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1. TEKSTINĖ DALIS 

 
1.1. AIŠKINAMASIS RAŠTAS 

 
1.1.1. BENDRIEJI DUOMENYS  

 
PLANAVIMO ORGANIZATORIUS: 

Šilutės rajono savivaldybės administracijos direktorius, Dariaus ir Girėno g. 1, LT-99133 Šilutė  
 
PLANAVIMO UŽSAKOVAS: 

UAB „Šilutės vėjo projektai“ Didžioji g. 25, LT - LT-01128, Vilnius. 
 
PLANAVIMO RENGĖJAS: 

UAB "Archstudija", A. Mickevičiaus g. 7A, LT-08119, Vilnius. 
 
PLANAVIMO TIKSLAS:  

Sklypų padalinimas, atidalintų sklypų pagrindinės tikslinės naudojimo paskirties keitimas į kitą paskirtį 
nustatant inžinerinės infrastruktūros teritorijos naudojimo būdą ir susisiekimo, ir inžinerinių komunikacijų 
aptarnavimo objektų naudojimo pobūdį vėjo jėgainių statybai, užstatymo reglamentų nustatymas, 
specialiųjų žemės sklypų naudojimo sąlygų ir servitutų nustatymas. 

 
PROJEKTO RENGIMO PAGRINDAS: 

• Šilutės rajono savivaldybės tarybos sprendimas 2008 m. gruodžio 18 d. Nr. T1-772; 

• Klaipėdos apskrities viršininko administracijos raštas dėl pritarimo rengti detalųjį planą 2008-04-

07 Nr. 2-1188-(14.24); 

• Klaipėdos apskrities viršininko administracijos raštas dėl pritarimo rengti detalųjį planą 2009-01-

09 Nr. 2-99-(14.24); 

• Klaipėdos apskrities viršininko administracijos raštas dėl pritarimo rengti detalųjį planą 2009-03-

10 Nr. 2-723-(14.24); 

• Šilutės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas 2009 m. kovo 10 d. Nr. A1 224; 

• Planavimo sąlygų sąvadas detaliojo plano dokumentui rengti 2009-06-08 Nr. 09-50; 
• Planavimo paslaugų teikimo sutartis 2009 m. kovo mėn. 09 d. Nr. Rs-(9.40)-193; 
• Planavimo užduotis. 
• LR ŪKIO MINISTERIJOS IŠDUOTAS LEIDIMAS PLĖSTI ELEKTROS ENERGIJOS PAJĖGUMĄ NR. 

LP-0251. 
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DETALUSIS PLANAS PARENGTAS VADOVAUJANTIS ŠIAIS DOKUMENTAIS: 

• LR ŪKIO MINISTERIJOS IŠDUOTAS LEIDIMAS PLĖSTI ELEKTROS ENERGIJOS 

PAJĖGUMĄ NR. LP- 

• ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS SPRENDIMAS 2008 m. gruodžio 18 d. Nr. 

T1-772; 

• KLAIPĖDOS APSKRITIES VIRŠININKO ADMINISTRACIJOS RAŠTAS DĖL PRITARIMO 

RENGTI DETALŲJĮ PLANĄ 2008-04-07 Nr. 2-1188-(14.24); 

• KLAIPĖDOS APSKRITIES VIRŠININKO ADMINISTRACIJOS RAŠTAS DĖL PRITARIMO 

RENGTI DETALŲJĮ PLANĄ 2009-01-09 Nr. 2-99-(14.24); 

• KLAIPĖDOS APSKRITIES VIRŠININKO ADMINISTRACIJOS RAŠTAS DĖL PRITARIMO 

RENGTI DETALŲJĮ PLANĄ 2009-03-10 Nr. 2-723-(14.24); 

• ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS ĮSAKYMAS 

2009 m. kovo 10 d. Nr. A1 224; 

• PLANAVIMO SĄLYGŲ SĄVADAS DETALIOJO PLANO DOKUMENTUI RENGTI 2009-06-

08 Nr. 09-50: 

• AM KLAIP ĖDOS REGIONO APLINKOS APSAUGOS DEPARTAMENTO PLANAVIMO 

SĄLYGOS 2009-05-07 Nr. (9.14.3.)-LV4-2263; 

• KLAIPĖDOS VISUOMENĖS SVEIKATOS CENTRO ŠILUTĖS SKYRIAUS PLANAVIMO 

SĄLYGOS 2009-04-30 Nr. (12.6.9.)ŠE2-11; 

• KULTŪROS PAVELDO DEPARTAMENTO PRIE KULTŪROS MINISTERIJOS KLAIPĖDOS 

TERITORIJOS PADALINIO RAŠTAS DĖL SĄLYGŲ NUSTATYMO DETALIAJAM PLANUI 

RENGTI 2009-06-03 Nr. (12.12)SSKI-66; 

• ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS KAIMO REIKALŲ SKYRIAUS 

RAŠTAS DĖL SĄLYGŲ NUSTATYMO DETALIAJAM PLANUI RENGTI 2009-05-07 Nr. 

KR3-(19.15)-173; 

• AB „VST“ SĄLYGOS DETALIAJAM PLANUI RENGTI 2009-05-18 Nr. TS-09-25-0150; 
• AB „ŠILUTĖS VANDENYS“ RAŠTAS DĖL SĄLYGŲ NUSTATYMO DETALIESIEMS 

PLANAMS RENGTI 2009-05-14 Nr. (6.24-06)-104(S12); 
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• AB „ŠILUTĖS ŠILUMOS TINKLAI“ RAŠTAS DĖL SĄLYGŲ NUSTATYMO DETALIAJAM 
PLANUI RENGTI 2009-04-28 Nr. 2R-(1.16)-330; 

• AB „ŠILUTĖS KOMUNALININKAS“ LIETAUS KANALIZACIJOS PROJEKTAVIMO 
SĄLYGOS 2009-04-15 Nr. 74; 

• AB „TEO LT“ PROJEKTAVIMO SĄLYGOS 2009-04-27 Nr. 03-2-05-1736; 
• LR SUSISIEKIMO MINISTERIJA VALSTYBĖS ĮMONĖS „KLAIPĖDOS REGIONO KELIAI“ 

RAŠTAS DĖL SĄLYGŲ DETALIAJAM PLANUI RENGTI 2009-05-26 Nr. V2-428; 
• AB „LIETUVOS GELEŽINKELIAI“ PL ĖTROS DEPARTAMENTO RAŠTAS DĖL 

PLANAVIMO SĄLYGŲ 2009-05-06 Nr. 2-1785; 
• JUKNAIČIŲ SENIŪNIJOS RAŠTAS DĖL PRITARIMO RENGTI DETALŲJĮ PLANĄ 2009-05-

005 Nr. V3-110; 
• ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ARCHITEKTŪROS IR URBANISTIKOS SKYRIAUS 

VEDĖJO 2009-05-08 PLANAVIMO SĄLYGOS DETALIOJO PLANAVIMO DOKUMENTUI 
RENGTI Nr. 09-010; 

• AB „LIETUVOS ENERGIJOS“ SPECIALIOSIOS PLANAVIMO TECHNINĖS SĄLYGOS 
DETALIOJO PLANO RENGIMUI; 

• PLANAVIMO PASLAUGŲ TEIKIMO SUTARTIS 2009 m. kovo mėn. 09 d. Nr. Rs-(9.40)-193; 
• PLANAVIMO UŽDUOTIS. 

 
IR REMIANTIS ŠIŲ NORMATYVINIŲ DOKUMENTŲ REIKALAVIMAIS:  

• Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymas Nr. IX – 1962 (Žin., 2004, Nr. 21-617, Žin., 
2006, Nr. 66-2429); 

• Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų įstatymas Nr. IX – 628 (Žin., 2001, Nr. 108-3902); 
• Lietuvos Respublikos triukšmo valdymo įstatymas Nr. IX – 2499, 2004-10-26 (Žin., 2004, Nr. 

164-5971); 
• Lietuvos Respublikos aplinkos monitoringo įstatymas Nr. VIII – 529, 1997-11-20 (Žin., 1997, Nr. 

112-2824) (2006-05-04 redakcija); 
• Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įstatymas 2004-05-03 Nr. D1-239 „Dėl detaliųjų planų 

rengimo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2006, Nr. 114-4364); 
• Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004-07-16 nutarimas Nr. 920 „Dėl teritorijų dokumentų 

sprendinių poveikio vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2004, Nr. 113-4228); 
• Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymas Nr. V-586 „Dėl sanitarinių apsaugos 

zonų ribų nustatymo ir režimo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2004, Nr. 134-4878); 
• Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1992-05-12 nutarimas Nr. 343 „Dėl specialiųjų žemės ir miško 

naudojimo sąlygų patvirtinimo“ (Žin., 1992, Nr. 22-652, 2008, Nr. 44-1643); 
• Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006-10-17 įsakymas Nr. D1-470 „Dėl planavimo sąlygų 

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

• Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004-10-14 nutarimas Nr. 1289 „Žemės servitutų nustatymo 
administraciniu aktu taisyklių patvirtinimo“; 

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

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

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

• Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įsakymas 2005 m. 
birželio 21 d. Nr. X-258. 

• Lietuvos Respublikos žemės įstatymas 1994 m. balandžio 26 d. Nr I-446. 
• Lietuvos Respublikos vandens įstatymas 2003 kovo 25 d. Nr. IX-1388.  
• Lietuvos Respublikos aplinkos oro apsaugos įstatymas 1999 m. lapkričio 4 d. Nr. VIII-1392. 
• Lietuvos Respublikos statybos įstatymas 1996 m. kovo 19 d. Nr. I-1240 
• STR 2.06.01:1999 Miestų, miestelių ir kaimų susisiekimo sistemos. 
• HN 35:2002 „Gyvenamosios aplinkos orą teršiančių medžiagų koncentracijų ribinės vertės“. 
• Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatymas Nr. I-2223. Aktualioji redakcija nuo 2005 kovo 

24 d. 
• Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymas 1996m. 

rugpjūčio 15d. Nr. I-1495 (ir pakeitimo įstatymas 2000 m. balandžio 18d. Nr. VIII-1636). 
• STR 2.01.01(3):1999 Higiena, sveikata, aplinkos apsauga. 
• „Dėl sanitarinių apsaugos zonų ribų nustatymo ir režimo taisyklių patvirtinimo“ LR sveikatos 

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

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

NR. D1-151 „DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ PAGRINDINĖS TIKSLINĖS ŽEMĖS NAUDOJIMO 
PASKIRTIES, BŪDŲ IR POBŪDŽIŲ SPECIFIKACIJOS PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO; 

• DĖL LIETUVOS HIGIENOS NORMOS HN 104:2000 “GYVENTOJŲ SAUGA NUO 
ELEKTROS ORO LINIJŲ SUKURIAMŲ ELEKTRINIŲ LAUKŲ” TVIRTINIMO. 

 
DETALUSIS PLANAS ATITINKA ŠIŲ PLANŲ SPRENDINIUS:  

Bendrųjų planų:  
• Šilutės rajono bendrojo plano koncepciją, patvirtintą Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2007-12-

13 sprendimu Nr. T1-326 ir Šilutės rajono strateginį plėtros planą 2005-2014 metams, patvirtintą 
Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2004-07-15 sprendimu Nr. T1-407; 

• Šilutės miesto generalinis planas, patvirtintas 1983 m. gegužės 16 d. įsakymu Nr. 112; 
• Juknaičių gyvenvietės generalinis planas, patvirtintas 1974 m. rugsėjo 20 d. sprendimu Nr. 317; 
• Pašyšių gyvenvietės generalinis planas, patvirtintas 1980 m. gruodžio 5 d. sprendimu Nr. 358; 
• Usėnų gyvenvietės generalinis planas, patvirtintas 1980 m. gruodžio 5 d. sprendimu Nr. 358; 
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Specialiųjų planų: 
• Šilutės rajono vandens telkinių apsaugos zonų ir pakrantės apsaugos juostų bendrasis planas, 

patvirtintas Šilutės rajono LDK VK 1985-07-25 sprendimu Nr. 143; 
• AB „Lietuvos energija“ Klaipėdos elektros tinklų filialo pagėgių ETS 0,4 kV KL iš U-213 ir U-

211 trąsos vietos parinkimo Usėnų gyvenvietėje Šilutės rajone specialusis planas, patvirtintas 
Šilutės rajono valdybos 2001-09-24 sprendimu Nr. 304; 

• AB „Lietuvos energija“ Klaipėdos elektros tinklų filialo pagėgių ETS 0,4 kV KL ir ST-256 trąsos 
vietos parinkimo Uostiškių k., Usėnų sen., Šilutės rajone specialusis planas, patvirtintas Šilutės 
rajono valdybos 2001-09-24 sprendimu Nr. 304; 

Detaliųjų planų: 
• Žemės sklypo Šėrių k., Juknaičių sen., Šilutės r. sav., detalusis planas, patvirtintas Šilutės rajono 

valdybos 1998-07-14 sprendimu Nr. 620; 
• Žemės sklypo, kurio kad. Nr. 8820/0010:140, Kanteriškių k., Juknaičių sen., Šilutės r. sav., 

detalusis planas, patvirtintas Šilutės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2007-05-15 
įsakymu Nr. A1-518; 

 
 

1.1.2. ESAMOS PADĖTIES ANALIZ Ė 
 
PLANUOJAMA TERITORIJA: 

 

ŽEMĖS SKLYPAS KAD. NR. 8820/0003:88;  

• Adresas: Šilutės r. sav. Kūgelių k.;  
• Unikalus Nr.: 8820-0003-0088; 
• Žemės sklypo pagrindinė tikslinė naudojimo paskirtis: žemės ūkio paskirties žemė; 
• Naudojimo būdas: kiti žemės ūkio paskirties žemės sklypai; 
• Žemės sklypo plotas: 219328 m²; 
• Valdymo(disponavimo) forma: nuosavybės teisė – Alvydas Degutis; sudaryta nuomos sutartis – 

UAB „Šilutės vėjo projektai“, 2007-06-27, Nr. 07/06/27-AD-1; 0.45 ha., 2009-01-15–2106-06-27; 
• Naudojimo apribojimai: II. Kelių apsaugos zonos - 7877 m²; XXI. Žemės sklype įrengtos valstybei 

priklausančios melioracijos sistemos bei įrenginiai - 210130 m²; VI. Elektros linijų apsaugos 
zonos - 2833 m²; XXIX. Vandens telkinių apsaugos juostos ir zonos - 75978 m², XIV. Gamybinių 
ir komunalinių objektų sanitarinės apsaugos ir taršos poveikio zonos - 78666 m². 

• Žemės sklype esantys statiniai: Nėra 
• Žemės sklype esantys želdiniai: Sklype esančių medžių nėra. Sklype auga žolė. 
• Žemės sklype esantys inžineriniai tinklai ir įrenginiai: melioracijos sistemos bei įrenginiai; 10 kV 

elektros oro linija.  
• Šilumos tinklai: planuojamoje teritorijoje nėra šilumos tinklų; 
• Vandentiekio ir nuotekų tinklai: planuojamoje teritorijoje nėra vandentiekio ir nuotekų tinklų; 
• Lietaus kanalizacijos tinklai: planuojamoje teritorijoje nėra lietaus kanalizacijos tinklų; 
• Telekomunikacijų tinklai: planuojamoje teritorijoje nėra telekomunikacijų tinklų; 
• Dujotiekio tinklai: planuojamoje teritorijoje nėra dujotiekio. 



„ŽEMĖS SKLYPŲ (kad. Nr. 8820/0003:88; 8820/0003:91; 8820/0003:105; 8820/0003:108; 8820/0003:114; 8820/0011:43; 8820/0011:91; 
8820/0011:99; 8820/0011:104; 8820/0011:113; 8820/0011:128; 8844/0006:90; 8877/0001:012; 8877/0001:68; 8877/0001:166; 8877/0001:167; 
8877/0001:168; 8877/0001:173; 8877/0001:175; 8877/0001:176; 8877/0001:177; 8877/0001:178; 8877/0001:186; 8877/0001:192; 
8877/0001:208; 8877/0001:226; 8877/0002:78; 8877/0002:123; 8877/0002:133; 8877/0002:134; 8877/0002:139; 8877/0003:162; 
8877/0003:163; 8877/0003:165; 8877/0009:187) Kūgelių k., Kanteriškių k., Jakštelių k., Vaitkaičių k., Meišlaukių k., Kavolių k., Stremenių k., 
Uostiškių k., Juknaičių sen., Usėnų sen., Šilutės r. DETALUSIS PLANAS“ 
 
Pastaba: žemės sklypams kad. Nr. 8820/0003:91; 8820/0011:128; 8844/0006:90; 8877/0001:012; 8877/0001:175; 8877/0001:208; 
8877/0002:123;  8877/0003:163; 8877/0009:187  Kanteriškių k., Vaitkaičių k.,  Meišlaukių k., Kavolių k., Uostiškių k., Šilutės r. detalusis planas 
nerengiamas 
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ŽEMĖS SKLYPAS KAD. NR. 8820/0003:105;  

• Adresas: Šilutės r. sav. Kūgelių k.; 
• Unikalus Nr.: 8820-0003-0105; 
• Žemės sklypo pagrindinė tikslinė naudojimo paskirtis: žemės ūkio paskirties žemė; 
• Naudojimo būdas: kiti žemės ūkio paskirties žemės sklypai; 
• Žemės sklypo plotas: 34655 m²; 
• Valdymo(disponavimo) forma: nuosavybės teisė – Lina Mauricaitė; sudaryta nuomos sutartis – 

UAB „Šilutės vėjo projektai“, 2007-08-21, Nr. 07/08/21-VJŠ-1; 0.15 ha., 2009-01-15–2106-08-
21; 

• Naudojimo apribojimai: II. Kelių apsaugos zonos - 822 m²; XXI. Žemės sklype įrengtos valstybei 
priklausančios melioracijos sistemos bei įrenginiai - 33960 m²; XXIX. Vandens telkinių apsaugos 
juostos ir zonos - 5470 m². 

• Žemės sklype esantys statiniai: Nėra 
• Žemės sklype esantys želdiniai: Sklype esančių medžių nėra. Sklype auga žolė. 
• Žemės sklype esantys inžineriniai tinklai ir įrenginiai: melioracijos sistemos bei įrenginiai; 
• Šilumos tinklai: planuojamoje teritorijoje nėra šilumos tinklų; 
• Vandentiekio ir nuotekų tinklai: planuojamoje teritorijoje nėra vandentiekio ir nuotekų tinklų; 
• Lietaus kanalizacijos tinklai: planuojamoje teritorijoje nėra lietaus kanalizacijos tinklų; 
• Telekomunikacijų tinklai: planuojamoje teritorijoje nėra telekomunikacijų tinklų; 
• Dujotiekio tinklai: planuojamoje teritorijoje nėra dujotiekio. 
 

ŽEMĖS SKLYPAS KAD. NR. 8820/0003:108;  

• Adresas: Šilutės r. sav. Kūgelių k.; 
• Unikalus Nr.: 8820-0003-0108; 
• Žemės sklypo pagrindinė tikslinė naudojimo paskirtis: žemės ūkio paskirties žemė; 
• Naudojimo būdas: kiti žemės ūkio paskirties žemės sklypai; 
• Žemės sklypo plotas: 108228 m²; 
• Valdymo(disponavimo) forma: nuosavybės teisė – Alvydas Degutis; sudaryta nuomos sutartis – 

UAB „Šilutės vėjo projektai“, 2007-06-27, Nr. 07/06/27-AD-2; 0.3 ha, 2009-01-15–2106-06-27; 
• Naudojimo apribojimai: II. Kelių apsaugos zonos - 5621 m²; XXI. Žemės sklype įrengtos valstybei 

priklausančios melioracijos sistemos bei įrenginiai - 107393 m²; XXIX. Vandens telkinių 
apsaugos juostos ir zonos - 7254 m². 

• Žemės sklype esantys statiniai: Nėra 
• Žemės sklype esantys želdiniai: Sklype esančių medžių nėra. Sklype auga žolė. 
• Žemės sklype esantys inžineriniai tinklai ir įrenginiai: melioracijos sistemos bei įrenginiai;  
• Šilumos tinklai: planuojamoje teritorijoje nėra šilumos tinklų; 
• Vandentiekio ir nuotekų tinklai: planuojamoje teritorijoje nėra vandentiekio ir nuotekų tinklų; 
• Lietaus kanalizacijos tinklai: planuojamoje teritorijoje nėra lietaus kanalizacijos tinklų; 
• Telekomunikacijų tinklai: planuojamoje teritorijoje nėra telekomunikacijų tinklų; 



„ŽEMĖS SKLYPŲ (kad. Nr. 8820/0003:88; 8820/0003:91; 8820/0003:105; 8820/0003:108; 8820/0003:114; 8820/0011:43; 8820/0011:91; 
8820/0011:99; 8820/0011:104; 8820/0011:113; 8820/0011:128; 8844/0006:90; 8877/0001:012; 8877/0001:68; 8877/0001:166; 8877/0001:167; 
8877/0001:168; 8877/0001:173; 8877/0001:175; 8877/0001:176; 8877/0001:177; 8877/0001:178; 8877/0001:186; 8877/0001:192; 
8877/0001:208; 8877/0001:226; 8877/0002:78; 8877/0002:123; 8877/0002:133; 8877/0002:134; 8877/0002:139; 8877/0003:162; 
8877/0003:163; 8877/0003:165; 8877/0009:187) Kūgelių k., Kanteriškių k., Jakštelių k., Vaitkaičių k., Meišlaukių k., Kavolių k., Stremenių k., 
Uostiškių k., Juknaičių sen., Usėnų sen., Šilutės r. DETALUSIS PLANAS“ 
 
Pastaba: žemės sklypams kad. Nr. 8820/0003:91; 8820/0011:128; 8844/0006:90; 8877/0001:012; 8877/0001:175; 8877/0001:208; 
8877/0002:123;  8877/0003:163; 8877/0009:187  Kanteriškių k., Vaitkaičių k.,  Meišlaukių k., Kavolių k., Uostiškių k., Šilutės r. detalusis planas 
nerengiamas 
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• Dujotiekio tinklai: planuojamoje teritorijoje nėra dujotiekio. 
 

