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Teritorij� planavimo dokumentas: 

Žem�s sklyp�, kuri� kadastriniai Nr. 8820/0012:213 ir 
8820/0012:214, Šilut�s r. sav., Juknai�i� sen., Vyži� k., 
detalusis planas 

Planavimo organizatoriai: 

Linas Bakšys ir Vilius Bakšys, 
Užuov�jos g. 7, LT-62143 Alytus 
 

 

 
AIŠKINAMASIS RAŠTAS 

1. BENDRIEJI DUOMENYS 

Teritorij� planavimo dokumentas:  Žem�s sklyp�, kuri� kadastriniai Nr. 8820/0012:213 ir 8820/0012:214,  
Šilut�s r. sav., Juknai�i� sen., Vyži� k., detalusis planas.  
 

Planavimo organizatoriai: Linas Bakšys ir Vilius Bakšys, Užuov�jos g. 7, LT-62143 Alytus. 
 

Projekto rengimo pagrindas: Šilut�s rajono savivaldyb�s tarybos sprendimas, 2007-11-15, Nr. T1-290; Šilut�s 
rajono savivaldyb�s administracijos direktoriaus �sakymas, 2007-11-27, Nr. A1-1133; Detaliojo teritorij� planavimo 
organizatoriaus teisi� ir pareig� perdavimo sutartis, 2007-11-28, Nr. Ar. RS-(9.40)-1179; planavimo s�lygos 
detaliojo planavimo dokumentui rengti, 2008-01-09, Nr. 09-603. 
 

Detaliojo planavimo tikslai: Sklyp� padalinimas; atidalint� sklyp� paskirties keitimas � kit� paskirt�, nustatant 
inžinerin�s infrastrukt�ros teritorijos naudojimo b�d� v�jo j�gaini� statybai; speciali�j� žem�s naudojimo s�lyg� 
nustatymas.  

 

2. ESAMOS B�KL�S ANALIZ� 
          Planuojama teritorija- žem�s sklypai kuri� kadastriniai Nr. 8820/0012:213 ir 8820/0012:214, yra Šilut�s r. sav., 
Juknai�i� seni�nijoje, Vyži� kaime 1,2 km atstumu � Pietus nuo Juknai�i� gyvenviet�s. Bendras planuojamos 
teritorijos (žem�s sklyp�) plotas- 2,7311 (1,2146 ir 1,5165) ha. Sklyp� reljefas yra lygus, su nuolydžiu Piet� 
kryptimi. Baltijos aukš�i� sistemoje absoliutin�s altitud�s kinta nuo 14,0 iki 12,0 m (sklypas kad. Nr. 8820/0012:213) 
ir nuo 13,0 iki 10,0 m (sklypas kad. Nr. 8820/0012:214). Vis� planuojam� žem�s sklyp� plot� sudaro žem�s �kio 
naudmenos (pievos ir ganyklos), pastat� ir želdini� žem�s sklypuose n�ra. Žem�s naudojimo apribojimai 
(specialiosios žem�s naudojimo s�lygos) nurodyti žem�s sklyp� kadastro duomen� lentel�se.  
 

Žem�s sklypo, kadastrinis Nr. 8820/0012:213, kadastro duomenys: 
1. Žem�s sklypo adresas Šilut�s r. sav., Vyži� k. 
2. Kadastrinis adresas 8820/0012:213 Juknai�i� k. v. 
3. Žem�s naudojimo paskirtis Žem�s �kio 
4. Naudojimo b�das Kiti žem�s �kio paskirties sklypai 
5. Bendras žem�s sklypo plotas 1,2146 ha 
6. Žem�s �kio naudmen� (pievos ir 

ganyklos) plotas 
 
1,1950 ha 

7. Vandens telkini� plotas 0,0196 ha 
8. Matavim� tipas Žem�s sklypas suformuotas atliekant kadastrinius matavimus 
9. Nuosavyb� Nuosavyb�s teis�. Savininkas: Linas Bakšys. 

�registravimo pagrindas: Dovanojimo sutartis, 2007-04-07, Nr. 4124. 
10. Kitos daiktin�s teis�s (servitutai) �raš� n�ra 
11. Specialiosios žem�s naudojimo 

s�lygos 
II. Keli� apsaugos zonos, plotas 0,211 ha 
XXI. Žem�s sklype �rengtos valstybei priklausan�ios melioracijos 
sistemos bei �renginiai, plotas 1,2146 ha; 
XXIX. Vandens telkini� apsaugos juostos ir zonos, plotas 0,0037 ha. 

12. Kita informacija �raš� n�ra. 
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Žem�s sklypo, kadastrinis Nr. 8820/0012:214, kadastro duomenys: 
1. Žem�s sklypo adresas Šilut�s r. sav., Vyži� k. 
2. Kadastrinis adresas 8820/0012:214 Juknai�i� k. v. 
3. Žem�s naudojimo paskirtis Žem�s �kio 
4. Naudojimo b�das Kiti žem�s �kio paskirties sklypai 
5. Bendras žem�s sklypo plotas 1,5165 ha 
6. Žem�s �kio naudmen� (pievos ir 

ganyklos) plotas 
 
1,5165 ha 

7. Matavim� tipas Žem�s sklypas suformuotas atliekant kadastrinius matavimus 
8. Nuosavyb� Nuosavyb�s teis�. Savininkas: Ronaldas Bakšys. 

Juridinis pagrindas: Dovanojimo sutartis, 2008-08-04, Nr. 7657. 
9. Kitos daiktin�s teis�s (servitutai) �raš� n�ra 
10. Specialiosios žem�s naudojimo 

s�lygos 
II. Keli� apsaugos zonos, plotas 0,1843 ha 
XXI. Žem�s sklype �rengtos valstybei priklausan�ios melioracijos 
sistemos bei �renginiai, plotas 1,5165 ha. 

11. Kita informacija �raš� n�ra. 
 

           Planuojama teritorija – žem�s sklypai, kuri� kadastriniai Nr. 8820/0012:213 ir Nr. 8820/0012:214, nesiriboja 
su gyvenamosiomis teritorijomis, viešosios paskirties pastat� ar kit� �kin�s veiklos objekt� gretimose teritorijose 
n�ra. Artimiausios gyvenamosios teritorijos- pavien�s Vyži� kaimo sodybos ir Juknai�i� gyvenviet� nepatenka � 
planuojamos �kin�s veiklos poveikio zon�. Planuojami žem�s sklypai betarpiškai ribojasi su vietin�s reikšm�s keliais 
ir žem�s �kio paskirties žem�s sklypu (kadastrinis Nr. 8820/0012:165), kurio savininkas yra Lietuvos Respublika, 
nuomininkas- Šilut�s rajono agroserviso kooperatyvas „Juknai�i� rapsas“.       
          Planuojami žem�s sklypai yra 6,7 km atstumu nuo Šilut�s r. sav., Armal�n� kaime esan�io Lietuvos 
kariuomen�s Krašto apsaugos savanori� paj�g� aerodromo ir patenka � šio aerodromo apsaugos zon�, apribot� 5,1 ir 
15 km atstumais aerodromo kontrol�s taško atžvilgiu (“Specialiosios žem�s ir miško naudojimo s�lygos”, LRV 1992-
05-12 nutarimas Nr. 343, 1995-12-29 nutarimo Nr. 1640 redakcija, V sk., 16.4.4. p.).   
Vietov�s infrastrukt�ra: 
           Nagrin�jamoje vietov�je transporto ryšiai yra vykdomi krašto keliu Nr. 141 Kaunas- Jurbarkas- Šilut�- 
Klaip�da ir vietin�s reikšm�s keliais.  
           Planuojamo v�jo elektrini� parko elektros �renginius numatoma prijungti prie esamos 110 kV elektros oro 
linijos Klaip�da-Pag�giai.  
           Artimiausi socialin�s infrastrukt�ros objektai (prekybos, paslaug�, pirmin�s sveikatos prieži�ros, švietimo, 
gaisrin�s, policijos) yra Juknai�iuose ir Šilut�je- rajono savivaldyb�s administraciniame centre.  
 

