavimas � sklyp� planuojamas iš privažiavimo 
kelio Nr. 80-III-8.  

Servitutai(teis� � svetim� žem�s sklyp� ar jo dal� 
suteikiama naudotis Žem�s �statymo nustatyta 
tvarka) 

- Teis� tiesti požemines ir antžemines 
komunikacijas(tarnaujantis daiktas).Sevituto kodas 
206. Plotas – neužstatyta teritorijos dalis. 
Teis� tiesti v�jo elektrini� park� aptarnaujan�ias 
požemines elektros kabeli� linijas. 
- Teis� aptarnauti požemines ir antžemines 
komunikacijas(tarnaujantis daiktas).Sevituto kodas 
207. Plotas – neužstatyta teritorijos dalis. 
Teis� aptarnauti v�jo elektrini� park� 
aptarnaujan�ias požemines elektros kabeli� linijas. 
- Teis� naudoti požemines ir antžemines 
komunikacijas(tarnaujantis daiktas). Sevituto kodas 
208. Plotas – neužstatyta teritorijos dalis. 
Teis� naudoti v�jo elektrini� park� aptarnaujan�ias 
požemines elektros kabeli� linijas. 
- Kelio servitutas – teis� važiuoti transporto 
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priemon�mis (tarnaujantis daiktas). Servituto kodas 
– 201. Servituto plotas – 512 m². 
Elektros linij� apsaugos zonos (plotas – 1.9343ha); 
Keli� apsaugos zonos (plotas – 0.1444 ha); 
Žem�s sklype �rengtos valstybei priklausan�ios 
melioracijos sistemos bei �renginiai (plotas – 
1.9343 ha) 
 

Papildomieji teritorijos tvarkymo ir naudojimo 
režimo reikalavimai 

Nenustatoma. 

 
Naujai suplanuotiems inžineriniams tinklams nustatyti servitutai ir apsaugos zonos, infrastrukt�ros 
objektams – sanitarin�s apsaugos zonos. 
Servitutas – tai teis� � svetim� nekilnojam�j� daikt�, suteikiama naudotis tuo svetimu daiktu 
(tarnaujan�iuoju daiktu), arba to daikto savininko teis�s naudotis daiktu apribojimas, siekiant užtikrinti 
daikto, d�l kurio nustatomas servitutas (viešpataujan�io daikto), tinkam� naudojim� (Lietuvos 
Respublikos civilinis kodeksas, patvirtintas LR Seimo 2000-07-18 nutarimu Nr.VIII-1864). Žem�s 
savininkas �pareigojamas, nepažeidžiant Lietuvos Respublikos žem�s �statymo 11 straipsnio reikalavim�, 
leisti jo naudojamame žem�s sklype aptarnauti bei remontuoti esamus magistralinius inžinerinius tinklus 
apsaugos zonos ribose. 

 
PLANUOJAMOS KIN�S VEIKLOS APRAŠYMAS IR VERTINIMAS 
BENDRA INFORMACIJA 

Pagal Šilut�s rajono strategin� pl�tros plano 2005-2014 II prioritet� - Darnaus žem�s �kio, pramon�s ir 
versl� vystymosi skatinim� siekiama sukurti palanki� investicijoms aplink�: 

� Patobulinti investavimo tvark�; 
� Patobulinti informacij� apie investavimo galimybes rajone ir jos sklaidos b�dus; 
� Sustiprinti bendradarbiavimo ryšius su Lietuvos ir užsienio miest� ir rajon� savivaldos 

institucijomis rengiant ir �gyvendinant bendrus projektus; 
� Sudaryti s�lygas subalansuotai rajono teritorij� ekonominei pl�trai; 
� Modernizuoti inžinerinio apr�pinimo sistem� infrastrukt�r�.(Rekonstruoti ir išpl�sti elektros 

skirstymo tinkl�. Pakeisti aukštos �tampos orines elektros perdavimo linijas � kabelines linijas; 
� Panaudoti alternatyvius energijos šaltinius.(Suplanuoti ir �traukti � savivaldyb�s bendr�j� plan� 

energijos iš alternatyvi� ir atsinaujinan�i� šaltini� generavimo objekt� ir susijusi� energijos 
tiekimo tinkl� išd�stym�. Panaudoti alternatyv� energijos šaltin� - v�jo energij�, �rengiant v�jo 
j�gaines); 