ŽEMĖS SKLYPAS KAD. NR. 8820/0003:114;  

• Adresas: Šilutės r. sav. Kūgelių k.; 
• Unikalus Nr.: 8820-0003-0114; 
• Žemės sklypo pagrindinė tikslinė naudojimo paskirtis: žemės ūkio paskirties žemė; 
• Naudojimo būdas: kiti žemės ūkio paskirties žemės sklypai; 
• Žemės sklypo plotas: 181778 m²; 
• Valdymo(disponavimo) forma: nuosavybės teisė – Antanas Drukteinis, Irena Drukteinienė; 

sudaryta nuomos sutartis – UAB „Šilutės vėjo projektai“, 2007-07-07, Nr. 07/07/10-DAI-1; 0.45 
ha., 2009-01-15–2106-07-01; 

• Naudojimo apribojimai: II. Kelių apsaugos zonos - 7745 m²; XXI. Žemės sklype įrengtos valstybei 
priklausančios melioracijos sistemos bei įrenginiai - 177963 m²; XXIX. Vandens telkinių 
apsaugos juostos ir zonos - 32998 m², III. Geležinkelio kelių ir jų įrenginių apsaugos zonos - 6170 
m²; 

• Servitutai: 201 – Kelio servitutas(tarnaujantis daiktas); 
• Žemės sklype esantys statiniai: Nėra; 
• Žemės sklype esantys želdiniai: Sklype esančių medžių nėra. Sklype auga žolė; 
• Žemės sklype esantys inžineriniai tinklai ir įrenginiai: melioracijos sistemos bei įrenginiai;  
• Šilumos tinklai: planuojamoje teritorijoje nėra šilumos tinklų; 
• Vandentiekio ir nuotekų tinklai: planuojamoje teritorijoje nėra vandentiekio ir nuotekų tinklų; 
• Lietaus kanalizacijos tinklai: planuojamoje teritorijoje nėra lietaus kanalizacijos tinklų; 
• Telekomunikacijų tinklai: planuojamoje teritorijoje nėra telekomunikacijų tinklų; 
• Dujotiekio tinklai: planuojamoje teritorijoje nėra dujotiekio. 
 

ŽEMĖS SKLYPAS KAD. NR. 8820/0011:43;  

• Adresas: Šilutės r. sav. Kanteriškių k.;  
• Unikalus Nr.: 8820-0011-0043; 
• Žemės sklypo pagrindinė tikslinė naudojimo paskirtis: žemės ūkio paskirties žemė; 
• Naudojimo būdas: kiti žemės ūkio paskirties žemės sklypai; 
• Žemės sklypo plotas: 112996 m²; 
• Valdymo(disponavimo) forma: nuosavybės teisė – Vytautas Lukošius; sudaryta nuomos sutartis – 

UAB „Šilutės vėjo projektai“, 2007-01-26, Nr. 07/01/26-VL-1; 0.3 ha., 2009-01-15–2106-01-26; 
• Naudojimo apribojimai: XXXI. Žemės sklype įrengtos valstybei priklausančios melioracijos 

sistemos bei įrenginiai - 105061 m²; XXXI. Natūralios(užliejamosios ir sausminės) pievos bei 
ganyklos - 105061 m²; XXIX. Vandens telkinių apsaugos juostos ir zonos - 2574 m². 

• Žemės sklype esantys statiniai: Nėra 
• Žemės sklype esantys želdiniai: Sklype esančių medžių nėra. Sklype auga žolė. 
• Žemės sklype esantys inžineriniai tinklai ir įrenginiai: melioracijos sistemos bei įrenginiai; 
• Šilumos tinklai: planuojamoje teritorijoje nėra šilumos tinklų; 



„ŽEMĖS SKLYPŲ (kad. Nr. 8820/0003:88; 8820/0003:91; 8820/0003:105; 8820/0003:108; 8820/0003:114; 8820/0011:43; 8820/0011:91; 
8820/0011:99; 8820/0011:104; 8820/0011:113; 8820/0011:128; 8844/0006:90; 8877/0001:012; 8877/0001:68; 8877/0001:166; 8877/0001:167; 
8877/0001:168; 8877/0001:173; 8877/0001:175; 8877/0001:176; 8877/0001:177; 8877/0001:178; 8877/0001:186; 8877/0001:192; 
8877/0001:208; 8877/0001:226; 8877/0002:78; 8877/0002:123; 8877/0002:133; 8877/0002:134; 8877/0002:139; 8877/0003:162; 
8877/0003:163; 8877/0003:165; 8877/0009:187) Kūgelių k., Kanteriškių k., Jakštelių k., Vaitkaičių k., Meišlaukių k., Kavolių k., Stremenių k., 
Uostiškių k., Juknaičių sen., Usėnų sen., Šilutės r. DETALUSIS PLANAS“ 
 
Pastaba: žemės sklypams kad. Nr. 8820/0003:91; 8820/0011:128; 8844/0006:90; 8877/0001:012; 8877/0001:175; 8877/0001:208; 
8877/0002:123;  8877/0003:163; 8877/0009:187  Kanteriškių k., Vaitkaičių k.,  Meišlaukių k., Kavolių k., Uostiškių k., Šilutės r. detalusis planas 
nerengiamas 
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• Vandentiekio ir nuotekų tinklai: planuojamoje teritorijoje nėra vandentiekio ir nuotekų tinklų; 
• Lietaus kanalizacijos tinklai: planuojamoje teritorijoje nėra lietaus kanalizacijos tinklų; 
• Telekomunikacijų tinklai: planuojamoje teritorijoje nėra telekomunikacijų tinklų; 
• Dujotiekio tinklai: planuojamoje teritorijoje nėra dujotiekio. 
 

ŽEMĖS SKLYPAS KAD. NR. 8820/0011:91;  

• Adresas: Šilutės r. sav. Kanteriškių k.; 
• Unikalus Nr.: 8820-0011-0091; 
• Žemės sklypo pagrindinė tikslinė naudojimo paskirtis: žemės ūkio paskirties žemė; 
• Naudojimo būdas: kiti žemės ūkio paskirties žemės sklypai; 
• Žemės sklypo plotas: 97000 m²; 
• Valdymo(disponavimo) forma: nuosavybės teisė – Rita Raulynaitienė; sudaryta nuomos sutartis – 

UAB „Šilutės vėjo projektai“, 2007-02-20, Nr. 07/02/20-RR-2; 0.3 ha., 2009-01-15–2106-02-20; 
• Naudojimo apribojimai: II. Kelių apsaugos zonos - 2593 m²; XXI. Žemės sklype įrengtos valstybei 

priklausančios melioracijos sistemos bei įrenginiai - 97000 m²; XXIX. Vandens telkinių apsaugos 
juostos ir zonos - 39438 m², 

• Žemės sklype esantys statiniai: Nėra 
• Žemės sklype esantys želdiniai: Sklype esančių medžių nėra. Sklype auga žolė. 
• Žemės sklype esantys inžineriniai tinklai ir įrenginiai: melioracijos sistemos bei įrenginiai; 
• Šilumos tinklai: planuojamoje teritorijoje nėra šilumos tinklų; 
• Vandentiekio ir nuotekų tinklai: planuojamoje teritorijoje nėra vandentiekio ir nuotekų tinklų; 
• Lietaus kanalizacijos tinklai: planuojamoje teritorijoje nėra lietaus kanalizacijos tinklų; 
• Telekomunikacijų tinklai: planuojamoje teritorijoje nėra telekomunikacijų tinklų; 
• Dujotiekio tinklai: planuojamoje teritorijoje nėra dujotiekio. 
 

ŽEMĖS SKLYPAS KAD. NR. 8820/0011:99;  

• Adresas: Šilutės r. sav. Kanteriškių k.; 
• Unikalus Nr.: 8820-0011-0099; 
• Žemės sklypo pagrindinė tikslinė naudojimo paskirtis: žemės ūkio paskirties žemė; 
• Naudojimo būdas: kiti žemės ūkio paskirties žemės sklypai; 
• Žemės sklypo plotas: 14118 m²; 
• Valdymo(disponavimo) forma: nuosavybės teisė - Jonas Bankmonas; sudaryta nuomos sutartis – 

UAB „Šilutės vėjo projektai“, 2006-12-29, Nr. 06/12/29-JB-2; 0.15 ha., 2009-01-15–2105-12-29; 
• Naudojimo apribojimai: II. Kelių apsaugos zonos - 784 m²; XXI. Žemės sklype įrengtos valstybei 

priklausančios melioracijos sistemos bei įrenginiai - 14118 m²; XXIX. Vandens telkinių apsaugos 
juostos ir zonos - 14118 m²; 

• Žemės sklype esantys statiniai: Nėra; 
• Žemės sklype esantys želdiniai: Sklype esančių medžių nėra. Sklype auga žolė. 
• Žemės sklype esantys inžineriniai tinklai ir įrenginiai: melioracijos sistemos bei įrenginiai; 
• Šilumos tinklai: planuojamoje teritorijoje nėra šilumos tinklų; 



„ŽEMĖS SKLYPŲ (kad. Nr. 8820/0003:88; 8820/0003:91; 8820/0003:105; 8820/0003:108; 8820/0003:114; 8820/0011:43; 8820/0011:91; 
8820/0011:99; 8820/0011:104; 8820/0011:113; 8820/0011:128; 8844/0006:90; 8877/0001:012; 8877/0001:68; 8877/0001:166; 8877/0001:167; 
8877/0001:168; 8877/0001:173; 8877/0001:175; 8877/0001:176; 8877/0001:177; 8877/0001:178; 8877/0001:186; 8877/0001:192; 
8877/0001:208; 8877/0001:226; 8877/0002:78; 8877/0002:123; 8877/0002:133; 8877/0002:134; 8877/0002:139; 8877/0003:162; 
8877/0003:163; 8877/0003:165; 8877/0009:187) Kūgelių k., Kanteriškių k., Jakštelių k., Vaitkaičių k., Meišlaukių k., Kavolių k., Stremenių k., 
Uostiškių k., Juknaičių sen., Usėnų sen., Šilutės r. DETALUSIS PLANAS“ 
 
Pastaba: žemės sklypams kad. Nr. 8820/0003:91; 8820/0011:128; 8844/0006:90; 8877/0001:012; 8877/0001:175; 8877/0001:208; 
8877/0002:123;  8877/0003:163; 8877/0009:187  Kanteriškių k., Vaitkaičių k.,  Meišlaukių k., Kavolių k., Uostiškių k., Šilutės r. detalusis planas 
nerengiamas 
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• Vandentiekio ir nuotekų tinklai: planuojamoje teritorijoje nėra vandentiekio ir nuotekų tinklų; 
• Lietaus kanalizacijos tinklai: planuojamoje teritorijoje nėra lietaus kanalizacijos tinklų; 
• Telekomunikacijų tinklai: planuojamoje teritorijoje nėra telekomunikacijų tinklų; 
• Dujotiekio tinklai: planuojamoje teritorijoje nėra dujotiekio. 
 

ŽEMĖS SKLYPAS KAD. NR. 8820/0011:104;  

• Adresas: Šilutės r. sav. Kanteriškių k.; 
• Unikalus Nr.: 8820-0011-0104; 
• Žemės sklypo pagrindinė tikslinė naudojimo paskirtis: žemės ūkio paskirties žemė; 
• Naudojimo būdas: kiti žemės ūkio paskirties žemės sklypai; 
• Žemės sklypo plotas: 25200 m²; 
• Valdymo(disponavimo) forma: nuosavybės teisė - Rita Raulynaitienė; sudaryta nuomos sutartis – 

UAB „Šilutės vėjo projektai“, 2007-02-20, Nr. 07/02/20-RR-1; 0.15 ha., 2009-01-15–2106-02-20; 
• Naudojimo apribojimai: II. Kelių apsaugos zonos - 1556 m²; XXI. Žemės sklype įrengtos valstybei 

priklausančios melioracijos sistemos bei įrenginiai - 25200 m²; 
• Žemės sklype esantys statiniai: Nėra; 
• Žemės sklype esantys želdiniai: Sklype esančių medžių nėra. Sklype auga žolė; 
• Žemės sklype esantys inžineriniai tinklai ir įrenginiai: melioracijos sistemos bei įrenginiai; 
• Šilumos tinklai: planuojamoje teritorijoje nėra šilumos tinklų; 
• Vandentiekio ir nuotekų tinklai: planuojamoje teritorijoje nėra vandentiekio ir nuotekų tinklų; 
• Lietaus kanalizacijos tinklai: planuojamoje teritorijoje nėra lietaus kanalizacijos tinklų; 
• Telekomunikacijų tinklai: planuojamoje teritorijoje nėra telekomunikacijų tinklų; 
• Dujotiekio tinklai: planuojamoje teritorijoje nėra dujotiekio. 
 

ŽEMĖS SKLYPAS KAD. NR. 8820/0011:113;  

• Adresas: Šilutės r. sav. Jakštelių k.; 
• Unikalus Nr.: 8820-0011-0113; 
• Žemės sklypo pagrindinė tikslinė naudojimo paskirtis: žemės ūkio paskirties žemė; 
• Naudojimo būdas: kiti žemės ūkio paskirties žemės sklypai; 
• Žemės sklypo plotas: 243502 m²; 
• Valdymo(disponavimo) forma: nuosavybės teisė – Bronius Mulerčikas; sudaryta nuomos sutartis – 

UAB „Šilutės vėjo projektai“, 2006-10-30, Nr. 06/12/10-BM-1; 0.45 ha., 2006-10-30–2105-10-
30; 

• Naudojimo apribojimai: XXI. Žemės sklype įrengtos valstybei priklausančios melioracijos 
sistemos bei įrenginiai - 243502 m²; XXIX. Vandens telkinių apsaugos juostos ir zonos - 116684 
m²; 

• Žemės sklype esantys statiniai: Nėra; 
• Žemės sklype esantys želdiniai: Sklype esančių medžių nėra. Sklype auga žolė; 
• Žemės sklype esantys inžineriniai tinklai ir įrenginiai: melioracijos sistemos bei įrenginiai; 
• Šilumos tinklai: planuojamoje teritorijoje nėra šilumos tinklų; 



„ŽEMĖS SKLYPŲ (kad. Nr. 8820/0003:88; 8820/0003:91; 8820/0003:105; 8820/0003:108; 8820/0003:114; 8820/0011:43; 8820/0011:91; 
8820/0011:99; 8820/0011:104; 8820/0011:113; 8820/0011:128; 8844/0006:90; 8877/0001:012; 8877/0001:68; 8877/0001:166; 8877/0001:167; 
8877/0001:168; 8877/0001:173; 8877/0001:175; 8877/0001:176; 8877/0001:177; 8877/0001:178; 8877/0001:186; 8877/0001:192; 
8877/0001:208; 8877/0001:226; 8877/0002:78; 8877/0002:123; 8877/0002:133; 8877/0002:134; 8877/0002:139; 8877/0003:162; 
8877/0003:163; 8877/0003:165; 8877/0009:187) Kūgelių k., Kanteriškių k., Jakštelių k., Vaitkaičių k., Meišlaukių k., Kavolių k., Stremenių k., 
Uostiškių k., Juknaičių sen., Usėnų sen., Šilutės r. DETALUSIS PLANAS“ 
 
Pastaba: žemės sklypams kad. Nr. 8820/0003:91; 8820/0011:128; 8844/0006:90; 8877/0001:012; 8877/0001:175; 8877/0001:208; 
8877/0002:123;  8877/0003:163; 8877/0009:187  Kanteriškių k., Vaitkaičių k.,  Meišlaukių k., Kavolių k., Uostiškių k., Šilutės r. detalusis planas 
nerengiamas 
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• Vandentiekio ir nuotekų tinklai: planuojamoje teritorijoje nėra vandentiekio ir nuotekų tinklų; 
• Lietaus kanalizacijos tinklai: planuojamoje teritorijoje nėra lietaus kanalizacijos tinklų; 
• Telekomunikacijų tinklai: planuojamoje teritorijoje nėra telekomunikacijų tinklų; 
• Dujotiekio tinklai: planuojamoje teritorijoje nėra dujotiekio. 
 

ŽEMĖS SKLYPAS KAD. NR. 8877/0001:68;  

• Adresas: Šilutės r. sav. Kavolių k.; 
• Unikalus Nr.: 8877-0001-0068; 
• Žemės sklypo pagrindinė tikslinė naudojimo paskirtis: žemės ūkio paskirties žemė; 
• Naudojimo būdas: kiti žemės ūkio paskirties žemės sklypai; 
• Žemės sklypo plotas: 70267 m²; 
• Valdymo(disponavimo) forma: nuosavybės teisė – Jolanta Milerienė; sudaryta nuomos sutartis – 

UAB „Šilutės vėjo projektai“, 2007-11-21, Nr. 07/11/21-JM-1/33; 0.15 ha., 2009-01-15–2106-11-
21; 

• Naudojimo apribojimai: II. Kelių apsaugos zonos - 4580 m²; XXI. Žemės sklype įrengtos valstybei 
priklausančios melioracijos sistemos bei įrenginiai - 70267 m. 

• Žemės sklype esantys statiniai: Nėra 
• Žemės sklype esantys želdiniai: Sklype esančių medžių nėra. Sklype auga žolė. 
• Žemės sklype esantys inžineriniai tinklai ir įrenginiai: melioracijos sistemos bei įrenginiai.  
• Šilumos tinklai: planuojamoje teritorijoje nėra šilumos tinklų; 
• Vandentiekio ir nuotekų tinklai: planuojamoje teritorijoje nėra vandentiekio ir nuotekų tinklų; 
• Lietaus kanalizacijos tinklai: planuojamoje teritorijoje nėra lietaus kanalizacijos tinklų; 
• Telekomunikacijų tinklai: planuojamoje teritorijoje nėra telekomunikacijų tinklų; 
• Dujotiekio tinklai: planuojamoje teritorijoje nėra dujotiekio. 
 

ŽEMĖS SKLYPAS KAD. NR. 8877/0001:166;  

• Adresas: Šilutės r. sav. Kavolių k.; 
• Unikalus Nr.: 8877-0001-0166; 
• Žemės sklypo pagrindinė tikslinė naudojimo paskirtis: žemės ūkio paskirties žemė; 
• Naudojimo būdas: kiti žemės ūkio paskirties žemės sklypai; 
• Žemės sklypo plotas: 45441 m²; 
• Valdymo(disponavimo) forma: nuosavybės teisė - Jolanta Milerienė; sudaryta nuomos sutartis – 

UAB „Šilutės vėjo projektai“, 2007-11-21, Nr. 07/11/21-JM-2/34; 0.15 ha., 2009-01-15–2106-11-
21; 

• Naudojimo apribojimai: II. Kelių apsaugos zonos - 1740 m²; XXI. Žemės sklype įrengtos valstybei 
priklausančios melioracijos sistemos bei įrenginiai - 45441 m. 

• Žemės sklype esantys statiniai: Nėra 
• Žemės sklype esantys želdiniai: Sklype esančių medžių nėra. Sklype auga žolė. 
• Žemės sklype esantys inžineriniai tinklai ir įrenginiai: melioracijos sistemos bei įrenginiai; 
• Šilumos tinklai: planuojamoje teritorijoje nėra šilumos tinklų; 



„ŽEMĖS SKLYPŲ (kad. Nr. 8820/0003:88; 8820/0003:91; 8820/0003:105; 8820/0003:108; 8820/0003:114; 8820/0011:43; 8820/0011:91; 
8820/0011:99; 8820/0011:104; 8820/0011:113; 8820/0011:128; 8844/0006:90; 8877/0001:012; 8877/0001:68; 8877/0001:166; 8877/0001:167; 
8877/0001:168; 8877/0001:173; 8877/0001:175; 8877/0001:176; 8877/0001:177; 8877/0001:178; 8877/0001:186; 8877/0001:192; 
8877/0001:208; 8877/0001:226; 8877/0002:78; 8877/0002:123; 8877/0002:133; 8877/0002:134; 8877/0002:139; 8877/0003:162; 
8877/0003:163; 8877/0003:165; 8877/0009:187) Kūgelių k., Kanteriškių k., Jakštelių k., Vaitkaičių k., Meišlaukių k., Kavolių k., Stremenių k., 
Uostiškių k., Juknaičių sen., Usėnų sen., Šilutės r. DETALUSIS PLANAS“ 
 
Pastaba: žemės sklypams kad. Nr. 8820/0003:91; 8820/0011:128; 8844/0006:90; 8877/0001:012; 8877/0001:175; 8877/0001:208; 
8877/0002:123;  8877/0003:163; 8877/0009:187  Kanteriškių k., Vaitkaičių k.,  Meišlaukių k., Kavolių k., Uostiškių k., Šilutės r. detalusis planas 
nerengiamas 
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• Vandentiekio ir nuotekų tinklai: planuojamoje teritorijoje nėra vandentiekio ir nuotekų tinklų; 
• Lietaus kanalizacijos tinklai: planuojamoje teritorijoje nėra lietaus kanalizacijos tinklų; 
• Telekomunikacijų tinklai: planuojamoje teritorijoje nėra telekomunikacijų tinklų; 
• Dujotiekio tinklai: planuojamoje teritorijoje nėra dujotiekio. 
 