Planuojamai teritorijai yra taikomi ši� atitinkamo lygmens teritorij� planavimo dokument� sprendiniai: 
Bendr�j� plan�: 
- N�ra (Pagal rengiamo Šilut�s rajono savivaldyb�s bendrojo plano sprendinius, planuojami žem�s sklypai yra 

potencialioje v�jo j�gaini� statybos teritorije).  
Speciali�j� plan�: 
- Juknai�i� kadastro vietov�s žem�s reformos žem�tvarkos projektas, patvirtintas Klaip�dos apskrities viršininko 

1999-12-28 �sakymu Nr. 2751; 
- Juknai�i� kadastro vietov�s žem�s reformos žem�tvarkos projekto papildymo projektas, patvirtintas Klaip�dos 

apskrities viršininko 2002-12-12 �sakymu Nr. 3681; 
- Juknai�i� kadastro vietov�s žem�s reformos žem�tvarkos projekto papildymo projektas, patvirtintas Klaip�dos 

apskrities viršininko 2006-08-08 �sakymu Nr. 13.6-4115. 
Detali�j� plan�: 
- N�ra. 
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Planuojamos teritorijos apsaugos statusas: 
          Nagrin�jama teritorija nepatenka � Lietuvos Respublikos pasienio ruožo ribas ar valstyb�s sienos apsaugos 
zonos ribas, o Vyži� kaimas n�ra �trauktas � LR gyvenam�j� vietovi�, priskirt� pasienio ruožui, s�raš� (LRV 
nutarimas „D�l pasienio ruožo rib� ir valstyb�s sienos apsaugos zonos rib� bei Lietuvos Respublikos gyvenam�j� 
vietovi�, priskirt� pasienio ruožui, s�rašo patvirtinimo“, 2007-05-30, Nr. 548).  
          Nagrin�jama teritorija (Vyži� kaimas) neturi saugomos teritorijos statuso ir nepriskiriama Europos ekologinio 
tinklo Natura 2000 teritorijoms. Artimiausia saugoma teritorija- Nemuno deltos regioninis parkas- yra 5 km 
atstumu � pietvakarius nuo planuojamos teritorijos. 
 

Informacija apie vietov�je esan�ias kult�ros paveldo vertybes. 
Nagrin�jamos vietov�s apylink�se yra registruotos šios nekilnojamosios kult�ros vertyb�s: 
Nr. Adresas NKV pavadinimas Kodas NKV teritorijos  

centro koordinat�s 

135 Šilut�s r. sav., Juknai�i� 
sen., Juknai�i� k. 

Kalnas vadinamas Alkos kalnu M149 X=6131428.02 
Y=345278.94 

162 Šilut�s r. sav., Juknai�i� 
sen., Juknai�i� k. 

Juknai�i� k. evangelik� liuteron� I-osios 
senosios kapin�s  

L650 X=6131770.60 
Y=345724,03 

163 Šilut�s r. sav., Juknai�i� 
sen., Juknai�i� k. 

Juknai�i� k. evangelik� liuteron� II-
osios senosios kapin�s 

L651 X=6131643,38 
Y=345770,30 

164 Šilut�s r. sav., Juknai�i� 
sen., Juknai�i� k. 

Juknai�i� k. evangelik� liuteron� III-
osios senosios kapin�s 

L652 X=6131397,89 
Y=345682,60 

165 Šilut�s r. sav., Juknai�i� 
sen., Juknai�i� k. 

Juknai�i� k. evangelik� liuteron� IV-
osios senosios kapin�s 

L653 X=6131333,82 
Y=345666,03 

     

166 Šilut�s r. sav., Juknai�i� 
sen., Kanteriški� k. 

Kanteriški� k. evangelik� liuteron� I-
osios senosios kapin�s 

L654 X=6128162,84 
Y=343769,22 

167 Šilut�s r. sav., Juknai�i� 
sen., Kanteriški� k. 

Kanteriški� k. evangelik� liuteron� II-
osios senosios kapin�s 

L655 X=6127795,04 
Y=344392,43 

     

168 Šilut�s r. sav., Juknai�i� 
sen., Klugon� k. 

Klugon� k. evangelik� liuteron� I-osios 
senosios kapin�s 

L656 X=6132053,94 
Y=343961,08 

169 Šilut�s r. sav., Juknai�i� 
sen., Klugon� k. 

Klugon� k. evangelik� liuteron� II-osios 
senosios kapin�s 

L657 X=6130408,47 
Y=344058,64 

170 Šilut�s r. sav., Juknai�i� 
sen., Klugon� k. 

Klugon� k. evangelik� liuteron� III-
osios senosios kapin�s 

L658 X=6129613,54 
Y=344202,45 

     

194 Šilut�s r. sav., Juknai�i� 
sen., Vyži� k. 

Vyži� k. evangelik� liuteron� I-osios 
senosios kapin�s 

L831 X=6129445,94 
Y=347972,67 

195 Šilut�s r. sav., Juknai�i� 
sen., Vyži� k. 

Vyži� k. evangelik� liuteron� II-osios 
senosios kapin�s 

L832 X=6129030,08 
Y=346942,36 

196 Šilut�s r. sav., Juknai�i� 
sen., Vyži� k. 

Vyži� k. evangelik� liuteron� III-osios 
senosios kapin�s 

L833 X=6128620,58 
Y=347329,61 

     

225 Šilut�s r. sav., Juknai�i� 
sen., Užliekni� k. 

Užliekni� k. evangelik� liuteron� 
senosios kapin�s 

L641 X=6129709,59 
Y=342373,91 

 

Detaliojo plano teritorija (žem�s sklypai) nepatenka � aukš�iau išvardint� nekilnojam�j� kult�ros vertybi� apsaugos 
nuo fizinio poveikio ar vizualin�s apsaugos zonas.  
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3. DETALIOJO PLANO SPRENDINIAI 

3.1. PAGRINDINIAI SPRENDINIAI 

1. Padalinant žem�s sklyp�, kurio kadastrinis Nr. 8820/0012:213, formuojami trys žem�s sklypai (teritorijos 

tvarkymo ir naudojimo režimo br�žinyje pažym�ti Nr. 1, 2, 3). 

2. Kei�iama suformuot� žem�s sklyp� Nr. 1 ir Nr. 3 pagrindin� tikslin� žem�s naudojimo paskirtis iš žem�s 

�kio paskirties � kit� naudojimo paskirt�. Nustatomas ši� žem�s sklyp� naudojimo b�das- inžinerin�s 

infrastrukt�ros teritorijos, naudojimo pob�dis- susisiekimo ir inžinerini� komunikacij� aptarnavimo 

objekt� statybos (indeksas I/ I1).  

3. Suformuoto žem�s sklypo Nr. 2 pagrindin� tikslin� žem�s naudojimo paskirtis - žem�s �kio paskirties žem� 

(nekei�iama). 

4. Padalinant žem�s sklyp�, kurio kadastrinis 8820/0012:214, formuojami trys žem�s sklypai (teritorijos 

tvarkymo ir naudojimo režimo br�žinyje pažym�ti Nr. 4, 5, 6).  

5. Kei�iama suformuot� žem�s sklyp� Nr. 4 ir Nr. 6 pagrindin� tikslin� žem�s naudojimo paskirtis iš žem�s 

�kio paskirties � kit� naudojimo paskirt�. Nustatomas ši� žem�s sklyp� naudojimo b�das- inžinerin�s 

infrastrukt�ros teritorijos, naudojimo pob�dis- susisiekimo ir inžinerini� komunikacij� aptarnavimo 

objekt� statybos (indeksas I/ I1).  

6. Suformuoto žem�s sklypo Nr. 2 pagrindin� tikslin� žem�s naudojimo paskirtis - žem�s �kio paskirties žem� 

(nekei�iama). 

7. Suformuotuose žem�s sklypuose Nr. 1, 3, 4, 6 (inžinerin�s infrastrukt�ros teritorijose) numatoma 6.33 MW 

galios v�jo j�gaini� parko statyba. V�jo j�gaini�, detaliojo plano br�žiniuose pažym�t� indeksais VJ1, VJ2, 

VJ3 maksimali galia- 2,0 MW, leistinas statini� konstrukcij� aukštis- 99.5 m; v�jo j�gain�s, br�žiniuose 

pažym�tos indeksu VJ4, maksimali galia- 330 kW, leistinas statinio konstrukcijos aukštis- 67.0 m.  