� Vykdyti žalos aplinkai prevencij�.(Rekonstruoti melioracijos �renginius). 
Šilut�s rajono savivaldyb�s vienos iš didesni� problem� yra: 

� Silpniau išvystyta turizmo sfera (silpna informavimo sistema); 
� Labai mažos užsienio investicijos; 

Nepakanka finansini�, vadybini�, darbo j�gos ir kit� resurs� spar�iai socialinei ekonominei pl�trai. Didel� 
kaimo gyvenam�j� vietovi� nykimo rizika ir pl�tros poreikio neapibr�žtumas. 
Bendrojo plano tikslai: 

� Sudaryti geresnes s�lygas investuotoj� iniciatyvai skatinti ir �gyvendinti sumanymus; 
� Efektyviai valdyti viešas socialin�s ir inžinerin�s infrastrukt�ros investicijas; 
� Skatinti polifunkcin� žem�s naudojim�. 
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Planuojamos veiklos pavadinimas: numatoma 330/30kV transformatori� pastot�s statyba. Pastot�je bus 
atvira 330kV skirstykla su valdymo pultu, 2 galios transformatoriai po 125MVA ir uždara 30kV skirstykla 
su valdymo pultu. 
Investicijos bus numatomos techninio projekto eigoje. 
Numatomos technologijos ir paj�gumai – bus numatyti techniniu projektu. 
Pastat�, infrastrukt�ros inžinerini� tinkl� bei objekt� statybai bus naudojamos statybin�s medžiagos bei 
�renginiai, sertifikuoti atitinkam� sertifikavimo institucij�. Energetiniai ištekliai: � transformatori� pastot	 
požemin�mis elektros kabelin�mis linijomis numatoma atvesti ir prijungti prie energetikos sistemos AB 
„Lietuvos energija“ 330 kV perdavimo tinklo 250 MW v�jo elektrini� park�. (real�s kiekiai nustatomi 
techniniu projektu). Pavojing� (sprogstam�, degi�, dirginan�i�, kenksming�, toksišk�, kancerogenini�, 
�sdinan�i�, infekcini�, teratogenini�, mutagenini�, radioaktyvi�j� ir kt.) medžiag� naudojimas ir 
saugojimas nenumatomas. 
Terminai: 2009-2010 metai. Eiliškumas: 2009 m. bus atliekamas teritorijos detalusis planas. Nuo 2010 m. 
bus vykdomi objekto techninis ir darbo projektai, atliekami statybos darbai ir objektas �vedamas � 
eksplotacij�. Bendras planuojamos �kin�s veiklos laikas neribotas, atskir� �rengim� eksploatacija 
priklausys nuo j� technini� charakteristik�. 

 
FIZIKIN�S TARŠOS ASPEKTAS: 

Elektromagnetinis laukas susidaro ten, kur nutiestos elektros oro linijos, prie pasto�i� ar kit� atvir�j� 
paskirstymo �rengini�. Elektromagnetin� lauk� sudaro dvi komponent�s: elektrinis ir magnetinis laukai 
(50 Hz dažnio atvir�j� elektros oro linij� sukelt� elektromagnetini� lauk� magnetinio lauko komponent� 
nenormuojama). Elektrinio lauko stipris priklauso nuo elektros oro linijos �tampos, nuo laid� tvirtinimo 
aukš�io ir nuo atstumo tarp j�. Elektrinio lauko stipris spar�iai silpn�ja, tolstant nuo elektros oro linij� ir 
kit� �rengini�. 
Leidžiami elektrinio lauko stipriai: 

� Urbanizuotose (užstatytose) teritorijose, �skaitant j� perspektyvin	 10 met� pl�tr�, ir priemiestin�je 
žaliojoje zonoje, darž� ir sod� teritorijose - 5 kV/m - buvimo trukm� neribojama.  

� Automobilini� magistralini� ar krašto keli� ruožuose, virš kuri� nutiestos elektros oro linijos - 10 
kV/m - buvimo trukm� - ne ilgiau kaip 180 min. (Likus� laik� asmuo gali b�ti aplinkoje, kur 
elektrinio lauko stipris neviršija 5 kV/m).  

� Negyvenamoje vietov�je, transporto priemon�mis prieinamose ir žem�naudos vietov�se - 15 kV/m 
- buvimo trukm� - ne ilgiau kaip 90 min. (Likus� laik� asmuo gali b�ti aplinkoje, kur elektrinio 
lauko stipris neviršija 5 kV/m).  