ŽEMĖS SKLYPAS KAD. NR. 8877/0001:167;  

• Adresas: Šilutės r. sav. Meišlaukių k.; 
• Unikalus Nr.: 8877-0001-0167; 
• Žemės sklypo pagrindinė tikslinė naudojimo paskirtis: žemės ūkio paskirties žemė; 
• Naudojimo būdas: kiti žemės ūkio paskirties žemės sklypai; 
• Žemės sklypo plotas: 46465 m²; 
• Valdymo(disponavimo) forma: nuosavybės teisė - Jolanta Milerienė; sudaryta nuomos sutartis – 

UAB „Šilutės vėjo projektai“, 2007-11-21, Nr. 07/11/21-JM-5/36; 0.15 ha., 2009-01-15–2106-11-
21; 

• Naudojimo apribojimai: II. Kelių apsaugos zonos - 2580 m²; XXI. Žemės sklype įrengtos valstybei 
priklausančios melioracijos sistemos bei įrenginiai - 46465 m. 

• Žemės sklype esantys statiniai: Nėra 
• Žemės sklype esantys želdiniai: Sklype esančių medžių nėra. Sklype auga žolė. 
• Žemės sklype esantys inžineriniai tinklai ir įrenginiai: melioracijos sistemos bei įrenginiai; 
• Šilumos tinklai: planuojamoje teritorijoje nėra šilumos tinklų; 
• Vandentiekio ir nuotekų tinklai: planuojamoje teritorijoje nėra vandentiekio ir nuotekų tinklų; 
• Lietaus kanalizacijos tinklai: planuojamoje teritorijoje nėra lietaus kanalizacijos tinklų; 
• Telekomunikacijų tinklai: planuojamoje teritorijoje nėra telekomunikacijų tinklų; 
• Dujotiekio tinklai: planuojamoje teritorijoje nėra dujotiekio. 
 

ŽEMĖS SKLYPAS KAD. NR. 8877/0001:168;  

• Adresas: Šilutės r. sav. Meišlaukių k.; 
• Unikalus Nr.: 8877-0001-0168; 
• Žemės sklypo pagrindinė tikslinė naudojimo paskirtis: žemės ūkio paskirties žemė; 
• Naudojimo būdas: kiti žemės ūkio paskirties žemės sklypai; 
• Žemės sklypo plotas: 16837 m²; 
• Valdymo(disponavimo) forma: nuosavybės teisė - Jolanta Milerienė; sudaryta nuomos sutartis – 

UAB „Šilutės vėjo projektai“, 2007-11-21, Nr. 07/11/21-JM-3/35; 0.15 ha., 2009-01-15–2106-11-
21; 

• Naudojimo apribojimai: II. Kelių apsaugos zonos - 580 m²; XXI. Žemės sklype įrengtos valstybei 
priklausančios melioracijos sistemos bei įrenginiai - 16837 m. 

• Žemės sklype esantys statiniai: Nėra 
• Žemės sklype esantys želdiniai: Sklype esančių medžių nėra. Sklype auga žolė. 
• Žemės sklype esantys inžineriniai tinklai ir įrenginiai: melioracijos sistemos bei įrenginiai; 
• Šilumos tinklai: planuojamoje teritorijoje nėra šilumos tinklų; 



„ŽEMĖS SKLYPŲ (kad. Nr. 8820/0003:88; 8820/0003:91; 8820/0003:105; 8820/0003:108; 8820/0003:114; 8820/0011:43; 8820/0011:91; 
8820/0011:99; 8820/0011:104; 8820/0011:113; 8820/0011:128; 8844/0006:90; 8877/0001:012; 8877/0001:68; 8877/0001:166; 8877/0001:167; 
8877/0001:168; 8877/0001:173; 8877/0001:175; 8877/0001:176; 8877/0001:177; 8877/0001:178; 8877/0001:186; 8877/0001:192; 
8877/0001:208; 8877/0001:226; 8877/0002:78; 8877/0002:123; 8877/0002:133; 8877/0002:134; 8877/0002:139; 8877/0003:162; 
8877/0003:163; 8877/0003:165; 8877/0009:187) Kūgelių k., Kanteriškių k., Jakštelių k., Vaitkaičių k., Meišlaukių k., Kavolių k., Stremenių k., 
Uostiškių k., Juknaičių sen., Usėnų sen., Šilutės r. DETALUSIS PLANAS“ 
 
Pastaba: žemės sklypams kad. Nr. 8820/0003:91; 8820/0011:128; 8844/0006:90; 8877/0001:012; 8877/0001:175; 8877/0001:208; 
8877/0002:123;  8877/0003:163; 8877/0009:187  Kanteriškių k., Vaitkaičių k.,  Meišlaukių k., Kavolių k., Uostiškių k., Šilutės r. detalusis planas 
nerengiamas 
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• Vandentiekio ir nuotekų tinklai: planuojamoje teritorijoje nėra vandentiekio ir nuotekų tinklų; 
• Lietaus kanalizacijos tinklai: planuojamoje teritorijoje nėra lietaus kanalizacijos tinklų; 
• Telekomunikacijų tinklai: planuojamoje teritorijoje nėra telekomunikacijų tinklų; 
• Dujotiekio tinklai: planuojamoje teritorijoje nėra dujotiekio. 
 

ŽEMĖS SKLYPAS KAD. NR. 8877/0001:173;  

• Adresas: Šilutės r. sav. Kavolių k.; 
• Unikalus Nr.: 8877-0001-0173; 
• Žemės sklypo pagrindinė tikslinė naudojimo paskirtis: žemės ūkio paskirties žemė; 
• Naudojimo būdas: kiti žemės ūkio paskirties žemės sklypai; 
• Žemės sklypo plotas: 54591 m²; 
• Valdymo(disponavimo) forma: nuosavybės teisė – Zita Daugalienė; sudaryta nuomos sutartis – 

UAB „Šilutės vėjo projektai“, 2007-10-22, Nr. 07/10/22-ZD-1/24; 0.15 ha., 2009-01-15–2106-10-
22; 

• Naudojimo apribojimai: II. Kelių apsaugos zonos - 2605 m²; XXI. Žemės sklype įrengtos valstybei 
priklausančios melioracijos sistemos bei įrenginiai - 54591 m²; VI. Elektros linijų apsaugos zonos 
- 2205 m². 

• Žemės sklype esantys statiniai: Nėra 
• Žemės sklype esantys želdiniai: Sklype esančių medžių nėra. Sklype auga žolė. 
• Žemės sklype esantys inžineriniai tinklai ir įrenginiai: melioracijos sistemos bei įrenginiai; 

elektros oro linija.  
• Šilumos tinklai: planuojamoje teritorijoje nėra šilumos tinklų; 
• Vandentiekio ir nuotekų tinklai: planuojamoje teritorijoje nėra vandentiekio ir nuotekų tinklų; 
• Lietaus kanalizacijos tinklai: planuojamoje teritorijoje nėra lietaus kanalizacijos tinklų; 
• Telekomunikacijų tinklai: planuojamoje teritorijoje nėra telekomunikacijų tinklų; 
• Dujotiekio tinklai: planuojamoje teritorijoje nėra dujotiekio. 
 

ŽEMĖS SKLYPAS KAD. NR. 8877/0001:176;  

• Adresas: Šilutės r. sav. Kavolių k.; 
• Unikalus Nr.: 8877-0001-0176; 
• Žemės sklypo pagrindinė tikslinė naudojimo paskirtis: žemės ūkio paskirties žemė; 
• Naudojimo būdas: kiti žemės ūkio paskirties žemės sklypai; 
• Žemės sklypo plotas: 242402 m²; 
• Valdymo(disponavimo) forma: nuosavybės teisė – Aivaras Bardauskis; sudaryta nuomos sutartis – 

UAB „Šilutės vėjo projektai“, 2007-06-29, Nr. 07/06/29-AB-1/2; 0.15 ha., 2009-01-15–2106-06-
29; 

• Naudojimo apribojimai: II. Kelių apsaugos zonos - 3570 m²; XXI. Žemės sklype įrengtos valstybei 
priklausančios melioracijos sistemos bei įrenginiai - 239352 m²; XXIX. Vandens telkinių 
apsaugos juostos ir zonos - 3050 m², 

• Žemės sklype esantys statiniai: Nėra 



„ŽEMĖS SKLYPŲ (kad. Nr. 8820/0003:88; 8820/0003:91; 8820/0003:105; 8820/0003:108; 8820/0003:114; 8820/0011:43; 8820/0011:91; 
8820/0011:99; 8820/0011:104; 8820/0011:113; 8820/0011:128; 8844/0006:90; 8877/0001:012; 8877/0001:68; 8877/0001:166; 8877/0001:167; 
8877/0001:168; 8877/0001:173; 8877/0001:175; 8877/0001:176; 8877/0001:177; 8877/0001:178; 8877/0001:186; 8877/0001:192; 
8877/0001:208; 8877/0001:226; 8877/0002:78; 8877/0002:123; 8877/0002:133; 8877/0002:134; 8877/0002:139; 8877/0003:162; 
8877/0003:163; 8877/0003:165; 8877/0009:187) Kūgelių k., Kanteriškių k., Jakštelių k., Vaitkaičių k., Meišlaukių k., Kavolių k., Stremenių k., 
Uostiškių k., Juknaičių sen., Usėnų sen., Šilutės r. DETALUSIS PLANAS“ 
 
Pastaba: žemės sklypams kad. Nr. 8820/0003:91; 8820/0011:128; 8844/0006:90; 8877/0001:012; 8877/0001:175; 8877/0001:208; 
8877/0002:123;  8877/0003:163; 8877/0009:187  Kanteriškių k., Vaitkaičių k.,  Meišlaukių k., Kavolių k., Uostiškių k., Šilutės r. detalusis planas 
nerengiamas 
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• Žemės sklype esantys želdiniai: Sklype esančių medžių nėra. Sklype auga žolė. 
• Žemės sklype esantys inžineriniai tinklai ir įrenginiai: melioracijos sistemos bei įrenginiai; 
• Šilumos tinklai: planuojamoje teritorijoje nėra šilumos tinklų; 
• Vandentiekio ir nuotekų tinklai: planuojamoje teritorijoje nėra vandentiekio ir nuotekų tinklų; 
• Lietaus kanalizacijos tinklai: planuojamoje teritorijoje nėra lietaus kanalizacijos tinklų; 
• Telekomunikacijų tinklai: planuojamoje teritorijoje nėra telekomunikacijų tinklų; 
• Dujotiekio tinklai: planuojamoje teritorijoje nėra dujotiekio. 
 

ŽEMĖS SKLYPAS KAD. NR. 8877/0001:177;  

• Adresas: Šilutės r. sav. Kavolių k.; 
• Unikalus Nr.: 8877-0001-0177; 
• Žemės sklypo pagrindinė tikslinė naudojimo paskirtis: žemės ūkio paskirties žemė; 
• Naudojimo būdas: kiti žemės ūkio paskirties žemės sklypai; 
• Žemės sklypo plotas: 119486 m²; 
• Valdymo(disponavimo) forma: nuosavybės teisė – Bronius Zakarinas; sudaryta nuomos sutartis – 

UAB „Šilutės vėjo projektai“, 2007-08-20, Nr. 07/08/20-BZ-2; 0.15 ha., 2009-01-15–2106-08-20; 
• Naudojimo apribojimai: II. Kelių apsaugos zonos - 6556 m²; XXI. Žemės sklype įrengtos valstybei 

priklausančios melioracijos sistemos bei įrenginiai - 119486 m²;  
• Žemės sklype esantys statiniai: Nėra 
• Žemės sklype esantys želdiniai: Sklype esančių medžių nėra. Sklype auga žolė. 
• Žemės sklype esantys inžineriniai tinklai ir įrenginiai: melioracijos sistemos bei įrenginiai; 
• Šilumos tinklai: planuojamoje teritorijoje nėra šilumos tinklų; 
• Vandentiekio ir nuotekų tinklai: planuojamoje teritorijoje nėra vandentiekio ir nuotekų tinklų; 
• Lietaus kanalizacijos tinklai: planuojamoje teritorijoje nėra lietaus kanalizacijos tinklų; 
• Telekomunikacijų tinklai: planuojamoje teritorijoje nėra telekomunikacijų tinklų; 
• Dujotiekio tinklai: planuojamoje teritorijoje nėra dujotiekio. 
 

ŽEMĖS SKLYPAS KAD. NR. 8877/0001:178;  

• Adresas: Šilutės r. sav. Kavolių k.; 
• Unikalus Nr.: 8877-0001-0178; 
• Žemės sklypo pagrindinė tikslinė naudojimo paskirtis: žemės ūkio paskirties žemė; 
• Naudojimo būdas: kiti žemės ūkio paskirties žemės sklypai; 
• Žemės sklypo plotas: 66971 m²; 
• Valdymo(disponavimo) forma: nuosavybės teisė - Bronius Zakarinas; sudaryta nuomos sutartis – 

UAB „Šilutės vėjo projektai“, 2007-08-20, Nr. 07/08/20-PJ-1; 0.15 ha., 2009-01-15–2106-08-20; 
• Naudojimo apribojimai: II. Kelių apsaugos zonos - 2327 m²; XXI. Žemės sklype įrengtos valstybei 

priklausančios melioracijos sistemos bei įrenginiai - 66971 m²; VI. Elektros linijų apsaugos zonos 
- 1929 m². 

• Žemės sklype esantys statiniai: Nėra 
• Žemės sklype esantys želdiniai: Sklype esančių medžių nėra. Sklype auga žolė. 



„ŽEMĖS SKLYPŲ (kad. Nr. 8820/0003:88; 8820/0003:91; 8820/0003:105; 8820/0003:108; 8820/0003:114; 8820/0011:43; 8820/0011:91; 
8820/0011:99; 8820/0011:104; 8820/0011:113; 8820/0011:128; 8844/0006:90; 8877/0001:012; 8877/0001:68; 8877/0001:166; 8877/0001:167; 
8877/0001:168; 8877/0001:173; 8877/0001:175; 8877/0001:176; 8877/0001:177; 8877/0001:178; 8877/0001:186; 8877/0001:192; 
8877/0001:208; 8877/0001:226; 8877/0002:78; 8877/0002:123; 8877/0002:133; 8877/0002:134; 8877/0002:139; 8877/0003:162; 
8877/0003:163; 8877/0003:165; 8877/0009:187) Kūgelių k., Kanteriškių k., Jakštelių k., Vaitkaičių k., Meišlaukių k., Kavolių k., Stremenių k., 
Uostiškių k., Juknaičių sen., Usėnų sen., Šilutės r. DETALUSIS PLANAS“ 
 
Pastaba: žemės sklypams kad. Nr. 8820/0003:91; 8820/0011:128; 8844/0006:90; 8877/0001:012; 8877/0001:175; 8877/0001:208; 
8877/0002:123;  8877/0003:163; 8877/0009:187  Kanteriškių k., Vaitkaičių k.,  Meišlaukių k., Kavolių k., Uostiškių k., Šilutės r. detalusis planas 
nerengiamas 
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• Žemės sklype esantys inžineriniai tinklai ir įrenginiai: melioracijos sistemos bei įrenginiai; 
elektros oro linija.  

• Šilumos tinklai: planuojamoje teritorijoje nėra šilumos tinklų; 
• Vandentiekio ir nuotekų tinklai: planuojamoje teritorijoje nėra vandentiekio ir nuotekų tinklų; 
• Lietaus kanalizacijos tinklai: planuojamoje teritorijoje nėra lietaus kanalizacijos tinklų; 
• Telekomunikacijų tinklai: planuojamoje teritorijoje nėra telekomunikacijų tinklų; 
• Dujotiekio tinklai: planuojamoje teritorijoje nėra dujotiekio. 
 

ŽEMĖS SKLYPAS KAD. NR. 8877/0001:186;  

• Adresas: Šilutės r. sav. Kavolių k.; 
• Unikalus Nr.: 8877-0001-0186; 
• Žemės sklypo pagrindinė tikslinė naudojimo paskirtis: žemės ūkio paskirties žemė; 
• Naudojimo būdas: kiti žemės ūkio paskirties žemės sklypai; 
• Žemės sklypo plotas: 66637 m²; 
• Valdymo(disponavimo) forma: nuosavybės teisė – Lina Lukošienė; sudaryta nuomos sutartis – 

UAB „Šilutės vėjo projektai“, 2007-06-29, Nr. 07/06/29-LL-1; 0.15 ha., 2009-01-15–2106-06-29; 
• Naudojimo apribojimai: II. Kelių apsaugos zonos - 1215 m²; XXI. Žemės sklype įrengtos valstybei 

priklausančios melioracijos sistemos bei įrenginiai - 65862 m²; XXIX. Vandens telkinių apsaugos 
juostos ir zonos - 775 m², XIV. Gamybinių ir komunalinių objektų sanitarinės apsaugos ir taršos 
poveikio zonos - 2000 m². 

• Žemės sklype esantys statiniai: Nėra 
• Žemės sklype esantys želdiniai: Sklype esančių medžių nėra. Sklype auga žolė. 
• Žemės sklype esantys inžineriniai tinklai ir įrenginiai: melioracijos sistemos bei įrenginiai; 
• Šilumos tinklai: planuojamoje teritorijoje nėra šilumos tinklų; 
• Vandentiekio ir nuotekų tinklai: planuojamoje teritorijoje nėra vandentiekio ir nuotekų tinklų; 
• Lietaus kanalizacijos tinklai: planuojamoje teritorijoje nėra lietaus kanalizacijos tinklų; 
• Telekomunikacijų tinklai: planuojamoje teritorijoje nėra telekomunikacijų tinklų; 
• Dujotiekio tinklai: planuojamoje teritorijoje nėra dujotiekio. 
 

ŽEMĖS SKLYPAS KAD. NR. 8877/0001:192;  

• Adresas: Šilutės r. sav. Kavolių k.; 
• Unikalus Nr.: 8877-0001-0192; 
• Žemės sklypo pagrindinė tikslinė naudojimo paskirtis: žemės ūkio paskirties žemė; 
• Naudojimo būdas: kiti žemės ūkio paskirties žemės sklypai; 
• Žemės sklypo plotas: 60574 m²; 
• Valdymo(disponavimo) forma: nuosavybės teisė – Zita Norkienė; sudaryta nuomos sutartis – UAB 

„Šilutės vėjo projektai“, 2007-10-18, Nr. 07/10/18-MK-2/17; 0.15 ha., 2007-10-18–2106-10-18; 
• Naudojimo apribojimai: XXI. Žemės sklype įrengtos valstybei priklausančios melioracijos 

sistemos bei įrenginiai - 60574 m²;  
• Žemės sklype esantys statiniai: Nėra 



„ŽEMĖS SKLYPŲ (kad. Nr. 8820/0003:88; 8820/0003:91; 8820/0003:105; 8820/0003:108; 8820/0003:114; 8820/0011:43; 8820/0011:91; 
8820/0011:99; 8820/0011:104; 8820/0011:113; 8820/0011:128; 8844/0006:90; 8877/0001:012; 8877/0001:68; 8877/0001:166; 8877/0001:167; 
8877/0001:168; 8877/0001:173; 8877/0001:175; 8877/0001:176; 8877/0001:177; 8877/0001:178; 8877/0001:186; 8877/0001:192; 
8877/0001:208; 8877/0001:226; 8877/0002:78; 8877/0002:123; 8877/0002:133; 8877/0002:134; 8877/0002:139; 8877/0003:162; 
8877/0003:163; 8877/0003:165; 8877/0009:187) Kūgelių k., Kanteriškių k., Jakštelių k., Vaitkaičių k., Meišlaukių k., Kavolių k., Stremenių k., 
Uostiškių k., Juknaičių sen., Usėnų sen., Šilutės r. DETALUSIS PLANAS“ 
 
Pastaba: žemės sklypams kad. Nr. 8820/0003:91; 8820/0011:128; 8844/0006:90; 8877/0001:012; 8877/0001:175; 8877/0001:208; 
8877/0002:123;  8877/0003:163; 8877/0009:187  Kanteriškių k., Vaitkaičių k.,  Meišlaukių k., Kavolių k., Uostiškių k., Šilutės r. detalusis planas 
nerengiamas 

 

077-DP-TD-1.1. 15 100 -  

• Žemės sklype esantys želdiniai: Sklype esančių medžių nėra. Sklype auga žolė. 
• Žemės sklype esantys inžineriniai tinklai ir įrenginiai: melioracijos sistemos bei įrenginiai; 
• Šilumos tinklai: planuojamoje teritorijoje nėra šilumos tinklų; 
• Vandentiekio ir nuotekų tinklai: planuojamoje teritorijoje nėra vandentiekio ir nuotekų tinklų; 
• Lietaus kanalizacijos tinklai: planuojamoje teritorijoje nėra lietaus kanalizacijos tinklų; 
• Telekomunikacijų tinklai: planuojamoje teritorijoje nėra telekomunikacijų tinklų; 
• Dujotiekio tinklai: planuojamoje teritorijoje nėra dujotiekio. 
 

ŽEMĖS SKLYPAS KAD. NR. 8877/0001:226;  

• Adresas: Šilutės r. sav. Kavolių k.; 
• Unikalus Nr.: 8877-0001-0226; 
• Žemės sklypo pagrindinė tikslinė naudojimo paskirtis: žemės ūkio paskirties žemė; 
• Naudojimo būdas: kiti žemės ūkio paskirties žemės sklypai; 
• Žemės sklypo plotas: 40884 m²; 
• Valdymo(disponavimo) forma: nuosavybės teisė – Aivaras Bardauskis; sudaryta nuomos sutartis – 

UAB „Šilutės vėjo projektai“, 2007-10-29, Nr. 07/10/29-AB-1/26; 0.15 ha., 2009-01-15–2106-10-
29; 

• Naudojimo apribojimai: II. Kelių apsaugos zonos - 2107 m²; XXI. Žemės sklype įrengtos valstybei 
priklausančios melioracijos sistemos bei įrenginiai - 40127 m²; VI. Elektros linijų apsaugos zonos 
- 3847 m²; XXIX. Vandens telkinių apsaugos juostos ir zonos - 757 m², 

• Žemės sklype esantys statiniai: Nėra 
• Žemės sklype esantys želdiniai: Sklype esančių medžių nėra. Sklype auga žolė. 
• Žemės sklype esantys inžineriniai tinklai ir įrenginiai: melioracijos sistemos bei įrenginiai; 

elektros oro linija.  
• Šilumos tinklai: planuojamoje teritorijoje nėra šilumos tinklų; 
• Vandentiekio ir nuotekų tinklai: planuojamoje teritorijoje nėra vandentiekio ir nuotekų tinklų; 
• Lietaus kanalizacijos tinklai: planuojamoje teritorijoje nėra lietaus kanalizacijos tinklų; 
• Telekomunikacijų tinklai: planuojamoje teritorijoje nėra telekomunikacijų tinklų; 
• Dujotiekio tinklai: planuojamoje teritorijoje nėra dujotiekio. 
 