8. V�jo j�gaini� park� aptarnaujan�i� elektros �rengini� ir statini� statyba numatoma žem�s sklype Nr. 4, 

pažym�toje kit� statini� statybos zonoje. 

9. Aplink v�jo j�gaines VJ1, VJ2 formuojama sanitarin�s apsaugos zona, br�žinyje aprašyta taškais P1, P2, P5, 

S6, P7, P4, P3, S2. Aplink v�jo j�gaines VJ3, VJ4 formuojama sanitarin�s apsaugos zona, br�žinyje aprašyta 

taškais T7, T4, T3, S4, T1, T2, T5, S5. Suformuot� sanitarini� apsaugos zon� ribose ekvivalentinis 

skleidžiamo garso lygis gali siekti nuo 55 iki 104 dBA. 

Pastabos: 
1. V�jo j�gaini� parko sanitarin�s apsaugos zonose negalima gyvenamosios ar visuomenin�s paskirties pastat�, 

kuri� aplinkoje leistinas ekvivalentinis triukšmo lygis nakties metu (nuo 22 iki 6 val.) neturi viršyti 55 dBA, 
statyba.  

2. Planuojama teritorija (žem�s sklypai) yra Lietuvos kariuomen�s Krašto apsaugos savanori� paj�g� karinio 
objekto- Šilut�s aerodromo 15 km apsaugos zonoje. Šioje zonoje statom� 100 m ir aukštesni� statini� 
statybos projektus privaloma suderinti su Civilin�s aviacijos administracija ir Lietuvos kariuomen�s vadu 
(“Specialiosios žem�s ir miško naudojimo s�lygos”, LRV 1992-05-12 nutarimas Nr. 343, 1995-12-29 
nutarimo Nr. 1640 redakcija, V sk., 16.4.4. p.). 
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3.2. PRIVALOMIEJI TERITORIJOS TVARKYMO IR NAUDOJIMO REŽIMO REIKALAVIMAI 

Sklypo rib� kamp� koordinat�s (LKS-94) Privalomieji reikalavimai Sklypo 
Nr. 

Sklypo 
rib� 

kamp� 
Nr. 

X Y 
Sklypo 

plotas (m2) Teritorijos 
naudojimo 
b�das ir/ ar 

pob�dis 

Leistinas 
statini� 
aukštis  

(m) 

Leistinas 
sklypo 

užstatymo 
tankumas 

Leistinas 
sklypo 

užstatymo 
intensyvumas 

Papildomieji 
reikalavimai 

Servitutai 

 
1 

1 
2 
3 
8 

6129882,20 
6129861,94 
6129809.46 
6129829.60 

345385,78 
345417,92 
345385.18 
345353.23 

 
2343 

 
I/ I1 

 
99.5 

 
0,10 

 
0,10 

 
a, b, c 

 
206,  
207 

 

 
2 

7 
8 
3 
4 

6129654,14 
6129829.60 
6129809.46 
6129634,59 

345244,66 
345353.23 
345385.18 
345276,08 

 
7709 

 
Z/ Z4 

 
- 

 
- 

 
- 

 
c 

 
206,  
207 

 
3 

6 
7 
4 
5 

6129605,67 
6129654,14 
6129634,59 
6129586,65 

345214,67 
345244,66 
345276,08 
345246,17 

 
2094 

 
I/ I1 

 
99.5 

 
0.10 

 
0.10 

 
a, b, c 

 
206,  
207 

           

 
4 
 

1 
2 
3 
11 

6129496,94 
6129469,56 
6129385.98 
6129413.40 

345691,93 
345728,06 
345672.07 
345631.14 

 
4819 

 
I/ I1 

 
99.5 

 
0.30 

 
0.30 

 
a, b, c 

 
206,  
207 

 
5 

3 
4 
5 
10 
11 

6129385.98 
6129275,52 
6129257,71 
6129288.65 
6129413.40 

345672.07 
345598,06 
345582,88 
345540.37 
345631.14 

 
8082 

 
Z/ Z4 

 
- 

 
- 

 
- 

 
c 

 
206,  
207 

 
6 

5 
6 
7 
8 
9 
10 

6129257,71 
6129248,88 
6129242,23 
6129239,75 
6129229,14 
6129288.65 

345582,88 
345570,50 
345556,47 
345548,50 
345497,07 
345540.37 

 
2264 

 
I/ I1 

 
67.0 

 
0,10 

 
0,10 

 
a, b, c 

 
206,  
207 

Papildom�j� teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo reikalavim� aprašymas: 
a – formuojama v�jo j�gaini� parko sanitarin�s apsaugos zona (SAZ)- prognozuojamo 55 dBA 
triukšmo lygio zonos riba. 
b – kit� v�jo j�gaini� parko infrastrukt�ros statini� (pastat�) leistinas aukštis- 4,5 m. 
c – specialiosios žem�s naudojimo s�lygos (ži�r�ti žem�s naudojimo apribojimus). 

Servitut� aprašymas: 
- Servitutas- teis� tiesti požemines ir antžemines komunikacijas (tarnaujantis 
daiktas), kodas 206. 
- Servitutas- teis� aptarnauti požemines ir antžemines komunikacijas 
(tarnaujantis daiktas), kodas 207. 
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3.3. ŽEM�S NAUDOJIMO APRIBOJIMAI (PROJEKTUOJAMI) 

Sklypo 
Nr. 

“Specialiosios žem�s ir miško naudojimo s�lygos”, 
LRV 1992-05-12 nutarimas Nr. 343, 1995-12-29 nutarimo Nr. 1640 redakcija 

 

1 II. Keli� apsaugos zonos (vietin�s reikšm�s kelias), plotas 0,0610 ha. 
VI. Elektros linij� apsaugos zonos: požemini� elektros kabeli� linij� apsaugos zonos. 
XIV. Gamybini� ir komunalini� objekt� sanitarin�s apsaugos ir taršos poveikio zonos: 
- v�jo j�gaini� parko sanitarin�s apsaugos zona, plotas 0,2343 ha. 
XXI. Žem�s sklype �rengtos valstybei priklausan�ios melioracijos sistemos bei �renginiai, plotas 0,2343 ha. 

2 II. Keli� apsaugos zonos (vietin�s reikšm�s kelias), plotas 0,1120 ha. 
VI. Elektros linij� apsaugos zonos: požemini� elektros kabeli� linij� apsaugos zonos. 
XIV. Gamybini� ir komunalini� objekt� sanitarin�s apsaugos ir taršos poveikio zonos: 
- v�jo j�gaini� parko sanitarin�s apsaugos zona, plotas 0,7709 ha. 
XXI. Žem�s sklype �rengtos valstybei priklausan�ios melioracijos sistemos bei �renginiai, plotas 0,7709 ha. 

3 II. Keli� apsaugos zonos (vietin�s reikšm�s kelias), plotas 0,0380 ha. 
VI. Elektros linij� apsaugos zonos: požemini� elektros kabeli� linij� apsaugos zonos. 
XIV. Gamybini� ir komunalini� objekt� sanitarin�s apsaugos ir taršos poveikio zonos: 
- v�jo j�gaini� parko sanitarin�s apsaugos zona, plotas 0,2094 ha. 
XXI. Žem�s sklype �rengtos valstybei priklausan�ios melioracijos sistemos bei �renginiai, plotas 0,2094 ha. 
XXIX. Vandens telkini� apsaugos juostos ir zonos, plotas 0,0037 ha. 

  

4 II. Keli� apsaugos zonos (vietin�s reikšm�s kelias), plotas 0,0550 ha. 
VI. Elektros linij� apsaugos zonos: požemini� elektros kabeli� linij� apsaugos zonos. 
XIV. Gamybini� ir komunalini� objekt� sanitarin�s apsaugos ir taršos poveikio zonos: 
- v�jo j�gaini� parko sanitarin�s apsaugos zona, plotas 0,4819 ha. 
XXI. Žem�s sklype �rengtos valstybei priklausan�ios melioracijos sistemos bei �renginiai, plotas 0,4819 ha. 

