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1. AIŠKINAMASIS RAŠTAS 
 
1.1. ĮVADAS 
 
Specialiojo plano organizatorius:  
Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos, Basanavičiaus g. 36/2, LT-03109, 
Vilnius. 
 
Specialiojo plano rengėjas:  
UAB "Kelprojektas" Klaipėdos skyrius, Taikos pr. 24, Klaipėda, LT-91222,  tel. 8-46-383576 (pavedimo 
sutartis 2008-02-27 d. Nr. S-113). 

 
Planuojamos teritorijos plotas: 
Planuojama teritorija apima  ∼1,6 ha plotą, kuriame yra krašto kelio Nr. 141 Kaunas – Jurbarkas – Šilutė 
– Klaipėda  185,9 km esanti sankryža su rajoniniu keliu Nr. 4262 Traksėdžiai – Šilutė. Planuojamos 
teritorijos ribos apima krašto kelio Nr. 141 Kaunas – Jurbarkas – Šilutė – Klaipėda  atkarpą nuo 185,82 
km iki 186,27  km ir rajoninio kelio Nr. 4262 Traksėdžiai – Šilutė atkarpą nuo 0,0 km iki 0,09 km. 
 

Planavimo etapai. 
 
Planavimo procesą sudaro 4 etapai. 

 
1-asis – parengiamasis etapas, kurio metu: nustatomi planavimo tikslai, parengiama ir patvirtinama 

planavimo darbų programa, prireikus atliekami tyrimai, viešai  paskelbiama  apie  priimtą  sprendimą dėl 
specialiojo plano rengimo pradžios ir planavimo tikslų, jeigu objektas nėra susijęs su įslaptinta 
informacija, visuomenės dalyvavimo  teritorijų  planavimo procese nuostatuose   nustatyta tvarka. 
 

2-asis – teritorijų  planavimo dokumento rengimo etapas, kurį sudaro: esamos būklės analizės 
stadija; koncepcijos nustatymo stadija; sprendinių konkretizavimo stadija. 
 

3-asis – sprendinių pasekmių vertinimo etapas, būtinas teritorijų planavimo dokumento sprendinių 
poveikiui nustatyti; 
 

4 – ojo – baigiamojo etapo metu atliekama viešo svarstymo su visuomene procedūra, projektas 
apsvarstomas bei suderinamas nuolatinėje statybos komisijoje. Projektas tikrinamas valstybinę teritorijų 
planavimo priežiūrą atliekančioje institucijoje, teikiamas tvirtinti bei registruoti teritorijų planavimo 
registre. 
 
Specialusis planas parengtas vadovaujantis šiomis planavimo sąlygomis: 
 

a) Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos 2008 m. vasario 27 d. 
patvirtinta specialiojo plano rengimo užduotis Nr. 6-74. 

b) Šilutės rajono Architektūros ir urbanistikos skyriaus vedėjo 2008-09-02 d. patvirtintos planavimo 
sąlygos Nr. 837 rajono lygmens specialiojo planavimo dokumentams rengti. 

c) AM Klaipėdos regiono aplinkos apsaugos departamento – 2008-06-30 sąlygos Nr. (99.14.3)-
LVA-4225; 



 

Lapas Lapų  Laida 
Aiškinamasis raštas 

 141-00-SP 2 10 O 

 

d) Klaipėdos apskrities viršininko administracijos žemės tvarkymo departamento Šilutės rajono 
žemėtvarkos skyriaus, 2008-04-03 sąlygos Nr. S5-136; 

e) VĮ „Klaipėdos regiono keliai“, 2008-04-07 sąlygos Nr. V2-577; 
f)    Valstybinė visuomenės sveikatos priežiūros tarnyba prie Sveikatos apsaugos ministerijos 

Klaipėdos visuomenės sveikatos centro Šilutės skyriaus, 2008-03-28 sąlygos Nr. (12.6.8.)-V-4-
211; 

g) Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Šilutės 
priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos Valstybinės priešgaisrinės priežiūros inspekcijos, 2008-03-26 
sąlygos Nr. 174; 

h) Akcinės bendrovės „VST“ 2008-04-01 sąlygos Nr. 05; 
i)  TEO LT, AB 2008-03-21 sąlygos Nr. 03-2-05-3-1340; 
j)  Šilutės rajono savivaldybės administracijos kaimo reikalų skyriaus 2008-03-28 sąlygos Nr. KR3-

(19.15)-165; 
k) UAB „Šilutės vandenys“, 2008-04-01 sąlygos Nr. (6.24-06)-89(S12); 
l)  UAB „Šilutės komunalininkas“, 2008-04-08 sąlygos Nr. 46; 
m) UAB „Šilutės šilumos tinklai“, 2008-03-26 sąlygos Nr. 2R-(1.16)-478. 

 
ir remiantis šių normatyvinių dokumentų reikalavimais: 

a)  LR Teritorijų planavimo įstatymas 1995 m. gruodžio 12 d., Nr. IX-1962.; aktualioji 
redakcija nuo 2007 gegužės 19 d.  