ŽEMĖS SKLYPAS KAD. NR. 8877/0002:78;  

• Adresas: Šilutės r. sav. Stremenių k.; 
• Unikalus Nr.: 8877-0002-0078; 
• Žemės sklypo pagrindinė tikslinė naudojimo paskirtis: žemės ūkio paskirties žemė; 
• Naudojimo būdas: kiti žemės ūkio paskirties žemės sklypai; 
• Žemės sklypo plotas: 147594 m²; 
• Valdymo(disponavimo) forma: nuosavybės teisė – Ona Juščienė; sudaryta nuomos sutartis – UAB 

„Šilutės vėjo projektai“, 2008-09-11, Nr. 08/09/11-OJ-143; 0.45 ha., 2009-01-15–2107-09-11; 
sudaryta nuomos sutartis – Tadas Vincas Kiaukara, 1999-02-01, Nr. 2SD-1021; 5 ha., iki 2004-02-
01; 



„ŽEMĖS SKLYPŲ (kad. Nr. 8820/0003:88; 8820/0003:91; 8820/0003:105; 8820/0003:108; 8820/0003:114; 8820/0011:43; 8820/0011:91; 
8820/0011:99; 8820/0011:104; 8820/0011:113; 8820/0011:128; 8844/0006:90; 8877/0001:012; 8877/0001:68; 8877/0001:166; 8877/0001:167; 
8877/0001:168; 8877/0001:173; 8877/0001:175; 8877/0001:176; 8877/0001:177; 8877/0001:178; 8877/0001:186; 8877/0001:192; 
8877/0001:208; 8877/0001:226; 8877/0002:78; 8877/0002:123; 8877/0002:133; 8877/0002:134; 8877/0002:139; 8877/0003:162; 
8877/0003:163; 8877/0003:165; 8877/0009:187) Kūgelių k., Kanteriškių k., Jakštelių k., Vaitkaičių k., Meišlaukių k., Kavolių k., Stremenių k., 
Uostiškių k., Juknaičių sen., Usėnų sen., Šilutės r. DETALUSIS PLANAS“ 
 
Pastaba: žemės sklypams kad. Nr. 8820/0003:91; 8820/0011:128; 8844/0006:90; 8877/0001:012; 8877/0001:175; 8877/0001:208; 
8877/0002:123;  8877/0003:163; 8877/0009:187  Kanteriškių k., Vaitkaičių k.,  Meišlaukių k., Kavolių k., Uostiškių k., Šilutės r. detalusis planas 
nerengiamas 
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• Naudojimo apribojimai: XXI. Žemės sklype įrengtos valstybei priklausančios melioracijos 
sistemos bei įrenginiai - 147594 m²;  

• Žemės sklype esantys statiniai: Nėra 
• Žemės sklype esantys želdiniai: Sklype esančių medžių nėra. Sklype auga žolė. 
• Žemės sklype esantys inžineriniai tinklai ir įrenginiai: melioracijos sistemos bei įrenginiai; 
• Šilumos tinklai: planuojamoje teritorijoje nėra šilumos tinklų; 
• Vandentiekio ir nuotekų tinklai: planuojamoje teritorijoje nėra vandentiekio ir nuotekų tinklų; 
• Lietaus kanalizacijos tinklai: planuojamoje teritorijoje nėra lietaus kanalizacijos tinklų; 
• Telekomunikacijų tinklai: planuojamoje teritorijoje nėra telekomunikacijų tinklų; 
• Dujotiekio tinklai: planuojamoje teritorijoje nėra dujotiekio. 
 

ŽEMĖS SKLYPAS KAD. NR. 8877/0002:133;  

• Adresas: Šilutės r. sav. Stremenių k.; 
• Unikalus Nr.: 8877-0002-0133; 
• Žemės sklypo pagrindinė tikslinė naudojimo paskirtis: žemės ūkio paskirties žemė; 
• Naudojimo būdas: kiti žemės ūkio paskirties žemės sklypai; 
• Žemės sklypo plotas: 313335 m²; 
• Valdymo(disponavimo) forma: nuosavybės teisė – Antanas Lukošius; sudaryta nuomos sutartis – 

UAB „Šilutės vėjo projektai“, 2007-09-20, Nr. 07/09/20-AL-1; 0.75 ha., 2009-01-15–2106-10-29; 
• Naudojimo apribojimai: II. Kelių apsaugos zonos - 2575 m²; XXI. Žemės sklype įrengtos valstybei 

priklausančios melioracijos sistemos bei įrenginiai - 313335 m²; I. Ryšių linijų apsaugos zonos - 
100 m²; XXIX. Vandens telkinių apsaugos juostos ir zonos - 100 m², 

• Žemės sklype esantys statiniai: Nėra; 
• Žemės sklype esantys želdiniai: Sklype esančių medžių nėra. Sklype auga žolė. 
• Žemės sklype esantys inžineriniai tinklai ir įrenginiai: melioracijos sistemos bei įrenginiai; ryšių 

požeminė linija.  
• Šilumos tinklai: planuojamoje teritorijoje nėra šilumos tinklų; 
• Vandentiekio ir nuotekų tinklai: planuojamoje teritorijoje nėra vandentiekio ir nuotekų tinklų; 
• Lietaus kanalizacijos tinklai: planuojamoje teritorijoje nėra lietaus kanalizacijos tinklų; 
• Telekomunikacijų tinklai: planuojamoje teritorijoje nėra telekomunikacijų tinklų; 
• Dujotiekio tinklai: planuojamoje teritorijoje nėra dujotiekio. 
 

ŽEMĖS SKLYPAS KAD. NR. 8877/0002:134;  

• Adresas: Šilutės r. sav. Stremenių k.; 
• Unikalus Nr.: 8877-0002-0134; 
• Žemės sklypo pagrindinė tikslinė naudojimo paskirtis: žemės ūkio paskirties žemė; 
• Naudojimo būdas: kiti žemės ūkio paskirties žemės sklypai; 
• Žemės sklypo plotas: 127380 m²; 
• Valdymo(disponavimo) forma: nuosavybės teisė – Zita Norkienė; sudaryta nuomos sutartis – UAB 

„Šilutės vėjo projektai“, 2007-10-18, Nr. 07/10/18-MK-3/18; 0.3 ha., 2009-01-15–2106-10-18; 



„ŽEMĖS SKLYPŲ (kad. Nr. 8820/0003:88; 8820/0003:91; 8820/0003:105; 8820/0003:108; 8820/0003:114; 8820/0011:43; 8820/0011:91; 
8820/0011:99; 8820/0011:104; 8820/0011:113; 8820/0011:128; 8844/0006:90; 8877/0001:012; 8877/0001:68; 8877/0001:166; 8877/0001:167; 
8877/0001:168; 8877/0001:173; 8877/0001:175; 8877/0001:176; 8877/0001:177; 8877/0001:178; 8877/0001:186; 8877/0001:192; 
8877/0001:208; 8877/0001:226; 8877/0002:78; 8877/0002:123; 8877/0002:133; 8877/0002:134; 8877/0002:139; 8877/0003:162; 
8877/0003:163; 8877/0003:165; 8877/0009:187) Kūgelių k., Kanteriškių k., Jakštelių k., Vaitkaičių k., Meišlaukių k., Kavolių k., Stremenių k., 
Uostiškių k., Juknaičių sen., Usėnų sen., Šilutės r. DETALUSIS PLANAS“ 
 
Pastaba: žemės sklypams kad. Nr. 8820/0003:91; 8820/0011:128; 8844/0006:90; 8877/0001:012; 8877/0001:175; 8877/0001:208; 
8877/0002:123;  8877/0003:163; 8877/0009:187  Kanteriškių k., Vaitkaičių k.,  Meišlaukių k., Kavolių k., Uostiškių k., Šilutės r. detalusis planas 
nerengiamas 
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• Naudojimo apribojimai: II. Kelių apsaugos zonos - 7600 m²; XXI. Žemės sklype įrengtos valstybei 
priklausančios melioracijos sistemos bei įrenginiai - 127380 m²; XXIX. Vandens telkinių 
apsaugos juostos ir zonos - 100 m²; 

• Žemės sklype esantys statiniai: Nėra; 
• Žemės sklype esantys želdiniai: Sklype esančių medžių nėra. Sklype auga žolė. 
• Žemės sklype esantys inžineriniai tinklai ir įrenginiai: melioracijos sistemos bei įrenginiai; 
• Šilumos tinklai: planuojamoje teritorijoje nėra šilumos tinklų; 
• Vandentiekio ir nuotekų tinklai: planuojamoje teritorijoje nėra vandentiekio ir nuotekų tinklų; 
• Lietaus kanalizacijos tinklai: planuojamoje teritorijoje nėra lietaus kanalizacijos tinklų; 
• Telekomunikacijų tinklai: planuojamoje teritorijoje nėra telekomunikacijų tinklų; 
• Dujotiekio tinklai: planuojamoje teritorijoje nėra dujotiekio. 
 

ŽEMĖS SKLYPAS KAD. NR. 8877/0002:139;  

• Adresas: Šilutės r. sav. Stremenių k.; 
• Unikalus Nr.: 8877-0002-0139; 
• Žemės sklypo pagrindinė tikslinė naudojimo paskirtis: žemės ūkio paskirties žemė; 
• Naudojimo būdas: kiti žemės ūkio paskirties žemės sklypai; 
• Žemės sklypo plotas: 29771 m²; 
• Valdymo(disponavimo) forma: nuosavybės teisė – Vanda Dulkienė; sudaryta nuomos sutartis – 

UAB „Šilutės vėjo projektai“, 2008-08-13, Nr. 08/08/13-DV-138; 0.15 ha., 2009-01-15–2107-08-
13; 

• Naudojimo apribojimai: II. Kelių apsaugos zonos - 745 m²; XXI. Žemės sklype įrengtos valstybei 
priklausančios melioracijos sistemos bei įrenginiai - 29771 m²;  

• Žemės sklype esantys statiniai: Nėra 
• Žemės sklype esantys želdiniai: Sklype esančių medžių nėra. Sklype auga žolė. 
• Žemės sklype esantys inžineriniai tinklai ir įrenginiai: melioracijos sistemos bei įrenginiai; 
• Šilumos tinklai: planuojamoje teritorijoje nėra šilumos tinklų; 
• Vandentiekio ir nuotekų tinklai: planuojamoje teritorijoje nėra vandentiekio ir nuotekų tinklų; 
• Lietaus kanalizacijos tinklai: planuojamoje teritorijoje nėra lietaus kanalizacijos tinklų; 
• Telekomunikacijų tinklai: planuojamoje teritorijoje nėra telekomunikacijų tinklų; 
• Dujotiekio tinklai: planuojamoje teritorijoje nėra dujotiekio. 
 

ŽEMĖS SKLYPAS KAD. NR. 8877/0003:162;  

• Adresas: Šilutės r. sav. Stremenių k.; 
• Unikalus Nr.: 8877-0003-0162; 
• Žemės sklypo pagrindinė tikslinė naudojimo paskirtis: žemės ūkio paskirties žemė; 
• Naudojimo būdas: kiti žemės ūkio paskirties žemės sklypai; 
• Žemės sklypo plotas: 48397 m²; 
• Valdymo(disponavimo) forma: nuosavybės teisė – Vilhelmas Širvys; sudaryta nuomos sutartis – 

UAB „Šilutės vėjo projektai“, 2008-08-21, Nr. 08/08/21-VŠ-140; 0.15 ha., 2009-01-15–2107-08-



„ŽEMĖS SKLYPŲ (kad. Nr. 8820/0003:88; 8820/0003:91; 8820/0003:105; 8820/0003:108; 8820/0003:114; 8820/0011:43; 8820/0011:91; 
8820/0011:99; 8820/0011:104; 8820/0011:113; 8820/0011:128; 8844/0006:90; 8877/0001:012; 8877/0001:68; 8877/0001:166; 8877/0001:167; 
8877/0001:168; 8877/0001:173; 8877/0001:175; 8877/0001:176; 8877/0001:177; 8877/0001:178; 8877/0001:186; 8877/0001:192; 
8877/0001:208; 8877/0001:226; 8877/0002:78; 8877/0002:123; 8877/0002:133; 8877/0002:134; 8877/0002:139; 8877/0003:162; 
8877/0003:163; 8877/0003:165; 8877/0009:187) Kūgelių k., Kanteriškių k., Jakštelių k., Vaitkaičių k., Meišlaukių k., Kavolių k., Stremenių k., 
Uostiškių k., Juknaičių sen., Usėnų sen., Šilutės r. DETALUSIS PLANAS“ 
 
Pastaba: žemės sklypams kad. Nr. 8820/0003:91; 8820/0011:128; 8844/0006:90; 8877/0001:012; 8877/0001:175; 8877/0001:208; 
8877/0002:123;  8877/0003:163; 8877/0009:187  Kanteriškių k., Vaitkaičių k.,  Meišlaukių k., Kavolių k., Uostiškių k., Šilutės r. detalusis planas 
nerengiamas 
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21; sudaryta nuomos sutartis – Ona Širvienė, 2007-03-14, Nr. -; 4,83 ha., 2007-03-13–2012-03-
13; 

• Naudojimo apribojimai: II. Kelių apsaugos zonos - 1025 m²; XXI. Žemės sklype įrengtos valstybei 
priklausančios melioracijos sistemos bei įrenginiai - 48397 m²;  

• Žemės sklype esantys statiniai: Nėra; 
• Žemės sklype esantys želdiniai: Sklype esančių medžių nėra. Sklype auga žolė. 
• Žemės sklype esantys inžineriniai tinklai ir įrenginiai: melioracijos sistemos bei įrenginiai; 
• Šilumos tinklai: planuojamoje teritorijoje nėra šilumos tinklų; 
• Vandentiekio ir nuotekų tinklai: planuojamoje teritorijoje nėra vandentiekio ir nuotekų tinklų; 
• Lietaus kanalizacijos tinklai: planuojamoje teritorijoje nėra lietaus kanalizacijos tinklų; 
• Telekomunikacijų tinklai: planuojamoje teritorijoje nėra telekomunikacijų tinklų; 
• Dujotiekio tinklai: planuojamoje teritorijoje nėra dujotiekio. 
 

ŽEMĖS SKLYPAS KAD. NR. 8877/0003:165. 

• Adresas: Šilutės r. sav. Stremenių k.; 
• Unikalus Nr.: 8877-0003-0165; 
• Žemės sklypo pagrindinė tikslinė naudojimo paskirtis: žemės ūkio paskirties žemė; 
• Naudojimo būdas: kiti žemės ūkio paskirties žemės sklypai; 
• Žemės sklypo plotas: 53567 m²; 
• Valdymo(disponavimo) forma: nuosavybės teisė – Ona Širvienė; sudaryta nuomos sutartis – UAB 

„Šilutės vėjo projektai“, 2007-10-22, Nr. 07/10/22-OŠ-1/22; 0.15 ha., 2009-01-15–2106-10-22; 
• Naudojimo apribojimai: II. Kelių apsaugos zonos - 1160 m²; XXI. Žemės sklype įrengtos valstybei 

priklausančios melioracijos sistemos bei įrenginiai - 53567 m²;  
• Žemės sklype esantys statiniai: Nėra; 
• Žemės sklype esantys želdiniai: Sklype esančių medžių nėra. Sklype auga žolė. 
• Žemės sklype esantys inžineriniai tinklai ir įrenginiai: melioracijos sistemos bei įrenginiai; 
• Šilumos tinklai: planuojamoje teritorijoje nėra šilumos tinklų; 
• Vandentiekio ir nuotekų tinklai: planuojamoje teritorijoje nėra vandentiekio ir nuotekų tinklų; 
• Lietaus kanalizacijos tinklai: planuojamoje teritorijoje nėra lietaus kanalizacijos tinklų; 
• Telekomunikacijų tinklai: planuojamoje teritorijoje nėra telekomunikacijų tinklų; 
• Dujotiekio tinklai: planuojamoje teritorijoje nėra dujotiekio. 
 

PLANUOJAMOS TERITORIJOS RELJEFAS: 
 

Pagal pateiktą planuojamos teritorijos topografinę medžiagą (rengė UAB „Ducatus nekilnojamasis 
turtas“, licenzijos Nr. 297TK-705), paviršiaus altitudės kinta nuo 0,1 m iki 64 m. Teritorijos reljefas 
sąlyginai yra lygus. 

Didesniojoje ploto dalyje yra limnoglacialinis reljefas. Lygumos paviršius palaipsniui aukštėja rytų 
kryptimi ir pakyla virš dabartinio jūros vandens lygio nuo 6 (pietvakarinė ploto dalis, Kanteriškių kaimo 
apylinkės) iki 26-28 m (pietrytinė dalis, Uikšių, Ulozų kaimų apylinkės) aukščio. Piečiau Kanteriškių – 
Domaičių aiškiai matoma reljefo pakopa. 



„ŽEMĖS SKLYPŲ (kad. Nr. 8820/0003:88; 8820/0003:91; 8820/0003:105; 8820/0003:108; 8820/0003:114; 8820/0011:43; 8820/0011:91; 
8820/0011:99; 8820/0011:104; 8820/0011:113; 8820/0011:128; 8844/0006:90; 8877/0001:012; 8877/0001:68; 8877/0001:166; 8877/0001:167; 
8877/0001:168; 8877/0001:173; 8877/0001:175; 8877/0001:176; 8877/0001:177; 8877/0001:178; 8877/0001:186; 8877/0001:192; 
8877/0001:208; 8877/0001:226; 8877/0002:78; 8877/0002:123; 8877/0002:133; 8877/0002:134; 8877/0002:139; 8877/0003:162; 
8877/0003:163; 8877/0003:165; 8877/0009:187) Kūgelių k., Kanteriškių k., Jakštelių k., Vaitkaičių k., Meišlaukių k., Kavolių k., Stremenių k., 
Uostiškių k., Juknaičių sen., Usėnų sen., Šilutės r. DETALUSIS PLANAS“ 
 
Pastaba: žemės sklypams kad. Nr. 8820/0003:91; 8820/0011:128; 8844/0006:90; 8877/0001:012; 8877/0001:175; 8877/0001:208; 
8877/0002:123;  8877/0003:163; 8877/0009:187  Kanteriškių k., Vaitkaičių k.,  Meišlaukių k., Kavolių k., Uostiškių k., Šilutės r. detalusis planas 
nerengiamas 

 

077-DP-TD-1.1. 19 100 -  

Šiaurės rytiniame ploto pakraštyje išlikęs glacialinis reljefas. Lygumos paviršius virš dabartinio jūros 
vandens lygio iškilęs nuo 10 (Domaičių apylinkės) iki 35 (Degučių apylinkės) – 60 (Žalpių apylinkės) 
metrų. Akmeniškių apylinkėse išlikusio reljefo paviršius iškilęs iki 64 m virš dabartinio jūros vandens 
lygio. 

Tarvydų – Kirlikų – Juknaičių apylinkėse ir aplink Leitgirius, Naujapievius bei Daubarus aptiktas 
fliuvioglacialinis reljefas. Jo paviršius iškilęs 14 (ties Gaideliais) – 25 (Tarvydų apylinkės) metrus virš 
dabartinio jūros lygio, o Leitgirių apylinkėse esančios fliuvioglacialinės lygumos abs. aukštis tik 5 m. 

Vakarinėje tiriamojo ploto dalyje (į vakarus nuo Šilutės – Vileikių – Užlieknio) plyti jūrinis reljefas. 
Atviros jūros lygumoje plyti biogeninio reljefo plotai – žemapelkių ir aukštapelkių lygumos, kurių 
paviršiaus absoliutus aukštis siekia 0,1 – 2,0 m. 

Paleičių apylinkėse apiktas limninis reljefas,- limninė lyguma keletą metrų iškilusi virš aplink ją 
plytinčios atviros jūros lygumos. 

Nemuno slėnyje esančio fliuvialinio reljefo paviršius tėra tik 2 metrus iškilęs virš dabartinio jūros 
vandens lygio. 
 

GRETIMOS TERITORIJOS, TRANSPORTO TINKLAS (KELIAI, GATVĖS): 
Teritorijos reljefas yra sąlyginai lygus, su pasitaikančiomis nedidelėmis kalvelėmis, reljefo 

bangavimais. Šalia planuojamos teritorijos dažnai pasitaiko Laisvo žemės fondo plotai. Planuojamoje 
teritorijoje vyrauja vietinės reikšmės žvyruoti keliukai, privatūs dirbami žemės ūkio paskirties sklypai, 
ganyklos, šienaujamos pievos. 

Planuojamą teritoriją kerta: iš pietryčių pusės į vakarus – krašto kelias Nr.141(Kaunas-Jurbarkas-
Šilutė-Klaipėda). Sklypai, kuriuose planuojamas vėjo elektrinių parkas, aptarnaujami vietinės reikšmės 
keliais, kurie neturi kietos dangos. 