5 II. Keli� apsaugos zonos (vietin�s reikšm�s kelias), plotas 0,0823 ha. 
VI. Elektros linij� apsaugos zonos: požemini� elektros kabeli� linij� apsaugos zonos. 
XIV. Gamybini� ir komunalini� objekt� sanitarin�s apsaugos ir taršos poveikio zonos: 
- v�jo j�gaini� parko sanitarin�s apsaugos zona, plotas 0,8082 ha. 
XXI. Žem�s sklype �rengtos valstybei priklausan�ios melioracijos sistemos bei �renginiai, plotas 0,8082 ha. 

6 II. Keli� apsaugos zonos (vietin�s reikšm�s kelias), plotas 0,0470 ha. 
VI. Elektros linij� apsaugos zonos: požemini� elektros kabeli� linij� apsaugos zonos. 
XIV. Gamybini� ir komunalini� objekt� sanitarin�s apsaugos ir taršos poveikio zonos: 
- v�jo j�gaini� parko sanitarin�s apsaugos zona, plotas 0,2264 ha. 
XXI. Žem�s sklype �rengtos valstybei priklausan�ios melioracijos sistemos bei �renginiai, plotas 0,2264 ha. 

 
Pastabos: 
1. Formuojam� sklyp� žem�s naudojimo apribojimai yra nustatyti vadovaujantis „Specialiosiomis žem�s ir miško naudojimo 
s�lygomis“  (Lietuvos Respublikos Vyriausyb�s 1992-05-12 nutarimas Nr. 343, 1995-12-29 nutarimo Nr. 1640 redakcija). 
2. Žem�s naudojimo apribojimai (nustatyta tvarka suprojektuot� ir pastatyt� inžinerini� tinkl� ir �rengini� apsaugos zon� ribos ir 
plotai) gali b�ti tikslinami teis�s akt� nustatyta tvarka. 
3. Inžinerin�s infrastrukt�ros objekt� apsaugos zonos: 
II.  Keli� apsaugos zonos:  
- vietin�s reikšm�s keli� apsaugos zona po 10 m nuo kelio briaun�. 
VI. Elektros linij� apsaugos zonos: 
- požemin�s elektros kabeli� linijos apsaugos zona- žem�s juosta, kurios plotis po 1 m nuo linijos konstrukcij� kraštini� tašk�. 
XIV. Gamybini� ir komunalini� objekt� sanitarin�s apsaugos ir taršos poveikio zonos: 
- V�jo j�gaini� parko sanitarin�s apsaugos zona- prognozuojamo 55 dBA triukšmo kont�ro riba. 
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3.4. URBANISTINIAI- ARCHITET�RINIAI SPRENDINIAI 

          Šio detaliojo plano sprendiniais, padalinant esamus 1,2146 ha ir 1,5165 ploto žem�s sklypus, kuri� kadastriniai 
Nr. 8820/0012:213 8820/0012:214, formuojami šeši nauji žem�s sklypai (detaliojo plano br�žiniuose pažym�ti 
numeriais nuo 1 iki 6).  Kei�iama suformuot� žem�s sklyp� (detaliojo plano br�žiniuose pažym�t� Nr. 1, 3, 4, 6) 
pagrindin� tikslin� žem�s naudojimo paskirtis iš žem�s �kio paskirties � kit� naudojimo paskirt�, nustatant naudojimo 
b�dus ir pob�džius- inžinerin�s infrastrukt�ros teritorijos, susisiekimo ir inžinerini� komunikacij� 
aptarnavimo objekt� statybos (indeksas I/ I1) . Suformuot� žem�s sklyp� Nr. 2 ir Nr. 5 pagrindin� tikslin� žem�s 
naudojimo paskirtis (žem�s �kio) nekei�iama ir kitokia �kin� veikla neplanuojama.  
           Suformuotuose žem�s sklypuose Nr. 1, 3, 4, 6 (inžinerin�s infrastrukt�ros teritorijose) numatoma keturi� 
nominalios sumin�s 6.33 MW galios v�jo j�gaini� parko statyba. V�jo j�gaini�, detaliojo plano br�žiniuose 
pažym�t� indeksais VJ1, VJ2, VJ3 nominali galia- 3x 2,0 MW, leistinas statini� konstrukcij� aukštis-99,50 m; v�jo 
j�gain�s, br�žiniuose pažym�tos indeksu VJ4, nominali galia- 330 kW, leistinas statinio konstrukcij� aukštis-68,0 m.       
 

Pagrindin�s v�jo j�gaini� technin�s charakteristikos: 
1 V�jo j�gain�s žym�jimas br�žiniuose VJ-1, VJ-2, VJ-3 VJ-4 
2 V�jo j�gain�s tipas ENERCON E-70 

(arba analogas) 
ENERCON E-33 

(arba analogas) 
3 V�jo j�gain�s bokšto aukštis 64 m 50 m 
4 Sparnuot�s (rotoriaus) diametras 71 m 33,4 m 
5 Sparnuot�s (rotoriaus) men�i� skai�ius 3 3 
6 Nominali galia 2000 kW 330 kW 
7 Rotoriaus sukimosi greitis 6- 20 apsukos/min. 18-45 apsukos/min. 

8 Minimalus (startinis) v�jo greitis 2,5 m/s 3 m/s 
9 Maksimalus (stabdymo) v�jo greitis 28- 34 m/s 34 m/s 
10 Optimalus v�jo greitis 12,5 m/s 11,7 m/s 
11 Maksimalus triukšmo lygis (10 m 

aukštyje, esant v�jo grei�iui 8 m/ s) 
 

104,0 dB (A) 
 

100,0 dB (A) 
12 �renginio eksploatavimo trukm� 25 metai 25 metai 

 

Planuojam� statini� esminiai reikalavimai turi b�ti �vykdyti vadovaujantis ši� reglament� nuostatomis:  
- STR 2.01.01(1):2005 Esminis statinio reikalavimas „Mechaninis atsparumas ir pastovumas“;  
- STR 2.01.01(2):1999 Esminis statinio reikalavimas „Gaisrin� sauga“;  
- STR 2.01.01(3):1999 Esminis statinio reikalavimas „Higiena, sveikata, aplinkos apsauga“;  
- STR 2.01.01(4):2008 Esminis statinio reikalavimas „Naudojimo sauga“;  
- STR 2.01.01(5):2008 Esminis statinio reikalavimas „Apsauga nuo triukšmo“;  

 

Eksploatacin� v�jo j�gaini� gyvavimo trukm�- 25 metai. Likviduojant park� v�jo elektrini� �renginiai ir 
konstrukcijos demontuojamos. Taip pat demontuojamos v�jo j�gaini� monolitinio gelžbetonio pamato plokšt�s. 
Parko teritorijoje žem�s paviršius išlyginamas atstatant derling� dirvožemio sluoksn�. Privažiavimo aikštel�s, jeigu 
nebus numatyta jas naudoti kitoms reikm�ms, taip pat išardomos atstatant derling� dirvožemio sluoksn�. 
 

3.5. EISMO ORGANIZAVIMAS 

        Nagrin�jamoje teritorijoje transporto ryšiai užtikrinami krašto keliu Nr. 141 Kaunas- Jurbarkas- Šilut�- Klaip�da 
ir vietin�s reikšm�s keliais. V�jo j�gaini� parko statybos metu bei park� eksploatuojant bus naudojamas automobili� 
transportas. Parko eksploatacijos laikotarpiu privažiavimo keliai bus naudojami atliekant v�jo j�gaini� �rengini� 
prieži�ros bei remonto darbus. �važiavimai � formuojamus žem�s sklypus planuojami iš vietin�s reikšm�s keli�. V�jo 
j�gaini� parko žem�s sklypuose bus �rengiamos j�gaini� aptarnavimo aikštel�s su žvyro danga. 
Privažiavimo keli� ir aptarnavimo aikšteli� techniniai parametrai privalo užtikrinti tiek sunkiasvor�s statybin�s 
technikos, tiek dideli� gabarit� v�jo j�gaini� konstrukcijas gabenan�io transporto jud�jimo galimybes.  
Pastaba: Planuojami žem�s sklypai nepatenka � valstybini� keli� (krašto kelias Nr. 141 Kaunas- Jurbarkas- Šilut�- 
Klaip�da) apsaugos zonas. V� „Klaip�dos regiono keliai“ s�lyg� detaliajam planui rengti nenustato (Raštas 2007-12-
10, Nr. V2-1487).  
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3.6. EKSTREMALI� SITUACIJ� (AVARIJ�) TIKIMYB� IR J� PREVENCIJA, GAISRIN� SAUGA 