b)  Lietuvos Respublikos Aplinkos ministro 2004-05-07 d. įsakymu Nr. D1-262 patvirtintomis 
„Teritorijų planavimo sąlygų parengimo ir išdavimo taisyklėmis (Žin., 2004, Nr. 83-30280 
ir Lietuvos Respublikos Aplinkos ministro 2008-05-30 d. įsakymu Nr. D1-293 „Dėl 
planavimo sąlygų teritorijų planavimo dokumentams rengti parengimo ir išdavimo tvarkos 
aprašo“ pakeitimo. 

c)  Visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese nuostatai 1996 m. rugsėjo 18 d. 
Nr.1079, 2004 m. liepos 16 d. Nr.904. 

d) Dėl Lietuvos Respublikos vyriausybės 1996 m. rugsėjo 18 d. nutarimo nr. 1079 „Dėl 
teritorijų planavimo dokumentų projektų svarstymo su visuomene nuostatų patvirtinimo“ 
pakeitimo 2004 m. liepos 16 d. Nr. 904. 

e) Susisiekimo komunikacijų specialiųjų planų rengimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos 
Respublikos Susisiekimo ministro ir Lietuvos Respublikos Aplinkos ministro 2006 m. 
lapkričio 24 d. įsakymu Nr. 3-453/D1-549. 

f) Dėl Lietuvos Respublikos Susisiekimo ministro ir Lietuvos Respublikos Aplinkos ministro 
2006 m. lapkričio 24 d. įsakymo Nr. 3-453/D1-549 „Dėl susisiekimo komunikacijų 
specialiųjų planų rengimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo. 

g) Žemės sklypų pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties, būdų ir pobūdžių 
specifikacija. LR aplinkos ministro 2005 m. kovo 17 d. įsakymas Nr. D1-151. 

h) Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymas “Dėl žemės sklypų pagrindinės tikslinės 
žemės naudojimo paskirties, būdų ir pobūdžių specifikacijos patvirtinimo” pakeitimo 2006 
m. balandžio 13 d. Nr. D1-188. 

i) Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymas 
2005 m. birželio 21 d. Nr. X-258. 

j) Teritorijų planavimo dokumentų sprendinių poveikio vertinimo tvarkos aprašas 2004 m. 
liepos 16 d. Nr. 920. 

k)  Dėl planų ir programų strateginio pasekmių aplinkai vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo 
2004 m. rugpjūčio 18 d. Nr. 967. 

l)  Lietuvos Respublikos žemės įstatymas 1994 m. balandžio 26 d. Nr I-446. 
m)  Lietuvos Respublikos vandens įstatymas 2003 kovo 25 d. Nr. IX-1388.  
n)  Lietuvos Respublikos aplinkos oro apsaugos įstatymas 1999 m. lapkričio 4 d. Nr. VIII-

1392. 
o)  Lietuvos Respublikos statybos įstatymas 1996 m. kovo 19 d. Nr. I-1240. 
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p) Lietuvos Respublikos kelių įstatymas 2002 m. spalio 23 d. Nr. IX-1113. 
q) KTR 1.01:2008 Automobilių keliai. 
r)  “Dėl pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties nustatymo ir keitimo” 1999 m. 

rugsėjo 29 d. Nr. 1073 
s)  „Dėl specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų patvirtintų LR Vyriausybės 1992 m. 

gegužės 12 d. nutarimo Nr 343 reikalavimais. 
t) STR 2.06.01:1999 Miestų, miestelių ir kaimų susisiekimo sistemos. 
u) STR 2.07.01:2003 „Vandentiekis ir nuotekų šalintuvas. Pastato inžinerinės sistemos. Lauko 

inžineriniai tinklai“ patvirtinimo 2003 m. liepos 21 d. Nr. 390. 
v) Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatymas Nr. I-2223. Aktualioji redakcija nuo 

2005 kovo 24 d. 
w) Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymas 

1996m. rugpjūčio 15d. Nr. I-1495 (ir pakeitimo įstatymas 2000 m. balandžio 18d. Nr. VIII-
1636). 

x)  STR 2.01.01(3):1999 Higiena, sveikata, aplinkos apsauga. 
y)  „Dėl sanitarinių apsaugos zonų ribų nustatymo ir režimo taisyklių patvirtinimo“ LR 

sveikatos apsaugos ministro įsakymas 2004 m. rugpjūčio 19 d. Nr. V-586. 
z)  STR 2.01.04:2004 „Gaisrinė sauga. Pagrindiniai reikalavimai“. 
aa)  Želdinių apsaugos, vykdant statybos darbus, taisyklės, patvirtintos LR statybos ir 

urbanistikos ministerijos 1993 12 15 įsakymu Nr.214 (Žin.,1993, Nr.72-1368). 
bb)  Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas 2000 m. liepos 18 d., Nr VIII-1864. 

