
 

 

 
 

I. AIŠKINAMASIS RAŠTAS 



 

LR aplinkos ministerija, �galiotoji LR Vyriausyb�s, 2007-09-06 sudar� sutart� Nr.1 su UAB 
„LL investicijos“ d�l Rietavo ploto angliavandenili� ištekli� naudojimo. Šia sutartimi �monei 
suteikta teis� naudoti Rietavo licencin� naftos plot�. 

Iš naftos gavybos aikštel�s „Šilal�-1“ Stempli� kaime planuojama eksploatuoti Rietavo 
licencinio ploto Šilal�s naftos telkin�. Šis telkinys surastas 1970–1985 m., pragr�žus gr�žinius 
Visdžiaugai-1 (išgr�žtas 1978 m.), Šilal�-1 (išgr�žtas 1978 m.), Baubliai-3 (išgr�žtas 1981 m.), 
Darius-1 (išgr�žtas 1985 m.).Vykdant naftos paieškinius ir žvalgybos darbus tuo metu buvo aptikti 
ir Degu�i�, V�žai�i�, Poci�, Ablingos, Saku�i�, Lauksargi� telkiniai. Geologijos tarnybos 
duomenimis, Rietavo licenciniame plote, kur� sudaro 1599 km2, geologiniai ištekliai gali siekti 1,2 
mln. ton� žaliavin�s naftos. Šilal�s naftos telkinio plotas yra 4,3 km2, o naftos ištekliai sudaro 289 
t�kst.t. 

UAB „LL investicijos“, veikdamos pagal žem�s sklyp� Nr.8872/0007:221 (2,4837 ha) ir 
Nr.8872/0007:223 (1,7497 ha), esan�i� Stempli� k., Šv�kšnos sen., Šilut�s raj. subnuomos sutartis 
Nr.07-0341g ir Nr.07-0342g, sudarytas su AB „Geonafta“ 2007 m. gruodžio 12 d., numato 
vykdyti paieškinio naftos gr�žinio „Šilal�-1“ eksploatacij�.  

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teritorij� planavimo �statymo (Žin., 1995, Nr. 107-
2391; Žin., 2004, Nr. 21-617) 22 straipsnio 1 dalies 3 punktu bei 6 dalimi ir  Lietuvos Respublikos 
aplinkos ministro �sakymo Nr. D1-473 „D�l Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004-05-03 
�sakymo Nr. D1-239 „D�l Detali�j� plan� rengimo taisykli� patvirtinimo“ pakeitimo“ (Žin., 2006, 
Nr. 114-4364) 16 punktu, Šilut�s rajono savivaldyb�s taryba 2008 m. kovo 27 d. sprendimu Nr. 
T1-451 nusprend�: 

1. Pritarti žem�s sklyp�, kuri� kadastriniai Nr. 8872/0007:221 ir 8872/0007:223, 
Stempli� k., Šv�kšnos sen., Šilut�s r. sav., žem�s �kio paskirties keitimui � kit� paskirt�. 

2. Prad�ti rengti žem�s sklyp�, kuri� kadastriniai Nr. 8872/0007:221 ir 8872/0007:223, 
Stempli� k., Šv�kšnos sen., Šilut�s r. sav., detal�j� plan�. 

3. Nustatyti tiksl� – sklyp� žem�s �kio paskirties keitimas � kit� paskirt� nustatant 
nauding�j� iškasen� teritorijos  naudojimo b�d� ir nauding�j� iškasen� gavybos požemini� kasini� 
(šachtomis) ir gr�žini� naudojimo pob�d�; speciali�j� žem�s sklyp� naudojimo s�lyg� ir servitut� 
pildymas, tikslinimas ar keitimas. 
 

 
AIŠKINAMASIS RAŠTAS 

 
I. BENDRIEJI DUOMENYS 

 
1.1.  Detaliojo plano organizatorius: Šilut�s rajono savivaldyb�s administracijos 

direktorius Šar�nas Laužikas, Dariaus ir Gir�no g. 1, LT-99133 Šilut�, tel. (8 441) 79 227, el. p. 
silute@pamarys.lt. 
 

1.2. Detaliojo plano užsakovas: UAB „LL investicijos“ Konstitucijos pr. 7, Vilnius, 
Dan�s g. 15, Klaip�da. Direktorius Antanas Jasas. 
 

1.3. Detaliojo plano reng�jas: UAB „Hidrostatyba“ Gamyklos g. 4, LT-96155 Gargždai, 
tel. (8 46) 470930, fakso (8 46) 471500, el.p.: r.ausra@hidrostatyba.lt. Projekto vadovas –      
Rolandas Aušra. 
 

1.4. Planuojama teritorija: žem�s sklypai Nr.8872/0007:221 (2,4837 ha) ir 
Nr.8872/0007:223 (1,7497 ha), esantys Stempli� k., Šv�kšnos sen., Šilut�s raj., bendras plotas – 
4,2334 ha. Šio sklypo tikslin� žem�s naudojimo paskirtis yra žem�s �kio paskirties žem�. Šiuo 
metu yra prad�tas vietov�s lygmens detaliojo plano rengimas, numatant pakeisti žem�s naudojimo 
paskirt� � kitos paskirties žem�, nustatant nauding�j� iškasen� teritorijos naudojimo b�d� ir 
nauding�j� iškasen� gavybos požemini� kasini� (šachtomis) ir gr�žini� naudojimo pob�d�. 2,4837 
ha ploto žem�s sklype Nr.8872/0007:221 yra 2,1983 ha žem�s �kio naudmen� (ariamos žem�s), 
0,0615 ha vandens telkini�. 1,7497 ha ploto žem�s sklype Nr.8872/0007:223 yra 1,5498 ha žem�s 
�kio naudmen� (ariamos žem�s), 0,0945 ha vandens telkini� ir 0,1054 ha keli�. 



 

1.5. Detaliojo plano lygmuo: Detalusis planas vietov�s lygmens. 
 

1.6. Detaliojo plano tikslai ir uždaviniai bei numatoma veikla: pakeisti žem�s naudojimo 
paskirt� � kitos paskirties žem�, nustatant nauding�j� iškasen� teritorijos naudojimo b�d� ir 
nauding�j� iškasen� gavybos požemini� kasini� (šachtomis) ir gr�žini� naudojimo pob�d�. UAB 
„LL investicijos“ planuojamuose žem�s sklypuose numato vykdyti paieškinio naftos gr�žinio 
„Šilal�-1“ eksploatacij�. 

 
1.7. Detaliojo planavimo proceso etapai: detaliojo planavimo proces� sudaro šie etapai: 

1.7.1. parengiamasis etapas, kurio metu nustatomi planavimo tikslai ir uždaviniai, 
parengiama ir patvirtinama planavimo darb� programa, atliekamas planuojamos 
�kin�s veiklos poveikio aplinkai vertinimas, viešai paskelbiama apie priimt� 
sprendim� d�l teritorij� planavimo dokument� rengimo pradžios ir planavimo tiksl�; 

1.7.2. teritorij� planavimo dokumento rengimo etapas: 
1.7.2.1. esamos b�kl�s analiz�s stadija: vertinamas esamos teritorijos (žem�s 

sklyp�) užstatymas, inžineriniai tinklai, susisiekimo sistema, želdiniai, gamtos ir 
kult�ros paveldo objektai, nustatomos teritorijos pl�tros tendencijos, 
problemin�s situacijos; 

1.7.2.2. koncepcijos nustatymo stadija: nustatomos teritorijos naudojimo ir 
apsaugos svarbiausios kryptys ir tvarkymo prioritetai bei �statym� numatytais 
atvejais atliekamas strateginis vertinimas; 

1.7.2.3. sprendini� konkretizavimo stadija: numatomos teritorijos naudojimo ir 
apsaugos priemon�s, statyb� bei aplinkos tvarkymo programa, veiklos d�l 
poveikio aplinkai vertinimo reglamentavimas; 

1.7.3. teritorij� planavimo dokumento sprendini� pasekmi� vertinimo etapas, 
reikalingas teritorij� planavimo dokumento sprendini� poveikiui Vyriausyb�s 
nustatyta tvarka �vertinti. Rengiant detal�j� plan�, strateginis teritorij� planavimo 
dokumento sprendini� pasekmi� aplinkai vertinimas atliekamas tik tuo atveju, kai t� 
numato �statymai ir kiti teis�s aktai. Tais atvejais, kai pagal Planuojamos �kin�s 
veiklos poveikio aplinkai vertinimo �statym� turi b�ti atliktas planuojamos �kin�s 
veiklos poveikio aplinkai vertinimas, šis vertinimas atliekamas detaliojo plano 
rengimo metu; 

1.7.4. baigiamasis etapas: 
1.7.4.1. teritorij� planavimo dokumento sprendini� svarstymo ir derinimo 

stadija: viešas svarstymas, derinimas su institucijomis, gin�� nagrin�jimas; 
1.7.4.2. teritorij� planavimo dokumento tvirtinimo stadija: tikrinimas valstybin� 

teritorij� planavimo prieži�r� atliekan�ioje institucijoje pagal jai priskirt� 
kompetencij�, tvirtinimas ir registravimas teritorij� planavimo registre. 

 
1.8. Detaliojo plano viešojo svarstymo tvarka: Bendroji tvarka. 

 
1.9. Detaliojo planavimo pagrindai ir s�lygos: 

Teritorijos detalusis planas rengiamas vadovaujantis Šilut�s rajono savivaldyb�s tarybos 
2008-03-27 sprendimu Nr.T1-451, kuriuo buvo nutarta: 

1. Pritarti žem�s sklyp�, kuri� kadastriniai Nr. 8872/0007:221 ir 8872/0007:223, 
Stempli� k., Šv�kšnos sen., Šilut�s r. sav., žem�s �kio paskirties keitimui � kit� paskirt�. 

2. Prad�ti rengti žem�s sklyp�, kuri� kadastriniai Nr. 8872/0007:221 ir 8872/0007:223, 
Stempli� k., Šv�kšnos sen., Šilut�s r. sav., detal�j� plan�. 

3. Nustatyti tiksl� – sklyp� žem�s �kio paskirties keitimas � kit� paskirt� nustatant 
nauding�j� iškasen� teritorijos  naudojimo b�d� ir nauding�j� iškasen� gavybos požemini� kasini� 
(šachtomis) ir gr�žini� naudojimo pob�d�; speciali�j� žem�s sklyp� naudojimo s�lyg� ir servitut� 
pildymas, tikslinimas ar keitimas. 

Planavimo darbams atlikti 2008-06-30 buvo sudaryta trišal� planavimo darb� teikimo 
sutartimi Nr.LL/03/2008 tarp planavimo organizatoriaus - Šilut�s rajono savivaldyb�s 
administracijos, atstovaujamos administracijos direktoriaus Šar�no Laužiko, planavimo užsakovo 



 

– UAB „LL investicijos“, atstovaujamos direktoriaus Antano Jaso ir detaliojo plano reng�jo, 
atstovaujamo generalinio direktoriaus Prano Šidiškio. 

 
Šilut�s rajono savivaldyb�s architekt�ros ir urbanistikos skyriaus ved�jo Viktoro Bi�kausto 

2008-08-25 patvirtintu planavimo s�lyg� s�vadu Nr.34, Šilut�s rajono savivaldyb�s architekt�ros 
ir urbanistikos skyriaus ved�jo Viktoro Bi�kausto 2008-06-11 patvirtintomis Šilut�s rajono 
savivaldyb�s planavimo s�lygomis Nr.497 ir valstybin�, technin� prieži�r� vykdan�i� institucij� 
s�lygomis: 

1.9.1. Klaip�dos regiono aplinkos apsaugos departamento 2008-08-18 raštu Nr.(9.14.3)-
LV4-5217; 

1.9.2. Klaip�dos visuomen�s sveikatos centro Šilut�s skyriaus 2008-06-10 raštu 
Nr.(12.6.9)E2-39; 

1.9.3. Klaip�dos apskrities viršininko administracijos žem�s tvarkymo departamento Šilut�s 
rajono žem�tvarkos skyriaus 2008-06-04 raštu Nr.35-198; 

1.9.4. AB „TEO LT“ 2008-06-03 raštu Nr.03-2-05-4-2663; 
1.9.5. UAB „Šilut�s vandenys“ 2008-06-10 raštu Nr.(6.24-06)-146(S12); 
1.9.6. UAB „Šilut�s šilumos tinklai“ 2008-06-17 raštu Nr.2R-(1.16)-828; 
1.9.7. Šilut�s rajono savivaldyb�s administracijos kaimo reikal� skyriaus 2008-06-30 raštu 

Nr.KR3-(19.15)-360; 
1.9.8. UAB „Šilut�s komunalininkas“ 2008-07-14 raštu Nr.88; 
1.9.9. AB „VST“ Šilut�s skyriaus 2008-06  raštu Nr. 49000-97; 

ir planavimo organizatoriaus Šilut�s rajono savivaldyb�s administracijos direktoriaus Šar�no 
Laužiko 2008-09-16 patvirtinta planavimo užduotimi, suderinta su Šilut�s rajono savivaldyb�s 
Architekt�ros ir urbanistikos skyriaus ved�ju  Viktoru Bi�kausku. 

 
1.10. Teritorijoje galioja ši� teritorij� planavimo dokument� sprendiniai: 
 

1.10.1. bendr�j� plan�: 
- Lietuvos Respublikos teritorijos bendrasis planas patvirtintas 2002-10-29 Seimo 

nutarimu Nr. IX-1154 „D�l Lietuvos Respublikos teritorijos bendrojo plano 
patvirtinimo“. 

- Rengiamas Klaip�dos apskrities teritorijos bendrasis planas; 
- Šilut�s rajono savivaldyb�s teritorijos bendrasis planas, Šilut�s rajono 

savivaldyb�s tarybos 2006-04-05 sprendimu Nr.T1-1050 „D�l Šilut�s rajono 
teritorijos bendrojo plano rengimo planavimo darb� patvirtinimo“ patvirtinti 
tikslai ir programa, o 2007-12-13 sprendimu Nr.T1-326 patvirtinta koncepcija.� 

1.10.2. speciali�j� plan�: 
- Vandens telkini� apsaugos zon� ir pakrant�s apsaugos juost� planas, patvirtintas 

1985-07-25 Šilut�s r. LDT VK  sprendimas Nr. 143. Registro Nr.003881000024. 
1.10.3. detali�j� plan�: 

N�ra. 
1.11. Rengiamo detaliojo plano sprendini� pasekmi� poveikio vertinimas atliekamas šiais 

aspektais: aplinkos kokyb�s ir higienin�s b�kl�s. Atliktas planuojamos �kin�s veiklos 
poveikio aplinkai vertinimas kartu su planuojamos �kin�s veiklos poveikio visuomen�s 
sveikatai vertinimu. 

 
Planuojamos teritorijos br�žiniai parengti 2008 m. skaitmenin�s topografin�s nuotraukos     

M 1:1000 (LKS-94 koordina�i� sistemoje) pagrindu. 
 



 

II. ESAMOS B�KL�S ANALIZ� 
 
2.1. Bendra informacija apie planuojam� teritorij�: Planuojam� žem�s sklyp� tikslin� 

žem�s naudojimo paskirtis yra žem�s �kio paskirties žem�. Šiuo metu yra prad�tas vietov�s lygmens 
detaliojo plano rengimas, numatant pakeisti žem�s naudojimo paskirt� � kitos paskirties žem�, 
nustatant nauding�j� iškasen� teritorijos naudojimo b�d� ir nauding�j� iškasen� gavybos 
požemini� kasini� (šachtomis) ir gr�žini� naudojimo pob�d�. 2,4837 ha ploto žem�s sklype 
Nr.8872/0007:221 yra 2,1983 ha žem�s �kio naudmen� (ariamos žem�s), 0,0615 ha vandens 
telkini�. 1,7497 ha ploto žem�s sklype Nr.8872/0007:223 yra 1,5498 ha žem�s �kio naudmen� 
(ariamos žem�s), 0,0945 ha vandens telkini� ir 0,1054 ha keli�. Sklypams galioja speciali�j� žem�s 
ir miško naudojimo s�lyg� apribojimai, keli�  apsaugos zonoms, nauding�j� iškasen� telkiniams, 
vandens telkini� apsaugos juostoms ir zonoms. Sklype yra �rengtos valstybei priklausan�ios 
melioracijos sistemos bei �renginiai. Sklype Nr. 8872/0007:221 yra saugotini želdiniai ne miško 
žem�je. Taip pat žem�s sklypui Nr.8872/0007:223 galioja kelio servitutas (tarnaujantis daiktas). 

Šilut�s rajonas nepasižymi nauding�j� iškasen� telkini� gausa, ta�iau jam b�dingos kiek 
netradicin�s Lietuvoje ištekli� r�šys - nafta ir druska. Rajono teritorijoje yra aptikti 34 nauding�j� 
iškasen� telkiniai ir prognoziniai plotai. Iš j� 12 durpi�, 6 žvyro, 7 sm�lio, 2 druskos, 6 naftos. 