          Planuojamo v�jo j�gaini� parko aplinkoje (galimoje statini� gri�ties zonoje) pažeidžiam� objekt� n�ra. 
Tik�tinos nelaimingo atsitikimo pasekm�s žmoni� gyvybei ir sveikatai, gamtai ar materialin�ms vertyb�ms 
(nuosavybei) klasifikuojamos kaip nereikšmingos. Specialiosios priemon�s ypatingoms s�lygoms valdyti ir 
pasekm�ms likviduoti yra nereikalingos.   
           V�jo j�gaini� statiniai ženklinami signaliniais dienos ženklais ir žiburiais vadovaujantis Aukšt� statini� 
ženklinimo taisykl�mis, patvirtintomis Civilin�s aviacijos administracijos direktoriaus 2001-12-19 �sakymu Nr. 106 
(CAA direktoriaus 2009-03-27 �sakymo Nr. 4R-72 redakcija).     
           V�jo j�gain�s yra autonomiškai veikiantys, automatikos valdomi �renginiai be pastovi� darbo viet�. Elektros 
�rengini�, turbin�, kit� mechanizm� darbas fiksuojamas atatinkamais davikliais, duomenys nuotolinio ryšio pagalba 
pastoviai perduodami � v�jo elektrini� parko valdymo centr�. Bet kurio �renginio ar mechanizmo gedimo atveju v�jo 
j�gain�s darbas automatiškai stabdomas, �rengini� ir mechanizm� darbo kontrol� vykdoma naudojant sertifikuotas 
steb�jimo sistemas. V�jo j�gain�s parko teritorijoje statomos saugiais (ne mažesniais kaip 250 m) atstumais viena 
nuo kitos.  
          V�jo j�gaini� technologini� �rengini� skyriai (sekcijos) yra apr�pinamos pirmin�mis gaisro gesinimo 
priemon�mis. V�jo j�gain�je �rengiama žaibosaugos sistema bei paskai�iuotos varžos �žeminimo kont�ras.             
Lauko gaisrinio vandens apr�pinimo �renginiai ar statiniai turi b�ti projektuojami ir statomi vadovaujantis 
Priešgaisrin�s apsaugos ir gelb�jimo departamento prie Vidaus reikal� ministerijos direktoriaus 2007-02-22 �sakymu 
Nr. 1-66 patvirtintomis taisykl�mis. 
Gaisrin�s technikos privažiavimas prie planuojam� statini� yra galimas krašto keliu Nr. 141 Kaunas- Jurbarkas- 
Šilut�- Klaip�da ir vietin�s reikšm�s keliais.  
 

3.7. INŽINERIN� INFRASTRUKT�RA 

3.7.1. Elektros tiekimas:  
Akcin�s bendrov�s „VST“ specialiosios s�lygos detaliajam planui rengti, 2007-11-29, Nr. 49000-264.  
Planuojamo 6.33 MW nominalios sumin�s galios v�jo j�gaini� parko elektros �renginiai bus jungiami prie AB 
“Lietuvos energija” elektros perdavimo tinkl� (esama 110 kV elektros oro linija Klaip�da-Pag�giai). Tam tikslui 
suformuotame žem�s sklype Nr. 4 numatoma reikiam� elektros �rengini� ir statini� statyba. V�jo j�gaini� parkas prie 
110 kV elektros perdavimo tinkl� bus prijungiamas požemin�mis elektros kabeli� linijomis. 
Elektros �rengini� ir planuojam� požemini� elektros kabeli� linij� apsaugos zon� ribose (po 1 m nuo kabeli� linijos 
konstrukcijos krašt�) nustatomi servitutai elektros tinkl� (�rengini�) statybai ir eksploatavimui:  

- servitutas- teis� tiesti požemines ir antžemines komunikacijas (tarnaujantis daiktas), kodas 206, 
- servitutas- teis� aptarnauti požemines ir antžemines komunikacijas (tarnaujantis daiktas), kodas 207.  

Nuosavyb�s teise valdomuose žem�s sklypuose servitutai nustatomi sudarant neatlygintinas ir neterminuotas sutartis 
su žem�s sklyp� savininkais, valstyb�s ar savivaldyb�s patik�jimo teise valdomoje žem�je servitutai nustatomi 
administraciniu aktu. 
Esam� bei nustatyta tvarka suprojektuot�, pastatyt� ir pripažint� tinkamais naudoti elektros tinkl� ir �rengini� 
apsaugos zonose taikomi žem�s naudojimo apribojimai, nustatyti Specialiosiomis žem�s ir miško naudojimo 
s�lygomis (VI skyrius).  
 

3.7.2. Vandens tiekimas ir buitini� nuotek� tvarkymas:  
V�jo j�gain�s yra autonomiškai veikiantys, automatikos valdomi �renginiai be pastovi� darbo viet�.  
Technologiniame procese vanduo nenaudojamas, buitin�s nuotekos nesusidaro. Vandentiekio ir buitini� nuotek� 
tinklai neplanuojami. Esam� vandentiekio ar nuotek� tinkl� planuojamoje teritorijoje n�ra.  
Pastaba: UAB „Šilut�s vandenys“ speciali�j� s�lyg� detaliajam planui rengti nenustato (2007-12-03 raštas Nr. 
(6.24-06-247(S12).  
 

3.7.3. Paviršini� nuotek� tvarkymas:  
Planuojamuose žem�s sklypuose teritorijos atitinkan�ios galimai teršiam� teritorij� kriterijus neplanuojamos. 
Paviršin�s nuotekos nuo planuojam� statini� ir kiemo aikšteli�, bus nuvedamos � vietin�s reikšm�s keli� sankasos 
griovius. 
Pastaba: UAB „Šilut�s komunalininkas“ s�lyg� detaliajam planui rengti nenustato (raštas 2007-12-06, Nr. 167). 
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3.7.4. Šilumos tiekimas:  
Technologiniame procese šilumin� energija nenaudojama, šilumos tiekimo sistemos neplanuojamos. 
 

Pastaba: UAB „Šilut�s šilumos tinklai“ speciali�j� s�lyg� detaliajam planui rengti nenustato (raštas 2007-11-29, 
Nr. 2R-(1.16)-1240). 
 

3.7.5. Telekomunikacijos:  
Planuojamoje teritorijoje telekomunikacij� tinkl� n�ra.  
Pastaba: TEO LT, AB projektavimo s�lyg� nenustato (Projektavimo s�lygos 2007-12-05, Nr. 03-2-05-7767). 
 

3.7.6. Melioracijos sistemos ir �renginiai: 
Šilut�s rajono savivaldyb�s administracijos Kaimo reikal� skyriaus specialiosios s�lygos detaliajam planui rengti, 
2008-01-08, Nr. KR3-((19.15)-15.  
Ruošiant statini� techninius projektus turi b�ti užnešti esami melioracijos statiniai ir numatytas sugadint� 
melioracijos statini� atstatymas. Planuojamoje teritorijoje (žem�s sklypuose) esanti melioracijos sistema pertvarkoma 
taip, kad neb�t� pažeistas teritorijos hidrologinis režimas. Melioracijos sistem� pertvarkymas atliekamas planavimo 
organizatoriaus (statytojo) l�šomis.  
 

3.7.7. Kiet�j� atliek� šalinimas:  
Susidaran�ios buitin�s atliekos bus kaupiamos tam tikslui skirtose talpyklose (konteineriuose) ir periodiškai 
perduodamos utilizuoti nustatyta tvarka registruotiems atliek� tvarkytojams.  
 