 
Specialusis planas atitinka šių planų sprendinius: 

1) Bendrųjų planų:  
a) Šilutės m. bendrasis planas (baigiamas rengti, patikslintas pagal Nuolatinės statybos 

komisijos pastabas). 
2) Detaliųjų planų:  

a) Šilutės r. sav., Saugų sen., Traksėdžių k., kad. Nr. 8857/0010:34. detalusis planas 
(Užsakovas – Viktoras Aleknas, plano rengėjas - UAB „Germeda“). 

3) Specialiųjų planų:  
a) Šilutės rajono miškų išdėstymo žemėtvarkos schema, patvirtinta Klaipėdos apskrities 

viršininko 2005-02-15 įsakymu Nr. 13.6-516. 
b) Saugų kadastro vietovės žemės reformos žemėtvarkos projektas, patvirtintas Klaipėdos 

apskrities viršininko 2008-04-15 įsakymu Nr. 4-25.39-(1.3). 
 
1.2. PLANAVIMO TIKSLAI IR UŽDAVINIAI. KONCEPCIJOS NUSTATYMAS 

 
1. Tikslai ir uždaviniai: 

Parengti pirminius techninius sprendimus esamai sankryžai rekonstruoti į žiedinę, sankryžos 
žemės sklypo riboms suformuoti ir rezervuoti, nustatyti visuomenės poreikiams reikalingos žemės plotą 
(nustatant ar pakeičiant planuojamos teritorijos naudojimo ir tvarkymo režimą). 

 
2. Koncepcijos nustatymas: 

Specialiojo plano koncepciją nusako specialiojo plano tikslai ir uždaviniai. 
Specialiojo plano tikslas: 
Žiedinės sankryžos žemės sklypų ribų suformavimas, vadovaujantis Šilutės miesto bendruoju 

planu. 
Uždaviniai: 

1. Suformuoti žemės sklypus žiedinės sankryžos įrengimui ir nustatyti jiems teritorijos 
tvarkymo ir naudojimo režimo parametrus: naudojimo būdą ir pobūdį, susisiekimo sistemos 
organizavimą. 
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1.3. ESAMOS PADĖTIES ANALIZĖ 
 
1. Vieta. 

Planuojama teritorija yra šiauriniame Šilutės miesto pakraštyje, Traksėdžių kaime.  
 
2. Savininkai. 

Planuojama teritorija yra valstybinės žemės plotas. 
 

3. Teritorijos užstatymas. 
Planuojama teritorija neužstatyta pastatais. 

 
4. Gretimybės. 

Planuojama teritorija yra išsidėsčiusi Šilutės m. šiaurinėje dalyje, iš šiaurės vakarų pusės ribojasi su 
nuosavybės teise įregistruotais  sklypais (naudojimo paskirtis: žemės ūkio (4 sklypai, kadastriniai Nr. 
88570011157, 88570011110, 88570011175 ir 8857001180, ) ir kitos paskirties (1 sklypas, kadastrinis Nr. 
88570011151), iš šiaurės rytų – su nuosavybės teise įregistruotais sklypais (naudojimo paskirtis: žemės 
ūkio (1 sklypas, kadastrinis Nr. 88570010018) ir komercinės paskirties (2 sklypai, Nr. 88570010020 ir  
88570010037), iš pietryčių pusės – su nuosavybės teise įregistruotais sklypais (naudojimo paskirtis: 
žemės ūkio (2 sklypai, Nr. 88570010034 ir 88570010023), iš pietvakarių  pusės – su nuosavybės teise 
įregistruotais sklypais (naudojimo paskirtis: kita (1 sklypas, Nr. 88570011082) 

Su planuojama teritorija besiribojantys nuosavybės teise įregistruoti sklypai yra įtraukti į 
specialiojo plano pagrindinį brėžinį, remiantis VĮ „Registrų centras“ pateikta planuojamos teritorijos 
kadastrinio žemėlapio ištrauka.  
 
5. Inžineriniai tinklai. 

5.1. Elektros tinklai. 
Planuojamoje teritorijoje yra nutiesta 10 kV kabelinė elektros linija. 
 

5.2. Šilumos tinklai. 
Planuojamoje teritorijoje nėra šilumos tinklų.  
 

5.3. Vandentiekio tinklai. 
Planuojamoje teritorijoje nėra vandentiekio tinklų.  
 

5.4. Nuotekų tinklai. 
Planuojamoje teritorijoje nėra nuotekų tinklų.  
 

5.5. Ryšiai. 
Planuojamoje teritorijoje yra esami ryšio tinklai. 
 

5.6. Dujotiekio tinklai. 
Planuojamoje teritorijoje nėra dujotiekio.  

1.4. SPRENDINIAI 

1. Paskirtis. 
Planuojamoje teritorijoje suformuoti žemės sklypai žiedinės sankryžos statybai, tikslinė paskirtis – 

kitos paskirties žemė. Naudojimo būdas – inžinerinės infrastruktūros teritorijos. Naudojimo pobūdis – 
susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridoriams.  
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2. Sklypų suformavimas. 
 Šiuo metu esamų kelių ( Kaunas – Jurbarkas – Šilutė – Klaipėda  ir Traksėdžiai – Šilutė) kelio 
juostos neužtenka žiedinės sankryžos įrengimui, dėl ko yra rengiamas specialusis planas, kuriuo 
numatoma parengti pirminius sprendinius esamai sankryžai rekonstruoti į žiedinę, sankryžos žemės 
sklypo riboms suformuoti ir rezervuoti, nustatyti visuomenės poreikiams reikalingos žemės plotą 
(nustatant ar pakeičiant planuojamos teritorijos naudojimo ir tvarkymo režimą).  