 
VISUOMEN�S SVEIKATOS ASPEKTAS 

Stipr�s elektriniai laukai, kurie susidaro elektros oro linij� ar kit� �rengini� zonoje, kenkia žmogaus 
organizmui. Tiesioginis elektrinio lauko poveikis priklauso nuo elektrinio lauko stiprio ir poveikio 
žmogui trukm�s (ekspozicijos). Slinkties srov�s, tekan�ios žmogaus k�nu, kai pastarasis lie�iasi su nuo 
žem�s izoliuotais dideliais daiktais, mechanizmais, mašinomis ar ilgais laidininkais. Impulsinis elektros 
išlydis prisilietus žmogui prie nuo žem�s izoliuot� konstrukcij�, mašin� korpus� ar kit� mechanizm� arba 
izoliuotam nuo žem�s žmogui prisilietus prie augal�, medži�, �žemint� konstrukcij�, mašin� ar kit� 
mechanizm�. Elektrinis laukas gali sukelti degi� medžiag� ar j� gar� mišini� gaisr� ar sprogim� d�l 
elektros išlydžio tarp žmogaus ar kokio nors daikto s�ly�io su mašinomis, mechanizmais ar 
konstrukcijomis. Elektros oro linijos priskiriamos prie aplinkos biologinio poveikio veiksni�. Sistemingas 
elektrini� lauk�, viršijan�i� didžiausias leidžiamas normas, poveikis gali sukelti funkcinius nerv� 
sistemos, širdies, kraujagysli�, endokrinin�s sistemos, taip pat tam tikrus apykaitos proces�, organizmo 
imuninio reaktyvumo ir reprodukcin�s funkcijos sutrikimus. 
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SVEIKOS GYVENAMOSIOS VEIKLOS UŽTIKRINIMO ASPEKTAS 
Siekiant apsaugoti gyventojus nuo žalingo oro linij� elektrinio lauko poveikio, turi b�ti nustatyta 
sanitarin� apsaugos zona (SAZ). Šioje zonoje ribojama ar visiškai draudžiama �kin� veikla:  

� Statyti gyvenamuosius namus, visuomeninius pastatus, išd�styti poilsio aikšteles, zonas.  
� Steigti autotransporto aptarnavimo �mones ir naftos produkt� sand�lius.  
� Sand�liuoti vis� r�ši� degi�sias medžiagas ir atlikti bet kuriuos darbus su jomis.  
� Važiuoti mašinomis ir mechanizmais, kuri� bendras aukštis su kroviniu arba be krovinio nuo kelio 

paviršiaus daugiau kaip 4,5 m.  
� Dirbti su laistymo mašinomis, kuri� �iurkšl� gali pasiekti oro linij� laidus.  
� Išd�styti ilgus, ne�žemintus laidininkus (vielines tvoras, vynuogi� ar apyni� pakabinimo 

metalinius tinklus ir kt.) vietose, prieinamose žmon�ms.  
� Vienu metu kirsti kelet� medži�, lipti � medžius, dirbti, esant stipriam v�jui, r�kui, plikledžiui (kai 

atliekami oro linij� trasos skynimo ar valymo darbai). 
Elektros oro linij� SAZ teritorijoje leidžiama: 

� Auginti žem�s �kio kult�ras, nereikalaujan�ias ilgo žmoni� buvimo jas priži�rint. 
� Išsaugoti ir eksploatuoti 330-400 kV �tampos oro linij� SAZ teritorijoje gyvenamuosius pastatus ir 

individualius žem�s sklypus su s�lyga, kad gyvenam�j� pastat� viduje ir atviroje teritorijoje 
elektrinio lauko stipriai neviršys 0,5 ir 1 kV/m atitinkamai. 

 
NORMUOJAM
 ATSTUM
 IŠLAIKYMO ASPEKTAS 

Pagrindin� apsaugos priemon� - tai sanitarin�s apsaugos zonos (SAZ) nustatymas ir griežtas vis� jos 
naudojim� reglamentuojan�i� reikalavim� vykdymas. 
Jeigu elektrinio lauko stipris viršija leidžiam� ribin� elektrinio lauko stipr�, b�tina panaudoti j� 
mažinan�ias priemones. Žmoni� buvimo vietose elektrinio lauko stipris turi b�ti mažinamas: 

� Atitolinant gyvenam�j� nam� statybos teritorijas nuo elektros oro linij�. 
� Naudojant ekranuojan�ius �rengimus ir kitas elektrinio lauko stipr� mažinan�ias priemones. 