4. DETALIOJO PLANO SPRENDINI� PASEKMI� POVEIKIO APLINKAI VERTINIMAS  

4.1. Fizikin� tarša  
4.1.1. Triukšmas 
            Leidžiamus triukšmo lygius reglamentuoja Lietuvos higienos norma HN 33: 2007 „Akustinis triukšmas. 
Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomenin�s paskirties pastatuose bei j� aplinkoje“. 
Gyvenam�j� ar visuomenini� pastat� aplinkoje leidžiamas triukšmo lygis (LTL) reglamentuojamas nuo 6.00 iki 
18.00 val. (L dienos) – 65 dB(A), nuo 18.00 iki 22.00 val. (L vakaro)- 60 dB(A) ir nuo 22.00 iki 6.00 val. (L nakties)- 55 
dB(A).  
           Nagrin�jamoje vietov�je Vyži� kaimo apylink�se fonin� triukšmo lyg� sudaro nat�ral�s gamtiniai triukšmo 
šaltiniai (tokie kaip v�jo keliamas triukšmas, miško ar piev� augalijos šnaresys, gyv�n� skleidžiami garsai) ir 
dirbtiniai žmogaus veiklos sukuriami triukšmo šaltiniai (keliais pravažiuojan�io transporto, laukuose dirban�ios 
žem�s �kio technikos ir panaš�s triukšmo šaltiniai). V�jo j�gaini� parko statyba numatoma žem�s �kio paskirties 
teritorijoje. Parke numatoma statyti tris 2,0 MW galios v�jo elektrines ENERCON E-70 ir vien� 330 kW galios v�jo 
elektrin� ENERCON E-33.  
          Eksploatacijos metu v�jo j�gain�s generuoja mechanin� ir aerodinamin� triukšm�. J�gain�s generuoja gars� 25- 
10000 Hz dažni� juostoje. V�jo j�gaini� skleidžiamas triukšmas yra priskiriamas „baltajam“ triukšmui, jo spektrinis 
tankis pakankamai tolygus pagal visus dažnius. Didžiausias garso lygis generuojamas 630- 800 Hz dažni� juostoje 
(93,2- 93,4 db) ir tolygiai maž�ja � priešingas spektro puses 25 Hz ir 10000 Hz dažniais generuodamas 65,7 db 
triukšm�. Kaip rodo atlikti tyrimai, infragarso (akustini� bang�, kuri� dažnis mažesnis kaip 16 Hz) v�jo j�gaini� 
�renginiai negeneruoja.  
          Gamintojas deklaruoja, kad esant v�jo grei�iui 8 m/s 10 m aukštyje v�jo j�gain�s ENERCON E-70 
generuojamas triukšmo lygis sudaro 104 dBA, v�jo j�gain�s ENERCON E-33 generuojamas triukšmo lygis sudaro 
100 dBA (atliekant triukšmo sklaidos skai�iavimus gamintojas rekomenduoja taikyti 1 dB paklaid�). Esant didesniam 
kaip 8 m/s v�jo grei�iui, aplinkos triukšmas dažniausiai užgožia v�jo j�gaini� skleidžiam� triukšm�. 
          Planuojamos �kin�s veiklos poveikio visuomen�s sveikatai ataskaitos rengimo stadijoje v�jo j�gaini� 
generuojamo triukšmo sklaidos skai�iavimus atliko Valstybinis aplinkos sveikatos centras (Juridinio asmens 
licencija Nr. 57 visuomen�s sveikatos prieži�ros veiklai).  
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V�jo j�gaini� generuojamo 55 dBA ekvivalentinio garso lygio sklaidos skai�iavim� rezultatai: 

V�jo j�gain�s 
Nr. 

�vertinimo taško 
Nr. 

Atstumas iki atitinkamos v�jo 
j�gain�s (m) 

Žem�s sklypo, � kur� patenka 
�vertinimo taškas  kadastrinis Nr. 

P1 104,3 8820/0012:135 
P2 98,8 8820/0012:109 
P5 116,6 8820/0012:165 
S6 164,0 8820/0012:165 

VJ-1 
 

S2 156,4 8820/0012:135 
P3 105,4 8820/0012:135 
P4 101,5 8820/0012:165 
P7 117,8 8820/0012:165 
S6 166,6 8820/0012:165 

VJ-2 
 

S2 159,1 8820/0012:135 
T3 100,3 Valstybin�s žem�s fondas 
T4 99,4 8820/0012:165 
T7 113,8 8820/0012:165 
S5 139,1 8820/0012:165 

VJ-3 
 

S4 134,6 8820/0012:214 
T1 79,8 8820/0010:185 
T2 77,0 Valstybin�s žem�s fondas 
T5 85,0 8820/0012:165 
S5 138,5 8820/0012:165 

VJ-4 
 

S4 134,0 8820/0012:214 
 
� planuojam� v�jo j�gaini� VJ-1 ir VJ-2 skleidžiamo triukšmo sklaidos zonas, kur garso lygis viršija 55 dBA, 
patenka šie žem�s �kio paskirties žem�s sklypai (�skaitant ir sklyp�, kuriame bus statomos j�gain�s): 
 

Eil. 
Nr. 

Sklypo kadastrinis 
Nr. 

Žem�s sklypo tikslin� 
naudojimo  paskirtis  

Sklypo nuosavyb� 

1. 8820/0012:165 Žem�s �kio Lietuvos Respublikos nuosavyb�  
(nuomininkas Šilut�s rajono agroserviso 
kooperatyvas „Juknai�i� rapsas“) 

2. 8820/0012:222 Žem�s �kio Lietuvos Respublikos nuosavyb� 
(Nuomininkas pil. Gedmantas Grigelis) 

3. 8820/0012:135 Žem�s �kio Asmenin� nuosavyb� 
(pil. Juozapas Pielikis)  

4. 8820/0012:207 Žem�s �kio Lietuvos Respublikos nuosavyb� 
(nuomininkas pil. Antanas Maslauskas) 

5. 8820/0012:170 Žem�s �kio Lietuvos Respublikos nuosavyb� 
6. 8820/0012:109 Žem�s �kio Asmenin� nuosavyb� 

(pil. Aldona Lotužien�, Ram�nas Lotuža)  
7. 8820/0012:114 Žem�s �kio Asmenin� nuosavyb� 

(pil. Petronel� Tekorien�) 
8. 8820/0012:102 Žem�s �kio Asmenin� nuosavyb� 

(pil. Stasys Alminauskas) 
9. 8820/0012:213 Žem�s �kio (kei�iama � kit� 

paskirt�, nustatant 
naudojimo b�d� – v�jo 
j�gaini� statyba)  

Asmenin� nuosavyb� 
(pil. Linas Bakšys – �kin�s veiklos 
vykdytojas)  

 
� planuojam� v�jo j�gaini� VJ-3 ir VJ-4 skleidžiamo triukšmo sklaidos zonas, kur garso lygis viršija 55 dBA, 
patenka šie žem�s �kio paskirties žem�s sklypai (�skaitant ir sklyp�, kuriame bus statomos j�gain�s): 
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Eil. 
Nr. 

Sklypo kadastrinis Nr.  Žem�s sklypo paskirtis  Sklypo nuosavyb� 

1. 8820/0010:185 Žem�s �kio  (Išregistruotas) 
2. 8820/0010:214 Žem�s �kio Lietuvos Respublikos nuosavyb�  

(nuomininko n�ra) 
3 8820/0010:165 Žem�s �kio Lietuvos Respublikos nuosavyb�  

(nuomininkas Šilut�s rajono agroserviso 
kooperatyvas „Juknai�i� rapsas“) 

4 8820/0012:214 Žem�s �kio (kei�iama � kit� 
paskirt�, nustatant naudojimo 
b�d� – v�jo j�gaini� statyba) 

Asmenin�s nuosavyb�s teis� 
(pil. Ronaldas Bakšys – �kin�s veiklos 
vykdytojas) 

 

Vadovaujantis Valstybinis aplinkos sveikatos centro atliktais garso lygio sklaidos skai�iavimais, aplink v�jo 
j�gaines formuojamos sanitarin�s apsaugos zonos (SAZ), kuri� ribos sutampa su prognozuojamo 55 dBA 
ekvivalentinio garso lygio kont�ro ribomis. 
Pastaba: 
Žem�s sklyp� savinink� (nuominink�) sutikimai d�l sanitarin�s apsaugos zonos formavimo j� valdomuose žem�s 
sklypuose yra gauti (ži�r�ti detaliojo planavimo proced�r� dokumentus). 
 