Suformuoti 2 papildomi inžinerinės infrastruktūros teritorijos  sklypai laisvame valstybinės žemės 
fonde 221 m2 ir 542 m2 ploto  ir vienas 240 m2 ploto sklypas privačioje žemėje.  

Sklypai suformuoti atsižvelgiant į greta esančių žemės sklypų ribas, nepažeidžiant tų sklypų 
naudotojų ar nuomotojų interesų.  

3. Teritorijos užstatymas. 
Šiuo metu kelio apsaugos zonoje gyvenamųjų namų ir visuomeninių pastatų nėra. 
Kelių apsaugos zonose draudžiama statyti gyvenamuosius namus ir visuomeninius pastatus, kurie 

nesusiję su transporto ir keleivių aptarnavimu. 
Suplanuota žedinė sankryža jungs III kategorijos krašto kelią Nr.141 Kaunas-Jurbarkas-Šilutė-

Klaipėda ir rajoninį kelią Nr. 4262 Traksėdžiai - Šilutė (žr. pagrindinį brėžinį). Iš planuojamos teritorijos 
pietvakariuose ir šiaurės vakaruose esančių gyvenamųjų namų teritorijos pusės suformuoti pėsčiųjų takai į 
šiaurės rytų pusėje esančią degalinę su maisto ir kitų prekių parduotuve. Numatomas sankryžos ir jos 
prieigų  apšvietimas. 

4. Inžineriniai tinklai. 
Esamų miesto infrastruktūros inžinerinių tinklų naudojimo ir tvarkymo reikalavimai. 
Esami inžineriniai tinklai turi būti aptarnaujami ir naudojami vadovaujantis Lietuvos Respublikoje 

galiojančiais įstatymais, statybos techniniais reglamentais, specialiosiose žemės ir miško naudojimo 
sąlygose LRV Nutarimo Nr. 343 1992 05 12 nustatytais apsaugos zonų reikalavimais. 

4.1. Elektros tinklai. 
Planuojamoje teritorijoje esama 10kV elektros kabelinė linija netrukdo žiedinės sankryžos 

įrengimui ir nenumatoma iškelti. 
Numatomi žiedinės sankryžos ir jos prieigų apšvietimo tinklai. 
Sprendiniai bus pateikiami techniniame projekte pagal AB „VST“ išduotas sąlygas. 
Šiems tinklams nustatomos apsaugos zonos pagal LRV nutarimą Nr. 343 VI Elektros linijų 

apsaugos zonos.  

4.2. Šilumos tinklai. 
Planuojamoje teritorijoje šilumos tinklai nenumatomi.  

 
4.3. Vandentiekio tinklai. 

Planuojamoje teritorijoje vandentiekio tinklai nenumatomi.  
 
4.4. Nuotekų tinklai. 

Planuojamoje teritorijoje buitinių nuotekų tinklai nenumatomi.  
Lietaus nuotekų nuvedimas numatomas į šalia sankryžos esantį atvirą lietaus drenažinį griovį 

pagal UAB „Šilutės komunalininkas“ išduotas sąlygas. 
 
4.5. Ryšiai. 

Planuojamoje teritorijoje ryšių linijų rekonstravimą siūloma spręsti techniniu projektu pagal TEO 
LT, AB išduodamas sąlygas. 

Šiems tinklams nustatomos apsaugos zonos pagal LRV nutarimą Nr.343 I Ryšių linijų apsaugos 
zonos. 
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4.6. Dujotiekio tinklai. 

Planuojamoje teritorijoje dujotiekio tinklai nenumatomi. 
Naujai suplanuotiems inžineriniams tinklams nustatomi servitutai ir apsaugos zonos bus teisiškai 

įforminti žemių paėmimo visuomenės poreikiams projekte. 

Servitutas – tai teisė į svetimą nekilnojamąjį daiktą, suteikiama naudotis tuo svetimu daiktu 
(tarnaujančiuoju daiktu), arba to daikto savininko teisės naudotis daiktu apribojimas, siekiant užtikrinti 
daikto, dėl kurio nustatomas servitutas (viešpataujančio daikto), tinkamą naudojimą (Lietuvos 
Respublikos civilinis kodeksas, patvirtintas LR Seimo 2000-07-18 nutarimu Nr.VIII-1864). Žemės 
savininkas įpareigojamas, nepažeidžiant Lietuvos Respublikos žemės įstatymo 11 straipsnio reikalavimų, 
leisti jo naudojamame žemės sklype aptarnauti bei remontuoti esamus magistralinius inžinerinius tinklus 
apsaugos zonos ribose. 