Rajone eksploatuojamos durp�s (Aukštumala), sm�lis (Žiogai�iai, Juknai�iai), žvyras 
(Degu�iai, Juškai�iai, Gaideliai) ir nafta (Pociai, Vilky�iai, Saku�iai, Diegliai). Naftos telkini� 
užimamuose plotuose n�ra taikomi tokie griežti �kin�s veiklos apribojimai žem�s paviršiuje kaip 
kiet�j� nauding�j� iškasen� telkiniuose. �kin� veikla naftos telkini� žem�s paviršiuje negali 
�takoti naftos ištekli�, sl�gsan�i� apie 2 km gylyje kiekio ar kokyb�s. 

 
2.2. Planuojama teritorija geografin�s pad�ties aprašymas: Planuojama teritorija yra 

Stempli� kaime, Šv�kšnos seni�nijoje, Šilut�s rajone. Planuojami žem�s sklypai 
Nr.8872/0007:221 (2,4837 ha) ir Nr.8872/0007:223 (1,7497 ha), bendras plotas – 4,2334 ha. Ši� 
sklyp� tikslin� žem�s naudojimo paskirtis yra žem�s �kio paskirties žem�. 2,4837 ha ploto žem�s 
sklype Nr.8872/0007:221 yra 2,1983 ha žem�s �kio naudmen� (ariamos žem�s), 0,0615 ha vandens 
telkini�. 1,7497 ha ploto žem�s sklype Nr.8872/0007:223 yra 1,5498 ha žem�s �kio naudmen� 
(ariamos žem�s), 0,0945 ha vandens telkini� ir 0,1054 ha keli�. Planuojama teritorija yra 8 km � 
vakarus nuo Paj�ralio Šilal�s rajone. Už 10 km nuo Stempli� � vakarus yra Šv�kšna. Žem�s 
sklypai iš piet� ir pietry�i� ribojasi su Vainuto mišk� biosferos poligonu, apiman�iu Stempli� 
kraštovaizdžio ir Meškin�s pedologin� draustinius. Poligono Europos ekologinio tinklo „NATURA 
2000“ kodas Nr. LTSLUB004. Vainuto mišk� poligone yra saugomi juodieji gandrai (Ciconia 
nigra)ir vapsva�džiai (Pernis apivorus). Iki Stempli� kraštovaizdžio draustinio yra 400 m. Taip pat 
Vainuto mišk� poligone yra Žaliosios miškas, kuris paskelbtas Buveini� apsaugai svarbia teritorija 
(BAST) - (kodas LTSIL0005). 	ia saugomas drugys - kraujalakinis melsvys. Artimiausias 
didesnis paviršinio vandens telkinys yra Veiviržo intakas – Ašvos up�. Nuo aikštel�s sklypo iki 
Ašvos up�s yra apie 0,5 km. Sklypo vakarin�je dalyje yra melioracijos griovys. Ašva – vakar� 
Lietuvos up�, Šilal�s ir Šilut�s rajonuose, kairysis Veiviržos intakas, yra Minijos up�s baseine. 
Ašvos up� prasideda vakariniame Paj�ralio bažnytkaimio pakraštyje (Kv�darnos seni�nija), 
buvusioje Paj�ralio pelk�je (dabar sukult�rinta, ištiesinta up�s vaga) apie 0,5 km nuo J�ros up�s 
sl�nio ir teka � vakarus skersai sensl�ni�, tik vietomis su jais sutapdama. Kv�darnos seni�nijos 
teritorijoje (Šilal�s rajonas) ji teka apie 15 km, Šv�kšnos seni�nijoje (Šilut�s rajonas) – 33 km. 
Vidutinis nuolydis 180 cm/km. Maksimalus debitas žiotyse 45 m³/s. Nuot�kio modulis 12,8 l/s iš 
1km². Sl�nis 5-10 m gylio, up�s plotis 5-8 m, gylis 0,4-1,7 m, srov�s greitis 0,4 m/s. Puikus Ašvos 
ir Stigr�s santakos kraštovaizdis yra b�dingas vakar� Žemai�i� pietin�ms morenin�ms lygumoms 
ir jis paskelbtas Stempli� kraštovaizdžio draustiniu (1992). Ji jau nuo Inkakli� tilto iki žio�i� su 
savo vaizdingais sl�niais priklauso Veiviržo kraštovaizdžio draustiniui (1992). 2004 m. rugs�jo 8 
d. Lietuvos Respublikos vyriausyb�s nutarimu, visa Ašvos up� �traukiama � ekologiniu ir 
kult�riniu poži�riu verting� upi� s�raš�. Ašvos visoje up�je, Lietuvos Respublikos �statymais, 
saugomi up�takiai, šlakiai, paprastieji k�jagalviai ir n�g�s. 



 

Intakai: 
� kairieji – Kes�, Varginys, Stigr�, Žvelesys, Beržupis, Pelkupis,  
� dešinieji – Burbeklis, Vyknešys, Remaul�, Šaka, Gurnupelis, Juodupis, Šv�kšnal�, 

Vilnutis, Telšina, Greižena, Vatina.  
 
Ašvos ilgis 48,4 km 
Baseino plotas 212 km² 
Vidutinis debitas 2,71 m³/s 
Ištakos Šilal�s rajonas 
Žiotys Veiviržas 
Šalys Lietuva 
 
 

 

 
 

Planuojamos teritorijos vieta 
 

2.3. Sklypo gretimyb�s: Šiaurin�s vakaruose ir vakarin�je pus�je sklypas ribojasi su 
Dariaus Pašukonio žem�s �kio paskirties 4,97 ha ploto žem�s sklypu Nr.8872/0007:205. 
Šiaurin�je pus�je yra Grasildos Šlajien�s nesuformuotas žem�s sklypas. Šiaur�s rytuose – 
Eugenijos Gir�i�t�s žem�s �kio paskirties 0,78 ha ploto sklypas Nr.8872/0007:95 ir Stasio 
Vai�iulio mišk� �kio 4,09 ha ploto žem�s sklypas Nr.8872/0007:171. Planuojamos teritorijos 
rytin� pus� ribojasi su Aušrel�s Norkien�s 2,57 ha ploto mišk� �kio sklypu Nr.8872/0007:181, 
Reginos Šarkauskien�s mišk� �kio sklypu Nr.8872/0007:222, Kazimiero Vaitkaus ir Aldonos 
Vaitkien�s 0,744 ha ploto mišk� �kio žeme Nr.8872/0007:224 ir Leokadijos Birut�s Mockien�s 
2,0 ha ploto mišk� �kio sklypu Nr.8872/0007:89. Planuojamos teritorijos pietuose yra Kazimiero 
Vaitkaus 4,8 ha ploto mišk� �kio žem�. Pietvakariuose ribojasi su Eugenijos Gir�i�t�s žem�s �kio 
2,35 ha ploto žeme. 

 



 

2.4. Teritorijos užstatymas: Planuojamas sklypas yra žem�s �kio paskirties žem�. Sklypas 
n�ra užstatytas. Reljefas yra lygus. Šiuo metu sklype yra paieškinis naftos gr�žinys „Šilal�-1“, 
išgr�žtas 1978 m. Iš naftos gavybos aikštel�s „Šilal�-1“ Stempli� kaime planuojama eksploatuoti 
Rietavo licencin� naftos plot� Šilal�s telkin�. Šis telkinys surastas 1970–1985 m., pragr�žus 
gr�žinius Visdžiaugai-1 (išgr�žtas 1978 m.), Šilal�-1 (išgr�žtas 1978 m.), Baubliai-3 (išgr�žtas 
1981 m.), Darius-1 (išgr�žtas 1985 m.).Vykdant naftos paieškinius ir žvalgybos darbus tuo metu 
buvo aptikti ir Degu�i�, V�žai�i�, Poci�, Ablingos, Saku�i�, Lauksargi� telkiniai. Geologijos 
tarnybos duomenimis, Rietavo plote geologiniai ištekliai gali siekti 1,2 mln. ton�. Rietavo 
licencin� plot� sudaro 1599 km2. Šilal�s naftos telkinio plotas yra 4,3 km2, o naftos ištekliai sudaro 
289 t�kst.t. 

 
2.5. Inžineriniai tinklai: Teritorija n�ra inžineriškai išvystyta, t.y. �ia n�ra reikiam� 

inžinerini� komunikacij�. Šiaur�s vakarine planuojamos teritorijos riba praeina vietin�s reikšm�s 6 
m plo�io kelias Stempl�s-Jurkai�iai. Vakarine sklypo dalimi prateka melioracijos griovys, 
susisiekiantis su Ašvos upe. 

 
2.6. Sklypams galioja speciali�j� žem�s ir miško naudojimo s�lyg� apribojimai, keli� 

apsaugos zonoms, nauding�j� iškasen� telkiniams, vandens telkini� apsaugos juostoms ir zonoms. 
Sklype yra �rengtos valstybei priklausan�ios melioracijos sistemos bei �renginiai. Sklype Nr. 
8872/0007:221 yra saugotini želdiniai ne miško žem�je. Taip pat žem�s sklypui Nr.8872/0007:223 
galioja kelio servitutas (tarnaujantis daiktas). Žem� nedirbama. 

 
2.7. Gamtos ir kult�ros paveldo objektai: Planuojama naftos gavybos aikštel�s vieta 

nepatenka � saugomas ar „NATURA 2000“ teritorijas ta�iau su jomis ribojasi. Žem�s sklypai 
ribojasi su Vainuto mišk� biosferos poligonu, apiman�iu Stempli� kraštovaizdžio ir Meškin�s 
pedologin� draustinius. Poligono Europos ekologinio tinklo „NATURA 2000“ kodas Nr. 
LTSLUB004. Vainuto mišk� poligone yra saugomi juodieji gandrai (Ciconia nigra)ir vapsva�džiai 
(Pernis apivorus). Iki Stempli� kraštovaizdžio draustinio yra 400 m. Taip pat Vainuto mišk� 
poligone yra Žaliosios miškas, kuris paskelbtas Buveini� apsaugai svarbia teritorija (BAST) - 
(kodas LTSIL0005). 	ia saugomas drugys - kraujalakinis melsvys. Taip pat �ia yra kult�ros 
paminkl� - vienas istorijos (dvaro svirnas ir gyvenamasis namas (pastatyti XIX a. pirmoje pus�je), 
kuriame 1836-1848 m. gyveno poetas, istorikas Simonas Stanevi�ius, bei vienas archeologijos - 
Ašvos krante kapinynas, vadinamas Maro kapais, ir du dail�s paminklai - koplytstulpis (1875 m.) 
ir koplyt�l�, stogastulpis Nepriklausomyb�s signataro K. Šaulio gimtin�je. 

 
2.8. Teritorijos pl�tros tendencijos: Pagal Šilut�s rajono teritorijos bendrojo plano 

koncepcij� planuojama teritorija patenka � nauding�j� ištekli� teritorij�. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
Šilut�s rajono nauding�j� iškasen� telkiniai ir prognoziniai plotai 

 

 
 

Šilut�s rajono savivaldyb�s teritorijos bendrojo plano koncepcija 
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         Nauding�j� iškasen� telkiniai ir prognoziniai plotai pagal Klaip�dos apskrities bendr�j� plan� 

 

 
 

Klaip�dos apskrities bendrojo plano koncepcija.  
Teritorijos naudojimo funkcini� prioritet� br�žinys 
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III. KONCEPCIJOS NUSTATYMAS 
3.1. Numatomi pagrindiniai teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo reikalavimai: 

3.1.1. Detalus planas rengiamas tam, kad pakeisti žem�s naudojimo paskirt� � kitos paskirties 
žem�, nustatant nauding�j� iškasen� teritorijos naudojimo b�d� ir nauding�j� iškasen� 
gavybos požemini� kasini� (šachtomis) ir gr�žini� naudojimo pob�d�.  
Planavimo tikslas – parengti žem�s sklyp� nauding�j� ištekli� gavybai, suplanuoti 
teritorijos inžinerin� infrastrukt�r�, nustatyti naftos gavybos �rangos vietas, plot�, 
intensyvum�, apribojimus, apsaugos zonas; spr�sti transporto organizavimo klausimus. 
Planuojamas žem�s sklypas yra Stempli� k., Šv�kšnos seni�nijoje, Šilut�s rajone. 

3.1.2. Planuojama �kin� veikla – naftos gr�žini� gr�žimas ir eksploatacija išgaunant žaliavin� 
naft�. 

3.1.3. Detaliuoju planu yra pakei�iama žem�s sklyp� Nr. 8872/0007:221, Nr.8872/0007:223 
pagrindin� tikslin� naudojimo paskirtis � kitos paskirties žem� ir nustatomas nauding�j� 
iškasen� teritorijos naudojimo b�das ir nauding�j� iškasen� gavybos požemini� kasini� 
(šachtomis) ir gr�žini� naudojimo pob�dis. Planuojama teritorija � sklypus nedalinama 
ir sklypai n�ra sujungiami. Suformuojami du sklypai: Nr.(1÷2) nauding�j� iškasen� 
gavybos požemini� kasini� (šachtomis) ir gr�žini� (tp12, N2). 

3.1.4. Sklypai formuojami atsižvelgiant � esam� naftos gr�žin� „Šilal�-1“, išgr�žt� žem�s 
sklype Nr.8872/0007:223. Šiame sklype yra planuojamas nauj� gr�žini� gr�žimas, tod�l 
�ia formuojamas užstatymas �renginiais. Gretimame planuojamame sklype 
Nr.8872/0007:221 taip pat formuojama statini� statybos zona, ta�iau šis žem�s sklypas 
bus naudojamas tik technologinei �rangai saugoti. Sklype Nr.8872/0007:221 yra 
saugotin� medži�, augan�i� ne miško žem�je, tod�l rytin�je sklypo dalyje išskiriama 
2239 m2 plo�io želdyn� juosta. 

3.1.5. Gaisrin� sauga. Bendruoju atveju planuojam� statini� minimalus atsparumo ugniai 
laipsnis nustatomas –I, išlaikant 6 m atstumus tarp statini�. Gaisr� gesinimui vanduo 
bus imamas iš žem�s sklype Nr.8872/0007:223 suformuoto vandens telkinio. 

3.1.6. Aplinkos apsauga. Vadovaujantis LR Planuojamos �kin�s veiklos poveikio aplinkai 
vertinimo �statymu, planuojant naftos gavyb� yra privalomas poveikio aplinkai 
vertinimas. Taip pat planuojamai naftos gavybai, vadovaujantis LR sveikatos apsaugos 
ministro 2004-08-19 �sakymu Nr.V-586 „D�l sanitarini� apsaugos zon� rib� nustatymo 
ir režimo taisykli� patvirtinimo“, yra nustatyta 1000 m normatyvin� sanitarin� apsaugos 
zona (SAZ). Pagal min�tas taisykles turi b�ti parengtas poveikio visuomen�s sveikatai 
vertinimas poveikio aplinkai vertinimo sud�tyje ir gautas Klaip�dos visuomen�s 
sveikatos centro pritarimas, kad SAZ sumažinamas iki planuojam� sklyp� ribos. 
Atliek� tvarkymas bus vykdomas pagal LR aplinkos ministro 2003-12-30 �sakymu 
Nr.722 patvirtintas Atliek� tvarkymo taisykles.  

Naftos gr�žini� gr�žimo metu susidaro tokios atliekos: 
� metalo laužas (sudil� gr�žimo kaltai, apsaugini� vamzdži� atliekos, sudil�s gr�žimo 

stakli� lynas, susinešioj� darbo instrumentai);  
� kietos buitin�s atliekos;  
� gr�žimo šlam�s - tai tiršta konsistencin� mas�, susidaranti gr�žimo metu, mechaniškai 

išvalius molio skiedin�. Gr�žimo šlam� sudaro: apie 85� uolien�, per kurias gr�žiama: 
sm�lis, žvyras, gargždas, molis, klintys, dolomitas, mergelis, smiltainis ir j� �vair�s 
mišiniai; apie 13,5� praplovimo skiedinys; ir 1,5� medžiagos, naudojamos molio 
skiedinio gamybai. 

� molio skiedinys – baigus gr�žim�, molio skiedinys tampa nebereikalingas. 
� užterštas vanduo – apie 98% g�las vanduo (tai lietaus vanduo ir vanduo, naudojamas 

technologiniais tikslais), apie 1% molio skiedinio gamyboje naudojamos chemin�s 
medžiagos ir apie 1% naftos produkt�.  



 

Naftos gr�žini� eksploatacijos metu susidaro: 
� s�rymas; 
� naftos gavybos aikštel�s aptarnavimo atliekos: naftuoti skudurai, durp�s; 
� panaudoti tepalai; 
� buitin�s atliekos.  

Gavybos metu kartu su nafta yra išgaunamas s�rus vanduo, kurio mineralizacija siekia nuo 
160 g/l iki 180 g/l. Naftos gavybos pradžioje iš telkinio dažniausiai yra išgaunama bevanden� 
nafta. V�liau gavybos metu s�rymo kiekis pastoviai did�ja, o naftos išgavimas maž�ja. Naftos ir 
s�rymo santykis išgaunamame fluide taip pat priklauso nuo telkinio eksploatacijos s�lyg� bei 
technologijos.  