4.1.2. Šeš�liai 
          Lietuvos Respublikos ir Europos S�jungos teisin�je baz�je šeš�liavimo �taka aplinkai yra nereglamentuojama. 
Vadovaujantis Vokietijos praktika, yra leistinas v�jara�io sukimosi sukeliamas šeš�liavimas, neviršijantis 30 valand� 
per metus arba 30 min. per dien�.  
           V�jo j�gaini� konstrukcijos, kaip ir bet kuris kitas statinys, saul�s spinduli� sklidimo kryptimi formuoja šeš�l�. 
V�jo j�gaini� bokštai formuoja ilgus siaurus šeš�lius, besisukan�ios rotoriaus ment�s formuoja nuolat kintant� elips�s 
formos šeš�l�. Dienos b�gyje kei�iantis saul�s pad��iai dangaus skliaute kinta metamo šeš�lio kryptis ir dydis. 
Ilgiausi šeš�liai formuojasi tekant ir leidžiantis saulei, trumpiausi šeš�liai b�na vidurdieny. V�jo j�gaini� sukuriamas 
šeš�liavimo efektas yra aktualus tik šviesiu paros metu, saul�tomis dienomis ir yra pastebimas atstumu, atitinkan�iu 
10 v�jo j�gain�s sparnuot�s skersmen�. Esant �kanotam orui, lyjant ar tamsiu paros metu v�jo j�gaini� sukuriam� 
šeš�li� ar sparnuot�s mirg�jimo aspektas yra visiškai neaktualus. 
          Planuojamos �kin�s veiklos poveikio visuomen�s sveikatai ataskaitos rengimo stadijoje v�jo j�gaini� 
šeš�liavimo intensyvumo skai�iavimus (modeliavim�) atliko Valstybinis aplinkos sveikatos centras (Juridinio 
asmens licencija Nr. 57 visuomen�s sveikatos prieži�ros veiklai).  
          V�jo j�gaini� šeš�liavimo intensyvumui modeliuoti saul�s spind�jimo trukm� priimta pagal Lietuvos 
hidrometeorologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos pateikiamus duomenis (Šilut�s rajono savivaldyb�s teritorija 
patenka � zon�, kurioje vidutin� metin� Saul�s spind�jimo trukm� 1800–1850 valand� per metus – t.y. 22 proc. met� 
laiko). Šeš�liavimo intensyvumo skai�iavimai atlikti priimant, kad v�jo j�gain� dirbs 75 proc. Laiko, j�gaini� 
sparnuot�s kryp�iai nustatyti pasirenkant blogiausio atvejo variant�, t. y. modeliuojant, kai v�jo j�gain�s sparnuot� 
visada atsukta � saul�s pus�. 
          Šeš�liavimo intensyvumo skai�iavimai rodo, kad planuojam� v�jo j�gaini�  sukeliamo šeš�liavimo poveikio 
zonos, kuriose nustatytas 1800 min. (t. y. 30 val.) per metus šeš�liavimo intensyvumas, siekia 725 m spinduliu 
šiaur�s ryt� ir šiaur�s vakar� kryptims, 600 m spinduliu vakar� ir ryt� kryptims ir apie 80 m piet� kryptimi. 
Nustatyta, kad 30 val. per metus trukm�s v�jo j�gaini� šeš�liavimo intensyvumo ribos nesieks ar�iausiai planuojamo 
v�jo j�gaini� parko esan�i� gyvenam�j� teritorij�. 
 

4.1.3. Vibracija 
          Pagal gamintojo pateikiamas technines specifikacijas, v�jo j�gaini� sukeliamos vibracijos grei�io vidurkis 100 
m atstumu nuo j�gain�s bokšto yra 0,1–2,0 Hz diapazone ir siekia 0,05–0,09 mm/s,  t.y. mažesnis už Lietuvos 
higienos normos HN 50:2003 ,,Vis� k�n� veikianti vibracija: didžiausi leidžiami dydžiai ir matavimo reikalavimai 
gyvenamuosiuose bei visuomeniniuose pastatuose“ reglamentuojam� dyd�.  Atsižvelgiant � tai, daroma išvada, kad 
vibracijos greitis už v�jo j�gaini� parko sanitarin�s apsaugos zon� rib� nesieks didžiausi� leistin� vibracijos dydži� 
reikšmi�.  
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4.1.4. Elektromagnetinis laukas 
           Planuojam� v�jo j�gaini� elektromagnetin�s spinduliuot�s šaltiniai (generatoriai, transformatoriai) yra 
pramoninio dažnio 50-60 Hz elektrotechniniai �renginiai. Pagrindinio generatoriaus, veikian�io visa galia, 
elektromagnetinio lauko energijos srauto tankis 1 m atstumu nuo generatoriaus yra 24 µW/cm2, o elektros lauko 
stipris siekia 8 kV/m.  Kadangi generatoriai yra montuojami 50- 98 m aukštyje, �žemintose metalin�se gondolose, 
kurios tarnauja kaip elektromagnetin� spinduliuot� mažinantys ekranai, o pagaminta elektros energija bus 
perduodama požeminiais kabeliais, žem�s paviršiuje elektromagnetinis laukas nesusidarys. Prognozuojama, kad v�jo 
j�gaini� parko sukuriamo elektromagnetinio lauko stipris nesukels elektromagnetin�s taršos už  sklyp�, kuriuose 
planuojamos v�jo j�gain�s, rib�.  
         Pagal Lietuvos higienos normos HN 104:2001 „Gyventoj� sauga nuo elektros oro linij� sukuriam� elektros 
lauk�“ reikalavimus, 10 kV aukštos �tampos oro elektros linijos SAZ ribos nustatomos atsižvelgus � sukeliam� 
elektros lauko stipr�, kuris gyvenamojoje aplinkoje neturi b�ti didesnis kaip 0,5 kV/m, teritorijoje aplink 
gyvenamuosius namus – ne didesnis kaip 1,0 kV/m. Pagal techninius rodiklius v�jo j�gaini� sukeliamas elektros 
lauko stipris ties sanitarin�s apsaugos zonos riba neturi viršyti Lietuvos higienos normos HN 104:2001 nustatyt� 
normini� dydži�.  
 

4.1.4. Elektromagnetiniai trukdžiai 
          Radijo ir mikrobangos pla�iai naudojamos �vairioms ryši� r�šims. Visi besisukantys �rengimai gali kelti 
elektromagnetinius trukdžius, atspind�dami sklindan�ias bangas nuo besisukan�i� pavirši�. Trukdžiai kyla d�l to, 
kad imtuvai priima tiek pirmin� tiek atspind�t�, d�l ilgesnio kelio v�luojant�, signalus. Stipriausius 
elektromagnetinius trukdžius sukelia besisukantys metaliniai paviršiai, nes jie geriausiai atspindi elektromagnetines 
bangas, silpniausius trikdžius sukelia besisukantys mediniai paviršiai, nes jie geriausiai šias bangas sugeria 
(absorbuoja). Numatom� statyti v�jo j�gaini� v�jara�i� ment�s gamintamos iš stiklo pluošto, gerai praleidžian�io 
elektromagnetines bangas, nesukeliant ryškesnio elektromagnetini� trukdži� efekto.  
 

4.2. Chemin� tarša 
          V�jo j�gain�s gamina elektr� naudodamos atsinaujinan�i� v�jo energij�. Pavojingos (radioktyvios, 
sprogstamos, degios, dirginan�ios, kenksmingos, toksiškos, kancerogenin�s ir kt.) medžiagos ar žaliavos elektros 
energijos gamybos technologiniame procese nebus naudojamos ar saugomos. Aplinkos chemin�s taršos aspektas yra 
neaktualus.  
 

4.3. Biologin� tarša 
          V�jo j�gain�s gamina elektr� naudodamos atsinaujinan�i� v�jo energij�. Aplinkos biologin�s taršos aspektas 
n�ra aktualus. 
 

4.4. Kitos taršos r�šys 
          Psichogenin� tarša, tarša kvapais ar panašios taršos r�šys planuojamai �kinei veiklai yra neb�dingos. 