Kelių trąsos ties planuojamomis teritorijomis yra susiformavusios, priklauso Šilutės rajono 
savivaldybės teritorijai. Planuojama teritorija nėra užstatyta, įvertinta valstybinės reikšmės autokelių 
tinklo plėtros požiūriu. 

Įvertinus šio detaliojo plano sprendinius(sklypuose numatomos vėjo jėgainės), bei planavimo sąlygas 
2009-05-26 V2-427ir V2-428 išduotas VĮ“Klaipėdos regiono keliai“, kuriose nurodoma sklypus 
aptarnauti tik iš rajoninės reikšmės kelių, prieš pradedant eksploatuoti sklypų infrastruktūrą 
rekomenduojama įrengti privažiavimų į rajoninius kelius sistemą. Susikirtimai su rajoniniais keliais turi 
atitikti  R 36-1“Automobilių kelių sankryžos“ reikalavimus. Tai bus projektuojama techninio projekto 
stadijoje. 

Automobilinis aptarnavimas minimalus – vėjo elektrinių jėgainių dalims privežti bei aptarnavimo 
automobiliams privažiuoti. Numatoma, kad sklype bus įrengta aikštelė montavimo įrenginiams laikinai 
sukrauti.  

Grafineje dalyje pateikiami susisiekimo sistemos schema bei skersiniai parametrai. 
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Planuojamo teritorijos gretimybės. 
 
 1.1.3.  DETALIOJO PLANO SPRENDINIAI  

 
Detaliojo plano galiojimo riba sutampa su planuojamų esamų sklypų ribomis 
 

1. Iš esamų žemės ūkio paskirties sklypų atidalinami 1500 kv.m. sklypai 31 vėjo j ėgainių 
statybai. 

2. Atidalintiems sklypams keičiama pagrindinė tikslinė žemės naudojimo paskirtis iš žemės ūkio į 
kitą paskirtį. Nustatomas žemės sklypo naudojimo būdas ir pobūdis: 

3. Naudojimo būdas - Inžinerinės infrastrukturos teritorijos (I); 
4. Naudojimo pobūdis - Susisiekimo ir inžinerinių komunikacijų aptarnavimo objektų statybos 

(indeksas I1; I kodas tp10); 
5. Likusiose sklypų dalyse pagrindinė tikslinė žemės naudojimo paskirtis nekeičiama – išlieka žemės 
ūkio paskirties žemė.  

6. Žemės sklypo naudojimo būdas nekeičiamas – išlieka kitos žemės ūkio paskirties žemė(indeksas 
Z4; Z kodas tp1); 

7. Suformuotiems sklypams nustatyti užstatymo reglamentai, patikslintos specialiosios žemės 
naudojimo sąlygos ir servitutai; 

8. Sklypuose planuojamos inžinerinės infrastruktūros(privažiavimai į atidalintus sklypus planuojami 
iš vietinės reikšmės kelių. Privažiavimo danga bus pritaikoma objekto statybai ir eksploatacijai 
atskiru techniniu projektu. Į atidalintus sklypus bus pravedami požeminiai elektros kabeliai. 
Sklypuose įrengtos valstybei priklausančios melioracijos sistemos bei įrenginiai. Rengiant statinių  
techninius projektus įvertinti esamas sistemas bei vykdyti jų rekonstrukcijai ar iškėlimui keliamus 
reikalavimus. Statiniai sklypuose turi būti išdėstomi taip, kad nebūtų pažeisti gretimų sklypų 
savininkų ar naudotojų interesai, laikantis galiojančiais pagrindiniais statybos techniniais 
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9.  dokumentais ir teisės aktais. Neišlaikius reikiamų atstumų - turi būti gauti gretimų sklypų 
savininkų sutikimai raštu. 

10. Vėjo elektrinių parką požeminėmis elektros kabelinėmis linijomis į planuojamą transformatorių 
pastotę numatoma atvesti ir prijungti prie energetikos sistemos AB „Lietuvos energija“ 330 kV 
perdavimo tinklo. 

 
1.1.4. PLANUOJAMOS TERITORIJOS PL ĖTRA 

 
PLANUOJAMOS TERITORIJOS TVERKYMO IR NAUDOJIMO REŽIMO PAGRINDINIŲ 
SPRENDINIŲ APRAŠOMOSIOS LENTELĖS 

 
PRIVALOMIEJI TERITORIJOS TVARKYMO IR NAUDOJIMO REŽIMO REIKALAVIMAI 

 
SKLYPAS NR. 1 

Žemės sklypo pagrindinė tikslinė naudojimo 
paskirtis 

Žemės ūkio paskirties žemė 

Žemės sklypo naudojimo būdas Kiti žemės ūkio paskirties žemės sklypai 
Žemės sklypo naudojimo pobūdis - 
G kodas 6, C tp1 
Indeksas 9, C Z4 
Žemės sklypo plotas, m² 239002 
Leistinas statinio aukštis nuo žemės paviršiaus, m - 
Leistinas žemės sklypo užstatymo tankis (%) 
 

- 

Leistinas žemės sklypo užstatymo intensyvumas 
 

- 

Statinių statybos zona - 
Statybos riba - 
Statubos linija - 
Komunalinių ar vietinių inžinerinių tinklų ir pastatų 
šildymo sistemų prijungimo sąlygos 

- 

Susisiekimo sistemos organizavimas(transporto 
srautai, skersiniai gatvės važiuojamosios dalies 
profiliai) 

Įvažiavimas į sklypą planuojamas iš esamo vietinės 
reikšmės žvyruoto kelio. 

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

Apribojimai.  
XXI. Žemės sklype įrengtos valstybei 
priklausančios melioracijos sistemos bei įrenginiai - 
239002 m²; 
XXIX. Vandens telkinių apsaugos juostos ir zonos - 
113684 m². 
Nustatyti servitutai: 
206 - Servitutas - teisė tiesti požemines ir 
antžemines komunikacijas (tarnaujantis daiktas). 
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Plotas - neužstatyta sklypo dalis.  
207-Servitutas - teisė aptarnauti požemines ir 
antžemines komunikacijas (tarnaujantis daiktas). 
Plotas - neužstatyta teritorijos dalis.  
208 - Servitutas - teisė naudoti požemines ir 
antžemines komunikacijas (tarnaujantis daiktas). 
Plotas - neužstatyta teritorijos dalis.  
(Teisė tiesti, aptarnauti, naudoti vėjo elektrinių 
parką aptarnaujančias požemines elektros kabelių 
linijas). 
203 - Kelio servitutas - teisė važiuoti transporto 
priemonėmis (tarnaujantis daiktas). Plotas - 2922 
m².(Teisė įvažiuoti transporto priemonėmis į sklypą 
Nr. 2 - 2417 m²; Nr. 3 - 250 m²; Nr. 4 - 255 m²). 
Kiti apribojimai: Elektros linijų apsaugos zonos; 
bendra jėgainių parko sanitarinės apsaugos zona; 
negalima gyvenamųjų namų statyba; ūkinė veikla 
nėra ribojama. 

Papildomieji teritorijos tvarkymo ir naudojimo 
režimo reikalavimai 

Nenustatoma. 

 
 

PRIVALOMIEJI TERITORIJOS TVARKYMO IR NAUDOJIMO REŽIMO REIKALAVIMAI 
 

SKLYPAS NR. 2 
 

Žemės sklypo pagrindinė tikslinė naudojimo 
paskirtis 

Kitos paskirties žemė 

Žemės sklypo naudojimo būdas Inžinerinės infrastrukturos teritorijos 
Žemės sklypo naudojimo pobūdis Susisiekimo ir inžinerinių komunikacijų 

aptarnavimo objektų statybos 
G kodas 6, C tp 10 
Indeksas 9, C I1 
Žemės sklypo plotas, m² 1500 
Leistinas statinio aukštis nuo žemės paviršiaus, m 200 
Leistinas žemės sklypo užstatymo tankis (%) 
 

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

Leistinas žemės sklypo užstatymo intensyvumas 
 

0.25 (visų pastatų bendro ploto santykis su sklypo 
plotu). 

Statinių statybos zona Nustatoma statybos vieta. Vėjo jėgainės centro 
koordinatė X = 6126720.34, Y = 346899.70. 

Statybos riba Nustatoma. 
Statubos linija Nenustatoma. 
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Komunalinių ar vietinių inžinerinių tinklų ir pastatų 
šildymo sistemų prijungimo sąlygos 

Požeminėmis elektros kabelinėmis linijomis 
numatoma nuvesti į transformatorių pastotę, 
esančią Antšyšių k., Katyčių sen. Šilutės r. 

Susisiekimo sistemos organizavimas(transporto 
srautai, skersiniai gatvės važiuojamosios dalies 
profiliai) 

Įvažiavimas į sklypą planuojamas iš esamo vietinės 
reikšmės žvyruoto kelio. 

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

Apribojimai.  
XXI. Žemės sklype įrengtos valstybei 
priklausančios melioracijos sistemos bei įrenginiai - 
1500 m². 
Nustatyti servitutai: 
103 - Kelio servitutas - teisė važiuoti transporto 
priemonėmis (viešpataujantis daiktas). Plotas - 
2417 m². (Teisė važiuoti transporto priemonėmis 
per sklypą Nr. 1). 
Kiti apribojimai: Elektros linijų apsaugos zonos; 
bendra jėgainių parko sanitarinės apsaugos zona; 
įvažiavimo vieta - nuo esamo vietinės reikšmės 
kelio. 

Papildomieji teritorijos tvarkymo ir naudojimo 
režimo reikalavimai 

Nenustatoma. 

 
PRIVALOMIEJI TERITORIJOS TVARKYMO IR NAUDOJIMO REŽIMO REIKALAVIMAI 

 
SKLYPAS NR. 3 

 
Žemės sklypo pagrindinė tikslinė naudojimo 
paskirtis 

Kitos paskirties žemė 

Žemės sklypo naudojimo būdas Inžinerinės infrastrukturos teritorijos 
Žemės sklypo naudojimo pobūdis Susisiekimo ir inžinerinių komunikacijų 

aptarnavimo objektų statybos 
G kodas 6, C tp 10 
Indeksas 9, C I1 
Žemės sklypo plotas, m² 1500 
Leistinas statinio aukštis nuo žemės paviršiaus, m 200 
Leistinas žemės sklypo užstatymo tankis (%) 
 

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

Leistinas žemės sklypo užstatymo intensyvumas 
 

0.25 (visų pastatų bendro ploto santykis su sklypo 
plotu). 

Statinių statybos zona Nustatoma statybos vieta. Vėjo jėgainės centro 
koordinatė X = 6126885.23, Y = 347334.92. 

Statybos riba Nustatoma. 
Statubos linija Nenustatoma. 



„ŽEMĖS SKLYPŲ (kad. Nr. 8820/0003:88; 8820/0003:91; 8820/0003:105; 8820/0003:108; 8820/0003:114; 8820/0011:43; 8820/0011:91; 
8820/0011:99; 8820/0011:104; 8820/0011:113; 8820/0011:128; 8844/0006:90; 8877/0001:012; 8877/0001:68; 8877/0001:166; 8877/0001:167; 
8877/0001:168; 8877/0001:173; 8877/0001:175; 8877/0001:176; 8877/0001:177; 8877/0001:178; 8877/0001:186; 8877/0001:192; 
8877/0001:208; 8877/0001:226; 8877/0002:78; 8877/0002:123; 8877/0002:133; 8877/0002:134; 8877/0002:139; 8877/0003:162; 
8877/0003:163; 8877/0003:165; 8877/0009:187) Kūgelių k., Kanteriškių k., Jakštelių k., Vaitkaičių k., Meišlaukių k., Kavolių k., Stremenių k., 
Uostiškių k., Juknaičių sen., Usėnų sen., Šilutės r. DETALUSIS PLANAS“ 
 
Pastaba: žemės sklypams kad. Nr. 8820/0003:91; 8820/0011:128; 8844/0006:90; 8877/0001:012; 8877/0001:175; 8877/0001:208; 
8877/0002:123;  8877/0003:163; 8877/0009:187  Kanteriškių k., Vaitkaičių k.,  Meišlaukių k., Kavolių k., Uostiškių k., Šilutės r. detalusis planas 
nerengiamas 

 

077-DP-TD-1.1. 24 100 -  

Komunalinių ar vietinių inžinerinių tinklų ir pastatų 
šildymo sistemų prijungimo sąlygos 

Požeminėmis elektros kabelinėmis linijomis 
numatoma nuvesti į transformatorių pastotę, 
esančią Antšyšių k., Katyčių sen. Šilutės r. 

Susisiekimo sistemos organizavimas(transporto 
srautai, skersiniai gatvės važiuojamosios dalies 
profiliai) 

Įvažiavimas į sklypą planuojamas iš esamo vietinės 
reikšmės žvyruoto kelio. 

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

Apribojimai.  
XXI. Žemės sklype įrengtos valstybei 
priklausančios melioracijos sistemos bei įrenginiai - 
1500 m². 
XXIX. Vandens telkinių apsaugos juostos ir zonos - 
1500 m². 
Nustatyti servitutai: 
103 - Kelio servitutas - teisė važiuoti transporto 
priemonėmis (viešpataujantis daiktas). Plotas - 250 
m². (Teisė važiuoti transporto priemonėmis per 
sklypą Nr. 1). 
Kiti apribojimai: Elektros linijų apsaugos zonos; 
bendra jėgainių parko sanitarinės apsaugos zona; 
įvažiavimo vieta - nuo esamo vietinės reikšmės 
kelio. 

Papildomieji teritorijos tvarkymo ir naudojimo 
režimo reikalavimai 

Nenustatoma. 

 
PRIVALOMIEJI TERITORIJOS TVARKYMO IR NAUDOJIMO REŽIMO REIKALAVIMAI 

 
SKLYPAS NR. 4 

 
Žemės sklypo pagrindinė tikslinė naudojimo 
paskirtis 

Kitos paskirties žemė 

Žemės sklypo naudojimo būdas Inžinerinės infrastrukturos teritorijos 
Žemės sklypo naudojimo pobūdis Susisiekimo ir inžinerinių komunikacijų 

aptarnavimo objektų statybos 
G kodas 6, C tp 10 
Indeksas 9, C I1 
Žemės sklypo plotas, m² 1500 
Leistinas statinio aukštis nuo žemės paviršiaus, m 200 
Leistinas žemės sklypo užstatymo tankis (%) 
 

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

Leistinas žemės sklypo užstatymo intensyvumas 
 

0.25 (visų pastatų bendro ploto santykis su sklypo 
plotu). 

Statinių statybos zona Nustatoma statybos vieta. Vėjo jėgainės centro 
koordinatė X = 6126376.15, Y = 347203.34. 



„ŽEMĖS SKLYPŲ (kad. Nr. 8820/0003:88; 8820/0003:91; 8820/0003:105; 8820/0003:108; 8820/0003:114; 8820/0011:43; 8820/0011:91; 
8820/0011:99; 8820/0011:104; 8820/0011:113; 8820/0011:128; 8844/0006:90; 8877/0001:012; 8877/0001:68; 8877/0001:166; 8877/0001:167; 
8877/0001:168; 8877/0001:173; 8877/0001:175; 8877/0001:176; 8877/0001:177; 8877/0001:178; 8877/0001:186; 8877/0001:192; 
8877/0001:208; 8877/0001:226; 8877/0002:78; 8877/0002:123; 8877/0002:133; 8877/0002:134; 8877/0002:139; 8877/0003:162; 
8877/0003:163; 8877/0003:165; 8877/0009:187) Kūgelių k., Kanteriškių k., Jakštelių k., Vaitkaičių k., Meišlaukių k., Kavolių k., Stremenių k., 
Uostiškių k., Juknaičių sen., Usėnų sen., Šilutės r. DETALUSIS PLANAS“ 
 
Pastaba: žemės sklypams kad. Nr. 8820/0003:91; 8820/0011:128; 8844/0006:90; 8877/0001:012; 8877/0001:175; 8877/0001:208; 
8877/0002:123;  8877/0003:163; 8877/0009:187  Kanteriškių k., Vaitkaičių k.,  Meišlaukių k., Kavolių k., Uostiškių k., Šilutės r. detalusis planas 
nerengiamas 

 

077-DP-TD-1.1. 25 100 -  

Statybos riba Nustatoma. 
Statubos linija Nenustatoma. 
Komunalinių ar vietinių inžinerinių tinklų ir pastatų 
šildymo sistemų prijungimo sąlygos 

Požeminėmis elektros kabelinėmis linijomis 
numatoma nuvesti į transformatorių pastotę, 
esančią Antšyšių k., Katyčių sen. Šilutės r. 

Susisiekimo sistemos organizavimas(transporto 
srautai, skersiniai gatvės važiuojamosios dalies 
profiliai) 

Įvažiavimas į sklypą planuojamas iš esamo vietinės 
reikšmės žvyruoto kelio. 

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

Apribojimai.  
XXI. Žemės sklype įrengtos valstybei 
priklausančios melioracijos sistemos bei įrenginiai - 
1500 m². 
XXIX. Vandens telkinių apsaugos juostos ir zonos - 
1500 m². 
Nustatyti servitutai: 
103 - Kelio servitutas - teisė važiuoti transporto 
priemonėmis (viešpataujantis daiktas). Plotas - 255 
m². (Teisė važiuoti transporto priemonėmis per 
sklypą Nr. 1). 
Kiti apribojimai: Elektros linijų apsaugos zonos; 
bendra jėgainių parko sanitarinės apsaugos zona; 
įvažiavimo vieta - nuo esamo vietinės reikšmės 
kelio. 

Papildomieji teritorijos tvarkymo ir naudojimo 
režimo reikalavimai 

Nenustatoma. 

 
PRIVALOMIEJI TERITORIJOS TVARKYMO IR NAUDOJIMO REŽIMO REIKALAVIMAI 

 
SKLYPAS NR. 5 

Žemės sklypo pagrindinė tikslinė naudojimo 
paskirtis 

Žemės ūkio paskirties žemė 

Žemės sklypo naudojimo būdas Kiti žemės ūkio paskirties žemės sklypai 
Žemės sklypo naudojimo pobūdis - 
G kodas 6, C tp1 
Indeksas 9, C Z4 
Žemės sklypo plotas, m² 12618 
Leistinas statinio aukštis nuo žemės paviršiaus, m - 
Leistinas žemės sklypo užstatymo tankis (%) 
 

- 

Leistinas žemės sklypo užstatymo intensyvumas 
 

- 

Statinių statybos zona - 
Statybos riba - 



„ŽEMĖS SKLYPŲ (kad. Nr. 8820/0003:88; 8820/0003:91; 8820/0003:105; 8820/0003:108; 8820/0003:114; 8820/0011:43; 8820/0011:91; 
8820/0011:99; 8820/0011:104; 8820/0011:113; 8820/0011:128; 8844/0006:90; 8877/0001:012; 8877/0001:68; 8877/0001:166; 8877/0001:167; 
8877/0001:168; 8877/0001:173; 8877/0001:175; 8877/0001:176; 8877/0001:177; 8877/0001:178; 8877/0001:186; 8877/0001:192; 
8877/0001:208; 8877/0001:226; 8877/0002:78; 8877/0002:123; 8877/0002:133; 8877/0002:134; 8877/0002:139; 8877/0003:162; 
8877/0003:163; 8877/0003:165; 8877/0009:187) Kūgelių k., Kanteriškių k., Jakštelių k., Vaitkaičių k., Meišlaukių k., Kavolių k., Stremenių k., 
Uostiškių k., Juknaičių sen., Usėnų sen., Šilutės r. DETALUSIS PLANAS“ 
 
Pastaba: žemės sklypams kad. Nr. 8820/0003:91; 8820/0011:128; 8844/0006:90; 8877/0001:012; 8877/0001:175; 8877/0001:208; 
8877/0002:123;  8877/0003:163; 8877/0009:187  Kanteriškių k., Vaitkaičių k.,  Meišlaukių k., Kavolių k., Uostiškių k., Šilutės r. detalusis planas 
nerengiamas 

 

077-DP-TD-1.1. 26 100 -  

Statubos linija - 
Komunalinių ar vietinių inžinerinių tinklų ir pastatų 
šildymo sistemų prijungimo sąlygos 

- 

Susisiekimo sistemos organizavimas(transporto 
srautai, skersiniai gatvės važiuojamosios dalies 
profiliai) 

Įvažiavimas į sklypą planuojamas iš esamo vietinės 
reikšmės žvyruoto kelio. 

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

Apribojimai.  
II. Kelių apsaugos zonos - 784 m². 
XXI. Žemės sklype įrengtos valstybei 
priklausančios melioracijos sistemos bei įrenginiai - 
12618 m²; 
XXIX. Vandens telkinių apsaugos juostos ir zonos - 
12618 m². 
Nustatyti servitutai: 
206 - Servitutas - teisė tiesti požemines ir 
antžemines komunikacijas (tarnaujantis daiktas). 
Plotas - neužstatyta sklypo dalis.  
207-Servitutas - teisė aptarnauti požemines ir 
antžemines komunikacijas (tarnaujantis daiktas). 
Plotas - neužstatyta teritorijos dalis.  
208 - Servitutas - teisė naudoti požemines ir 
antžemines komunikacijas (tarnaujantis daiktas). 
Plotas - neužstatyta teritorijos dalis.  
(Teisė tiesti, aptarnauti, naudoti vėjo elektrinių 
parką aptarnaujančias požemines elektros kabelių 
linijas). 
203 - Kelio servitutas - teisė važiuoti transporto 
priemonėmis (tarnaujantis daiktas). Plotas - 308 
m².(Teisė įvažiuoti transporto priemonėmis į sklypą 
Nr. 6). 
Kiti apribojimai: Elektros linijų apsaugos zonos; 
bendra jėgainių parko sanitarinės apsaugos zona; 
negalima gyvenamųjų namų statyba; ūkinė veikla 
nėra ribojama. 