Pastatuose su nemetalin�mis stogo dangomis, paliekamuose 330-400 kV elektros oro linij� SAZ, 
elektrinio lauko stipris gali b�ti sumažintas ant ši� pastat� stog�, ne mažiau kaip dviejose vietose �rengus 
�žemint� metalin� tinkl�. �žeminimo varža nenormuojama. 
Elektrinio lauko stipris atvirose teritorijose, esan�iose SAZ, gali b�ti sumažintas statant ekranines 
užtvaras (gelžbetonines tvoras, lyninius ekraninius �renginius) arba sodinant medžius ir kr�mus, 
aukštesnius nei 2 m.  
Viel�, kuria tveriamos ganyklos, ir kt. �rengimus, esan�ius elektros oro linij� SAZ, rekomenduojama 
nutiesti statmenai oro linij� ašiai. Kiekvienas laidininkas turi b�ti �žemintas ne mažiau kaip 3 taškuose. 
�žeminimo varža nenormuojama.  
Vykdant statybos montavimo darbus oro linij� SAZ b�tina ilgus metalinius objektus (vamzdžius, 
kabelius, ryši� linij� laidus) �žeminti ne mažiau kaip 2 taškuose, taip pat darb� vykdymo vietoje. 
�žeminimo varža nenormuojama.  
Automobili� keli� susikirtimo su 330 kV ir aukštesn�s �tampos elektros oro linijomis vietoje, kur 
elektrinio lauko stipris viršija 5 kV/m, prie apsaugos zonos rib� reikia statyti kelio ženklus, draudžian�ius 
stov�ti linij� apsaugos zonose. 
�

ERDVINIS – URBANISTINIS(KRAŠTOVAIZDŽIO FORMAVIMO) ASPEKTAS  
Pagal fizin� geografin� rajonavim� Šilut�s rajono savivaldyb� patenka � Paj�rio žemumos ir Nemuno 
deltos rajonus. Rajonas pasižymi intensyvia sumarine saul�s radiacija ir gana ilgu vegetacijos periodu. 
Silpnai banguotas reljefas ir gerai išsivyst	s hidrografinis tinklas nesudaro reikiam� s�lyg� dr�gm�s 
pertekliui susikaupti, pelki� �ia nedaug. 



ŽEM�S SKLYP� (kad. Nr. 8822/0008:122 ir 8822/0008:137) Antšyši� k., Katy�i� sen., Šilut�s r. sav. DETALUSIS PLANAS 

 

 

032-DP-TD-1.1. 12 13 -  

Šilut�s rajono savivaldyb�s bendrojo plano inžinerin�s infrastrukt�ros dalies sprendiniai tur�s ilgalaik� 
teigiam� poveik� kraštovaizdžio apsaugai, kadangi si�loma esamos �rangos rekonstrukcija, nauj� 
moderni� �rengini� statyba.  
Žem�s naudojimo poky�iai, svarbiausia žem�s �kio veiklai nenaudojam� sklyp� ir didesni� teritorij� 
atsiradimas gali b�ti esminis poveikis Šilut�s rajono kraštovaizdžiui. Poveikis gal�t� apimti apie 44 t�kst. 
ha žem�s, kurios našumas yra mažesnis kaip 32 našumo bal� ir gal�t� b�ti naudojama miškui sodinti arba 
gal�t� iš dalies savaime apaugti kr�mais ir pan. �vertinant pastar�sias nepalankias tendencijas, bendrojo 
plano kompetencijos ribose si�loma �vertinti galim� chaotišk� mišk� sodinimo ir savaiminio augimo 
sklaid� ir si�loma prevencin� priemon� – kraštovaizdžio specialieji planai bei kitos BP reglamento 
priemon�s. 
Detaliojo plano sprendini� �gyvendinimas netur�s didel�s �takos dirvožemio ištekliams ir žem�s �kio 
naudmenims, ekosistem� ir biologin�s �vairov�ms, saugom� gamtos vertybi�, gamtin�s rekreacin�s 
aplinkos bei kraštovaizdžio ekologin�ms pusiausvyroms. Transformatorin�s pastot�s �renginiai bus 
prijungti prie esam� elektros tinkl�, gamta nebus teršiama, bus sutvarkyta, aptverta teritorija, d�l ko 
pager�s kraštovaizdžio estetin� kokyb�. 
 