Sukaupti monitoringo duomenys rodo, kad � žem�s gelmes gr�žinamame s�ryme yra 4,2 – 
181 mg/l ištirpusios naftos. 

Nafta užteršto s�rymo šalinimo galimyb�s reglamentuojamos LR Aplinkos ministro 2001 
m. rugs�jo 21 d. �sakymu Nr.472 patvirtintose “Požeminio vandens apsaugos nuo taršos 
pavojingomis medžiagomis taisykl�se” (Žin., 2001, Nr.83–2906).  

„Šilal�-1“ aikštel�je iš naftos fluido atskirtas s�rymas bus utilizuojamas kit� naftos telkini� 
injekcini� gr�žini� aikštel�se. Per injekcinius gr�žinius, aukšto spaudimo siurbliais s�rymas bus 
sugr�žinamas � kambro naftingus sluoksnius. 

Numatoma s�rym� supumpuoti per UAB „Minijos nafta“ gr�žin� „Diegliai-7“. 
Supumpuojant s�rym� telkinyje palaikomas naftingo sluoksnio sl�gis ir išvengiama neigiamo 
poveikio aplinkai.  

3.1.7. Želdiniai. Sklype Nr.8872/0007:221 yra saugotin� medži�, augan�i� ne miško žem�je, 
tod�l rytin�je sklypo dalyje išskiriama 2239 m2 plo�io želdyn� juosta. Papildomas 
apsodinimas pavieniais želdiniais ir j� grup�mis bus sprendžiamas statini� technini� 
projekt� rengimo metu pagal STR 2.03.02:2005 „Gamybos pramon�s ir sand�liavimo 
statini� sklyp� tvarkymas“. 

3.1.8. Specialiosios žem�s ir miško naudojimo s�lygos. 
gyvendinant šio detaliojo plano 
sprendinius, b�tina laikytis LR Vyriausyb�s 1992-105-12 nutarimo Nr.343 „D�l 
speciali�j� žem�s ir miško naudojimo s�lyg� patvirtinimo“. Sklypams turi likti galioti 
speciali�j� žem�s ir miško naudojimo s�lyg� apribojimai, keli�  apsaugos zonoms, 
nauding�j� iškasen� telkiniams bei sklypuose dalyje ploto �rengtoms valstybei 
priklausan�ioms melioracijos sistemoms bei �renginiams. Sklype Nr. 8872/0007:221 yra 
saugotini želdiniai ne miško žem�je. Taip pat žem�s sklypui Nr.8872/0007:223 galioja 
kelio servitutas (tarnaujantis daiktas). Vadovaujantis LR aplinkos ministro 2007-02-14 
�sakymu Nr.D1-98, grioviams vandens telkini� apsaugos juost� ir zon� apribojimai 
nebenustatomi. 

 
Žem�s sklypui Nr.8872/0007:221 (2,4837 ha ploto) rengiami šie apribojimai“: 

- Keli� apsaugos zonos 0,2049 ha 
- Žem�s sklypai, kuriose �rengtos valstybei priklausan�ios 

melioracijos sistemos bei �renginiai 
2,1983 ha 

- Saugotini želdiniai ne miško žem�je 0,2239 ha 
- Nauding�j� iškasen� telkiniai 2,4837 ha 

 
Žem�s sklypui Nr.8872/0007:223 (1,7497 ha ploto) galioja šie apribojimai“: 

- Keli� apsaugos zonos 0,1679 ha 
- Žem�s sklypai, kuriose �rengtos valstybei priklausan�ios 

melioracijos sistemos bei �renginiai 
1,6552 ha 

- Nauding�j� iškasen� telkiniai 1,7497 ha 
  



 

3.1.9. Formuojam� žem�s sklyp� servitutai. Planuojamame sklype Nr. 8872/0007:223 yra 
nustatytas 1054 m2 kelio servitutas (tarnaujantis daiktas), suteikiantis teis� važiuoti 
transporto priemon�ms � Leokadijos Birut�s Mockien�s mišk� �kio žem�s sklyp� 
Nr.8872/0007:89 ir Kazimiero Vaitkaus, Aldonos Vaitkien�s mišk� �kio žem�s 
sklyp� Nr.8872/0007:224. 

 
3.2.  Inžinerini� komunikacij� ir susisiekimo sistemos pagrindiniai sprendiniai:  
Inžinerini� komunikacij� koridoriai ir susisiekimo sistema planuojamoje teritorijoje 

organizuojama, atsižvelgiant � vakarin�je sklyp� riboje esam� 10 m plo�io keli� Stempl�s – 
Jurkai�iai. Nauji �važiavimai – nuovažos nuo esamo kelio suformuojami � abu sklypus. 
Susisiekimo sistema formuojama atsižvelgiant � Šv�kšnos kadastro vietov�s žem�s reformos 
žem�tvarkos projekto papildymo projekt�, 2007-12-20 patvirtint� Klaip�dos apskrities viršininko 
�sakymu Nr.4-7612-(1.3). Inžinerini� tinkl� koridoriai numatyti tarp kelio ir sklyp�, už sklyp� 
rib�. 

 
 



 

 
 

Šv�kšnos kadastrin�s vietov�s žem�tvarkinis planas 
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Žem�s reformos planu 
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reikšm�s kelias 

Rajonin�s reikšm�s kelias 
Šv�kšna - Kv�darna 



 

 
3.2.1. Vandentiekio tinklai: detaliuoju planu buitiniams vandens poreikiams tenkinti numatoma 

�sirengti šulin�. Geriamas vanduo operatoriams bus atvežamas talpose iš prekybos �moni�. 
3.2.2. Nuotek� tinklai: detaliuoju planu numatoma �sirengti vietin� nuotek� kaupimo �rengin�. 

Nuotekos bus šalinamos pagal sutart� su nuotek� valymo �rengini� operatoriumi, išvežant 
� nuotek� valymo �renginius. 

3.2.3. Lietaus nuotek� tinklai: detaliuoju planu numatoma suplanuoti lietaus nuotekas rinkti nuo 
potencialiai užteršt� teritorij�, t.y. naftos gavybos gr�žinio aikštel�s, fluido ir naftos 
sand�liavimo aikštel�s ir automobili� krovos vietos ir valyti naftos gaudykl�je. Po 
valymo nuotekos nuvedimos � dirbtin� vandens telkin�. Iš dirbtinio vandens telkinio 
perteklinis vanduo šalinamas � melioracijos griov�. Paviršinis vanduo bus išvalytas iki 
leistino išleisti � atvirus vandenis naftos kiekio, t.y. naftos produkt� vidutin� metin� 
koncentracija – 5 mg/l, didžiausia momentin� koncentracija – 7 mg/l. 

3.2.4. Šildymas: detaliuoju planu šildymo tinklai n�ra planuojami. Šaltuoju periodu operatoriaus 
patalpos bus šildomos elektra. 

3.2.5. Elektros tinklai: patogioje aptarnauti ir eksploatuoti elektros tinklus ir �renginius vietoje 
už sklypo ribos prie vietin�s reikšm�s kelio bus išskirta teritorija kabelini� spint�, 
subendrint� su vartotojo 0,4 kV �vadiniais apskaitos skydais pastatymui. Laikinai, 
planuojama elektr� generuoti dyzeliniais generatoriais.  

3.2.6. Melioracija: dalyje planuojamos teritorijos yra valstybin�s melioracijos sistemos bei 
�renginiai. 

 
3.3. Susisiekimas: susisiekimo sistema planuojamoje teritorijoje organizuojama, 

atsižvelgiant � vakarin�je sklyp� riboje esam� 10 m plo�io keli� Stempl�s – Jurkai�iai. Nauji 
�važiavimai – nuovažos nuo esamo kelio suformuojami � abu sklypus. Susisiekimo sistema 
formuojama atsižvelgiant � Šv�kšnos kadastro vietov�s žem�s reformos žem�tvarkos projekto 
papildymo projekt�, 2007-12-20 patvirtint� Klaip�dos apskrities viršininko �sakymu Nr.4-7612-
(1.3). Teritorijos viduje suformuojamas abu �važiavimus jungiantis pravažiavimas. 

 
3.4.  Teritorijos detaliojo plano strateginis poveikio aplinkai vertinimas n�ra atliekamas. 

 
3.5. Atliktas planuojamos �kin�s veiklos poveikio aplinkai vertinimas. Sprendimas d�l 

veiklos galimybi� aplinkosauginiu poži�riu priimtas Klaip�dos regiono aplinkos apsaugos 
departamento sprendimu.       



 

IV. DETALIOJO PLANO SPRENDINIAI 
 
4.1. Teritorijos situacija ir planavimo tikslai. Planuojami Dariui Pašukoniui 

nuosavyb�s teise priklausantys žem�s �kio paskirties žem�s sklypai Nr. 8872/0007:221, 
Nr.8872/0007:223, esantys Stempli� k., Šv�kšnos sen., Šilut�s raj. Su žem�s savininku AB 
„Geonafta“ 2007-11-16 sudar� nuomos sutartis Nr.07-0310g ir Nr.07-0309g. UAB „LL 
investicijos“ planuojam� žem� naudoja pagal su AB „Geonafta“ 2007-12-12 sudarytas 
subnuomos sutartis Nr.07-0341g ir Nr.07-0342g. Detalusis planas rengiamas atsižvelgiant � UAB 
„LL investicijos“ žem�s sklyp� Nr.8872/0007:221 (2,4837 ha) ir Nr.8872/0007:223 (1,7497 ha) 
subnuomos sutartis Nr.07-0341g ir Nr.07-0342g, sudarytas su AB „Geonafta“ 2007-12-12 ir 
vadovaujantis Šilut�s rajono savivaldyb�s tarybos 2008-03-27 sprendimu Nr.T1-451, kuriuo 
buvo nutarta: 

1. Pritarti žem�s sklyp�, kuri� kadastriniai Nr. 8872/0007:221 ir 8872/0007:223, Stempli� 
k., Šv�kšnos sen., Šilut�s r. sav., žem�s �kio paskirties keitimui � kit� paskirt�. 

2. Prad�ti rengti žem�s sklyp�, kuri� kadastriniai Nr. 8872/0007:221 ir 8872/0007:223, 
Stempli� k., Šv�kšnos sen., Šilut�s r. sav., detal�j� plan�. 

3. Nustatyti tiksl� – sklyp� žem�s �kio paskirties keitimas � kit� paskirt� nustatant 
nauding�j� iškasen� teritorijos  naudojimo b�d� ir nauding�j� iškasen� gavybos požemini� 
kasini� (šachtomis) ir gr�žini� naudojimo pob�d�; speciali�j� žem�s sklyp� naudojimo s�lyg� ir 
servitut� pildymas, tikslinimas ar keitimas. 

Detalus planas rengiamas tam, kad pakeisti žem�s naudojimo paskirt� � kitos paskirties 
žem�, nustatant nauding�j� iškasen� teritorijos naudojimo b�d� ir nauding�j� iškasen� gavybos 
požemini� kasini� (šachtomis) ir gr�žini� naudojimo pob�d�. Planuojama teritorija � sklypus 
nedalinama ir sklypai n�ra sujungiami. Suformuojami du sklypai: Nr.(1÷2) nauding�j� iškasen� 
gavybos požemini� kasini� (šachtomis) ir gr�žini� (tp12, N2). 

Planavimo tikslas – parengti vietov� nauding�j� ištekli� gavybai, suplanuoti teritorijos 
inžinerin� infrastrukt�r�, nustatyti naftos gavybos �rangos vietas, plot�, intensyvum�, 
apribojimus, apsaugos zonas; spr�sti transporto organizavimo klausimus. 

4.2. Teritorijos tvarkymo, naudojimo ir apsaugos priemon�s. 
gyvendinant šio 
detaliojo plano sprendinius, b�tina laikytis LR Vyriausyb�s 1992-105-12 nutarimo Nr.343 „D�l 
speciali�j� žem�s ir miško naudojimo s�lyg� patvirtinimo“. Sklypams galioja speciali�j� žem�s 
ir miško naudojimo s�lyg� apribojimai, keli�  apsaugos zonoms, nauding�j� iškasen� telkiniams, 
vandens telkini� apsaugos juostoms ir zonoms. Sklypuose dalyje ploto yra �rengtos valstybei 
priklausan�ios melioracijos sistemos bei �renginiai. Sklype Nr. 8872/0007:221 yra saugotini 
želdiniai ne miško žem�je. Planuojamame sklype Nr. 8872/0007:223 yra nustatytas 1054 m2 
kelio servitutas (tarnaujantis daiktas), suteikiantis teis� važiuoti transporto priemon�ms � 
Leokadijos Birut�s Mockien�s mišk� �kio žem�s sklyp� Nr.8872/0007:89 ir Kazimiero 
Vaitkaus, Aldonos Vaitkien�s mišk� �kio žem�s sklyp� Nr.8872/0007:224. Planuojamai naftos 
gavybai, vadovaujantis LR sveikatos apsaugos ministro 2004-08-19 �sakymu Nr.V-586 „D�l 
sanitarini� apsaugos zon� rib� nustatymo ir režimo taisykli� patvirtinimo“, yra nustatyta 1000 m 
normatyvin� sanitarin� apsaugos zona (SAZ). Pagal min�tas taisykles yra parengtas poveikio 
visuomen�s sveikatai vertinimas poveikio aplinkai vertinimo sud�tyje ir d�l SAZ sumažinamo 
iki planuojam� sklyp� ribos gautas Klaip�dos visuomen�s sveikatos centro pritarimu. 

4.3. Teritorijos užstatymo programa. Sklypai formuojami atsižvelgiant � esam� naftos 
gr�žin� „Šilal�-1“, išgr�žt� žem�s sklype Nr.8872/0007:223. Šiame sklype yra planuojamas 
nauj� gr�žini� gr�žimas, tod�l �ia formuojamas užstatymas �renginiais. Gretimame 
planuojamame sklype Nr.8872/0007:221 taip pat formuojama statini� statybos zona, ta�iau šis 
žem�s sklypas bus naudojamas tik technologinei �rangai saugoti. Sklype Nr.8872/0007:221 yra 
saugotin� medži�, augan�i� ne miško žem�je, tod�l rytin�je sklypo dalyje išskiriama 2239 m2 
plo�io želdyn� juosta. 



 

4.4. Teritorijos aplinkos tvarkymo programa.  
4.4.1. Gaisrin� sauga. Bendruoju atveju planuojam� statini� minimalus atsparumo ugniai 

laipsnis nustatomas –I, išlaikant 6 m atstumus tarp statini�. Gaisr� gesinimui vanduo 
bus imamas iš žem�s sklype Nr.8872/0007:223 suformuoto vandens telkinio. 

4.4.2. Aplinkos apsauga. Vadovaujantis LR Planuojamos �kin�s veiklos poveikio aplinkai 
vertinimo �statymu, planuojant naftos gavyb� yra privalomas poveikio aplinkai 
vertinimas. Taip pat planuojamai naftos gavybai, vadovaujantis LR sveikatos apsaugos 
ministro 2004-08-19 �sakymu Nr.V-586 „D�l sanitarini� apsaugos zon� rib� nustatymo 
ir režimo taisykli� patvirtinimo“, yra nustatyta 1000 m normatyvin� sanitarin� apsaugos 
zona (SAZ). Pagal min�tas taisykles turi b�ti parengtas poveikio visuomen�s sveikatai 
vertinimas poveikio aplinkai vertinimo sud�tyje ir gautas Klaip�dos visuomen�s 
sveikatos centro pritarimas, kad SAZ sumažinamas iki planuojam� sklyp� ribos. 
Atliek� tvarkymas bus vykdomas pagal LR aplinkos ministro 2003-12-30 �sakymu 
Nr.722 patvirtintas Atliek� tvarkymo taisykles.  

Naftos gr�žini� gr�žimo metu susidaro tokios atliekos: 
� metalo laužas (sudil� gr�žimo kaltai, apsaugini� vamzdži� atliekos, sudil�s gr�žimo 

stakli� lynas, susinešioj� darbo instrumentai);  
� kietos buitin�s atliekos;  
� gr�žimo šlam�s - tai tiršta konsistencin� mas�, susidaranti gr�žimo metu, mechaniškai 

išvalius molio skiedin�. Gr�žimo šlam� sudaro: apie 85� uolien�, per kurias gr�žiama: 
sm�lis, žvyras, gargždas, molis, klintys, dolomitas, mergelis, smiltainis ir j� �vair�s 
mišiniai; apie 13,5� praplovimo skiedinys; ir 1,5� medžiagos, naudojamos molio 
skiedinio gamybai. 

� molio skiedinys – baigus gr�žim�, molio skiedinys tampa nebereikalingas. 
� užterštas vanduo – apie 98% g�las vanduo (tai lietaus vanduo ir vanduo, naudojamas 

technologiniais tikslais), apie 1% molio skiedinio gamyboje naudojamos chemin�s 
medžiagos ir apie 1% naftos produkt�.  