Papildomieji teritorijos tvarkymo ir naudojimo 
režimo reikalavimai 

Nenustatoma. 

 
PRIVALOMIEJI TERITORIJOS TVARKYMO IR NAUDOJIMO REŽIMO REIKALAVIMAI 

 
SKLYPAS NR. 6 

 
Žemės sklypo pagrindinė tikslinė naudojimo 
paskirtis 

Kitos paskirties žemė 



„ŽEMĖS SKLYPŲ (kad. Nr. 8820/0003:88; 8820/0003:91; 8820/0003:105; 8820/0003:108; 8820/0003:114; 8820/0011:43; 8820/0011:91; 
8820/0011:99; 8820/0011:104; 8820/0011:113; 8820/0011:128; 8844/0006:90; 8877/0001:012; 8877/0001:68; 8877/0001:166; 8877/0001:167; 
8877/0001:168; 8877/0001:173; 8877/0001:175; 8877/0001:176; 8877/0001:177; 8877/0001:178; 8877/0001:186; 8877/0001:192; 
8877/0001:208; 8877/0001:226; 8877/0002:78; 8877/0002:123; 8877/0002:133; 8877/0002:134; 8877/0002:139; 8877/0003:162; 
8877/0003:163; 8877/0003:165; 8877/0009:187) Kūgelių k., Kanteriškių k., Jakštelių k., Vaitkaičių k., Meišlaukių k., Kavolių k., Stremenių k., 
Uostiškių k., Juknaičių sen., Usėnų sen., Šilutės r. DETALUSIS PLANAS“ 
 
Pastaba: žemės sklypams kad. Nr. 8820/0003:91; 8820/0011:128; 8844/0006:90; 8877/0001:012; 8877/0001:175; 8877/0001:208; 
8877/0002:123;  8877/0003:163; 8877/0009:187  Kanteriškių k., Vaitkaičių k.,  Meišlaukių k., Kavolių k., Uostiškių k., Šilutės r. detalusis planas 
nerengiamas 

 

077-DP-TD-1.1. 27 100 -  

Žemės sklypo naudojimo būdas Inžinerinės infrastrukturos teritorijos 
Žemės sklypo naudojimo pobūdis Susisiekimo ir inžinerinių komunikacijų 

aptarnavimo objektų statybos 
G kodas 6, C tp 10 
Indeksas 9, C I1 
Žemės sklypo plotas, m² 1500 
Leistinas statinio aukštis nuo žemės paviršiaus, m 200 
Leistinas žemės sklypo užstatymo tankis (%) 
 

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

Leistinas žemės sklypo užstatymo intensyvumas 
 

0.25 (visų pastatų bendro ploto santykis su sklypo 
plotu). 

Statinių statybos zona Nustatoma statybos vieta. Vėjo jėgainės centro 
koordinatė X = 6126214.01, Y = 346408.05. 

Statybos riba Nustatoma. 
Statubos linija Nenustatoma. 
Komunalinių ar vietinių inžinerinių tinklų ir pastatų 
šildymo sistemų prijungimo sąlygos 

Požeminėmis elektros kabelinėmis linijomis 
numatoma nuvesti į transformatorių pastotę, 
esančią Antšyšių k., Katyčių sen. Šilutės r. 

Susisiekimo sistemos organizavimas(transporto 
srautai, skersiniai gatvės važiuojamosios dalies 
profiliai) 

Įvažiavimas į sklypą planuojamas iš esamo vietinės 
reikšmės žvyruoto kelio. 

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

Apribojimai.  
XXI. Žemės sklype įrengtos valstybei 
priklausančios melioracijos sistemos bei įrenginiai - 
1500 m². 
XXIX. Vandens telkinių apsaugos juostos ir zonos - 
1500 m². 
Nustatyti servitutai: 
103 - Kelio servitutas - teisė važiuoti transporto 
priemonėmis (viešpataujantis daiktas). Plotas - 308 
m². (Teisė važiuoti transporto priemonėmis per 
sklypą Nr. 5). 
Kiti apribojimai: Elektros linijų apsaugos zonos; 
bendra jėgainių parko sanitarinės apsaugos zona; 
įvažiavimo vieta - nuo esamo vietinės reikšmės 
kelio. 

Papildomieji teritorijos tvarkymo ir naudojimo 
režimo reikalavimai 

Nenustatoma. 

 
PRIVALOMIEJI TERITORIJOS TVARKYMO IR NAUDOJIMO REŽIMO REIKALAVIMAI 

 
SKLYPAS NR. 7 

Žemės sklypo pagrindinė tikslinė naudojimo Žemės ūkio paskirties žemė 



„ŽEMĖS SKLYPŲ (kad. Nr. 8820/0003:88; 8820/0003:91; 8820/0003:105; 8820/0003:108; 8820/0003:114; 8820/0011:43; 8820/0011:91; 
8820/0011:99; 8820/0011:104; 8820/0011:113; 8820/0011:128; 8844/0006:90; 8877/0001:012; 8877/0001:68; 8877/0001:166; 8877/0001:167; 
8877/0001:168; 8877/0001:173; 8877/0001:175; 8877/0001:176; 8877/0001:177; 8877/0001:178; 8877/0001:186; 8877/0001:192; 
8877/0001:208; 8877/0001:226; 8877/0002:78; 8877/0002:123; 8877/0002:133; 8877/0002:134; 8877/0002:139; 8877/0003:162; 
8877/0003:163; 8877/0003:165; 8877/0009:187) Kūgelių k., Kanteriškių k., Jakštelių k., Vaitkaičių k., Meišlaukių k., Kavolių k., Stremenių k., 
Uostiškių k., Juknaičių sen., Usėnų sen., Šilutės r. DETALUSIS PLANAS“ 
 
Pastaba: žemės sklypams kad. Nr. 8820/0003:91; 8820/0011:128; 8844/0006:90; 8877/0001:012; 8877/0001:175; 8877/0001:208; 
8877/0002:123;  8877/0003:163; 8877/0009:187  Kanteriškių k., Vaitkaičių k.,  Meišlaukių k., Kavolių k., Uostiškių k., Šilutės r. detalusis planas 
nerengiamas 

 

077-DP-TD-1.1. 28 100 -  

paskirtis 
Žemės sklypo naudojimo būdas Kiti žemės ūkio paskirties žemės sklypai 
Žemės sklypo naudojimo pobūdis - 
G kodas 6, C tp1 
Indeksas 9, C Z4 
Žemės sklypo plotas, m² 94000 
Leistinas statinio aukštis nuo žemės paviršiaus, m - 
Leistinas žemės sklypo užstatymo tankis (%) 
 

- 

Leistinas žemės sklypo užstatymo intensyvumas 
 

- 

Statinių statybos zona - 
Statybos riba - 
Statubos linija - 
Komunalinių ar vietinių inžinerinių tinklų ir pastatų 
šildymo sistemų prijungimo sąlygos 

- 

Susisiekimo sistemos organizavimas(transporto 
srautai, skersiniai gatvės važiuojamosios dalies 
profiliai) 

Įvažiavimas į sklypą planuojamas iš esamo vietinės 
reikšmės žvyruoto kelio. 

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

Apribojimai.  
II. Kelių apsaugos zonos - 2593 m². 
XXI. Žemės sklype įrengtos valstybei 
priklausančios melioracijos sistemos bei įrenginiai - 
94000 m²; 
XXIX. Vandens telkinių apsaugos juostos ir zonos - 
37938 m². 
Nustatyti servitutai: 
206 - Servitutas - teisė tiesti požemines ir 
antžemines komunikacijas (tarnaujantis daiktas). 
Plotas - neužstatyta sklypo dalis.  
207-Servitutas - teisė aptarnauti požemines ir 
antžemines komunikacijas (tarnaujantis daiktas). 
Plotas - neužstatyta teritorijos dalis.  
208 - Servitutas - teisė naudoti požemines ir 
antžemines komunikacijas (tarnaujantis daiktas). 
Plotas - neužstatyta teritorijos dalis.  
(Teisė tiesti, aptarnauti, naudoti vėjo elektrinių 
parką aptarnaujančias požemines elektros kabelių 
linijas). 
203 - Kelio servitutas - teisė važiuoti transporto 
priemonėmis (tarnaujantis daiktas). Plotas - 2980 
m².(Teisė įvažiuoti transporto priemonėmis į sklypą 
Nr. 8 - 2980 m²; Nr. 9 - 925 m²). 



„ŽEMĖS SKLYPŲ (kad. Nr. 8820/0003:88; 8820/0003:91; 8820/0003:105; 8820/0003:108; 8820/0003:114; 8820/0011:43; 8820/0011:91; 
8820/0011:99; 8820/0011:104; 8820/0011:113; 8820/0011:128; 8844/0006:90; 8877/0001:012; 8877/0001:68; 8877/0001:166; 8877/0001:167; 
8877/0001:168; 8877/0001:173; 8877/0001:175; 8877/0001:176; 8877/0001:177; 8877/0001:178; 8877/0001:186; 8877/0001:192; 
8877/0001:208; 8877/0001:226; 8877/0002:78; 8877/0002:123; 8877/0002:133; 8877/0002:134; 8877/0002:139; 8877/0003:162; 
8877/0003:163; 8877/0003:165; 8877/0009:187) Kūgelių k., Kanteriškių k., Jakštelių k., Vaitkaičių k., Meišlaukių k., Kavolių k., Stremenių k., 
Uostiškių k., Juknaičių sen., Usėnų sen., Šilutės r. DETALUSIS PLANAS“ 
 
Pastaba: žemės sklypams kad. Nr. 8820/0003:91; 8820/0011:128; 8844/0006:90; 8877/0001:012; 8877/0001:175; 8877/0001:208; 
8877/0002:123;  8877/0003:163; 8877/0009:187  Kanteriškių k., Vaitkaičių k.,  Meišlaukių k., Kavolių k., Uostiškių k., Šilutės r. detalusis planas 
nerengiamas 

 

077-DP-TD-1.1. 29 100 -  

Kiti apribojimai: Elektros linijų apsaugos zonos; 
bendra jėgainių parko sanitarinės apsaugos zona; 
negalima gyvenamųjų namų statyba; ūkinė veikla 
nėra ribojama. 

Papildomieji teritorijos tvarkymo ir naudojimo 
režimo reikalavimai 

Nenustatoma. 

 
PRIVALOMIEJI TERITORIJOS TVARKYMO IR NAUDOJIMO REŽIMO REIKALAVIMAI 

 
SKLYPAS NR. 8 

 
Žemės sklypo pagrindinė tikslinė naudojimo 
paskirtis 

Kitos paskirties žemė 

Žemės sklypo naudojimo būdas Inžinerinės infrastrukturos teritorijos 
Žemės sklypo naudojimo pobūdis Susisiekimo ir inžinerinių komunikacijų 

aptarnavimo objektų statybos 
G kodas 6, C tp 10 
Indeksas 9, C I1 
Žemės sklypo plotas, m² 1500 
Leistinas statinio aukštis nuo žemės paviršiaus, m 200 
Leistinas žemės sklypo užstatymo tankis (%) 
 

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

Leistinas žemės sklypo užstatymo intensyvumas 
 

0.25 (visų pastatų bendro ploto santykis su sklypo 
plotu). 

Statinių statybos zona Nustatoma statybos vieta. Vėjo jėgainės centro 
koordinatė X = 6125754.69, Y = 346216.47. 

Statybos riba Nustatoma. 
Statubos linija Nenustatoma. 
Komunalinių ar vietinių inžinerinių tinklų ir pastatų 
šildymo sistemų prijungimo sąlygos 

Požeminėmis elektros kabelinėmis linijomis 
numatoma nuvesti į transformatorių pastotę, 
esančią Antšyšių k., Katyčių sen. Šilutės r. 

Susisiekimo sistemos organizavimas(transporto 
srautai, skersiniai gatvės važiuojamosios dalies 
profiliai) 

Įvažiavimas į sklypą planuojamas iš esamo vietinės 
reikšmės žvyruoto kelio. 

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

Apribojimai.  
XXI. Žemės sklype įrengtos valstybei 
priklausančios melioracijos sistemos bei įrenginiai - 
1500 m². 
XXIX. Vandens telkinių apsaugos juostos ir zonos - 
1500 m². 
Nustatyti servitutai: 
103 - Kelio servitutas - teisė važiuoti transporto 
priemonėmis (viešpataujantis daiktas). Plotas - 



„ŽEMĖS SKLYPŲ (kad. Nr. 8820/0003:88; 8820/0003:91; 8820/0003:105; 8820/0003:108; 8820/0003:114; 8820/0011:43; 8820/0011:91; 
8820/0011:99; 8820/0011:104; 8820/0011:113; 8820/0011:128; 8844/0006:90; 8877/0001:012; 8877/0001:68; 8877/0001:166; 8877/0001:167; 
8877/0001:168; 8877/0001:173; 8877/0001:175; 8877/0001:176; 8877/0001:177; 8877/0001:178; 8877/0001:186; 8877/0001:192; 
8877/0001:208; 8877/0001:226; 8877/0002:78; 8877/0002:123; 8877/0002:133; 8877/0002:134; 8877/0002:139; 8877/0003:162; 
8877/0003:163; 8877/0003:165; 8877/0009:187) Kūgelių k., Kanteriškių k., Jakštelių k., Vaitkaičių k., Meišlaukių k., Kavolių k., Stremenių k., 
Uostiškių k., Juknaičių sen., Usėnų sen., Šilutės r. DETALUSIS PLANAS“ 
 
Pastaba: žemės sklypams kad. Nr. 8820/0003:91; 8820/0011:128; 8844/0006:90; 8877/0001:012; 8877/0001:175; 8877/0001:208; 
8877/0002:123;  8877/0003:163; 8877/0009:187  Kanteriškių k., Vaitkaičių k.,  Meišlaukių k., Kavolių k., Uostiškių k., Šilutės r. detalusis planas 
nerengiamas 

 

077-DP-TD-1.1. 30 100 -  

2980 m². (Teisė važiuoti transporto priemonėmis 
per sklypą Nr. 7: iki sklypo Nr. 8 - 2980 m²; iki 
sklypo Nr. 9 - 925 m²). 
Kiti apribojimai: Elektros linijų apsaugos zonos; 
bendra jėgainių parko sanitarinės apsaugos zona; 
įvažiavimo vieta - nuo esamo vietinės reikšmės 
kelio. 

Papildomieji teritorijos tvarkymo ir naudojimo 
režimo reikalavimai 

Nenustatoma. 

 
PRIVALOMIEJI TERITORIJOS TVARKYMO IR NAUDOJIMO REŽIMO REIKALAVIMAI 

 
SKLYPAS NR. 9 

 
Žemės sklypo pagrindinė tikslinė naudojimo 
paskirtis 

Kitos paskirties žemė 

Žemės sklypo naudojimo būdas Inžinerinės infrastrukturos teritorijos 
Žemės sklypo naudojimo pobūdis Susisiekimo ir inžinerinių komunikacijų 

aptarnavimo objektų statybos 
G kodas 6, C tp 10 
Indeksas 9, C I1 
Žemės sklypo plotas, m² 1500 
Leistinas statinio aukštis nuo žemės paviršiaus, m 200 
Leistinas žemės sklypo užstatymo tankis (%) 
 

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

Leistinas žemės sklypo užstatymo intensyvumas 
 

0.25 (visų pastatų bendro ploto santykis su sklypo 
plotu). 

Statinių statybos zona Nustatoma statybos vieta. Vėjo jėgainės centro 
koordinatė X = 6125492.06, Y = 346521.38. 

Statybos riba Nustatoma. 
Statubos linija Nenustatoma. 
Komunalinių ar vietinių inžinerinių tinklų ir pastatų 
šildymo sistemų prijungimo sąlygos 

Požeminėmis elektros kabelinėmis linijomis 
numatoma nuvesti į transformatorių pastotę, 
esančią Antšyšių k., Katyčių sen. Šilutės r. 

Susisiekimo sistemos organizavimas(transporto 
srautai, skersiniai gatvės važiuojamosios dalies 
profiliai) 

Įvažiavimas į sklypą planuojamas iš esamo vietinės 
reikšmės žvyruoto kelio. 

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

Apribojimai.  
XXI. Žemės sklype įrengtos valstybei 
priklausančios melioracijos sistemos bei įrenginiai - 
1500 m². 
Nustatyti servitutai: 
103 - Kelio servitutas - teisė važiuoti transporto 



„ŽEMĖS SKLYPŲ (kad. Nr. 8820/0003:88; 8820/0003:91; 8820/0003:105; 8820/0003:108; 8820/0003:114; 8820/0011:43; 8820/0011:91; 
8820/0011:99; 8820/0011:104; 8820/0011:113; 8820/0011:128; 8844/0006:90; 8877/0001:012; 8877/0001:68; 8877/0001:166; 8877/0001:167; 
8877/0001:168; 8877/0001:173; 8877/0001:175; 8877/0001:176; 8877/0001:177; 8877/0001:178; 8877/0001:186; 8877/0001:192; 
8877/0001:208; 8877/0001:226; 8877/0002:78; 8877/0002:123; 8877/0002:133; 8877/0002:134; 8877/0002:139; 8877/0003:162; 
8877/0003:163; 8877/0003:165; 8877/0009:187) Kūgelių k., Kanteriškių k., Jakštelių k., Vaitkaičių k., Meišlaukių k., Kavolių k., Stremenių k., 
Uostiškių k., Juknaičių sen., Usėnų sen., Šilutės r. DETALUSIS PLANAS“ 
 
Pastaba: žemės sklypams kad. Nr. 8820/0003:91; 8820/0011:128; 8844/0006:90; 8877/0001:012; 8877/0001:175; 8877/0001:208; 
8877/0002:123;  8877/0003:163; 8877/0009:187  Kanteriškių k., Vaitkaičių k.,  Meišlaukių k., Kavolių k., Uostiškių k., Šilutės r. detalusis planas 
nerengiamas 

 

077-DP-TD-1.1. 31 100 -  

priemonėmis (viešpataujantis daiktas). Plotas - 
2980 m². (Teisė važiuoti transporto priemonėmis 
per sklypą Nr. 7: iki sklypo Nr. 8 - 2980 m²; iki 
sklypo Nr. 9 - 925 m²). 
Kiti apribojimai: Elektros linijų apsaugos zonos; 
bendra jėgainių parko sanitarinės apsaugos zona; 
įvažiavimo vieta - nuo esamo vietinės reikšmės 
kelio. 

Papildomieji teritorijos tvarkymo ir naudojimo 
režimo reikalavimai 

Nenustatoma. 

 
PRIVALOMIEJI TERITORIJOS TVARKYMO IR NAUDOJIMO REŽIMO REIKALAVIMAI 

 
SKLYPAS NR. 10 

Žemės sklypo pagrindinė tikslinė naudojimo 
paskirtis 

Žemės ūkio paskirties žemė 

Žemės sklypo naudojimo būdas Kiti žemės ūkio paskirties žemės sklypai 
Žemės sklypo naudojimo pobūdis - 
G kodas 6, C tp1 
Indeksas 9, C Z4 
Žemės sklypo plotas, m² 23700 
Leistinas statinio aukštis nuo žemės paviršiaus, m - 
Leistinas žemės sklypo užstatymo tankis (%) 
 

- 

Leistinas žemės sklypo užstatymo intensyvumas 
 

- 

Statinių statybos zona - 
Statybos riba - 
Statubos linija - 
Komunalinių ar vietinių inžinerinių tinklų ir pastatų 
šildymo sistemų prijungimo sąlygos 

- 

Susisiekimo sistemos organizavimas(transporto 
srautai, skersiniai gatvės važiuojamosios dalies 
profiliai) 

Įvažiavimas į sklypą planuojamas iš esamo vietinės 
reikšmės žvyruoto kelio. 

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

Apribojimai.  
II. Kelių apsaugos zonos - 1556 m². 
XXI. Žemės sklype įrengtos valstybei 
priklausančios melioracijos sistemos bei įrenginiai - 
23700 m²; 
Nustatyti servitutai: 
206 - Servitutas - teisė tiesti požemines ir 
antžemines komunikacijas (tarnaujantis daiktas). 
Plotas - neužstatyta sklypo dalis.  



„ŽEMĖS SKLYPŲ (kad. Nr. 8820/0003:88; 8820/0003:91; 8820/0003:105; 8820/0003:108; 8820/0003:114; 8820/0011:43; 8820/0011:91; 
8820/0011:99; 8820/0011:104; 8820/0011:113; 8820/0011:128; 8844/0006:90; 8877/0001:012; 8877/0001:68; 8877/0001:166; 8877/0001:167; 
8877/0001:168; 8877/0001:173; 8877/0001:175; 8877/0001:176; 8877/0001:177; 8877/0001:178; 8877/0001:186; 8877/0001:192; 
8877/0001:208; 8877/0001:226; 8877/0002:78; 8877/0002:123; 8877/0002:133; 8877/0002:134; 8877/0002:139; 8877/0003:162; 
8877/0003:163; 8877/0003:165; 8877/0009:187) Kūgelių k., Kanteriškių k., Jakštelių k., Vaitkaičių k., Meišlaukių k., Kavolių k., Stremenių k., 
Uostiškių k., Juknaičių sen., Usėnų sen., Šilutės r. DETALUSIS PLANAS“ 
 
Pastaba: žemės sklypams kad. Nr. 8820/0003:91; 8820/0011:128; 8844/0006:90; 8877/0001:012; 8877/0001:175; 8877/0001:208; 
8877/0002:123;  8877/0003:163; 8877/0009:187  Kanteriškių k., Vaitkaičių k.,  Meišlaukių k., Kavolių k., Uostiškių k., Šilutės r. detalusis planas 
nerengiamas 
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207-Servitutas - teisė aptarnauti požemines ir 
antžemines komunikacijas (tarnaujantis daiktas). 
Plotas - neužstatyta teritorijos dalis.  
208 - Servitutas - teisė naudoti požemines ir 
antžemines komunikacijas (tarnaujantis daiktas). 
Plotas - neužstatyta teritorijos dalis.  
(Teisė tiesti, aptarnauti, naudoti vėjo elektrinių 
parką aptarnaujančias požemines elektros kabelių 
linijas). 
203 - Kelio servitutas - teisė važiuoti transporto 
priemonėmis (tarnaujantis daiktas). Plotas - 1547 
m².(Teisė įvažiuoti transporto priemonėmis į sklypą 
Nr. 11- 613 m²; teisė įvažiuoti transporto 
priemonėmis į sklypą Nr. 13- 934 m²). 
Kiti apribojimai: Elektros linijų apsaugos zonos; 
bendra jėgainių parko sanitarinės apsaugos zona; 
negalima gyvenamųjų namų statyba; ūkinė veikla 
nėra ribojama. 