 
 

APLINKOSAUGINIS ASPEKTAS: 
Rajono vieš�j� infrastrukt�r� numatoma gerinti taip, kad energijos ištekliai ir energija b�t� efektyviai 
vartojami, o žalingas poveikis aplinkai sumaž�t�. Pirmiausia reikia modernizuoti inžinerinio apr�pinimo 
sistem� infrastrukt�r�. Siekiant sumažinti oro tarš�, b�tina �gyvendinti kit� uždavin� panaudoti 
alternatyvius energijos šaltinius: žali�j� (žilvi�i�) kur�, v�jo ir vandens energij�. Vystant ekonomin	 
infrastrukt�r� labai svarbu išlaikyti švari� ir sveik� aplink�, išsaugoti biologin	 ir kraštovaizdžio �vairov	. 
Tai pad�s �gyvendinti numatomas uždavinys vykdyti žalos aplinkai prevencij�, patobulinant atliek� 
surinkimo b�dus, rekonstruojant melioracijos �renginius, sutvarkant ir rekultivuojant pažeistas teritorijas. 
Atlikus Šilut�s rajono savivaldyb�s bendrojo plano inžinerin�s infrastrukt�ros sprendini� poveikio 
aplinkai vertinim�, nustatyta, kad sprendimai tur�s teigiam� poveik� aplinkai. Neigiamas poveikis yra 
nereikšmingas, trumpalaikis ir gali b�ti dar labiau sumažintas tokiomis priemon�mis: 

� laikantis Lietuvos Respublikos teis�s aktuose nustatyt� su aplinkosauga susijusi� reikalavim� ir 
proced�r� – sanitarini� apsaugos zon� nustatymo reikalavim� ir tvarkymo režim�, planuojamos 
�kin�s veiklos poveikio aplinkai vertinimo proced�r�, speciali�j� žem�s ir miško naudojimo 
s�lyg�, steb�senos (monitoringo) taisykli� ir pan.; 

� teritorijas planuojamiems infrastrukt�ros objektams, kurie numatyti netoli saugotin� teritorij�, 
parinkti specialiojo ar detaliojo planavimo metu tikslesniu masteliu. 

Neigiamas ilgalaikis poveikis gamtinei aplinkai ir kraštovaizdžiui yra realus tuo atveju, jeigu: 
- gyvenamosios vietov�s, ypa� mažos ir išsklaidytos, nebus apr�pintos geresn�s kokyb�s inžinerine 
�ranga, ypa� centralizuoto tiekimo, nuotek� tinklais; 

- gyvenam�j� nam� energetinis efektyvumas išliks žemas, namai nebus renovuoti, nuostoliai 
tinkluose ir sistemose išliks dideli. 

- kraštovaizdžio kaitos tendencijos yra užprogramuotos d�l rekomendacij� užsodinti mišk� 
menkaver�iuose žem�s �kiui sklypuose (teritorijose), nes toks principas neleidžia prognozuoti 
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tokio sodinimo proceso vyksmo ir temp� nei laike nei erdv�je. Prevencin� priemon� – 
kraštovaizdžio specialusis planas. 

Elektros �rengini� veikimas turi užtikrinti, kad neb�t� teršiamas gruntas ir vandens telkiniai, triukšmo 
lygis neviršyt� sanitarinio normatyvo, elektrinio ir magnetinio lauko intensyvumas neviršyt� ribinio 
leistinojo lygio. 
 

PRIEŠGAISRINIS ASPEKTAS: 
Pagal atsparumo ugniai kategorij� pasto�i� statiniai ir �renginiai turi b�ti �rengti vadovaujantis statybos 
techniniu reglamentu STR 2.01.04:2004 „Gaisrin� sauga. Pagrindiniai reikalavimai“, patvirtintu Lietuvos 
Respublikos aplinkos ministro 2003 m. gruodžio 24 d. �sakymu Nr. 704 (Žin., 2004, Nr. 23-720), ir 
Energetikos objekt� priešgaisrini� saugos taisykli�, patvirtint� Lietuvos Respublikos �kio ministro ir 
Lietuvos Respublikos vidaus reikal� ministro 1999 m. vasario 26 d. �sakymu Nr. 80/121 (Žin., 1999,   
Nr. 22-631), reikalavimais. 
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