Naftos gr�žini� eksploatacijos metu susidaro: 
� s�rymas; 
� naftos gavybos aikštel�s aptarnavimo atliekos: naftuoti skudurai, durp�s; 
� panaudoti tepalai; 
� buitin�s atliekos.  

Gavybos metu kartu su nafta yra išgaunamas s�rus vanduo, kurio mineralizacija siekia nuo 
160 g/l iki 180 g/l. Naftos gavybos pradžioje iš telkinio dažniausiai yra išgaunama bevanden� 
nafta. V�liau gavybos metu s�rymo kiekis pastoviai did�ja, o naftos išgavimas maž�ja. Naftos ir 
s�rymo santykis išgaunamame fluide taip pat priklauso nuo telkinio eksploatacijos s�lyg� bei 
technologijos.  

Sukaupti monitoringo duomenys rodo, kad � žem�s gelmes gr�žinamame s�ryme yra 4,2 – 
181 mg/l ištirpusios naftos. 

Nafta užteršto s�rymo šalinimo galimyb�s reglamentuojamos LR Aplinkos ministro 2001 
m. rugs�jo 21 d. �sakymu Nr.472 patvirtintose “Požeminio vandens apsaugos nuo taršos 
pavojingomis medžiagomis taisykl�se” (Žin., 2001, Nr.83–2906).  

„Šilal�-1“ aikštel�je iš naftos fluido atskirtas s�rymas bus utilizuojamas kit� naftos telkini� 
injekcini� gr�žini� aikštel�se. Per injekcinius gr�žinius, aukšto spaudimo siurbliais s�rymas bus 
sugr�žinamas � kambro naftingus sluoksnius. 

Numatoma s�rym� supumpuoti per UAB „Minijos nafta“ gr�žin� „Diegliai-7“. 
Supumpuojant s�rym� telkinyje palaikomas naftingo sluoksnio sl�gis ir išvengiama neigiamo 
poveikio aplinkai.  



 

Atliekos, atliek� tvarkymas 
Atliekos 

 
Atliek� saugojimas objekte 

Kiekis Pavadinimas 

per dien� vienam 
gr�žiniui 

Agregatinis b�vis 
(kietas, skystas, 

pastos) 

Kodas pagal 
Atliek� s�raš� 

Statistin�s 
klasifikacijos 

kodas 

pavojingumas Laikymo s�lygos Didžiausias 
kiekis 

Atliek� tvarkymo b�dai 

Gr�žimo metu susidaran�ios atliekos (vienam gr�žiniui) 
Gr�žimo 
šlamas (kitaip 
neapib�dintos 
atliekos) 

- 360 m3 Kietas 01 05 99 13.21 Nepavojingas Metalin� talpa 70 m3 Panaudojama teritorijai rekultivuoti 

Užterštas 
vanduo (kitos 
emulsijos) 

- 400 m3 Skystos 13 05 05 01.32 Pavojingas Metalin� talpa 30 m3 Valomas nuotek� valymo �renginiuose 

Molio 
skiedinys 
(sm�lio ir 
molio atliekos) 

- 100 m3 Skystas 01 04 02 13.21 Nepavojingas Metalin�s talpos 100 m3 Naudojamas kito gr�žinio gr�žimui, 
nesant galimyb�ms utilizuojamas V
 
“Grunto valymo technologijos” 
Klaip�dos filialas (Kišk�nuose) 

Buitin�s 
atliekos 

- 10 m3 Kietos 20 03 01  11.11 Nepavojingos Spec. konteineris 1,0 m3 Priduodamos pagal sutart� su UAB 
“Klaip�dos regiono atliek� tvarkymo 
centras”, Dumpi� s�vartynas; 

Metalo laužas  0,5 tonos Kietos 12 01 02 06.11 Nepavojingas Sand�liuojamas 
gr�žimo aikštel�je 

0,5 ton� Išvežamos utilizavimui registruotiems 
atliek� tvarkytojams užbaigus darbus 

Eksploatacijos metu susidaran�ios atliekos (vidutiniškai vienoje naftos gavybos aikštel�je) 
Kiekis Pavadinimas 

per dien� per metus 
Agregatinis b�vis 
(kietas, skystas, 

pastos) 

Kodas pagal 
Atliek� s�raš� 

Statistin�s 
klasifikacijos 

kodas 

pavojingumas Laikymo s�lygos Didžiausias 
kiekis 

Atliek� tvarkymo b�dai 

Nafta užterštas 
sorbentas 

- 0,5 m3 Kietas 15 02 01 01.32 Pavojingos spec. konteineris 1 m3 priduodamas utilizavimui � V
 “Grunto 
valymo technologijos” Klaip�dos 
filialas (Kišk�nuose) 

Naftuoti 
skudurai 

- 0,3 m3 Kietas 15 02 01 01.32 Pavojingos spec. konteineris 1 m3 priduodamas utilizavimui � V
 “Grunto 
valymo technologijos” Klaip�dos 
filialas (Kišk�nuose) 

Panaudoti 
tepalai 

- 0,5 m3 skystas  13 02 03 01.32 Pavojingos spec. konteineris 1 m3 priduodamas utilizavimui � V
 “Grunto 
valymo technologijos” Klaip�dos 
filialas (Kišk�nuose) 

Buitin�s 
atliekos 

0,7 m3 7,5 m3 Kietas 20 03 01 11.11 Nepavojingos spec. konteineris 1 m3 Priduodamos pagal sutart� su UAB 
“Klaip�dos regiono atliek� tvarkymo 
centras”, Dumpi� s�vartynas; 

 



 

4.4.3. Želdiniai. Sklype Nr.8872/0007:221 yra saugotin� medži�, augan�i� ne miško žem�je, 
tod�l rytin�je sklypo dalyje išskiriama 2239 m2 plo�io želdyn� juosta. Papildomas 
apsodinimas pavieniais želdiniais ir j� grup�mis bus sprendžiamas statini� technini� 
projekt� rengimo metu pagal STR 2.03.02:2005 „Gamybos pramon�s ir sand�liavimo 
statini� sklyp� tvarkymas“. 

4.4.4. Specialiosios žem�s ir miško naudojimo s�lygos. 
gyvendinant šio detaliojo plano 
sprendinius, b�tina laikytis LR Vyriausyb�s 1992-105-12 nutarimo Nr.343 „D�l 
speciali�j� žem�s ir miško naudojimo s�lyg� patvirtinimo“. Sklypams galioja speciali�j� 
žem�s ir miško naudojimo s�lyg� apribojimai, keli�  apsaugos zonoms, nauding�j� 
iškasen� telkiniams. Sklypuose dalyje ploto yra �rengtos valstybei priklausan�ios 
melioracijos sistemos bei �renginiai. Sklype Nr. 8872/0007:221 yra saugotini želdiniai ne 
miško žem�je. Taip pat žem�s sklypui Nr.8872/0007:223 galioja kelio servitutas 
(tarnaujantis daiktas). 

 
Žem�s sklypui Nr.8872/0007:221 (2,4837 ha ploto) galioja šie apribojimai“: 

- Keli� apsaugos zonos 0,2049 ha 
- Žem�s sklypai, kuriose �rengtos valstybei priklausan�ios 

melioracijos sistemos bei �renginiai 
2,1983 ha 

- Saugotini želdiniai ne miško žem�je 0,2239 ha 
- Nauding�j� iškasen� telkiniai 2,4837 ha 

 
Žem�s sklypui Nr.8872/0007:223 (1,7497 ha ploto) galioja šie apribojimai“: 

- Keli� apsaugos zonos 0,1679 ha 
- Žem�s sklypai, kuriose �rengtos valstybei priklausan�ios 

melioracijos sistemos bei �renginiai 
1,6552 ha 

- Nauding�j� iškasen� telkiniai 1,7497 ha 
 

4.4.5. Formuojam� žem�s sklyp� servitutai. Planuojamame sklype Nr. 8872/0007:223 yra 
nustatytas 1054 m2 kelio servitutas (tarnaujantis daiktas), suteikiantis teis� važiuoti 
transporto priemon�ms � Leokadijos Birut�s Mockien�s mišk� �kio žem�s sklyp� 
Nr.8872/0007:89 ir Kazimiero Vaitkaus, Aldonos Vaitkien�s mišk� �kio žem�s sklyp� 
Nr.8872/0007:224. 

4.5. Inžineriniai tinklai. Inžinerini� komunikacij� koridoriai ir susisiekimo sistema 
planuojamoje teritorijoje organizuojama atsižvelgiant � vakarin�je sklyp� riboje esam� 10 m plo�io 
keli� Stempl�s – Jurkai�iai. Nauji �važiavimai – nuovažos nuo esamo kelio suformuojami � abu 
sklypus. Susisiekimo sistema formuojama atsižvelgiant � Šv�kšnos kadastro vietov�s žem�s 
reformos žem�tvarkos projekto papildymo projekt�, 2007-12-20 patvirtint� Klaip�dos apskrities 
viršininko �sakymu Nr.4-7612-(1.3). Inžinerini� tinkl� koridoriai numatyti tarp kelio ir sklyp�, už 
sklyp� rib�.  

4.5.1. Vandentiekio tinklai: detaliuoju planu buitiniams vandens poreikiams tenkinti 
numatoma �sirengti šulin�. Tam tikri paviršinio vandens kiekiai yra naudojami gr�žinio 
gr�žimo metu. Gr�žimo metu planuojama sunaudoti apie 700-1400 m3 techninio 
paviršinio vandens, kur� numatoma paimti iš šalia esan�io melioracijos griovio arba 
atvežti iš kito paviršinio vandens šaltinio. Geriamas vanduo operatoriams bus atvežamas 
talpose iš prekybos �moni�.  

 



 

Duomenys apie paviršin� vandens telkin�, iš kurio imamas vanduo arba kurio vanduo bus kitaip naudojamas, vandens �mimo/naudojimo viet� bei �rengin�. 
Kiekvienai vandens �mimo vietai (vandenvietei) arba naudojimo vietai (hidro�tvarui ar pan.) pildomas atskiras lentel�s stulpelis 
Eil. 
Nr. 

Vandenviet�s/naudojimo vietos eil�s Nr.1 1 2 3 

1. Vandens telkinio (up�s, ežero, tvenkinio ir kt.) pavadinimas Ašva   
2. Vandens telkinio kodas2 17010864   
3. Up�s baseino rajonas, baseinas, pabaseinis Minijos baseinas   
4.  Vidutinis daugiametis debitas, m3/s (up�ms) 2,71   
5. Vandens �mimo/naudojimo vietos atstumas iki žio�i�, km (up�ms) 15   
6. Vandens �mimo/naudojimo vietos koordinat�s 6153789,95/361070,92   

7. 
Vandens �mimo/naudojimo �rengini� projektinis našumas, m3/h (arba nurodomi 
kiti matavimo vienetai pagal naudojimo b�d�) 

25   

 
Numatomas vandens pa�mimas ir vartojimas 

Didžiausias planuojamas 
gauti/išgauti vandens kiekis 

Kiekvienoje veikloje 
planuojamo suvartoti 

vandens didžiausias kiekis 
Eil�s 
Nr.1 

Vandens 
šaltinis 

(vandenviet� 
ar kitas)2 m3/m. m3/d m3/h 

Veikla, kurioje bus vartojamas 
vanduo 3 

m3/m. m3/d m3/h 

Planuoja 
mi vandens 
nuostoliai, 

m3/m. 

Kitiems 
objek-

tams/as-
menims 

planuojamo 
perduoti 
vandens 

kiekis, m3/m. 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
1. Šulinys 30 0,1 0,05 �kio buities poreikiai 30 0,1 0,05 - - 

 
 
 
 



 

 
4.5.2. Nuotek� tinklai: detaliuoju planu numatoma �sirengti vietin� nuotek� kaupimo �rengin�. 

Nuotekos bus šalinamos pagal sutart� su nuotek� valymo �rengini� operatoriumi, išvežant 
� nuotek� valymo �renginius. 

4.5.3. Lietaus nuotek� tinklai: detaliuoju planu numatoma suplanuoti lietaus nuotekas rinkti nuo 
potencialiai užteršt� teritorij� ir valyti naftos gaudykl�je. Po valymo nuotekos nuvedimos 
� dirbtin� vandens telkin�. Iš dirbtinio vandens telkinio perteklinis vanduo šalinamas � 
melioracijos griov�. Paviršinis vanduo bus išvalytas iki leistino išleisti � atvirus vandenis 
naftos kiekio, t.y. naftos produkt� vidutin� metin� koncentracija – 5 mg/l, didžiausia 
momentin� koncentracija – 7 mg/l. 

 



 

Informacija apie paviršin� vandens telkin� (priimtuv�), � kur� planuojama išleisti nuotekas arba kuris kitaip bus teršiamas d�l planuojamos �kin�s veiklos 
Vandens telkinio b�kl�6 

esama (fonin�) b�kl�/DLK/poveikis 
leistina vandens telkinio 

apkrova11 

reikšm� 
Eil�s 
Nr.1 

Vandens telkinio 
pavadinimas2, 
kategorija3 ir 

kodas4 

Up�s baseino 
rajonas, 
baseinas, 

pabaseinis5 

95% tikimyb�s 
sausiausio m�nesio 

vidutinis debitas, m3/s 
Vandens telkinio plotas, 

ha (t�ris, t�kst. m3) 
(stovin�io vandens 

telkiniams) 

parametras7 

mato vnt. 
b�kl�8 DLK9 poveikis10 mato vnt. reikšm� 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1. 
Ašva, up�, kodas 

17010864 
Minijos  2,71 NP - - - - mg/l 5 

Pastabos: 
1 – nuotek� priimtuvo (paviršinio vandens telkinio) arba vandens telkinio, kuris b�t� teršiamas vykdant planuojam� �kin� veikl�, eil�s numeris. Priimtuvas tuo pa�iu numeriu turi b�ti pažym�tas pridedamame plane; 
2 – nurodomas paviršinis vandens telkinys, � kur� planuojama išleisti nuotekas arba kur� numatoma kitaip teršti, arba kurio baseine yra išleistuvas (jeigu numatoma išleisti nuotekas � vandens telkin� be pavadinimo (pvz., 

melioracijos griov�, k�dr� ir pan.); 
3 – nurodoma telkinio, � kur� planuojama išleisti nuotekas arba kur� numatoma kitaip teršti, kategorija: up�, ežeras, tvenkinys, k�dra, melioracijos griovys ar kt.; 
4 – pildoma vadovaujantis Lietuvos Respublikos upi� ir tvenkini� klasifikatoriumi ir Lietuvos Respublikos ežer� klasifikatoriumi;  
5 – pildoma vadovaujantis galiojan�iais teis�s aktais, reglamentuojan�iais vandens telkini� priskyrim� baseinams, ir Aplinkos apsaugos agent�ros tinklalapyje (http://aaa.am.lt ) ties nuoroda „Schemos ir žem�lapiai“ pateikta 

informacija; 
6 – pildoma tuo atveju, kai teis�s akt� nustatyta tvarka turi b�ti vertinamas išleidžiam� nuotek� ar kitaip vykdomos veiklos daromas (planuojamas) poveikis priimtuvui; 
7 – nurodomi tie vandens telkinio b�kl� apib�dinantys parametrai, pagal kuriuos vertinamas planuojamos �kin�s veiklos poveikis priimtuvui; 
8 – esama vandens telkinio b�kl� planuojamo nuotek� išleidimo ar kitokios taršos vietoje; 
9 – nurodoma didžiausia leistina teršalo koncentracija aprašomame vandens telkinyje (teis�s aktuose nustatyta aplinkos kokyb�s norma arba siektina vandens telkinio b�kl� aprašan�io parametro reikšm� (jeigu vandens 

telkiniui nustatyti vandensaugos tikslai)); 
10 – nurodomos numatomos (apskai�iuotos) parametr� reikšm�s, kurios b�t� vykdant planuojam� �kin� veikl� (jeigu numatomas akumuliacinis poveikis, nurodomos planuojamos reikšm�s skai�iuotino veiklos periodo 

pabaigoje). Prie reikšmi� turi b�ti nuorodos � tekstin� dal� arba atskirus paaiškinimus, kuriuose aprašoma vandens telkinio vieta (zona), kurioje b�kl� tur�t� atitikti nurodom� parametro reikšm� (pvz., 200 m žemiau planuojamo 
išleistuvo ar pan.); 

11 – nurodomi leistino poveikio vandens telkiniui planuojamoje nuotek� išleidimo ar kitokios taršos vietoje rezultatai (didžiausia leidžiama vandens telkinio apkrova, kuriai esant nebus pažeisti vandens telkinio apsaugos 
reikalavimai (pvz., nebus viršytos aplinkos kokyb�s normos, nebus užkirstas kelias pasiekti telkiniui nustatytus vandensaugos tikslus ar pan.). 