4.5. Biologin� �vairov� 
          V�jo j�gaini� parkas planuojamas žem�s �kio paskirties žem�je, melioracin�mis sistemomis nusausintoje 
intensyvios žemdirbyst�s teritorijoje. � Raudon�j� knyg� bei � 1992-05-21 Tarybos direktyv� 92/ 43/ EEB D�l 
nat�rali� buveini� ir laukin�s faunos bei floros apsaugos �rašyt� augal� r�ši� augavie�i� arba nat�rali� buveini� 
detaliojo plano teritorijoje n�ra aptinkama. Planuojamo v�jo j�gaini� parko aplinkoje nat�raliai augan�i� 
aukštesni�j� ir žemesni�j� augal� r�ši� populiacij� n�ra, planuojama �kin� veikla ne�takoja vietini� ir introdukuot� 
floros r�ši� poky�i�. 
           � Raudon�j� knyg� bei � 1992-05-21 Tarybos direktyv� 92/ 43/ EEB D�l nat�rali� buveini� ir laukin�s faunos 
bei floros apsaugos arba � 1979-04-02 Tarybos 79/ 409/ EEB direktyv� d�l laukini� paukš�i� apsaugos �rašyt� 
gyv�n� radvie�i� planuojamo v�jo elektrini� parko aplinkoje n�ra. 
          Vyži� kaimo apylink�se n�ra aptinkama išskirtini� gyv�n� susitelkimo, veisimosi, maitinimosi, poilsio ar 
nakvyn�s, žiemojimo viet�. Numatoma �kin� veikla ne�taks aukš�iau apib�dintos aplinkos erdv�s ženklesni� 
poky�i�, planuojami v�jo j�gaini� parko statiniai neužkirs gyv�n� migracijos keli�. 
          Vyži� kaimo apylink�se n�ra stambesni� vandens telkini�, ir n�ra reikšmingesni� paukš�i� migracijos keli�. 
Santykinai nedidelis v�jo j�gaini� v�jara�i� (rotori�) sukimosi greitis (6- 21,5 aps./ min.) leidžia išvengti paukš�i� 
susid�rim� ir ž�ties. V�jo j�gaini� parko elektros �renginiai prie 110 kV elektros perdavimo tinkl� bus prijungiami 
požemin�mis elektros kabeli� linijomis, naujos elektros oro linijos nebus statomos, paukš�i� susid�rimo su elektros  
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oro linijomis tikimyb� nedid�ja. Paukš�i�, žinduoli�, varliagyvi�, ropli�, bestuburi� r�ši� populiacij� poky�i� 
planuojama �kin� veikla ne�takos.  
 

4.6. Kraštovaizdis 
Ekologinis aspektas. 
Siekiant išvengti reikšmingesni� žem�naudos strukt�ros poky�i�, racionaliai naudoti žem�s �kio paskirties žem�s 
fond�, kitos paskirties žem�s sklypai v�jo j�gaini� statybai formuojami optimalaus dydžio, ne didesni nei reikalinga 
saugiai pastatyti ir eksploatuoti v�jo j�gaines. Numatomi žem�naudos poky�iai yra nereikšmingi, ne�takojantys 
gretimybi� ir bendro kraštovaizdžio ekologinio stabilumo. 
Vizualinis aspektas. 
Naujausi v�jo j�gaini� modeliai kuriami ir gaminami naudojant geriausias žinomas technologijas. Projektuojant v�jo 
j�gaines ypatingas d�mesys skiriamas konstrukcij� dizainui, siekiant subalansuoto �renginio ir nat�ralios gamtos 
santykio. Visais atvejais v�jo j�gaini� parkai kei�ia kraštovaizd�, ypa� vietov�s siluet�. Siekiant sumažinti �tak� 
kraštovaizdžiui, v�jo j�gaini� konstrukcijos projektuojamos naudojant gamtoje dominuojan�ias formas, dažomos 
šviesiomis artimomis dangaus fonui spalvomis. Speciali naudojam� daž� strukt�ra leidžia išvengti konstrukcij� 
blizg�jimo ir atspindži� susidarymo. 
V�jo j�gain�s parko teritorijoje statomos tam tikra tvarka, �vertinant gamtines vietov�s s�lygas, siekiant, kad v�jo 
j�gaini� bokštai korektiškai formuot� vietov�s siluet�. 
Planuojamo v�jo j�gaini� parko teritorija n�ra reikšminga rekreaciniu aspektu, numatoma �kin� veikla ne�takoja 
apylinki� rekreacinio potencialo. 
Detaliojo plano teritorija randasi nedidelio vizualinio reikšmingumo zonoje. V�jo j�gaini� parkas bus apžvelgiamas 
važiuojant krašto keliu Nr. 141 Klaip�da- Šilut�, Jurbarkas- Kaunas. Parko apžvelgiamumui didel� �tak� turi oro 
s�lygos. Esant �kanotam orui, vakaro ar ankstyvo ryto prieblandoje v�jo elektrini� konstrukcijos susilieja su dangaus 
fonu. 
 

4.7. Kult�ros paveldo objekt� apsauga 
Planuojamoje teritorijoje nekilnojamojo kult�ros paveldo objekt� n�ra. 
Planuojami žem�s sklypai nepatenka � Juknai�i� seni�nijoje esan�i� nekilnojam�j� kult�ros vertybi� apsaugos nuo 
fizinio poveikio ar vizualin�s apsaugos zonas.  
 
5. DETALIOJO PLANO SPRENDINI� ATITIKIMO GALIOJAN	I� (RUOŠIAM�) TERITORINIO PLANAVIMO DOKUMENT� 

SPRENDINIAMS VERTINIMAS 
 

Detaliojo plano sprendiniai yra suderinti su ši� galiojan�i� atitinkamo lygmens teritorij� planavimo dokument� 
sprendiniais: 
 

Bendr�j� plan�: 
- N�ra (Šilut�s rajono savivaldyb�s bendrasis planas yra rengiamas). 
Speciali�j� plan�: 
- Juknai�i� kadastro vietov�s žem�s reformos žem�tvarkos projektas, patvirtintas Klaip�dos apskrities viršininko 

1999-12-28 �sakymu Nr. 2751; 
- Juknai�i� kadastro vietov�s žem�s reformos žem�tvarkos projekto papildymo projektas, patvirtintas Klaip�dos 

apskrities viršininko 2002-12-12 �sakymu Nr. 3681; 
- Juknai�i� kadastro vietov�s žem�s reformos žem�tvarkos projekto papildymo projektas, patvirtintas Klaip�dos 

apskrities viršininko 2006-08-08 �sakymu Nr. 13.6-4115. 
Detali�j� plan�: 
- N�ra. 
 

6. LITERAT�RA (
statymai, normos, standartai ir kt.): 
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25. STR 2.01.01(5):2008 Esminis statinio reikalavimas „Apsauga nuo triukšmo“. 
26. STR 2. 01.04: 2004 “Gaisrin� sauga. Pagrindiniai reikalavimai”. 

27. Lauko gaisrinio vandentiekio tinklai ir statiniai. Projektavimo ir �rengimo taisykl�s, patvirtinta Priešgaisrin�s apsaugos ir 
gelb�jimo departamento prie Vidaus reikal� ministerijos direktoriaus 2007-02-22 �sakymu Nr. 1-66. 
28. Sanitarini� apsaugos zon� rib� nustatymo ir režimo taisykl�s, patvirtinta LR sveikatos apsaugos ministro 2004-08-19 
�sakymu Nr. V-586. 
29. Lietuvos higienos norma HN 33- 2007 “Akustinis triukšmas. Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomenin�s 
paskirties pastatuose bei j� aplinkoje“. 
30. Lietuvos higienos norma HN 35- 2002. "Gyvenamosios aplinkos atmosferos or� teršian�i� medžiag� koncentracij� ribin�s 
vert�s". 
31. Lietuvos higienos norma HN60- 2004 „Pavojing� chemini� medžiag� didžiausios leidžiamos koncentracijos dirvožemyje“. 
32. Lietuvos higienos norma HN104- 2001 „Gyventoj� sauga nuo elektros oro linij� sukuriam� elektrini� lauk�“. 
33. HN 110: 2001 „Pramoninio dažnio (50 Hz) elektromagnetinis laukas darbo vietose. Parametr� leidžiamos skaitin�s vert�s ir 
matavimo reikalavimai“. 
 
 
 

Pareigos Vardas, pavard� Atestato Nr. Parašas Data 

Projekto vadovas E. Petrauskas A1079  2009 

 