Suformuotų sklypų tvarkymo režimai bei pagrindiniai rodikliai pateikti pagrindiniame brėžinyje. 
      
1.5. APLINKOS APSAUGOS DALIS 

 
Vietovė 

Planuojama teritorija yra išsidėsčiusi Šilutės m. šiaurinėje dalyje, iš visų pusių ribojasi su 
nuosavybės teise įregistruotais  sklypais. Papildomų žiedinei sankryžai reikalingų žemės sklypų ribos bei 
sklypų plotai nustatomi pagal specialiojo plano sprendinius, nustatomos žemės naudojimo sąlygos ir 
veiklos apribojimai inžinerinių tinklų apsaugos zonoje.  

Planuojamoje teritorijoje numatyta nutiesti pėsčiųjų takus, įrengti sankryžos apšvietimą, 
rekonstruoti ryšio tinklus. Planuojamoje teritorijoje saugomų teritorijų nėra. Planavimo eigoje įvertintos 
kelių bei inžinerinių tinklų apsaugos zonos. 

1.5.1. Nuosavybę patvirtinančių dokumentų, kuriuose nurodyta tikslinė žemės naudojimo paskirtis, 
nustatytos specialiosios žemės naudojimo sąlygos 

Rekonstruojamos sankryžos žemės sklypas priklauso valstybiniam žemės fondui. Patvirtinus 
specialųjį planą, planuojamai teritorijai bus suformuotas visos žiedinės žemės sklypas. Žemės sklypo 
naudojimo būdas ir pobūdis: inžinerinės infrastruktūros teritorijos, susisiekimo ir inžinerinių tinklų 
koridoriams. Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos yra Vyriausybės įsteigta 
institucija, organizuojanti bei koordinuojanti valstybinės reikšmės kelių atkūrimą, priežiūrą bei plėtrą. 

1.5.2. Informacija apie esamą žemėnaudą 
Šiuo metu esamos kelio juostos neužtenka žiedinės sankryžos įrengimui, dėl ko yra rengiamas 

specialusis planas, kuriuo numatoma parengti pirminius sprendinius esamai sankryžai rekonstruoti į 
žiedinę, sankryžos žemės sklypo riboms suformuoti ir rezervuoti, nustatyti visuomenės poreikiams 
reikalingos žemės plotą (nustatant ar pakeičiant planuojamos teritorijos naudojimo ir tvarkymo režimą). 
Planuojamos teritorijos žemės naudojimo būdas – inžinerinės infrastruktūros teritorijos, naudojimo 
pobūdis – susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridoriams. Sankryžos rekonstravimo specialiajame plane 
visuomenės poreikiams numatoma rezervuoti 763 m2 valstybinės žemės sklypą ir 240 m2 ploto privačios 
žemės sklypą, pakeičiant jų naudojimo būdą ir pobūdį: į inžinerinės infrastruktūros teritorijos, 
susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridoriams. 

Specialus planas rengiamas bendram apie 1,6 ha žemės sklypo plotui.  

1.5.3. Informacija apie vietovės infrastruktūrą 
Rekonstruojamas objektas priklauso susisiekimo infrastruktūrai. Numatoma rekonstruoti sankryža 

yra Šilutės miesto šiaurinėje dalyje (krašto kelio Nr. 141 Kaunas-Jurbarkas-Šilutė-Klaipėda 185,9 km 
esanti sankryža su rajoniniu keliu Nr. 4262 Traksėdžiai -Šilutė). 

Planuojamų rekonstravimo darbų tikslas - pagerinti autotransporto ir pėsčiųjų eismo sąlygas ir 
sumažinti avaringumą Šilutės mieste, įrengiant žiedinę sankryžą. Sankryžos apšvietimo sistemą 
numatoma prijungti prie esamo gatvių apšvietimo tinklo. 
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1.5.4. Esamas teritorijos apsaugos statusas 

Rekonstruojama sankryža yra Šilutės miesto šiaurinėje dalyje ir nepatenka į saugomų teritorijų 
zonas. Objekto valdytojas – Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos. 

Rekonstruojamo objekto sklype saugotinų objektų ir augalų nėra. 

1.5.5. Europos ekologinio tinklo Natura 2000 teritorijos gamtosauginiai tikslai 
Ekologinio tinklo Natura 2000 gamtosauginiai tikslai - padėti užtikrinti biologinę įvairovę, 

apsaugant natūralias buveines ir laukinę fauną bei florą europinėje valstybių narių teritorijoje. 
Planuojama teritorija nepatenka į ekologinio tinklo Natura 2000 teritorijos ribas. 

1.5.6. Informacija apie vietovėje esančias nekilnojamąsias kultūros vertybes 
Rekonstruojamos sankryžos gretimybėse ir aplinkinėje teritorijoje, saugotinų nekilnojamųjų 

kultūros vertybių ar jų fragmentų, įregistruotų kultūros vertybių registre, nėra. 