Informacija apie nuotek� išleidimo viet�/priimtuv�, � kur� planuojama išleisti nuotekas 
Galima (leistina) priimtuvo apkrova 3 

hidraulin� teršalais 
Eil�s 
Nr.1 

Nuotek� išleidimo vietos/priimtuvo 
aprašymas 2 

m3/d m3/h m3/s parametras4 mato vnt. reikšm� 
1 2 3 4 5 6 7 8 

2. 
Šilut�s miesto nuotek� valymo 

�renginiai 
10 - - BDS7 mg/l 250 

Pastabos: 
1 – nuotek� priimtuvo eil�s numeris. Priimtuv� numeracija t�siama nuo paskutinio priimtuvo (paviršinio vandens telkinio) numerio, nurodyto 4.1.4 lentel�je. Numeris turi sutapti su numeriu, kuriuo nuotek� išleidimo 

vieta/priimtuvas pažym�tas pridedamoje objekto/�renginio schemoje; 
2 – šiame stulpelyje turi b�ti aprašoma, kur ir kokiomis priemon�mis numatoma išleisti (šalinti) nuotekas iš objekto/�renginio (pvz., nuotekos kaupiamos 300 m3 talpos rezervuare ir kart� per m�nes� išvežamos � miesto valymo 

�renginius (nurodomas priiman�i� valymo �rengini� pavadinimas ir juos eksploatuojantis asmuo); nuotekos infiltruojamos � grunt� 1 000 m2 požemin�s filtracijos lauke; nuotekos išleidžiamos � kanalizacijos tinklus (nurodomas tinkl� 
savininkas) ar pan.); 

3 – pildoma, jeigu aprašomo (numatomo naudoti) nuotek� priimtuvo leistina apkrova yra ribojama (pvz., ribin�s s�lygos nustatytos (numatoma, kad bus nustatytos) pasijungimo prie kanalizacijos tinkl� technin�se s�lygose, 
nuotek� tvarkymo paslaug� pirkimo–pardavimo sutartyje; leistinos apkrovos infiltracijos �renginiams ar pan.); 

4 – nurodomi tie parametrai, pagal kuriuos ribojamas planuojam� išleisti nuotek� pri�mimas. 

  
  

 
 



 

 Duomenys apie nuotek� šaltinius ir/arba išleistuvus 
Didžiausias numatomas išleisti nuotek� 

kiekis6 Nr.1 Priimtuvo numeris 2 Planuojam� išleisti nuotek� ir j� 
šaltinio aprašymas3 

Išleistuvo 
tipas/techniniai 

duomenys4 
Išleistuvo vietos aprašymas 5 

m3/s m3/h m3/d m3/m. 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1. 1 Paviršin�s nuotekos Krantinis  Melioracijos griovys 0,005  1,3 478 

2. 2 �kio buities nuotekos 
Sukaupimo 
rezervuaras 

Šilut�s miesto nuotek� 
valymo �renginiai 

- - 
10 30 

Pastabos: 
1 – nuotek� išleistuvo arba šaltinio (nuotek� šaltinis aprašomas tais atvejais, kai nuotekos išleidžiamos � aplink� arba perduodamos kitiems asmenims ne per stacionar� išleistuv� (pvz., paskleidžiamos ŽL, išvežamos 

asenizacin�mis mašinomis ar pan.)) numeris. Lentel�je nurodomas numeris turi atitikti numer�, kuriuo nuotek� išleistuvas arba šaltinis pažym�tas pridedamame plane; 
2 – priimtuvo, � kur� numatoma išleisti nuotekas per aprašom� išleistuv� arba iš aprašomo nuotek� šaltinio, numeris iš 4.1.4, 4.1.5 arba 4.1.6 lenteli�; 
3 – nurodomas nuotek� tipas (pramonin�s, buitin�s, paviršin�s, mišrios, komunalin�s, srutos, žlaugtai ar pan.) ir veikla, kurios metu susidaro nuotekos, planuojamos išleisti per aprašom� išleistuv� arba iš aprašomo nuotek� 

šaltinio;  
4 – nurodomas planuojamas išleistuvo arba nuotek� šaltinio tipas (pvz., krantinis, vaginis, dugninis, paviršin� filtracija, požemin� filtracija, išleistuvas � kanalizacijos tinklus, sukaupimo rezervuaras ar pan.) ir techniniai 

duomenys (išleidimo atstumas nuo kranto, gylis, skersmuo, talpa ir pan.); 
5 – aprašoma numatoma išleistuvo vieta, pvz., išleistuvo atstumas iki up�s žio�i� ir išleistuvo vieta vagos atžvilgiu (dešinysis krantas, kairysis krantas, up�s vidurys), pasijungimo � kanalizacij� vieta (gatv�s pavadinimas ir 

pan.); 
6 – planuojamas išleisti didžiausias nuotek� kiekis negali b�ti didesnis už priimtuvo didžiausi� galim� hidraulin� apkrov�, nurodyt� 4.1.4, 4.1.5 arba 4.1.6 lentel�se. 

Planuojam� išleisti nuotek� užterštumas/numatoma aplinkos tarša 
Didžiausias numatomas nuotek� 

užterštumas prieš valym�14 
Didžiausias leidžiamas ir faktinis numatomas planuojam� išleisti nuotek� užterštumas/planuojama 

aplinkos tarša15 

Nr.1 Teršalo 
pavadinimas2 mom.3, 

mg/l 
vidut.4, 

mg/l 
t/d5 t/metus 

DLK 
mom.6, 

mg/l 

planuojama 
mom.7, 

mg/l 

DLK 
vidut.8, 

mg/l 
 

planuoja-
ma vid.9, 

mg/l 

DLT 
paros10, 

t/d 

planuoja-
ma paros11, 

t/d 

DLT 
met�12, 

t/m. 

planuojama 
met�13, 

t/m. 

Numa-
tomas 

valymo 
efekty-

vumas, % 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

1. 
Naftos produktai 

NP 
70 50 0,000065 0,0239 7 7 5 5 0,0000065 0,0000065 0,00239 0,00239 90 

2. BDS7 - - - - 250 250 250 250 0,0025 0,0025 0,0075 0,0075 - 
Pastabos: 
1 – išleistuvo/šaltinio numeris pagal 4.1.7 lentel�; 
2 – nurodomi teršalai, kurie gali daryti poveik� aplinkai; 
3 – didžiausia numatoma teršalo koncentracija momentiniame arba vidutiniame paros nuotek� m�ginyje prieš valym�; 
4 – didžiausia numatoma teršalo vidutin� metin� koncentracija nuotekose prieš valym�; 
5 – didžiausias numatomas teršalo kiekis nevalytose nuotekose, susidaran�iose per par�; 
6 – pagal galiojan�ius teis�s aktus nustatyta/apskai�iuota teršalo didžiausia leistina koncentracija (DLK) nuotek� momentiniame arba vidutiniame paros m�ginyje (priklausomai nuo priimtuvo (tarp j� nuotek� išleidimo � 

kanalizacijos tinklus s�lyg�), vykdomos veiklos pob�džio ir pan.). Prie ataskaitos turi b�ti pridedamas DLK nustatymo pagrindimas; 

7 – planuojama teršalo koncentracija momentiniame arba vidutiniame paros nuotek� m�ginyje. Planuojama išleisti teršalo koncentracija turi b�ti mažesn� už DLK arba lygi DLK, nurodytai 7 stulpelyje; 
8 – pagal galiojan�ius teis�s aktus nustatyta/apskai�iuota teršalo didžiausia leistina vidutin� metin� koncentracija (DLK) (priklausomai nuo priimtuvo vykdomos veiklos pob�džio ir pan.). Prie ataskaitos turi b�ti pridedamas 

DLK nustatymo pagrindimas; 
9 – planuojama teršalo vidutin� metin� koncentracija. Planuojama išleisti teršalo vidutin� koncentracija turi b�ti mažesn� už DLK arba lygi DLK, nurodytai 9 stulpelyje; 
10 – pagal galiojan�ius teis�s aktus nustatytas/apskai�iuotas didžiausias leidžiamas išleisti per par� teršalo kiekis (DLT) (priklausomai nuo priimtuvo vykdomos veiklos pob�džio ir pan.). Prie ataskaitos turi b�ti pridedamas 

DLT skai�iavimas; 
11 – planuojamas per par� išleisti teršalo kiekis. Planuojamas per par� išleisti teršalo kiekis turi b�ti mažesnis už DLT arba lygus DLT, nurodytai 11 stulpelyje; 
12 – pagal galiojan�ius teis�s aktus nustatytas/apskai�iuotas didžiausias leidžiamas išleisti per metus teršalo kiekis (DLT) (priklausomai nuo priimtuvo vykdomos veiklos pob�džio ir pan.). Prie ataskaitos turi b�ti pridedamas 

DLT skai�iavimas; 
13 – planuojamas per metus išleisti teršalo kiekis. Planuojamas per metus išleisti teršalo kiekis turi b�ti mažesnis už DLT arba lygus DLT, nurodytai 13 stulpelyje.; 
14 – ši dalis pildoma, jeigu nuotekas prieš išleidim� iš objekto numatoma valyti. Paskleidimo žemdirbyst�s laukuose atveju pildomi 4 ir 6 stulpeliai, nurodant numatomo skleisti skys�io savybes; 
15 – paskleidimo žemdirbyst�s laukuose atveju pildomas tik 14 stulpelis, kuriame nurodomas � vandenis patenkan�io teršalo kiekis, nustatytas tr�šim� reglamentuojan�iuose teis�s aktuose aprašyta tvarka. 



 

4.5.4. Šildymas: detaliuoju planu šildymo tinklai n�ra planuojami. Šaltuoju periodu operatoriaus 
patalpos bus šildomos elektra. 

4.5.5. Elektros tinklai: patogioje aptarnauti ir eksploatuoti elektros tinklus ir �renginius vietoje 
už sklypo ribos prie vietin�s reikšm�s kelio bus išskirta teritorija kabelini� spint�, 
subendrint� su vartotojo 0,4 kV �vadiniais apskaitos skydais pastatymui. Laikinai, 
planuojama elektr� generuoti dyzeliniais generatoriais.  

4.5.6. Melioracija: dalyje planuojamos teritorijos yra valstybin�s melioracijos sistemos bei 
�renginiai. 

4.6. Susisiekimas. Susisiekimo sistema planuojamoje teritorijoje organizuojama, 
atsižvelgiant � vakarin�je sklyp� riboje esam� 10 m plo�io keli� Stempl�s – Jurkai�iai. Nauji 
�važiavimai – nuovažos nuo esamo kelio suformuojami � abu sklypus. Susisiekimo sistema 
formuojama atsižvelgiant � Šv�kšnos kadastro vietov�s žem�s reformos žem�tvarkos 
projekto papildymo projekt�, 2007-12-20 patvirtint� Klaip�dos apskrities viršininko �sakymu 
Nr.4-7612-(1.3). Teritorijos viduje suformuojamas abu �važiavimus jungiantis 
pravažiavimas. 

 
 
 



 

4.7.  Formuojami žem�s sklypai. 
 
Žem�s sklypas Nr.1 
 

1) Plotas – 24837 m2; 
2) Pagrindin� tikslin� žem�s naudojimo paskirtis – kitos paskirties žem� (tp12); 
3) Naudojimo b�das - nauding�j� iškasen� teritorijos (tp12, N); 
4) Naudojimo pob�dis - nauding�j� iškasen� gavybos požemini� kasini� (šachtomis) ir 

gr�žini� (tp12, N2); 
5) Pastat� aukšt� skai�ius – 1 aukšto; 
6) Leistinas pastat� aukštis nuo žem�s paviršiaus iki kraigo – �4 m; 
7) Užstatymo tankis – 0,10 (10%); 
8) Užstatymo intensyvumas – 0,10 (10%); 
9) Specialiosios žem�s ir miško naudojimo s�lygos:  

- Keli� apsaugos zonos 0,1175 ha 
- Žem�s sklypai, kuriose �rengtos valstybei priklausan�ios 

melioracijos sistemos bei �renginiai 
2,1983 ha 

- Saugotini želdiniai ne miško žem�je 0,2239 ha 
- Nauding�j� iškasen� telkiniai 2,4837 ha 

 
Žem�s sklypas Nr.2 
 

1) Plotas – 17497 m2; 
2) Pagrindin� tikslin� žem�s naudojimo paskirtis – kitos paskirties žem� (tp12); 
3) Naudojimo b�das - nauding�j� iškasen� teritorijos (tp12, N); 
4) Naudojimo pob�dis - nauding�j� iškasen� gavybos požemini� kasini� (šachtomis) ir 

gr�žini� (tp12, N2); 
5) Pastat� aukšt� skai�ius – 1 aukšto; 
6) Leistinas pastat� aukštis nuo žem�s paviršiaus iki kraigo – �4 m; 
7) Užstatymo tankis – 0,10 (10%); 
8) Užstatymo intensyvumas – 0,10 (10%); 
9) Specialiosios žem�s ir miško naudojimo s�lygos:  

- Keli� apsaugos zonos 0,0862 ha 
- Žem�s sklypai, kuriose �rengtos valstybei priklausan�ios 

melioracijos sistemos bei �renginiai 
1,6552 ha 

- Nauding�j� iškasen� telkiniai 1,7497 ha 
10) Servitutas: Planuojamame sklype Nr. 8872/0007:223 yra nustatytas 1054 m2 kelio 

servitutas (tarnaujantis daiktas), suteikiantis teis� važiuoti transporto priemon�ms. 
 

Pastaba: sklyp� servitutai ir specialiosios naudojimo s�lygos tikslinamos kadastrini� 
matavim� metu. 

 
 
 



 

 
DETALIOJO PLANO SPRENDINI	 PASEKMI	 VERTINIMAS 

 

I. POVEIKIS TERITORIJOS VYSTYMO DARNAI IR (AR) 
PLANUOJAMAI VEIKLOS SRI
IAI 

 

1. Koki� rezultat� tikimasi �gyvendinus sprendinius? 

Šiandieniniame pasaulyje žodis „nafta” – vienas labiausiai paplitusi� ir dažniausiai 
naudojam�. Nors daugumai jis tereiškia galimyb� vairuoti automobil�, iš tikr�j� tai svarbiausias 
žmonijos energijos šaltinis, kuris, drauge su dujomis, yra pagrindin� organin�s chemijos 
industrijos žaliava. Jei naftos ištekliai baigt�si - kol žmonija pasirengs energetinei alternatyvai - 
civilizacija tiesiog žlugt�. 

Nafta (graikiškai „naphtha“, persiškai „neft“) – nat�ralus, aliejingas, degus skystis nuo 
geltonos iki juodos spalvos, susidarantis žem�s sluoksniuose, 1,5 – 3 km. gylyje. Dažniausiai 
naftos atsargos matuojamos milijardais ton� arba milijardais bareli�. 
žvalgytos naftos atsargos 
pasaulyje nuolat did�ja. 1980 m. jos sudar� 86 milijard. bareli�. 1995 m. pasaulyje buvo 10-12 
naftos basein�, kuri� ižvalgytos atsargos viršija 1 milijard� ton�. 

Planuojamos �kin�s veiklos vykdytojas analizavo nulin� alternatyva, t.y. atvej�, kai žem�s 
�kio paskirties žem�s sklypai paliekami žem�s �kio veiklai. Šiuo metu šiuose sklypuose žem�s 
�kio veikla n�ra vykdoma, laukai dirvonuoja, ta�iau vykdant Lietuvos Respublikos apr�pinimu 
energetiniais ištekliais strategij�, yra b�tina naftos atsarg� paieška. Tikimasi rasti naftos. 

 
2. Kaip bus veikiama planuojamos teritorijos (planuojamos srities) pl�tra? 

LR aplinkos ministerija, �galiotoji LR Vyriausyb�s, 2007-09-06 sudar� sutart� Nr.1 su UAB 
„LL investicijos“ d�l Rietavo ploto angliavandenili� ištekli� naudojimo. Šia sutartimi �monei 
suteikta teis� naudoti Rietavo licencin� naftos plot�. 

Iš naftos gavybos aikštel�s „Šilal�-1“ Stempli� kaime planuojama eksploatuoti Rietavo 
licencinio ploto Šilal�s naftos telkin�. Šis telkinys surastas 1970–1985 m., pragr�žus gr�žinius 
Visdžiaugai-1 (išgr�žtas 1978 m.), Šilal�-1 (išgr�žtas 1978 m.), Baubliai-3 (išgr�žtas 1981 m.), 
Darius-1 (išgr�žtas 1985 m.).Vykdant naftos paieškinius ir žvalgybos darbus tuo metu buvo aptikti 
ir Degu�i�, V�žai�i�, Poci�, Ablingos, Saku�i�, Lauksargi� telkiniai. Geologijos tarnybos 
duomenimis, Rietavo licenciniame plote, kur� sudaro 1599 km2, geologiniai ištekliai gali siekti 1,2 
mln. ton� žaliavin�s naftos. Šilal�s naftos telkinio plotas yra 4,3 km2, o naftos ištekliai sudaro 289 
t�kst.t. Jeigu strukt�ra b�t� naftinga, galima tik�tis, kad išgr�žus du papildomus gr�žinius iš        
„Šilal�-1“ gr�žinio galima bus išgauti po 13 m3 naftos per par� (4745 m3 per metus). Preliminarus 
gr�žinio eksploatavimo laikas - 10-15 met�. 