Papildomieji teritorijos tvarkymo ir naudojimo 
režimo reikalavimai 

Nenustatoma. 

 
PRIVALOMIEJI TERITORIJOS TVARKYMO IR NAUDOJIMO REŽIMO REIKALAVIMAI 

 
SKLYPAS NR. 11 

 
Žemės sklypo pagrindinė tikslinė naudojimo 
paskirtis 

Kitos paskirties žemė 

Žemės sklypo naudojimo būdas Inžinerinės infrastrukturos teritorijos 
Žemės sklypo naudojimo pobūdis Susisiekimo ir inžinerinių komunikacijų 

aptarnavimo objektų statybos 
G kodas 6, C tp 10 
Indeksas 9, C I1 
Žemės sklypo plotas, m² 1500 
Leistinas statinio aukštis nuo žemės paviršiaus, m 200 
Leistinas žemės sklypo užstatymo tankis (%) 
 

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

Leistinas žemės sklypo užstatymo intensyvumas 
 

0.25 (visų pastatų bendro ploto santykis su sklypo 
plotu). 

Statinių statybos zona Nustatoma statybos vieta. Vėjo jėgainės centro 
koordinatė X = 6125563.35, Y = 346833.39. 

Statybos riba Nustatoma. 
Statubos linija Nenustatoma. 
Komunalinių ar vietinių inžinerinių tinklų ir pastatų Požeminėmis elektros kabelinėmis linijomis 



„ŽEMĖS SKLYPŲ (kad. Nr. 8820/0003:88; 8820/0003:91; 8820/0003:105; 8820/0003:108; 8820/0003:114; 8820/0011:43; 8820/0011:91; 
8820/0011:99; 8820/0011:104; 8820/0011:113; 8820/0011:128; 8844/0006:90; 8877/0001:012; 8877/0001:68; 8877/0001:166; 8877/0001:167; 
8877/0001:168; 8877/0001:173; 8877/0001:175; 8877/0001:176; 8877/0001:177; 8877/0001:178; 8877/0001:186; 8877/0001:192; 
8877/0001:208; 8877/0001:226; 8877/0002:78; 8877/0002:123; 8877/0002:133; 8877/0002:134; 8877/0002:139; 8877/0003:162; 
8877/0003:163; 8877/0003:165; 8877/0009:187) Kūgelių k., Kanteriškių k., Jakštelių k., Vaitkaičių k., Meišlaukių k., Kavolių k., Stremenių k., 
Uostiškių k., Juknaičių sen., Usėnų sen., Šilutės r. DETALUSIS PLANAS“ 
 
Pastaba: žemės sklypams kad. Nr. 8820/0003:91; 8820/0011:128; 8844/0006:90; 8877/0001:012; 8877/0001:175; 8877/0001:208; 
8877/0002:123;  8877/0003:163; 8877/0009:187  Kanteriškių k., Vaitkaičių k.,  Meišlaukių k., Kavolių k., Uostiškių k., Šilutės r. detalusis planas 
nerengiamas 

 

077-DP-TD-1.1. 33 100 -  

šildymo sistemų prijungimo sąlygos numatoma nuvesti į transformatorių pastotę, 
esančią Antšyšių k., Katyčių sen. Šilutės r. 

Susisiekimo sistemos organizavimas(transporto 
srautai, skersiniai gatvės važiuojamosios dalies 
profiliai) 

Įvažiavimas į sklypą planuojamas iš esamo vietinės 
reikšmės žvyruoto kelio. 

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

Apribojimai.  
XXI. Žemės sklype įrengtos valstybei 
priklausančios melioracijos sistemos bei įrenginiai - 
1500 m². 
Nustatyti servitutai: 
103 - Kelio servitutas - teisė važiuoti transporto 
priemonėmis (viešpataujantis daiktas). Plotas - 613 
m². (Teisė važiuoti transporto priemonėmis per 
sklypą Nr. 10). 
Kiti apribojimai: Elektros linijų apsaugos zonos; 
bendra jėgainių parko sanitarinės apsaugos zona; 
įvažiavimo vieta - nuo esamo vietinės reikšmės 
kelio. 

Papildomieji teritorijos tvarkymo ir naudojimo 
režimo reikalavimai 

Nenustatoma. 

 
PRIVALOMIEJI TERITORIJOS TVARKYMO IR NAUDOJIMO REŽIMO REIKALAVIMAI 

 
SKLYPAS NR. 12 

Žemės sklypo pagrindinė tikslinė naudojimo 
paskirtis 

Žemės ūkio paskirties žemė 

Žemės sklypo naudojimo būdas Kiti žemės ūkio paskirties žemės sklypai 
Žemės sklypo naudojimo pobūdis - 
G kodas 6, C tp1 
Indeksas 9, C Z4 
Žemės sklypo plotas, m² 111496 
Leistinas statinio aukštis nuo žemės paviršiaus, m - 
Leistinas žemės sklypo užstatymo tankis (%) 
 

- 

Leistinas žemės sklypo užstatymo intensyvumas 
 

- 

Statinių statybos zona - 
Statybos riba - 
Statubos linija - 
Komunalinių ar vietinių inžinerinių tinklų ir pastatų 
šildymo sistemų prijungimo sąlygos 

- 

Susisiekimo sistemos organizavimas(transporto 
srautai, skersiniai gatvės važiuojamosios dalies 

Įvažiavimas į sklypą planuojamas iš esamo vietinės 
reikšmės žvyruoto kelio. 



„ŽEMĖS SKLYPŲ (kad. Nr. 8820/0003:88; 8820/0003:91; 8820/0003:105; 8820/0003:108; 8820/0003:114; 8820/0011:43; 8820/0011:91; 
8820/0011:99; 8820/0011:104; 8820/0011:113; 8820/0011:128; 8844/0006:90; 8877/0001:012; 8877/0001:68; 8877/0001:166; 8877/0001:167; 
8877/0001:168; 8877/0001:173; 8877/0001:175; 8877/0001:176; 8877/0001:177; 8877/0001:178; 8877/0001:186; 8877/0001:192; 
8877/0001:208; 8877/0001:226; 8877/0002:78; 8877/0002:123; 8877/0002:133; 8877/0002:134; 8877/0002:139; 8877/0003:162; 
8877/0003:163; 8877/0003:165; 8877/0009:187) Kūgelių k., Kanteriškių k., Jakštelių k., Vaitkaičių k., Meišlaukių k., Kavolių k., Stremenių k., 
Uostiškių k., Juknaičių sen., Usėnų sen., Šilutės r. DETALUSIS PLANAS“ 
 
Pastaba: žemės sklypams kad. Nr. 8820/0003:91; 8820/0011:128; 8844/0006:90; 8877/0001:012; 8877/0001:175; 8877/0001:208; 
8877/0002:123;  8877/0003:163; 8877/0009:187  Kanteriškių k., Vaitkaičių k.,  Meišlaukių k., Kavolių k., Uostiškių k., Šilutės r. detalusis planas 
nerengiamas 

 

077-DP-TD-1.1. 34 100 -  

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

Apribojimai.  
XXI. Žemės sklype įrengtos valstybei 
priklausančios melioracijos sistemos bei įrenginiai - 
103561 m²; 
XXIX. Vandens telkinių apsaugos juostos ir zonos - 
2574 m². 
XXXI. Natūralios (užliejamosios ir sausminės) 
pievos bei ganyklos - 103561 m². 
Esami servitutai: 
202 - Kelio servitutas - teisė naudotis pėsčiųjų taku 
(tarnaujantis daiktas). Plotas - 2619 m².   
Nustatyti servitutai: 
206 - Servitutas - teisė tiesti požemines ir 
antžemines komunikacijas (tarnaujantis daiktas). 
Plotas - neužstatyta sklypo dalis.  
207-Servitutas - teisė aptarnauti požemines ir 
antžemines komunikacijas (tarnaujantis daiktas). 
Plotas - neužstatyta teritorijos dalis.  
208 - Servitutas - teisė naudoti požemines ir 
antžemines komunikacijas (tarnaujantis daiktas). 
Plotas - neužstatyta teritorijos dalis.  
(Teisė tiesti, aptarnauti, naudoti vėjo elektrinių 
parką aptarnaujančias požemines elektros kabelių 
linijas). 
203 - Kelio servitutas - teisė važiuoti transporto 
priemonėmis (tarnaujantis daiktas). Plotas - 683 
m².(Teisė įvažiuoti transporto priemonėmis į sklypą 
Nr.13). 
103 - Kelio servitutas - teisė važiuoti transporto 
priemonėmis (viešpataujantis daiktas). Plotas - 887 
m². (Teisė važiuoti transporto priemonėmis per 
sklypą Nr. 14). 
Kiti apribojimai: Elektros linijų apsaugos zonos; 
bendra jėgainių parko sanitarinės apsaugos zona; 
negalima gyvenamųjų namų statyba; ūkinė veikla 
nėra ribojama. 

Papildomieji teritorijos tvarkymo ir naudojimo 
režimo reikalavimai 

Nenustatoma. 

 
PRIVALOMIEJI TERITORIJOS TVARKYMO IR NAUDOJIMO REŽIMO REIKALAVIMAI 

 
SKLYPAS NR. 13 



„ŽEMĖS SKLYPŲ (kad. Nr. 8820/0003:88; 8820/0003:91; 8820/0003:105; 8820/0003:108; 8820/0003:114; 8820/0011:43; 8820/0011:91; 
8820/0011:99; 8820/0011:104; 8820/0011:113; 8820/0011:128; 8844/0006:90; 8877/0001:012; 8877/0001:68; 8877/0001:166; 8877/0001:167; 
8877/0001:168; 8877/0001:173; 8877/0001:175; 8877/0001:176; 8877/0001:177; 8877/0001:178; 8877/0001:186; 8877/0001:192; 
8877/0001:208; 8877/0001:226; 8877/0002:78; 8877/0002:123; 8877/0002:133; 8877/0002:134; 8877/0002:139; 8877/0003:162; 
8877/0003:163; 8877/0003:165; 8877/0009:187) Kūgelių k., Kanteriškių k., Jakštelių k., Vaitkaičių k., Meišlaukių k., Kavolių k., Stremenių k., 
Uostiškių k., Juknaičių sen., Usėnų sen., Šilutės r. DETALUSIS PLANAS“ 
 
Pastaba: žemės sklypams kad. Nr. 8820/0003:91; 8820/0011:128; 8844/0006:90; 8877/0001:012; 8877/0001:175; 8877/0001:208; 
8877/0002:123;  8877/0003:163; 8877/0009:187  Kanteriškių k., Vaitkaičių k.,  Meišlaukių k., Kavolių k., Uostiškių k., Šilutės r. detalusis planas 
nerengiamas 

 

077-DP-TD-1.1. 35 100 -  

 
Žemės sklypo pagrindinė tikslinė naudojimo 
paskirtis 

Kitos paskirties žemė 

Žemės sklypo naudojimo būdas Inžinerinės infrastrukturos teritorijos 
Žemės sklypo naudojimo pobūdis Susisiekimo ir inžinerinių komunikacijų 

aptarnavimo objektų statybos 
G kodas 6, C tp 10 
Indeksas 9, C I1 
Žemės sklypo plotas, m² 1500 
Leistinas statinio aukštis nuo žemės paviršiaus, m 200 
Leistinas žemės sklypo užstatymo tankis (%) 
 

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

Leistinas žemės sklypo užstatymo intensyvumas 
 

0.25 (visų pastatų bendro ploto santykis su sklypo 
plotu). 

Statinių statybos zona Nustatoma statybos vieta. Vėjo jėgainės centro 
koordinatė X = 6125219.98, Y = 346753.58. 

Statybos riba Nustatoma. 
Statubos linija Nenustatoma. 
Komunalinių ar vietinių inžinerinių tinklų ir pastatų 
šildymo sistemų prijungimo sąlygos 

Požeminėmis elektros kabelinėmis linijomis 
numatoma nuvesti į transformatorių pastotę, 
esančią Antšyšių k., Katyčių sen. Šilutės r. 

Susisiekimo sistemos organizavimas(transporto 
srautai, skersiniai gatvės važiuojamosios dalies 
profiliai) 

Įvažiavimas į sklypą planuojamas iš esamo vietinės 
reikšmės žvyruoto kelio. 

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

Apribojimai.  
XXI. Žemės sklype įrengtos valstybei 
priklausančios melioracijos sistemos bei įrenginiai - 
1500 m². 
XXXI. Natūralios (užliejamosios ir sausminės) 
pievos bei ganyklos - 1500 m². 
Nustatyti servitutai: 
103 - Kelio servitutas - teisė važiuoti transporto 
priemonėmis (viešpataujantis daiktas). Plotas - 
1617 m². (Teisė važiuoti transporto priemonėmis 
per sklypą Nr. 12 - 683 m²; Nr. 10 - 934 m²). 
Kiti apribojimai: Elektros linijų apsaugos zonos; 
bendra jėgainių parko sanitarinės apsaugos zona; 
įvažiavimo vieta - nuo esamo vietinės reikšmės 
kelio. 

Papildomieji teritorijos tvarkymo ir naudojimo 
režimo reikalavimai 

Nenustatoma. 

 
PRIVALOMIEJI TERITORIJOS TVARKYMO IR NAUDOJIMO REŽIMO REIKALAVIMAI 



„ŽEMĖS SKLYPŲ (kad. Nr. 8820/0003:88; 8820/0003:91; 8820/0003:105; 8820/0003:108; 8820/0003:114; 8820/0011:43; 8820/0011:91; 
8820/0011:99; 8820/0011:104; 8820/0011:113; 8820/0011:128; 8844/0006:90; 8877/0001:012; 8877/0001:68; 8877/0001:166; 8877/0001:167; 
8877/0001:168; 8877/0001:173; 8877/0001:175; 8877/0001:176; 8877/0001:177; 8877/0001:178; 8877/0001:186; 8877/0001:192; 
8877/0001:208; 8877/0001:226; 8877/0002:78; 8877/0002:123; 8877/0002:133; 8877/0002:134; 8877/0002:139; 8877/0003:162; 
8877/0003:163; 8877/0003:165; 8877/0009:187) Kūgelių k., Kanteriškių k., Jakštelių k., Vaitkaičių k., Meišlaukių k., Kavolių k., Stremenių k., 
Uostiškių k., Juknaičių sen., Usėnų sen., Šilutės r. DETALUSIS PLANAS“ 
 
Pastaba: žemės sklypams kad. Nr. 8820/0003:91; 8820/0011:128; 8844/0006:90; 8877/0001:012; 8877/0001:175; 8877/0001:208; 
8877/0002:123;  8877/0003:163; 8877/0009:187  Kanteriškių k., Vaitkaičių k.,  Meišlaukių k., Kavolių k., Uostiškių k., Šilutės r. detalusis planas 
nerengiamas 

 

077-DP-TD-1.1. 36 100 -  

 
SKLYPAS NR. 15 

Žemės sklypo pagrindinė tikslinė naudojimo 
paskirtis 

Žemės ūkio paskirties žemė 

Žemės sklypo naudojimo būdas Kiti žemės ūkio paskirties žemės sklypai 
Žemės sklypo naudojimo pobūdis - 
G kodas 6, C tp1 
Indeksas 9, C Z4 
Žemės sklypo plotas, m² 106728 
Leistinas statinio aukštis nuo žemės paviršiaus, m - 
Leistinas žemės sklypo užstatymo tankis (%) 
 

- 

Leistinas žemės sklypo užstatymo intensyvumas 
 

- 

Statinių statybos zona - 
Statybos riba - 
Statubos linija - 
Komunalinių ar vietinių inžinerinių tinklų ir pastatų 
šildymo sistemų prijungimo sąlygos 

- 

Susisiekimo sistemos organizavimas(transporto 
srautai, skersiniai gatvės važiuojamosios dalies 
profiliai) 

Įvažiavimas į sklypą planuojamas iš esamo vietinės 
reikšmės žvyruoto kelio. 

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

Apribojimai.  
II. Kelių apsaugos zonos - 5621 m². 
XXI. Žemės sklype įrengtos valstybei 
priklausančios melioracijos sistemos bei įrenginiai - 
106728 m²; 
XXIX. Vandens telkinių apsaugos juostos ir zonos - 
7254 m². 
Nustatyti servitutai: 
206 - Servitutas - teisė tiesti požemines ir 
antžemines komunikacijas (tarnaujantis daiktas). 
Plotas - neužstatyta sklypo dalis.  
207-Servitutas - teisė aptarnauti požemines ir 
antžemines komunikacijas (tarnaujantis daiktas). 
Plotas - neužstatyta teritorijos dalis.  
208 - Servitutas - teisė naudoti požemines ir 
antžemines komunikacijas (tarnaujantis daiktas). 
Plotas - neužstatyta teritorijos dalis.  
(Teisė tiesti, aptarnauti, naudoti vėjo elektrinių 
parką aptarnaujančias požemines elektros kabelių 
linijas). 
203 - Kelio servitutas - teisė važiuoti transporto 



„ŽEMĖS SKLYPŲ (kad. Nr. 8820/0003:88; 8820/0003:91; 8820/0003:105; 8820/0003:108; 8820/0003:114; 8820/0011:43; 8820/0011:91; 
8820/0011:99; 8820/0011:104; 8820/0011:113; 8820/0011:128; 8844/0006:90; 8877/0001:012; 8877/0001:68; 8877/0001:166; 8877/0001:167; 
8877/0001:168; 8877/0001:173; 8877/0001:175; 8877/0001:176; 8877/0001:177; 8877/0001:178; 8877/0001:186; 8877/0001:192; 
8877/0001:208; 8877/0001:226; 8877/0002:78; 8877/0002:123; 8877/0002:133; 8877/0002:134; 8877/0002:139; 8877/0003:162; 
8877/0003:163; 8877/0003:165; 8877/0009:187) Kūgelių k., Kanteriškių k., Jakštelių k., Vaitkaičių k., Meišlaukių k., Kavolių k., Stremenių k., 
Uostiškių k., Juknaičių sen., Usėnų sen., Šilutės r. DETALUSIS PLANAS“ 
 
Pastaba: žemės sklypams kad. Nr. 8820/0003:91; 8820/0011:128; 8844/0006:90; 8877/0001:012; 8877/0001:175; 8877/0001:208; 
8877/0002:123;  8877/0003:163; 8877/0009:187  Kanteriškių k., Vaitkaičių k.,  Meišlaukių k., Kavolių k., Uostiškių k., Šilutės r. detalusis planas 
nerengiamas 

 

077-DP-TD-1.1. 37 100 -  

priemonėmis (tarnaujantis daiktas). Plotas - 418 
m².(Teisė įvažiuoti transporto priemonėmis į sklypą 
Nr.16. 
Kiti apribojimai: Elektros linijų apsaugos zonos; 
bendra jėgainių parko sanitarinės apsaugos zona; 
negalima gyvenamųjų namų statyba; ūkinė veikla 
nėra ribojama. 

Papildomieji teritorijos tvarkymo ir naudojimo 
režimo reikalavimai 

Nenustatoma. 

 
PRIVALOMIEJI TERITORIJOS TVARKYMO IR NAUDOJIMO REŽIMO REIKALAVIMAI 

 
SKLYPAS NR. 16 

 
Žemės sklypo pagrindinė tikslinė naudojimo 
paskirtis 

Kitos paskirties žemė 

Žemės sklypo naudojimo būdas Inžinerinės infrastrukturos teritorijos 
Žemės sklypo naudojimo pobūdis Susisiekimo ir inžinerinių komunikacijų 

aptarnavimo objektų statybos 
G kodas 6, C tp 10 
Indeksas 9, C I1 
Žemės sklypo plotas, m² 1500 
Leistinas statinio aukštis nuo žemės paviršiaus, m 200 
Leistinas žemės sklypo užstatymo tankis (%) 
 

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

Leistinas žemės sklypo užstatymo intensyvumas 
 

0.25 (visų pastatų bendro ploto santykis su sklypo 
plotu). 

Statinių statybos zona Nustatoma statybos vieta. Vėjo jėgainės centro 
koordinatė X = 6127276.00, Y = 349772.00. 

Statybos riba Nustatoma. 
Statubos linija Nenustatoma. 
Komunalinių ar vietinių inžinerinių tinklų ir pastatų 
šildymo sistemų prijungimo sąlygos 

Požeminėmis elektros kabelinėmis linijomis 
numatoma nuvesti į transformatorių pastotę, 
esančią Antšyšių k., Katyčių sen. Šilutės r. 

Susisiekimo sistemos organizavimas(transporto 
srautai, skersiniai gatvės važiuojamosios dalies 
profiliai) 

Įvažiavimas į sklypą planuojamas iš esamo vietinės 
reikšmės žvyruoto kelio. 