1.5.7. Nustatytos sanitarinės apsaugos zonos (SAZ) ribos, atstumai nuo taršos šaltinio iki 
gyvenamosios ir rekreacinės aplinkos 

Vadovaujantis 2004-18-19 LR sveikatos apsaugos ministro įsakymu Nr.V-586 „Dėl sanitarinių 
apsaugos zonų ribų nustatymo ir režimo taisyklių patvirtinimo“ (Žin. 2004, Nr.134-4878) planuojamai 
ūkinei veiklai sanitarinės apsaugos zonos nenustatomos.  

Keliams nustatomos apsauginės zonos pagal Specialiąsias žemės ir miško naudojimo sąlygas. 
Vadovaujantis Specialiosiomis žemės ir miško naudojimo sąlygomis, nuo kelio briaunų į abi 
puses nustatomos šios kelių apsaugos zonos: 
Nuo krašto kelių po  50 metrų; 
Nuo rajoninių kelių po  20 metrų. 

Specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų 3.2. skyriuje nurodyta, kad kelių apsaugos zonas 
miestuose, kaimo gyvenamosiose vietovėse įstatymų nustatyta tvarka gali tikslinti Lietuvos Respublikos 
teritorijų planavimo įstatyme numatyti planavimo organizatoriai, turintys teisę tvirtinti teritorijų 
planavimo dokumentus (bendruosius, detaliuosius, specialiuosius planus). 

Artimiausi gyvenamosios paskirties žemės sklypai yra vakarų pusėje 10 metrų atstumu nuo 
rekonstruojamos sankryžos. Planuojamos rekonstruoti sankryžos žemės sklypas, patenkantis į specialiojo 
plano galiojimo ribas, iš šiaurės rytų ribojasi su komercinės paskirties objektų teritorijomis (kad. Nr. 
8857/0010:37; Nr. 8857/0010:20) Iš kitų pusių planuojama teritorija ribojasi su privatiems asmenims 
priklausančiais žemės sklypais, kurių pagrindinė tikslinė žemės naudojimo paskirtis ir būdas: žemės ūkio 
ir kita.  

1.5.8. Informacija apie urbanizuotas teritorijas, gyventojų skaičių 
Rekonstruojama sankryža yra Šilutės miesto šiaurinėje dalyje. Šilutės mieste 2008 metų statistikos 

duomenimis gyveno 20945 gyventojai. Artimiausia rekonstruojamai sankryžai tankiau apgyvendinta 
teritorija yra už 0,7 km pietvakarių kryptimi esantis Šilojų gatvės gyvenamųjų namų kvartalas. Vakarų 
pusėje rekonstruojama sankryža ribojasi  su gyvenamosios paskirties teritorija, kurioje gali gyventi 3 – 4 
žmonės.  

1.5.9. Planuojama ūkinė veikla. 
 
Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas: vadovaujantis Statistikos departamento prie LRV 

direktoriaus 2007-10-31 įsakymu Nr.DĮ-266 “Dėl Ekonominės veiklos rūšių klasifikatoriaus 
patvirtinimo” (Žin., 2007. Nr. 119-4877),  pareiškiama ūkinė veikla priskiriama: 

 
H sekcija TRANSPORTAS IR SAUGOJIMAS 
52.21.40 Gatvių, kelių, tiltų, tunelių eksploatavimas 
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Pavojingų (sprogstamų, degių, dirginančių, kenksmingų, toksiškų, kancerogeninių, ėsdinančių, 
infekcinių, teratogeninių, mutageninių, radioaktyviųjų ir kt.) medžiagų naudojimas ir saugojimas 
nenumatomas. 

Sankryžos rekonstravimui numatomos naudoti šios žaliavos ir medžiagos: gamtinis smėlis, 
dolomitinė skalda, asfaltbetonio mišiniai, betoniniai pėsčiųjų tako borteliai, granitiniai sankryžos žiedo 
bortai, saugos salelių betoninės trinkelės ir dirvožemis. 

Sankryžos eksploatacijos metu bus naudojamos apšvietimo lempos, elektros energija ir statybinės 
medžiagos einamiesiems kelio remontams. 

Žaliavų ir medžiagų kiekiai bus paskaičiuoti rekonstravimo techniniame projekte. 
Planuojama veikla, įvykdžius sankryžos rekonstravimo darbus nesikeis – susisiekimo inžinerinės 

infrastruktūros eksploatavimas. 
Planuojamos veiklos metu produkcija nebus gaminama. Eksploatuojant sankryžą, elektros energija bus 

naudojama tik sankryžos apšvietimui. 
Žiedinėje sankryžoje numatoma įrengti šviestuvus, pratęsiant apšvietimą ir į žiedinę sankryžą 

įsijungiančiuose keliuose.  
Sankryžos rekonstravimo pagrindiniai sprendiniai pateikti specialiojo plano pagrindiniame 

brėžinyje. 
 