UAB „LL investicijos“, veikdamos pagal žem�s sklyp� Nr.8872/0007:221 (2,4837 ha) ir 
Nr.8872/0007:223 (1,7497 ha), esan�i� Stempli� k., Šv�kšnos sen., Šilut�s raj. subnuomos sutartis 
Nr.07-0341g ir Nr.07-0342g, sudarytas su AB „Geonafta“ 2007 m. gruodžio 12 d., numato 
vykdyti paieškinio naftos gr�žinio „Šilal�-1“ eksploatacij�.  

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teritorij� planavimo �statymo (Žin., 1995, Nr. 107-
2391; Žin., 2004, Nr. 21-617) 22 straipsnio 1 dalies 3 punktu bei 6 dalimi ir  Lietuvos Respublikos 
aplinkos ministro �sakymo Nr. D1-473 „D�l Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004-05-03 
�sakymo Nr. D1-239 „D�l Detali�j� plan� rengimo taisykli� patvirtinimo“ pakeitimo“ (Žin., 2006, 
Nr. 114-4364) 16 punktu, Šilut�s rajono savivaldyb�s taryba 2008 m. kovo 27 d. sprendimu Nr. 
T1-451 nusprend�: 

1. Pritarti žem�s sklyp�, kuri� kadastriniai Nr. 8872/0007:221 ir 8872/0007:223, 
Stempli� k., Šv�kšnos sen., Šilut�s r. sav., žem�s �kio paskirties keitimui � kit� paskirt�. 

2. Prad�ti rengti žem�s sklyp�, kuri� kadastriniai Nr. 8872/0007:221 ir 8872/0007:223, 
Stempli� k., Šv�kšnos sen., Šilut�s r. sav., detal�j� plan�. 

3. Nustatyti tiksl� – sklyp� žem�s �kio paskirties keitimas � kit� paskirt� nustatant 
nauding�j� iškasen� teritorijos  naudojimo b�d� ir nauding�j� iškasen� gavybos požemini� kasini� 
(šachtomis) ir gr�žini� naudojimo pob�d�; speciali�j� žem�s sklyp� naudojimo s�lyg� ir servitut� 
pildymas, tikslinimas ar keitimas. 

. 



 

3. Koks poveikio efektas (teigiamas ar neigiamas, ilgalaikis ar trumpalaikis) 

prognozuojamas? 

Prognozuojamas ilgalaikis teigiamas poveikis, nes yra nustatyta, kad naftos gavyba, nuo 
2002 met� �m� maž�ti. Priežastis – nebeieškoma nauj� naftos sankaup�. Dabar išžvalgyti 
Lietuvos ištekliai tesudaro 3 mln. ton�, o tokiais pat gavybos tempais, jie b�t� išnaudoti per 8 
metus. Mokslininkai prognozuoja, kad Lietuvos naftos atsargos sausumoje gali siekti net iki 60 
mln. ton�, tod�l vykdant Lietuvos Respublikos apr�pinimu energetiniais ištekliais strategij�, yra 
b�tina naftos atsarg� paieška. 

 
4. Koks galimas tiesioginis ir netiesioginis konkretaus sprendinio poveikis? 

Vystant naftos gavyb�, stipr�t� bendradarbiavimas su Stempli� kaimo visuomen�s 
bendruomene.  

 
5. Kuri veiklos sritis ar sritys patirs teigiam� konkretaus sprendinio �gyvendinimo poveik� 

(pasekmes)? 

Ženkliausi� teigiam� poveik� patirs Stempli� visuomen�s bendruomen�, tuo atveju, jei bus 
investuojamos UAB „LL investicijos“ l�šos � Stempli� kaimo gerb�v�. 

 
6. Kuri veiklos sritis ar sritys patirs neigiam� konkretaus sprendinio �gyvendinimo 

poveik� (pasekmes)? 

Neigiamas poveikis nenumatomas. 
 

II. POVEIKIS EKONOMINEI APLINKAI 
 

7. Kaip sprendini� �gyvendinimas paveiks atskir� apskri�i� (region�), savivaldybi� ar 

vietovi� ekonomin� pl�tr�; padidins ar sumažins region� skirtumus? 

Naftos gavybos aikštel�s eksploatavimui UAB „LL investicijos“ prival�s tur�ti Taršos 
integruotos prevencijos leidim�, kurio pagrindu yra mokami mokes�iai � Šilut�s rajono 
savivaldyb�s biudžet�.  

8. Kaip sprendini� �gyvendinimas paveiks bendruosius pramon�s, žem�s �kio ir kit� �kio 

sektori� strukt�ros poky�ius, jiems skirt� teritorij� (naudmen�) fond�? 

Žem�s �kio naudmen� fondas sumaž�s. Ta�iau planuojama žem� nepatenka � žem�s �kio 
bendrovi� ar atskir� �kinink� dirbamus laukus. Šiuo metu žem�s �kio laukai dirvonuoja. 

9. Kok� poveik� sprendini� �gyvendinimas gali tur�ti teritorijos gamtini� ištekli� fondui ir 

jo racionaliam naudojimui? 

Planuojama naftos gavybos aikštel�s vieta nepatenka � saugomas ar „NATURA 2000“ 
teritorijas ta�iau su jomis ribojasi. Žem�s sklypai ribojasi su Vainuto mišk� biosferos poligonu, 
apiman�iu Stempli� kraštovaizdžio ir Meškin�s pedologin� draustinius. Poligono Europos 
ekologinio tinklo „NATURA 2000“ kodas Nr. LTSLUB004. Vainuto mišk� poligone yra saugomi 
juodieji gandrai (Ciconia nigra)ir vapsva�džiai (Pernis apivorus). Iki Stempli� kraštovaizdžio 
draustinio yra 400 m. Taip pat Vainuto mišk� poligone yra Žaliosios miškas, kuris paskelbtas 
Buveini� apsaugai svarbia teritorija (BAST) - (kodas LTSIL0005). 	ia saugomas drugys - 
kraujalakinis melsvys. Planuojamos �kin�s veiklos poveikio aplinkai vertinimu nustatyta, kad 
poveikio gamtinei aplinkai nebus. 

10. Kaip sprendini� �gyvendinimas paveiks bendr�sias investicij� ir verslo s�lygas? 

Planuojama veikla didins naftos gavybos konkurencingum�. 
11. Kaip sprendini� �gyvendinimas paveiks gamybos s�naud� poky�ius? 

Naftos gavybos aikštel� eksploatuos AB „Geonafta“. Vertinant pagal sutartines 
eksploatacines išlaidas, naftos gavybos s�naudos yra ženklios. Tod�l b�tina išgauti ne mažiau      
13 m3/d naftos, kad tos s�naudos atsipirkt�. 

12. Kaip sprendini� �gyvendinimas paveiks gamybos paj�gum� panaudojim�? 

Darbuotoj� užimtumo pasi�los padid�jimas tiesiogiai susij�s su darbo j�gos nutek�jimo 
mažinimu, t.y. Lietuvos gyventoj� emigracijos mažinimu. 

13. Kaip sprendini� �gyvendinimas paveiks �moni� konkurencingum� vidaus ir (ar) 

užsienio rinkose? 



 

Sprendini� �gyvendinimas padidins naft� išgaunan�i� �moni� konkurencingum� vidaus ir 
užsienio rinkose, kadangi rinkoje, šalia jau esan�i� naftos gavybos �moni� – UAB „Minijos nafta“, 
AB „Geonafta“, UAB „Manifoldas“, UAB „Gen�i� nafta“ atsiranda dar viena naftos gavybos 
�mon� – UAB „LL investicijos“. 

14. Kok� poveik� sprendini� �gyvendinimas gali tur�ti valstyb�s ar savivaldybi� biudžetams 

(pajamos ar išlaidos gali padid�ti, sumaž�ti ar kita)? 

Pagal galiojan�ius LR teis�s aktus, naftos gavybai vystyti yra b�tinas Taršos integruotos 
prevencijos leidimas, kurio pagrindu yra mokami mokes�iai � rajono savivaldyb�s biudžet�.  

 
 

III. POVEIKIS SOCIALINEI APLINKAI 
 

15. Kaip sprendini� �gyvendinimas paveiks atskir� region� ar rajon� bendr�j� socialin� 

b�kl�? 

Planuojama veikla �takos regiono socialinei b�klei netur�s.  
16. Kaip sprendini� �gyvendinimas paveiks gyventoj� užimtum�? 

Naftos gavybos aikštel�je dirbs vietiniai gyventojai. 
17. Kaip sprendini� �gyvendinimas paveiks vietos savivaldos ir (ar) vietos bendruomen�s 

raid�? 

UAB „LL investicijos“ išgaudamos planuojam� naftos kiek� bendradarbiaus su Stempli� 
bendruomene.. 

18. Kaip sprendini� �gyvendinimas paveiks švietim�, kult�r� ir sveikatos apsaug�? 

Planuojami sprendiniai tiesiogin�s �takos švietimui netur�s, ta�iau numatomas UAB „LL 
investicijos“ bendradarbiavimas su bendruomene ir kult�riniu aspektu. Taip pat numatoma, kad 
gali b�ti vykdomas aplinkini� gyventoj� sveikatos monitoringas.  

Kaip sprendini� �gyvendinimas paveiks atskiras socialines grupes (socialiai pažeidžiamus 

asmenis, jaunim�, jaunas šeimas, vaikus, pagyvenusius ir kitus asmenis)? 

Planuojam� sprendini� �gyvendinimas gali tur�ti tik teigiam� poveik� gyvenimo kokybei, 
užimtumui, laisvalaikio praleidimui. 

19. Kaip sprendini� �gyvendinimas gali paveikti žmones ir j� sveikat�? 

Numatoma vykdyti aplinkini� gyventoj� sveikatos monitoring�. Kylant gyvenimo lygiui, 
did�jant užimtumui, mažinant psichologinius veiksnius, kurie atsiranda taip pat d�l informacijos 
stokos, tik�tina, kad gyventoj� sveikata ger�s. 

 
IV. POVEIKIS GAMTINEI APLINKAI IR KRAŠTOVAIZDŽIUI 

 
20. Kaip sprendini� �gyvendinimas paveiks planuojamos teritorijos oro kokyb�? 

Rengiant planuojamos �kin�s veiklos poveikio aplinkai vertinim�, teršal� sklaidos modeliavimas 
atliktas programa „ISC-AERMOD View”(Kanada), AERMOD matematiniu modeliu, skirtu 
pramonini� šaltini� išmetam� teršal� sklaidai aplinkoje skai�iuoti.  „ISC-AERMOD View” 
programa pasirinkta vadovaujantis LR Aplinkos ministro  2008-12-09  �sakymu  Nr.AV-200 
(Žin.,2008,Nr.143-5768) „�kin�s veiklos poveikiui aplinkos orui vertinti teršal� sklaidos 
skai�iavimo modeli� pasirinkimo rekomendacijos“. 
 AERMOD - modelis, taikomas oro kokyb�s kontrol�s srityje. Skirtas taškiniams, ploto ir t�rio 
taršos šaltiniams modeliuoti. Tai Gauso tipo modelis, kuris remiasi ribinio sluoksnio panašumo 
teorija, kuri apibr�žia tolydžius turbulencijos ir dispersijos koeficientus, o tai leidžia geriau 
�vertinti dispersij� skirtinguose išmetimo aukš�iuose. AERMOD algoritmai skai�iuoja pažemio 
sluoksnio aukšt�, v�jo, turbulencijos ir temperat�ros vertikalius profilius. 
vertina visus vietov�s 
tipus. Naudoja skaitmeninius vietov�s aukš�io duomenis, pastato nuplovimo duomenis. Skai�iuoja 
�vairi� valandos vidurki� koncentracijas (nuo 1 iki 24 val., m�nesio, met�).  
Skai�iuojant teršal� koncentracijas, reikia daug �vesties duomen�, kuriuose atsispindi teršal� 
išmetimai ir supanti aplinka, meteorologiniai faktoriai. Buvo pasirinkti sekantys dispersijos 
modelio �vesties duomenys: 
 



 

a) lentel�se pateikti taršos šaltiniai, j� charakteristikos, kurios lemia teršal� pasiskirstym� 
aplinkos ore,  ir išmetam� teršal�  maksimalias momentines emisijas.  AERMOD modelio teršal� 
šaltinio �vesties duomenys: šaltinio koordinat�s, emisijos intensyvumas, teršal� išmetimo dydis, 
kamino aukštis virš žem�s, kamino plotis (išmetimo angos skersmuo), išmetam� duj� temperat�ra, 
duj� išmetimo greitis  duj� išmetimo dydis per laiko vienet� (m3/s); 
b) dažnai šaltini� emisij� galingumas per metus arba par� yra kintantis. Siekiant tiksliau �vertinti 
galimas maksimalias trumpo laikotarpio koncentracijas, vertintas blogiausias situacijos variantas 
t.y. kai max vienu metu  dirba aplinkos oro taršos šaltiniai; 
c) Meteorologiniai parametrai - tai v�jo greitis, kryptis, atmosferos turbulencijos intensyvumas, ir 
kiti parametrai turintys �takos teršal� išsisklaidymui atmosferoje. Naudotasi penki� pastar�j� met� 
(nuo 2003-01 iki 2007-12) Stempli� kaimo apylinki� nuosekl�s kasvalandiniai meteorologiniai 
duomenys, gauti iš kompanijos „Lakes enviromntal“. Tai mezomasto meteorologijos modelio 
MM5 išvesties duomenys, kuriuos sudaro priežeminiai ir aukštutini� atmosferos matavim� bei 
modeliavim� duomenys. AERMOD naudoja paviršiaus paribinio sluoksnio parametr� fail� ir 
duomen� fail� su vertikaliais v�jo grei�io, v�jo krypties ir turbulencijos profiliais. Šiuos failus 
sukuria AERMET meteorologijos preprocesorius, kuris kiekvienam aukš�io lygiui reikalingi ši� 
matavim� duomen�: 
� Atmosferos sl�gis; 
� Aukštis virš žem�s paviršiaus;  
� Sauso oro temperat�ra; 
� V�jo kryptis  ir greitis. 

einantys antžemin�s stoties duomenys: 
� Krituli� kiekis; 
� Sl�gis; 
� Sl�gis j�ros lygyje;  
� Debes� aukštis; 
� Bendras debesuotumas balais; 
� Apatinis debesuotumas; 
� Debes� tipas; 
� Horizontalus matomumas;  
� Oro temperat�ra; 
� Vilgomo termometro temperat�ra;  
� Rasos taško temperat�ra; 
� Santykinis oro dr�gnumas; 
� V�jo kryptis; 
� V�jo greitis. 
d) Modelis koncentracijas skai�iuoja vartotojo pasirinktuose taškuose, vadinamuose receptori� 
tinklelio taškais. Parenkant receptori� tinkl�, svarbiausia yra ne bendras receptori� skai�ius, bet 
tinkamas ši� tašk� išd�stymo b�das bei tinkamai parinkta erdvin� skiriamoji geba. 
Teršal� koncentracijos buvo skai�iuojamos pasirinktose receptori� tinklelio taškuose (viso - 1150), 
1,5 m aukštyje (kuriame vidutinio �gio žmogus �kv�pia oro). Tinklelio taškai vienas nuo kito 
nutol� priklausomai nuo atstumo iki taros šaltinio. Ar�iausiai šaltini� esantys tinklelio taškai viens 
nuo kito nutol� 20 m, toliau esantis 50 m.  
e) Vietin�s aplinkos parametrai – tai landšafto tipas ir vietov�s reljefas, kurie svarb�s oro 
dispersijos modeliavime d�l papildomos meteorologin�s informacijos pateikimo. Modelyje 
nurodoma, kokio tipo yra tiriama vietov�, skirting� tip� teritorijose atsižvelgiama � paviršiaus 
šiurkštum� ir albed�. Naudotas miško ir pievos landšaft� tipai. Skirtingu tip� teritorijose 
atsižvelgiama � paviršiaus šiurkštum�, albed�.  Gr�žinio teritorijos naudoti topografiniai duomenys 
iš  STRM30 9 ( angl. Shuttle Radar Topography Mission) duomen� baz�s.  
f) Nesant suminiu poveikiu pasižymin�i� teršal� grupi�, papildomi Chemini� virsm� skai�iavimai 
nebuvo atlikti.  
 
 
 



 

Buvo atlikti  skai�iavimai, �vertinus max taršiausius galimus emisij� išmetimus � aplinkos or�: 
– dirba fakelas – atmosferos taršos šaltinis Nr.001; 
– nafta pildomas rezervuaras Nr.1 – atmosferos taršos šaltinis Nr.002; 
– pildomas dehidratacijos rezervuaras – atmosferos taršos šaltinis Nr.004; 
– nafta pilddoma � autocistern� iš  naftos rezervuaro  Nr.2 – atmosferos taršos šaltinis 

Nr.005; 
– dirba dyzelinis generatorius – atmosferos taršos šaltinis Nr.006; 
– dyzelinu pildoma dyzelino laikymo talpa – atmosferos taršos šaltinis Nr.007. 