   Veiklos vykdymo terminai ir eiliškumas, jos vykdymo trukmė. 
 

Pirmas etapas - planuojamos teritorijos specialusis planas. Antrame etape bus rengiamas 
rekonstravimo techninis projektas. Trečiame etape - vykdomi rekonstravimo darbai. Sankryžos 
rekonstravimo darbų apimtys preliminariai vertinamos 8 mėnesių darbu. Projektinis rekonstruotos 
sankryžos važiuojamosios kelio dangos eksploatacijos laikotarpis - 20 metų. 

 
1.5.11. Galimo poveikio šaltiniai 

 
Atliekos. 

Objekto statybos darbų metu susidaręs statybinis laužas (nedideli nufrezuotos asfaltbetonio 
dangos kiekiai) bus išvežamas į UAB „Šilutės automobilių keliai“ statybinių medžiagų sandėliavimo 
aikštelę.  

 
Pavojingos medžiagos 

Planuojamoje ūkinėje veikloje nenumatomas pavojingų medžiagų naudojimas ir saugojimas. 
Planuojamoje ūkinėje veikloje nenumatomas radioaktyviųjų medžiagų naudojimas ir saugojimas. 
 

Kiti faktoriai. 
Planuojama ūkinė veikla nesukels triukšmo (išskyrus objekto rekonstravimo laikotarpį), 

vibracijos, šviesos, šilumos, jonizuojančiosios ir nejonizuojančiosios spinduliuotės. 
Planuojama ūkinė veikla neturės neigiamo poveikio gyvenamajai ar rekreacinei aplinkai ar 

gyventojų sveikatai. 
 
Vanduo. 

Lietaus nuotekos numatomos išleisti į šalia sankryžos esantį atvirą lietaus drenažinį griovį pagal 
UAB „Šilutės komunalininkas“ išduotas sąlygas. 

 
Aplinkos oras. 

Ūkinės veiklos metu (vykdant rekonstravimo darbus ir eksploatuojant objektą) į aplinkos orą 
pateks sekantys teršalai: anglies (II) oksidas, azoto (IV) oksidas, kietosios dalelės (suodžiai), sieros (IV) 
oksidas, angliavandeniliai.Visi šie teršalai į aplinkos orą pateks iš įrenginių su vidaus degimo varikliais. 

Rekonstravimo metu, į aplinkos orą, taip pat pateks ir neorganinės dulkės. Kadangi rekonstravimo 
darbai - trumpalaikio poveikio šaltinis, tai skaičiuojami buvo tik aplinkos oro teršalai, susidarantys 
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eksploatuojant sankryžą. Paskaičiuota teršalų koncentracija aplinkos ore 15 metrų atstumu nuo 
važiuojamosios dalies neviršys ribinių verčių. 
 
Dirvožemis. 
 
Vykdoma ūkinė veikla neigiamo poveikio dirvožemio taršai ir erozijai neturės. Įrengus žiedinę sankryžą, 
kelio sankasos šlaitai bus sutvirtinti dirvožemiu ir užsėti žole. Šios priemonės sumažins dirvožemio 
erozijos tikimybę. 

 
1.5.12. Numatomos poveikio sumažinimo priemonės 
 

Papildomos poveikio sumažinimo priemonės nėra numatytos, nes sankryžos rekonstravimas 
sumažins neigiamą poveikį aplinkai planuojamoje teritorijoje. Eismo saugumo priemonių įrengimas 
planuojamoje teritorijoje nepablogins poveikio aplinkai. 

 Lauko inžineriniams tinklams nustatomos apsaugos zonos. Susikirtimuose su keliais ir kitais 
inžineriniais tinklais naujai klojami inžineriniai tinklai tiesiami dėkluose. Inžinerinių tinklų ašis 
požeminėje dalyje 0,3 m atstumu virš tinklų pažymima įspėjamaja juosta.  

 
1.6. SPRENDINIŲ PASEKMIŲ VERTINIMAS 
 

Parengto specialiojo plano sprendinių pasekmių poveikio vertinimas atliktas vadovaujantis LR 
Vyriausybės 2004-07-16 nutarimu Nr. 920 „Dėl teritorijų planavimo dokumentų sprendinių poveikio 
vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“. 

 

TERITORIJŲ PLANAVIMO DOKUMENTŲ SPRENDINIŲ POVEIKIO VERTINIMO LENTELĖ 
 
 1. Teritorijų planavimo dokumento organizatorius 

Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos, Basanavičiaus g. 36/2 
LT – 03109 Vilnius, el. paštas info@lra.lt, tel. (85) 2329600, faksas (85) 2329609 

 2. Teritorijų planavimo dokumento rengėjas 
UAB „Kelprojektas“ Klaipėdos skyrius, Taikos per. 24, LT-91222 Klaipėda, 
El. paštas klaipeda@kelprojektas.lt, tel. (846) 383576 

 3. Teritorijų planavimo dokumento pavadinimas 
Krašto kelio Nr. 141 Kaunas-Jurbarkas-Šilutė-Klaipėda 185,9 km esančios sankryžos su 
rajoniniu  keliu Nr. 4262 Traksėdžiai - Šilutė rekonstravimo specialusis planas  

 4. Ryšys su planuojamai teritorijai galiojančiais teritorijų planavimo dokumentais 
Šilutės rajono bendrasis planas 
 Šilutės r. sav., Saugų sen., Traksėdžių k., kad. Nr. 8857/0010:34. detalusis planas 
Šilutės rajono miškų išdėstymo žemėtvarkos schema 
Saugų kadastro vietovės žemės reformos žemėtvarkos projektas (IV etapo 1 ir 2 dalis). 

 5. Ryšys su patvirtintais ilgalaikiais ar vidutinės trukmės strateginio planavimo dokumentais 
Lietuvos automobilių kelių direkcijos  prie Susisiekimo ministerijos 2002-2015 metų Lietuvos 
Respublikos valstybinės reikšmės kelių priežiūros ir plėtros programa 

6. Status quo situacija 
Projekto įgyvendinimas reikalingas dėl sudėtingų eismo sąlygų (2 šalia viena kitos esančios 
sankryžos) pagerinimo  ir avaringumo sumažinimo šioje sankryžoje  

 7. Tikslas, kurio siekiama įgyvendinant teritorijų planavimo sprendinius 
Planavimo tikslas – parengti pirminius techninius sprendinius, esamai sankryžai rekonstruoti 
į žiedinę sankryžą, sankryžos žemės sklypo riboms suformuoti ir rezervuoti, nustatyti 
visuomenės poreikiams reikalingos žemės plotą, numatant ar pakeičiant planuojamos 
teritorijos naudojimo ir tvarkymo režimą.  
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 8. Galimo sprendinių poveikio vertinimas (pateikiamas apibendrintas poveikio aprašymas ir 
įvertinimas) 
Įgyvendinus specialiajame plane numatytus sprendimus, sumažės autoįvykių skaičius, nes 
važiuojantys šalutiniu keliu negalės dideliu greičiu įsijungti į  pagrindinį kelią 
Vertinimo aspektai Teigiamas (trumpalaikis, 

ilgalaikis) poveikis 
Neigiamas (trumpalaikis, 
ilgalaikis) poveikis 

Sprendinio poveikis:   
teritorijos vystymo darnai 
ir (ar) planuojamai 
veiklos sričiai 

Teigiamas ilgalaikis. Tiesioginio 
poveikio planuojamos teritorijos 

plėtrai nebus, tačiau bus 
saugesnis eismas sankryžoje. 

Neigiamas ilgalaikis. 
Autotransportui, važiuojančiam 

nuo Klaipėdos link Šilutės, 
įvažiavimas  į degalinę bus 

galimas tik per žiedinę sankryžą. 
ekonominei aplinkai Teigiamas ilgalaikis. Nebus 

susidarančių autotransporto 
kamščių sankryžoje autoavarijų 

tyrimo ir apiforminimo metu. 
Bus saugesnė gyvenamoji 

aplinka. 

Pramonės, žemės ūkio, kitų ūkio 
sektorių struktūrai bei joms 

skirtų teritorijų fondui projektas 
neigiamos įtakos neturės. Žemės 

ūkio naudmenų fondas 
nesumažės. Sprendinių įgyven-
dinimas savivaldybės biudžetui 

įtakos neturės. 
socialinei aplinkai Teigiamas ilgalaikis. 

Bus saugesnis autotransporto ir 
pėsčiųjų eismas sankryžoje, 

numatomas sankryžos 
apšvietimas ir pėsčiųjų takų 
įrengimas palei kelią Nr 141. 

Sprendinių įgyvendinimas vietos 
savivaldos ar vietos 

bendruomenės raidai, švietimui, 
kultūrai ir sveikatos apsaugai 

įtakos neturės. 
 

Neigiamas trumpalaikis. 
Statybos metu padidėjusi tarša. 

Neigiamas ilgalaikis. 
Autotransportui, važiuojančiam 

nuo Klaipėdos link Šilutės, 
įvažiavimas  į degalinę bus 

galimas tik per žiedinę sankryžą. 

 9. 

gamtinei aplinkai ir 
kraštovaizdžiui 

Teigiamas ilgalaikis. Sutvarkius 
sankryžą ir jos prieigas 

pagražės bendras teritorijos 
vaizdas (granitinės trinkelės 

sankryžos salelėse ir 
važiuojamos dalies kraštuose, 
visos sankryžos apšvietimas ir 

pėsčiųjų takai). 

Trumpalaikis neigiamas poveikis 
kraštovaizdžiui numatomas 

sankryžos rekonstravimo metu. 

Siūlomos alternatyvos 
poveikis: 

  

teritorijos vystymo darnai 
ir (ar) planuojamai 
veiklos sričiai 

- - 

ekonominei aplinkai - - 
socialinei aplinkai - - 

 10. 

gamtinei aplinkai ir 
kraštovaizdžiui 

- - 

 
 