 
Teršal� pažemio koncentracij� skai�iavimo rezultat� analiz�: 

 
Teršal� didžiausia pažemio koncentracija yra palyginama su didžiausia  leidžiama koncentracija 
(DLK).  
 

 
Aplinkos ore pažemini� koncentracij� sklaidos skai�iavim� rezultatai: 

Poveikis užtertumo lygiui, 
koncentracija   

Teršalo pavadinimas  Didžiausia  leidžiama 
koncentracija 

 Be fono Su fonu 
Anglies monoksidas  8 val. - 10 mg/m3 1,12 mg/m3 - 

1 val. - 200 µg/m3 72,58 µg/m3  Azoto dioksidas 
1 met� - 40 µg/m3 8,24 µg/m3 11,34 µg/m3 
24 val. - 50 µg/m3 8,64 µg/m3  Kietos dalel�s KD10   
1 met�  - 40 µg/m3 0,53 µg/m3 15,53 µg/m3 

Angliavandenilai ,  
sotieji C1-10 (LOJ) 

0,5 val. - 100 mg/m3 8,03 mg/m3  

Angliavandenilai ,  
sotieji C11-19 (LOJ) 

0,5 val. - 1 mg/m3 0,32 mg/m3  

 
 

Paskai�iuotos  maksimalios  koncentracijos  : 
Didžiausia Paskai�iuota max  koncentracija  - %  Teršalo 

pavadinimas  leidžiama koncentracija 
(DLK) 

gr�žinio 
teritorijoje 

300 m 
atstumu nuo 

fakelo 

750 m atstumu 
nuo fakelo prie 

artimiausios 
sodybos 

Anglies 
monoksidas  

8 val. - 10 mg/m3 11,2 2,5 0 

1 val. - 200 µg/m3 36,3 30 12,5 
1 met� - 40 µg/m3 20,6 2,5 0 

Azoto dioksidas 

1 met�  - 40 µg/m3  + fonas 28,3 10 7,5 
24 val. - 50 µg/m3 17,2  2 0 
1 met�  - 40 µg/m3 1,3 0,1 0 

Kietos dalel�s 
KD10   

1 met�  - 40 µg/m3  + fonas 38,8 37,6 37,5 
Angliavandenilai ,  
sotieji C1-10 (LOJ) 

0,5 val. - 100 mg/m3 8 2 1 

Angliavandenilai ,  
sotieji C11-19 (LOJ) 

0,5 val. - 1 mg/m3 32,3 12 4 

 
Išvada:  
Vis� išmetam� teršal�  paskai�iuota pažemio koncentracija be  fono    ir �vertinus aplinkos oro 
fonin� užterštum�   neviršija leistin� ribini� užterštumo ver�i�. 

 
 



 

21. Kaip sprendini� �gyvendinimas paveiks planuojamos teritorijos paviršini� ir požemini� 

vanden� kokyb�? 

Požeminio vandens kokyb� išliks nepakitusi, kadangi naftos gr�žiniai gr�žiami prisilaikant 
specifini� vandens taršos prevencijos reikalavim�. 

Šalia esamo gr�žinio „Šilal�-1“ numatoma išgr�žti du paieškinius gr�žinius. Jie bus gr�žiami 
iš specialiai �rengtos gr�žimo aikštel�s (plo����~5000 m2), kurios paskirtis yra apsaugoti aplink� nuo 
galimo šalutinio poveikio, atsirandan�io eksploatuojant gr�žimo �rengimus. Gr�žimo aikštel� yra 
�rengiama ant sutankinto žvyro ir sm�lio sluoksni�, ekranuojama dviguba nepralaidžia pl�vele, 
betonuojama ir apjuosiama borteliais bei apsauginiais grioviais. Gr�žimo aikštel�s �rengimui 
taikomi šiuo metu galiojantys technin�s prieži�ros, gamtos apsaugos ir priešgaisrin�s saugos 
reikalavimai. Gr�žimo aikštel� bus �rengta pagal šiuo metu nusistov�jusi� tipin� aikštel�s �rengimo 
schem�. Gr�žimo aikštel� yra suskirstyta � šias zonas: gr�žimo zona (1400 m2), kurioje bus 
montuojami gr�žimo �rengimai, sand�liuojamos praplovimo skiedinio medžiagos ir vyks gr�žimo 
darbai; aptarnavimo zona (3500 m2), kurioje bus �rengtos laikinos mobilios patalpos, buitini� 
nuotek� surinkimo duob�, tepal� gaudykl� ir jud�s transportas; dyzelinio kuro sand�liavimo aikštel� 
(30 m2), kurioje bus sumontuota 30 m3 dyzelinio kuro talpa. Gr�žimo aikštel� visu perimetru yra 
apjuosiama grioviu su nuolydžiu � naftos gaudykl�, iš kurios išvalytas lietaus vanduo patenka � aplink�. 

Planuojama, kad paieškini� gr�žini� gr�žimo darbus atliks AB "Geonafta" su gr�žimo 
stakl�mis LTO-600SD. Gr�žinio gr�žimas gali užtrukti apie 60 dien�. 

Tipin� gr�žinio �rengimo schema pateikiama 2.1 paveiksle.  
Pasiruošimo gr�žimui metu �rengiamos gr�žinio žiotys. Tuo tikslu � 10 m gyl� nuleidžiami � 

400-450 mm nukreipiamieji vamzdžiai ir užbetonuojami cementiniu skiediniu iki žem�s 
paviršiaus. 

Gr�žimo darbai pradedami naudojant 15 ½” kaltus ir gr�žiami iki 300 m gylio. Gr�žimo 
b�das – rotorinis gr�žimas. Gr�žiant gr�žin� svarbu teisingai apibr�žti gr�žimo parametrus, kurie 
skirtingoms sekcijoms gali b�ti skirtingi: kalto apkrova, rotoriaus apsukos, siurbli� našumas.  

Intervalas 0-300 m tvirtinamas apsauginiais vamzdžiais 13 3/8” (perdengiamas 
konduktoriumi. Konduktoriaus užvamzdis intervale 300-200 m betonuojamas cementiniu 
skiediniu (tankis-1,82 g/cm3), intervale 200-0m – palengvintu cementiniu skiediniu (tankis 1,45 
g/cm3). Betoninis kamštis kolonos apa�ioje – 10 m cemento sustingimo laukimas – 16 val. 
Atliekant cementinio skiedinio reikalingo t�rio paskai�iavimus �vertinamas gr�žinio 
kaverningumas. Apsaugini� vamzdži� kolonos paskirtis – apsaugoti gr�žykl� nuo biri� kvarterini� 
nuogul� ir izoliuoti šiame intervale esan�ius kvartero, juros ir kreidos vandeningus horizontus. 
Gr�žimo metu susidarantis šlamas išplaunamos � pavirši� praplovimo skiedinio pagalba. 

Galimos komplikacijos gr�žimo metu: gr�žinio sieneli� griuvimas; dalinis skiedinio 
sug�rimas; kavern� susidarymas; gr�žimo instrumento užstrigimas. 

Intervalas 300-595 m gr�žiamas 12 ¼” kaltais (rotorinis gr�žimas) ir tvirtinamas 9 5/8” 
apsauginiais vamzdžiais. Gr�žiant 12 ¼” kaltu rekomenduojama laikytis ši� gr�žimo parametr�. 

Gr�žiant per permo plyšiuotas ir kaverningas uolienas galimas pilnas praplovimo skiedinio 
sug�rimas. Tokiu atveju rekomenduojama gr�žti naudojant vanden� kaip praplovimo skyst�, be 
cirkuliacijos iš�jimo � pavirši�. 

Intervalas 0-595 m perdengiamas technine kolona – 9 5/8” apsauginiais vamzdžiais. 
Užvamzdis cementuojamas intervale 595-495 m cementiniu skiediniu, intervale 495-0 – 
palengvintu cementiniu skiediniu. Esant pilnam cementinio skiedinio sug�rimui technin�s kolonos 
cementavimas atliekamas pagal special� kiekvieno gr�žinio cementavimo plan�. Cemento 
sustingimo laukimas šiame etape – 24 val. Šios apsaugini� vamzdži� kolonos paskirtis – izoliuoti 
vandeningus ir praplovimo skiedin� sugerian�ius permo-devono horizontus. 

Cemento sustingimo laukimo metu pradedamas kolonin�s galvut�s ir preventori� 
montavimas. Patikrinamas preventori� ir technin�s kolonos hermetiškumas, išbandant 100 at 
sl�giu 30 min. Atlikus išbandymus sl�giu, surenkama sekan�ios sekcijos gr�žimo komponuot�. 

sigilinus 5 m žemiau technin�s kolonos antgalio 15 min 70 at sl�giu tikrinamas kolonos 
užvamzdžio hermetiškumas. Pasiekus iškreivinimo pradžios gyl� (1300-1400 m). gr�žiniuose 
atliekama inklinometrija. 

Nustatomas reikalingas gr�žimo iškreivinimo kampas. Apskai�iuojamas gr�žinio projekcijos 
ilgis nuo užsigr�žimo taško iki ordoviko/kambro kirtimo taško. Leistinas ordoviko/kambro 



 

kontakto kirtimo paklaidos spindulys horizontalioje X – Y plokštumoje – 25 m. Atsižvelgiant � tai, 
kiek ordoviko/kambro kontakto kirtimo taškas nukrypsta nuo užduot� koordina�i�, tiek pat 
pakoreguojamos galutin�s kirtaviet�s koordinat�s. Pasiekus gr�žini� iškreivinimo pradžios taškus 
atliekami gr�žini� azimuto ir iškreivinimo matavimai. Iškreivintos gr�žini� sekcijos gr�žimo metu 
pastoviai matuojami gr�žini� azimutai, iškreivinimo kampai, atliekama gama diagrafija.  

Pasiekus ordoviko/kambro kontakt� gr�žiniai nuo žem�s paviršiaus iki ordoviko/kambro 
kontakto tvirtinami 7” eksploatacine kolona. Eksploatacin�s kolonos užvamzdis cementuojamas 
šia tvarka: cementiniu skiediniu cementuojamas užvamzdžio intervalas, esantis tarp eksploatacin�s 
kolonos antgalio ir 1960 m pagal išmatuot� gr�žinio gyl� bei intervalas 695-495 m; intervalas 
1960-695 m cementuojamas palengvintu cementiniu skiediniu; intervalas 495-0 m 
necementuojamas. D�l cementavimo kokyb�s patikrinimo, gr�žiniuose atliekama akustin� 
cementometrija. Galimos komplikacijos gr�žimo metu: dalinis praplovimo skiedinio sug�rimas; 
gr�žinio sieneli� griuvimas; kavern� susidarymas; devone pasitaikantys gipso ir anhidrito 
tarpsluoksniai gali �takoti praplovimo skiedinio kokyb�. 

Toliau gr�žinys per kambr� gr�žiamas 6” kaltais reikalingu iškreivinimo kampu, depresijos 
s�lygomis (kartu išgaunama nafta). Gr�žimas užbaigiamas pagal vertikal� gyl� 5 m aukš�iau 
vandens-naftos kontakto. 

Gr�žimo eigoje gr�žinio žiotyse yra montuojama speciali �ranga (priešfontaninis 
preventorius), kuri esant reikalui gali sandariai uždaryti gr�žin� �vykus naftos ar duj� pritek�jimui � 
gr�žin� gr�žimo eigoje. Užbaigus gr�žimo darbus gr�žinio žiotyse yra sumontuojama aukšto 
sl�gio fontanin� armat�ra, kuri leidžia saugiai valdyti gr�žin� eksploatacijos eigoje.  

Gr�žimo pabaigoje naudojant speciali� �rang� atliekamas galutinis geofizini� tyrim� 
kompleksas. 

Gr�žini� gr�žimo eigoje, pradedant nuo gr�žimo pradžios, vykdoma technologin� ir 
geologin� gr�žimo darb� prieži�ra ir fiksuojami duomenys: 

- pragr�žt� sluoksni� fiksavimas, stori� nustatymas; 
- gr�žimo parametrai (apkrova nuo gr�žimo kalt�, rotoriaus apsukos, spaudimai, siurbli� 

paduodamo praplovimo skiedinio � gr�žin� kiekiai); 
- kiekvienos gr�žimo operacijos laikas (pus�s valandos tikslumu); 
- duomenys apie gr�žimo kaltus, �skaitant gr�žimo laik� ir metraž�; 
- praplovimo skiedinio parametrai; 
- sunaudot� medžiag� kiekiai. 

Gr�žimo metu, pradedant nuo sil�ro/ordoviko kontakto iki galutin�s gr�žini� kirtaviet�s 
kas 1 m arba (jeigu reikalinga) ir dažniau, turi b�ti imami gr�žimo šlamo pavyzdžiai. Gr�žimo 
šlamo pavyzdži� �mimo tikslas – kiek galima tiksliau prognozuoti ordoviko/kambro kontakto gyl�, 
pad�ti geriau orientuotis gr�žiant per produktyvius horizonto tarpsluoksnius su geresn�mis ir 
blogesn�mis kolektorin�mis savyb�mis. Imant gr�žimo šlamo pavyzdžius, turi b�ti fiksuojamas 
šlamo pa�mimo laikas, gylis, litologija. Šlamo pavyzdžiai džiovinami, sudedami � tam tikslui 
skirtus maišiukus ir saugomi UAB “LL investicijos”. 

Gr�žimo metu susidaran�io šlamo išplovimui � pavirši� naudojamas kalio chlorido 
polimerinis skiedinys. Skiedinio tankumas, klampumas bei kitos fizikin�s savyb�s priklauso nuo 
to, kuriame gr�žimo etape jis bus naudojamas. Praplovimo skiedinys gaminamas iš: bentonito, 
natrio šarmo, natrio karbonato, natrio bikarbonato, kalio chlorido, polimer� Multisal, PHPA, 
kalcio chlorido ir citrinos r�gšties. Skirting� gr�žimo etap� praplovimo skiedini� reagent� 
koncentracija juose gali b�ti skirtinga.  

Jeigu paieškinio gr�žimo metu b�t� atrasta nafta ir telkinys b�t� perspektyvus eksploatacijai, 
nafta b�t� išgaunama. Priešingu atveju, gr�žinys b�t� konservuojamas arba likviduojamas pagal 
"Gr�žini� likvidavimo (tamponavimo) ir konservavimo taisykli� LAND 4-99" reikalavimus, gr�žimo 
aikštel� rekultivuojama ir žem�s sklypas b�t� gr�žintas sklypo savininkui.   

Naftos gavybos galimyb�s gr�žiniuose „Šilal�-1“ priklausys nuo gaut� gr�žimo ir geologini� 
rezultat�. Jeigu strukt�ra bus naftinga ir perspektyvi, gr�žiniai bus tvirtinami eksploatacine kolona. 
Išmontavus ir išvežus iš gr�žimo aikštel�s gr�žimo �rengimus, gr�žininiuose bus atliekama b�tinos 
apimties bandomoji naftos gavyba. Prognozuojama bandomosios naftos gavybos trukm� yra 6 
m�nesiai. 

Paviršin�s nuotekos bus valomos naftos gaudykle. 



 

22. Kaip sprendini� �gyvendinimas paveiks dirvožemio išteklius ir žem�s �kio naudmenas? 

Teritorijoje ištekli� n�ra. Žem�s �kio naudmenos nenaudojamos. Laukai dirvonuoja. 
23. Kaip sprendini� �gyvendinimas paveiks ekosistemas ir biologin� �vairov�? 

Planuojamos �kin�s veiklos poveikio aplinkai vertinimu nustatyta, kad poveikio 
ekosistemoms ir biologinei �vairovei nebus. 

24. Kaip sprendini� �gyvendinimas paveiks saugomas gamtos vertybes? 

Planuojama naftos gavybos aikštel�s vieta nepatenka � saugomas ar „NATURA 2000“ 
teritorijas ta�iau su jomis ribojasi. Žem�s sklypai ribojasi su Vainuto mišk� biosferos poligonu, 
apiman�iu Stempli� kraštovaizdžio ir Meškin�s pedologin� draustinius. Poligono Europos 
ekologinio tinklo „NATURA 2000“ kodas Nr. LTSLUB004. Vainuto mišk� poligone yra saugomi 
juodieji gandrai (Ciconia nigra)ir vapsva�džiai (Pernis apivorus). Iki Stempli� kraštovaizdžio 
draustinio yra 400 m. Taip pat Vainuto mišk� poligone yra Žaliosios miškas, kuris paskelbtas 
Buveini� apsaugai svarbia teritorija (BAST) - (kodas LTSIL0005). 	ia saugomas drugys - 
kraujalakinis melsvys. Planuojamos �kin�s veiklos poveikio aplinkai vertinimu nustatyta, kad 
poveikio gamtinei aplinkai nebus. 

25. Kaip sprendini� �gyvendinimas paveiks gamtin� rekreacin� aplink�? 

Rekreacinei aplinkai �takos nebus. 
26. Kaip sprendini� �gyvendinimas paveiks kraštovaizdžio ekologin� pusiausvyr�? 

Planuojama �kin� veikla nedarys žalos Stempli� kraštovaizdžio draustiniui. 
27. Kaip sprendini� �gyvendinimas paveiks kraštovaizdžio estetin� kokyb�? 


takos nebus. 
28. Kaip sprendini� �gyvendinimas paveiks kult�ros paveldo objektus? 

Greta planuojamos teritorijos yra kult�ros paminkl� - vienas istorijos (dvaro svirnas ir 
gyvenamasis namas (pastatyti XIX a. pirmoje pus�je), kuriame 1836-1848 m. gyveno poetas, 
istorikas Simonas Stanevi�ius, bei vienas archeologijos - Ašvos krante kapinynas, vadinamas 
Maro kapais, ir du dail�s paminklai - koplytstulpis (1875 m.) ir koplyt�l�, stogastulpis 
Nepriklausomyb�s signataro K. Šaulio gimtin�je. Poveikio kult�ros vertyb�ms nebus. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
V. TERITORIJ� PLANAVIMO DOKUMENT� SPRENDINI� POVEIKIO 

VERTINIMO LENTEL� 
 

1. Teritorij� planavimo dokumento organizatorius 

Šilut�s rajono savivaldyb�s administracijos direktorius Šar�nas Laužikas 
 2. Teritorij� planavimo dokumento reng�jas 

UAB „Hidrostatyba“ 
 3. Teritorij� planavimo dokumento pavadinimas 

UAB „LL investicijos“ planuojam� žem�s sklyp� Nr.8872/0007:221 ir Nr.8872/0007:223, 
esan�i� Stempli� k., Šv�kšnos sen., Šilut�s raj. detalusis planas, numatantis pakeisti sklyp�
tikslin� žem�s naudojimo paskirt� � kitos paskirties žem�, nustatant nauding�j� iškasen� 
teritorijos naudojimo b�d� ir nauding�j� iškasen� gavybos požemini� kasini� (šachtomis) ir 
gr�žini� naudojimo pob�d�. 

 4. Ryšys su planuojamai teritorijai galiojan�iais teritorij� planavimo dokumentais 

Teritorijoje galioja ši� teritorij� planavimo dokument� sprendiniai: 
bendr�j� plan�: 

- Lietuvos Respublikos teritorijos bendrasis planas patvirtintas 2002-10-29 
Seimo nutarimu Nr. IX-1154 „D�l Lietuvos Respublikos teritorijos bendrojo 
plano patvirtinimo“. 

- Rengiamas Klaip�dos apskrities teritorijos bendrasis planas; 
- Šilut�s rajono savivaldyb�s teritorijos bendrasis planas, Šilut�s rajono 

savivaldyb�s tarybos 2006-04-05 sprendimu Nr.T1-1050 „D�l Šilut�s rajono
teritorijos bendrojo plano rengimo planavimo darb� patvirtinimo“ patvirtinti 
tikslai ir programa, o 2007-12-13 sprendimu Nr.T1-326 patvirtinta koncepcija.� 

speciali�j� plan�: 
- Vandens telkini� apsaugos zon� ir pakrant�s apsaugos juost� planas, 

patvirtintas 1985-07-25 Šilut�s r. LDT VK  sprendimas Nr. 143. Registro 
Nr.003881000024. 

detali�j� plan�: 
N�ra. 

. 
 5. Ryšys su patvirtintais ilgalaikiais ar vidutin�s trukm�s strateginio planavimo dokumentais 

Rengiant Šilut�s rajono bendr�j� plan� yra atliekamas strateginis planavimas. Planuojama 
�kin� veikla atitinka Šilut�s rajono savivaldyb�s bendrojo plano koncepcij�. 

 6. Status quo situacija 

Planuojami Dariui Pašukoniui nuosavyb�s teise priklausantys žem�s �kio paskirties žem�s 
sklypai Nr. 8872/0007:221, Nr.8872/0007:223, esantys Stempli� k., Šv�kšnos sen., Šilut�s 
raj. Su žem�s savininku AB „Geonafta“ 2007-11-16 sudar� nuomos sutartis Nr.07-0310g ir 
Nr.07-0309g. UAB „LL investicijos“ planuojam� žem� naudoja pagal su AB „Geonafta“ 
2007-12-12 sudarytas subnuomos sutartis Nr.07-0341g ir Nr.07-0342g. Planuojama teritorija: 
žem�s sklypai Nr.8872/0007:221 (2,4837 ha) ir Nr.8872/0007:223 (1,7497 ha), esantys 
Stempli� k., Šv�kšnos sen., Šilut�s raj., bendras plotas – 4,2334 ha. Šio sklypo tikslin� žem�s 
naudojimo paskirtis yra žem�s �kio paskirties žem�. Šiuo metu yra prad�tas vietov�s lygmens 
detaliojo plano rengimas, numatant pakeisti žem�s naudojimo paskirt� � kitos paskirties žem�, 
nustatant nauding�j� iškasen� teritorijos naudojimo b�d� ir nauding�j� iškasen� gavybos 
požemini� kasini� (šachtomis) ir gr�žini� naudojimo pob�d�. 2,4837 ha ploto žem�s sklype 
Nr.8872/0007:221 yra 2,1983 ha žem�s �kio naudmen� (ariamos žem�s), 0,0615 ha vandens 
telkini�. 1,7497 ha ploto žem�s sklype Nr.8872/0007:223 yra 1,5498 ha žem�s �kio naudmen� 
(ariamos žem�s), 0,0945 ha vandens telkini� ir 0,1054 ha keli�. 

 7. Tikslas, kuriuo siekiama �gyvendinant teritorij� planavimo sprendinius 

Planavimo tikslas – pakeisti sklyp� tikslin� žem�s naudojimo paskirt� � kitos paskirties žem�, 
nustatant nauding�j� iškasen� teritorijos naudojimo b�d� ir nauding�j� iškasen� gavybos 
požemini� kasini� (šachtomis) ir gr�žini� naudojimo pob�d�. 



 

 8. Galimo sprendini� poveikio vertinimas (pateikiamas apibendrintas poveikio aprašymas ir 

�vertinimas) 


gyvendinus rengiamo detaliojo plano sprendinius, planuojamos vietov�s kraštovaizdis pakis, 
ta�iau nedarys neigiamos �takos Stempli� kraštovaizdžio draustiniui. Teritorija taps 
urbanizuota, o architekt�rin�mis ir inžinerin�mis priemon�mis sutvarkius aplink�, ši naftos 
gavybos aikštel� darniai �siliet� � aplinkin�s teritorijos strukt�r�. 
Darome išvad�, kad šio detaliojo plano sprendini� �gyvendinimas, neži�rint � numatomus 
trumpalaikius nepatogumus statini� statybos metu, tur�s teigiam� poveik� ne tik planuojamai, 
bet ir aplinkinei teritorijai ir jose gyvenantiems žmon�ms. 

 Vertinimo aspektai Teigiamas (trumpalaikis, 

ilgalaikis) poveikis 

Neigiamas (trumpalaikis, 

ilgalaikis) poveikis 

 9. Sprendinio poveikis:   

 teritorijos vystymo darnai ir 

(ar) planuojamai veiklos 

sri�iai 

 
Teigiamas ilgalaikis 

 

 ekonominei aplinkai  
Teigiamas ilgalaikis 
 

 

 socialinei aplinkai  
Teigiamas ilgalaikis 
 

 

 gamtinei aplinkai ir 

kraštovaizdžiui 

 
Teigiamas ilgalaikis 
 

 

 10. Si�lomos alternatyvos poveikis:   

 teritorijos vystymo darnai ir 

(ar) planuojamai veiklos 

sri�iai 

  

 ekonominei aplinkai   

 socialinei aplinkai   

 gamtinei aplinkai ir 

kraštovaizdžiui 

  

 
 
 
 

Projekto vadovas    Rolandas Aušra 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

II. BR�ŽINIAI 
 



 

 
 

III. PROCED�R� 
DOKUMENTAI 



 

 
 
 

IV. VIEŠO SVARSTYMO 
PROCED�ROS 



 

 
ŽEM�S SKLYP�, KURI� KADASTRO NR. 8872/0007:221 IR NR.8872/0007:223 ŠV�KŠNOS 

K.V., ESAN	I� K., STEMPLI� K., ŠV�KŠNOS SEN., ŠILUT�S RAJONE DETALIOJO 
PLANO VIEŠO SVARSTYMO SU VISUOMENE 

 
ATASKAITA 

2009-04-28 
Šilut� 

 
Vadovaujantis LR teritorij� planavimo �statymu ir Visuomen�s dalyvavimo teritorij� 

planavimo procese nuostatais, apie žem�s sklyp� Nr.8872/0007:221, Nr.8872/0007:223, esan�i� 
Stempli� k., Šv�kšnos sen., Šilut�s raj. rengimo pradži�, planavimo tikslus, planavimo 
organizatori�, rengimo ir derinimo tvark�, projekto rengimo terminus bei pasi�lym�, pretenzij� ir 
pageidavim� pateikimo tvark� 2008-10-28 buvo paskelbta laikraštyje „Pamarys“, 2008-10-08 
Šilut�s rajono savivaldyb�s internetiniame tinklapyje, 2008-10-09 UAB „Hidrostatyba“ raštu 
Nr.02PG-2707 buvo informuotas Šilut�s rajono Šv�kšnos seni�nijos seni�nas Alfonsas Šeputis, 
stende pastatytame žem�s sklype, o 2008-10-13 išsi�stais laiškais buvo informuoti gretim� žem�s 
sklyp� savininkai Regina Šarkauskien�, Aušrel� Norkien�, Leokadija Birut� Mockien�, 
Kazimieras Vaitkus ir Aldona Vaitkien�, Eugenija Gir�i�t�, Mindaugas Ded�ra, Grasilda Šlajien�, 
Stasys Vai�iulis, Darius Pašukonis.  

Apie parengto detaliojo plano projekt�, susipažinimo ir pasi�lym� teikimo tvark�, viešos 
ekspozicijos ir viešo susirinkimo viet� ir laik�, taip pat planavimo organizatoriaus ir projekto 
reng�jo adresus ir telefonus, elektroninio pašto ir interneto tinklapio adresus 2009-03-20 buvo 
paskelbta laikraštyje „Pamarys“, 2009-03-17 Šilut�s rajono savivaldyb�s internetiniame 
tinklapyje, 2009-03-20 Šv�kšnos seni�nijos skelbim� lentoje bei stende, pastatytame žem�s 
sklype, o 2009-03-18 išsi�stais laiškais buvo informuoti gretim� žem�s sklyp� savininkai Regina 
Šarkauskien�, Aušrel� Norkien�, Leokadija Birut� Mockien�, Kazimieras Vaitkus ir Aldona 
Vaitkien�, Eugenija Gir�i�t�, Mindaugas Ded�ra, Grasilda Šlajien�, Stasys Vai�iulis, Darius 
Pašukonis. 

Nuo 2009-04-06 iki 2009-04-28 projektas buvo viešai eksponuojamas Šilut�s rajono 
savivaldyb�s administracinio pastato Dariaus ir Gir�no g. 1, Šilut�je, I aukšto foj�. 

Viešas susirinkimas, kaip ir buvo planuota ir skelbta, �vyko 2009-04-28, 11 val. Šilut�s 
rajono savivaldyb�s administracinio pastato Dariaus ir Gir�no g. 1, Šilut�je, II aukšte, 
savivaldyb�s didžiojoje sal�je. 
 susirinkime dalyvavo tik planavimo organizatorius – Šilut�s 
rajono savivaldyb�s administracijos direktorius Šar�nas Laužikas, planavimo užsakovas – UAB 
„LL investicijos“ direktorius Antanas Jasas ir plano reng�jas – projekto vadovas UAB 
„Hidrostatyba“ inžinierius projektuotojas Rolandas Aušra. Tai užfiksuota 2009-04-28 protokolu 
Nr.12. 

Baigus detaliojo plano viešo svarstymo su visuomene proced�r�, konstatuojama, kad: 
1. Pradedant detaliojo plano rengim� pastab� ar pasi�lym� d�l numatom� detaliojo plano 

sprendini� negauta. 
2. Detaliojo plano rengimo, viešo svarstymo su visuomene ir viešos ekspozicijos metu d�l 

planavimo dokumento sprendini� pasi�lym�, pastab� ar pretenzij� negauta. 
3. Viešo svarstymo susirinkimas �vyko numatytu laiku, tai užfiksuota 2009-04-28 protokolu 

Nr.12. 
4. Detaliojo plano viešo svarstymo su visuomene proced�ra yra baigta, projektas teikiamas 

derinimui, tikrinimui ir tvirtinimui nustatyta tvarka. 
 
PRIDEDAMA. Protokolas ir dalyvi� s�rašas. 
 
 
Projekto vadovas 
UAB „Hidrostatyba“ inžinierius projektuotojas    Rolandas Aušra 

 
 
 



 

 
ŽEM�S SKLYP�, KURI� KADASTRO NR. 8872/0007:221 IR NR.8872/0007:223 ŠV�KŠNOS 

K.V., ESAN	I� K., STEMPLI� K., ŠV�KŠNOS SEN., ŠILUT�S RAJONE DETALIOJO 
PLANO VIEŠO SVARSTYMO SU VISUOMENE 

 
 

PROTOKOLAS NR.12 
2009-04-28 

Šilut� 
 
 
 
DALYVAUJA: 
Pirmininkas – Planavimo organizatorius Šilut�s savivaldyb�s administracijos direktorius 

Šar�nas Laužikas. 
UAB „LL investicijos“ direktorius Antanas Jasas. 
UAB „Hidrostatyba“ inžinierius-projektuotojas projekto vadovas Rolandas Aušra. 
 
DARBOTVARK�: 
Žem�s sklyp� Nr.8872/0007:221, Nr.8872/0007:223, esan�i� Stempli� k., Šv�kšnos sen., 

Šilut�s raj. detaliojo plano sprendini� aptarimas. 
 
SVARSTYTA: 
Viešas susirinkimas buvo numatytas 2009-04-28 11 val., ta�iau, pra�jus valandai nuo 

susirinkimo pradžios � vieš� susirinkim� daugiau niekas neatvyko, dalyvavo tik planavimo 
organizatorius, planavimo užsakovas ir detalaus plano reng�jas. Iki susirinkimo pradžios, jo metu 
negauta nei pasi�lym�, nei pageidavim�, nei pretenzij�, tod�l, vadovaujantis Visuomen�s 
dalyvavimo teritorij� planavimo procese nuostat� 30 p., buvo konstatuota, kad viešo susirinkimo 
proced�ra atlikta tinkamai ir nutarta baigti detaliojo planavimo dokumento vieš� svarstym�, taip 
pat, �forminus svarstymo su visuomene ataskait� ir nustatyta tvarka gavus s�lygas išdavusi� 
institucij� pritarim� planavimo sprendiniams Šilut�s rajono savivaldyb�s Nuolatin�je statybos 
komisijoje, projekt� pateikti tikrinti Klaip�dos apskrities viršininko administracijai. 

 
NUTARTA:  
1. Baigti detaliojo planavimo dokumento vieš� svarstym�. 
2. 
forminti svarstymo su visuomene ataskait� ir nustatyta tvarka suderinus projekt� Šilut�s 

rajono savivaldyb�s Nuolatin�je statybos komisijoje, j� pateikti tikrinti Klaip�dos 
apskrities viršininko administracijai. 

 
 
 
Susirinkimo pradžia: 11 val. 
 
Susirinkimo pabaiga: 12 val. 
 
 
 
.                                                   ___________________________     
 
 
 
 
                                                    ___________________________     
 
 

Pirmininkas   
planavimo organizatorius        

Šilut�s rajono savivaldyb�s 
administracijos direktorius 
Šar�nas Laužikas 

Planavimo užsakovas         UAB „LL investicijos“ 
direktorius Antanas Jasas 



 

 
 

Viešo svarstymo su visuomene susirinkimo  

2009-04-28 protokolo Nr.12 priedas 
 
 
 

VIEŠO SUSIRINKIMO DALYVIAI 
 

Eil. 
Nr. 

Vardas, pavard� Adresas, telefono 
numeris/atstovaujama 

institucija, pareigos, adresas, 
telefono numeris 

Parašas Pasi�lymo 
registracijos 

numeris 

1. Šar�nas Laužikas Šilut�s rajono savivaldyb�s 
administracijos direktorius 

  

2. Antanas Jasas UAB „LL investicijos“ direktorius  
 

  

3. Rolandas Aušra UAB „Hidrostatyba“ inžinierius-
projektuotojas, projekto vadovas 

  

 
 
 
 
 
 
                                                  _____________________            
 
 
 
 
 
                                                   _____________________          
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Pirmininkas   
planavimo organizatorius        

Šilut�s rajono savivaldyb�s 
administracijos direktorius 
Šar�nas Laužikas 

Planavimo užsakovas         UAB „LL investicijos“ 
direktorius Antanas Jasas 



 

 
 

V. PROJEKTAVIMO 
DOKUMEN� 
HIGIENIN�S 

EKSPERTIZ�S IŠVADOS 
 

 

 