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

Apribojimai.  
XXI. Žemės sklype įrengtos valstybei 
priklausančios melioracijos sistemos bei įrenginiai - 
1500 m². 
Nustatyti servitutai: 
103 - Kelio servitutas - teisė važiuoti transporto 



„ŽEMĖS SKLYPŲ (kad. Nr. 8820/0003:88; 8820/0003:91; 8820/0003:105; 8820/0003:108; 8820/0003:114; 8820/0011:43; 8820/0011:91; 
8820/0011:99; 8820/0011:104; 8820/0011:113; 8820/0011:128; 8844/0006:90; 8877/0001:012; 8877/0001:68; 8877/0001:166; 8877/0001:167; 
8877/0001:168; 8877/0001:173; 8877/0001:175; 8877/0001:176; 8877/0001:177; 8877/0001:178; 8877/0001:186; 8877/0001:192; 
8877/0001:208; 8877/0001:226; 8877/0002:78; 8877/0002:123; 8877/0002:133; 8877/0002:134; 8877/0002:139; 8877/0003:162; 
8877/0003:163; 8877/0003:165; 8877/0009:187) Kūgelių k., Kanteriškių k., Jakštelių k., Vaitkaičių k., Meišlaukių k., Kavolių k., Stremenių k., 
Uostiškių k., Juknaičių sen., Usėnų sen., Šilutės r. DETALUSIS PLANAS“ 
 
Pastaba: žemės sklypams kad. Nr. 8820/0003:91; 8820/0011:128; 8844/0006:90; 8877/0001:012; 8877/0001:175; 8877/0001:208; 
8877/0002:123;  8877/0003:163; 8877/0009:187  Kanteriškių k., Vaitkaičių k.,  Meišlaukių k., Kavolių k., Uostiškių k., Šilutės r. detalusis planas 
nerengiamas 

 

077-DP-TD-1.1. 38 100 -  

priemonėmis (viešpataujantis daiktas). Plotas - 418 
m². (Teisė važiuoti transporto priemonėmis per 
sklypą Nr. 15). 
Kiti apribojimai: Elektros linijų apsaugos zonos; 
bendra jėgainių parko sanitarinės apsaugos zona; 
įvažiavimo vieta - nuo esamo vietinės reikšmės 
kelio. 

Papildomieji teritorijos tvarkymo ir naudojimo 
režimo reikalavimai 

Nenustatoma. 

 
PRIVALOMIEJI TERITORIJOS TVARKYMO IR NAUDOJIMO REŽIMO REIKALAVIMAI 

 
SKLYPAS NR. 18 

Žemės sklypo pagrindinė tikslinė naudojimo 
paskirtis 

Žemės ūkio paskirties žemė 

Žemės sklypo naudojimo būdas Kiti žemės ūkio paskirties žemės sklypai 
Žemės sklypo naudojimo pobūdis - 
G kodas 6, C tp1 
Indeksas 9, C Z4 
Žemės sklypo plotas, m² 33155 
Leistinas statinio aukštis nuo žemės paviršiaus, m - 
Leistinas žemės sklypo užstatymo tankis (%) 
 

- 

Leistinas žemės sklypo užstatymo intensyvumas 
 

- 

Statinių statybos zona - 
Statybos riba - 
Statubos linija - 
Komunalinių ar vietinių inžinerinių tinklų ir pastatų 
šildymo sistemų prijungimo sąlygos 

- 

Susisiekimo sistemos organizavimas(transporto 
srautai, skersiniai gatvės važiuojamosios dalies 
profiliai) 

Įvažiavimas į sklypą planuojamas iš esamo vietinės 
reikšmės žvyruoto kelio. 

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

Apribojimai.  
II. Kelių apsaugos zonos - 822 m². 
XXI. Žemės sklype įrengtos valstybei 
priklausančios melioracijos sistemos bei įrenginiai - 
32460 m²; 
XXIX. Vandens telkinių apsaugos juostos ir zonos - 
4796 m². 
Nustatyti servitutai: 
206 - Servitutas - teisė tiesti požemines ir 
antžemines komunikacijas (tarnaujantis daiktas). 



„ŽEMĖS SKLYPŲ (kad. Nr. 8820/0003:88; 8820/0003:91; 8820/0003:105; 8820/0003:108; 8820/0003:114; 8820/0011:43; 8820/0011:91; 
8820/0011:99; 8820/0011:104; 8820/0011:113; 8820/0011:128; 8844/0006:90; 8877/0001:012; 8877/0001:68; 8877/0001:166; 8877/0001:167; 
8877/0001:168; 8877/0001:173; 8877/0001:175; 8877/0001:176; 8877/0001:177; 8877/0001:178; 8877/0001:186; 8877/0001:192; 
8877/0001:208; 8877/0001:226; 8877/0002:78; 8877/0002:123; 8877/0002:133; 8877/0002:134; 8877/0002:139; 8877/0003:162; 
8877/0003:163; 8877/0003:165; 8877/0009:187) Kūgelių k., Kanteriškių k., Jakštelių k., Vaitkaičių k., Meišlaukių k., Kavolių k., Stremenių k., 
Uostiškių k., Juknaičių sen., Usėnų sen., Šilutės r. DETALUSIS PLANAS“ 
 
Pastaba: žemės sklypams kad. Nr. 8820/0003:91; 8820/0011:128; 8844/0006:90; 8877/0001:012; 8877/0001:175; 8877/0001:208; 
8877/0002:123;  8877/0003:163; 8877/0009:187  Kanteriškių k., Vaitkaičių k.,  Meišlaukių k., Kavolių k., Uostiškių k., Šilutės r. detalusis planas 
nerengiamas 

 

077-DP-TD-1.1. 39 100 -  

Plotas - neužstatyta sklypo dalis.  
207-Servitutas - teisė aptarnauti požemines ir 
antžemines komunikacijas (tarnaujantis daiktas). 
Plotas - neužstatyta teritorijos dalis.  
208 - Servitutas - teisė naudoti požemines ir 
antžemines komunikacijas (tarnaujantis daiktas). 
Plotas - neužstatyta teritorijos dalis.  
(Teisė tiesti, aptarnauti, naudoti vėjo elektrinių 
parką aptarnaujančias požemines elektros kabelių 
linijas). 
203 - Kelio servitutas - teisė važiuoti transporto 
priemonėmis (tarnaujantis daiktas). Plotas - 1326 
m².(Teisė įvažiuoti transporto priemonėmis į sklypą 
Nr.19). 
Kiti apribojimai: Elektros linijų apsaugos zonos; 
bendra jėgainių parko sanitarinės apsaugos zona; 
negalima gyvenamųjų namų statyba; ūkinė veikla 
nėra ribojama. 

Papildomieji teritorijos tvarkymo ir naudojimo 
režimo reikalavimai 

Nenustatoma. 

 
PRIVALOMIEJI TERITORIJOS TVARKYMO IR NAUDOJIMO REŽIMO REIKALAVIMAI 

 
SKLYPAS NR. 19 

 
Žemės sklypo pagrindinė tikslinė naudojimo 
paskirtis 

Kitos paskirties žemė 

Žemės sklypo naudojimo būdas Inžinerinės infrastrukturos teritorijos 
Žemės sklypo naudojimo pobūdis Susisiekimo ir inžinerinių komunikacijų 

aptarnavimo objektų statybos 
G kodas 6, C tp 10 
Indeksas 9, C I1 
Žemės sklypo plotas, m² 1500 
Leistinas statinio aukštis nuo žemės paviršiaus, m 200 
Leistinas žemės sklypo užstatymo tankis (%) 
 

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

Leistinas žemės sklypo užstatymo intensyvumas 
 

0.25 (visų pastatų bendro ploto santykis su sklypo 
plotu). 

Statinių statybos zona Nustatoma statybos vieta. Vėjo jėgainės centro 
koordinatė X = 6126827.00, Y = 349479.00. 

Statybos riba Nustatoma. 
Statubos linija Nenustatoma. 
Komunalinių ar vietinių inžinerinių tinklų ir pastatų Požeminėmis elektros kabelinėmis linijomis 



„ŽEMĖS SKLYPŲ (kad. Nr. 8820/0003:88; 8820/0003:91; 8820/0003:105; 8820/0003:108; 8820/0003:114; 8820/0011:43; 8820/0011:91; 
8820/0011:99; 8820/0011:104; 8820/0011:113; 8820/0011:128; 8844/0006:90; 8877/0001:012; 8877/0001:68; 8877/0001:166; 8877/0001:167; 
8877/0001:168; 8877/0001:173; 8877/0001:175; 8877/0001:176; 8877/0001:177; 8877/0001:178; 8877/0001:186; 8877/0001:192; 
8877/0001:208; 8877/0001:226; 8877/0002:78; 8877/0002:123; 8877/0002:133; 8877/0002:134; 8877/0002:139; 8877/0003:162; 
8877/0003:163; 8877/0003:165; 8877/0009:187) Kūgelių k., Kanteriškių k., Jakštelių k., Vaitkaičių k., Meišlaukių k., Kavolių k., Stremenių k., 
Uostiškių k., Juknaičių sen., Usėnų sen., Šilutės r. DETALUSIS PLANAS“ 
 
Pastaba: žemės sklypams kad. Nr. 8820/0003:91; 8820/0011:128; 8844/0006:90; 8877/0001:012; 8877/0001:175; 8877/0001:208; 
8877/0002:123;  8877/0003:163; 8877/0009:187  Kanteriškių k., Vaitkaičių k.,  Meišlaukių k., Kavolių k., Uostiškių k., Šilutės r. detalusis planas 
nerengiamas 

 

077-DP-TD-1.1. 40 100 -  

šildymo sistemų prijungimo sąlygos numatoma nuvesti į transformatorių pastotę, 
esančią Antšyšių k., Katyčių sen. Šilutės r. 

Susisiekimo sistemos organizavimas(transporto 
srautai, skersiniai gatvės važiuojamosios dalies 
profiliai) 

Įvažiavimas į sklypą planuojamas iš esamo vietinės 
reikšmės žvyruoto kelio. 

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

Apribojimai.  
XXI. Žemės sklype įrengtos valstybei 
priklausančios melioracijos sistemos bei įrenginiai - 
1500 m². 
XXIX. Vandens telkinių apsaugos juostos ir zonos - 
674 m². 
Nustatyti servitutai: 
103 - Kelio servitutas - teisė važiuoti transporto 
priemonėmis (viešpataujantis daiktas). Plotas - 
1326 m². (Teisė važiuoti transporto priemonėmis 
per sklypą Nr. 18). 
Kiti apribojimai: Elektros linijų apsaugos zonos; 
bendra jėgainių parko sanitarinės apsaugos zona; 
įvažiavimo vieta - nuo esamo vietinės reikšmės 
kelio. 

Papildomieji teritorijos tvarkymo ir naudojimo 
režimo reikalavimai 

Nenustatoma. 

 
PRIVALOMIEJI TERITORIJOS TVARKYMO IR NAUDOJIMO REŽIMO REIKALAVIMAI 

 
SKLYPAS NR. 22 

Žemės sklypo pagrindinė tikslinė naudojimo 
paskirtis 

Žemės ūkio paskirties žemė 

Žemės sklypo naudojimo būdas Kiti žemės ūkio paskirties žemės sklypai 
Žemės sklypo naudojimo pobūdis - 
G kodas 6, C tp1 
Indeksas 9, C Z4 
Žemės sklypo plotas, m² 214828 
Leistinas statinio aukštis nuo žemės paviršiaus, m - 
Leistinas žemės sklypo užstatymo tankis (%) 
 

- 

Leistinas žemės sklypo užstatymo intensyvumas 
 

- 

Statinių statybos zona - 
Statybos riba - 
Statubos linija - 
Komunalinių ar vietinių inžinerinių tinklų ir pastatų 
šildymo sistemų prijungimo sąlygos 

- 



„ŽEMĖS SKLYPŲ (kad. Nr. 8820/0003:88; 8820/0003:91; 8820/0003:105; 8820/0003:108; 8820/0003:114; 8820/0011:43; 8820/0011:91; 
8820/0011:99; 8820/0011:104; 8820/0011:113; 8820/0011:128; 8844/0006:90; 8877/0001:012; 8877/0001:68; 8877/0001:166; 8877/0001:167; 
8877/0001:168; 8877/0001:173; 8877/0001:175; 8877/0001:176; 8877/0001:177; 8877/0001:178; 8877/0001:186; 8877/0001:192; 
8877/0001:208; 8877/0001:226; 8877/0002:78; 8877/0002:123; 8877/0002:133; 8877/0002:134; 8877/0002:139; 8877/0003:162; 
8877/0003:163; 8877/0003:165; 8877/0009:187) Kūgelių k., Kanteriškių k., Jakštelių k., Vaitkaičių k., Meišlaukių k., Kavolių k., Stremenių k., 
Uostiškių k., Juknaičių sen., Usėnų sen., Šilutės r. DETALUSIS PLANAS“ 
 
Pastaba: žemės sklypams kad. Nr. 8820/0003:91; 8820/0011:128; 8844/0006:90; 8877/0001:012; 8877/0001:175; 8877/0001:208; 
8877/0002:123;  8877/0003:163; 8877/0009:187  Kanteriškių k., Vaitkaičių k.,  Meišlaukių k., Kavolių k., Uostiškių k., Šilutės r. detalusis planas 
nerengiamas 

 

077-DP-TD-1.1. 41 100 -  

Susisiekimo sistemos organizavimas(transporto 
srautai, skersiniai gatvės važiuojamosios dalies 
profiliai) 

Įvažiavimas į sklypą planuojamas iš esamo vietinės 
reikšmės žvyruoto kelio. 

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

Apribojimai. 
II. Kelių apsaugos zonos - 7877 m². 
XXIX. Vandens telkinių apsaugos juostos ir zonos - 
73226 m². 
XXI. Žemės sklype įrengtos valstybei 
priklausančios melioracijos sistemos bei įrenginiai - 
205630 m². 
XIV. Gamybinių ir komunalinių objektų sanitarinės 
apsaugos ir taršos poveikio zonos - 78666 m². 
VI. Elektros linijų apsaugos zonos - 2833 m². 
Nustatyti servitutai: 
206 - Servitutas - teisė tiesti požemines ir 
antžemines komunikacijas (tarnaujantis daiktas). 
Plotas - neužstatyta sklypo dalis.  
207-Servitutas - teisė aptarnauti požemines ir 
antžemines komunikacijas (tarnaujantis daiktas). 
Plotas - neužstatyta teritorijos dalis.  
208 - Servitutas - teisė naudoti požemines ir 
antžemines komunikacijas (tarnaujantis daiktas). 
Plotas - neužstatyta teritorijos dalis.  
(Teisė tiesti, aptarnauti, naudoti vėjo elektrinių 
parką aptarnaujančias požemines elektros kabelių 
linijas). 
203 - Kelio servitutas - teisė važiuoti transporto 
priemonėmis (tarnaujantis daiktas). Plotas - 2769 
m².(Teisė įvažiuoti transporto priemonėmis į sklypą 
Nr. 23 - 541 m²; Nr. 24 - 1718 m²; Nr. 25 - 510 m²). 
Kiti apribojimai: Elektros linijų apsaugos zonos; 
bendra jėgainių parko sanitarinės apsaugos zona; 
negalima gyvenamųjų namų statyba; ūkinė veikla 
nėra ribojama. 

Papildomieji teritorijos tvarkymo ir naudojimo 
režimo reikalavimai 

Nenustatoma. 

 
PRIVALOMIEJI TERITORIJOS TVARKYMO IR NAUDOJIMO REŽIMO REIKALAVIMAI 

 
SKLYPAS NR. 23 

Žemės sklypo pagrindinė tikslinė naudojimo 
paskirtis 

Kitos paskirties žemė 

Žemės sklypo naudojimo būdas Inžinerinės infrastrukturos teritorijos 



„ŽEMĖS SKLYPŲ (kad. Nr. 8820/0003:88; 8820/0003:91; 8820/0003:105; 8820/0003:108; 8820/0003:114; 8820/0011:43; 8820/0011:91; 
8820/0011:99; 8820/0011:104; 8820/0011:113; 8820/0011:128; 8844/0006:90; 8877/0001:012; 8877/0001:68; 8877/0001:166; 8877/0001:167; 
8877/0001:168; 8877/0001:173; 8877/0001:175; 8877/0001:176; 8877/0001:177; 8877/0001:178; 8877/0001:186; 8877/0001:192; 
8877/0001:208; 8877/0001:226; 8877/0002:78; 8877/0002:123; 8877/0002:133; 8877/0002:134; 8877/0002:139; 8877/0003:162; 
8877/0003:163; 8877/0003:165; 8877/0009:187) Kūgelių k., Kanteriškių k., Jakštelių k., Vaitkaičių k., Meišlaukių k., Kavolių k., Stremenių k., 
Uostiškių k., Juknaičių sen., Usėnų sen., Šilutės r. DETALUSIS PLANAS“ 
 
Pastaba: žemės sklypams kad. Nr. 8820/0003:91; 8820/0011:128; 8844/0006:90; 8877/0001:012; 8877/0001:175; 8877/0001:208; 
8877/0002:123;  8877/0003:163; 8877/0009:187  Kanteriškių k., Vaitkaičių k.,  Meišlaukių k., Kavolių k., Uostiškių k., Šilutės r. detalusis planas 
nerengiamas 

 

077-DP-TD-1.1. 42 100 -  

Žemės sklypo naudojimo pobūdis Susisiekimo ir inžinerinių komunikacijų 
aptarnavimo objektų statybos 

G kodas 6, C tp 10 
Indeksas 9, C I1 
Žemės sklypo plotas, m² 1500 
Leistinas statinio aukštis nuo žemės paviršiaus, m 200 
Leistinas žemės sklypo užstatymo tankis (%) 
 

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

Leistinas žemės sklypo užstatymo intensyvumas 
 

0.25 (visų pastatų bendro ploto santykis su sklypo 
plotu). 

Statinių statybos zona Nustatoma statybos vieta. Vėjo jėgainės centro 
koordinatė X = 6126864.00, Y = 350059.00. 

Statybos riba Nustatoma. 
Statubos linija Nenustatoma. 
Komunalinių ar vietinių inžinerinių tinklų ir pastatų 
šildymo sistemų prijungimo sąlygos 

Požeminėmis elektros kabelinėmis linijomis 
numatoma nuvesti į transformatorių pastotę, 
esančią Antšyšių k., Katyčių sen. Šilutės r. 

Susisiekimo sistemos organizavimas(transporto 
srautai, skersiniai gatvės važiuojamosios dalies 
profiliai) 

Įvažiavimas į sklypą planuojamas iš esamo vietinės 
reikšmės žvyruoto kelio. 

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

Apribojimai.  
XXI. Žemės sklype įrengtos valstybei 
priklausančios melioracijos sistemos bei įrenginiai - 
1500 m². 
Nustatyti servitutai: 
103 - Kelio servitutas - teisė važiuoti transporto 
priemonėmis (viešpataujantis daiktas). Plotas - 541 
m². (Teisė važiuoti transporto priemonėmis per 
sklypą Nr. 22). 
Kiti apribojimai: Elektros linijų apsaugos zonos; 
bendra jėgainių parko sanitarinės apsaugos zona; 
įvažiavimo vieta - nuo esamo vietinės reikšmės 
kelio. 

Papildomieji teritorijos tvarkymo ir naudojimo 
režimo reikalavimai 

Nenustatoma. 

 
PRIVALOMIEJI TERITORIJOS TVARKYMO IR NAUDOJIMO REŽIMO REIKALAVIMAI 

 
SKLYPAS NR. 24 

Žemės sklypo pagrindinė tikslinė naudojimo 
paskirtis 

Kitos paskirties žemė 

Žemės sklypo naudojimo būdas Inžinerinės infrastrukturos teritorijos 
Žemės sklypo naudojimo pobūdis Susisiekimo ir inžinerinių komunikacijų 



„ŽEMĖS SKLYPŲ (kad. Nr. 8820/0003:88; 8820/0003:91; 8820/0003:105; 8820/0003:108; 8820/0003:114; 8820/0011:43; 8820/0011:91; 
8820/0011:99; 8820/0011:104; 8820/0011:113; 8820/0011:128; 8844/0006:90; 8877/0001:012; 8877/0001:68; 8877/0001:166; 8877/0001:167; 
8877/0001:168; 8877/0001:173; 8877/0001:175; 8877/0001:176; 8877/0001:177; 8877/0001:178; 8877/0001:186; 8877/0001:192; 
8877/0001:208; 8877/0001:226; 8877/0002:78; 8877/0002:123; 8877/0002:133; 8877/0002:134; 8877/0002:139; 8877/0003:162; 
8877/0003:163; 8877/0003:165; 8877/0009:187) Kūgelių k., Kanteriškių k., Jakštelių k., Vaitkaičių k., Meišlaukių k., Kavolių k., Stremenių k., 
Uostiškių k., Juknaičių sen., Usėnų sen., Šilutės r. DETALUSIS PLANAS“ 
 
Pastaba: žemės sklypams kad. Nr. 8820/0003:91; 8820/0011:128; 8844/0006:90; 8877/0001:012; 8877/0001:175; 8877/0001:208; 
8877/0002:123;  8877/0003:163; 8877/0009:187  Kanteriškių k., Vaitkaičių k.,  Meišlaukių k., Kavolių k., Uostiškių k., Šilutės r. detalusis planas 
nerengiamas 

 

077-DP-TD-1.1. 43 100 -  

aptarnavimo objektų statybos 
G kodas 6, C tp 10 
Indeksas 9, C I1 
Žemės sklypo plotas, m² 1500 
Leistinas statinio aukštis nuo žemės paviršiaus, m 200 
Leistinas žemės sklypo užstatymo tankis (%) 
 

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

Leistinas žemės sklypo užstatymo intensyvumas 
 

0.25 (visų pastatų bendro ploto santykis su sklypo 
plotu). 

Statinių statybos zona Nustatoma statybos vieta. Vėjo jėgainės centro 
koordinatė X = 6127123.00, Y = 350387.00. 

Statybos riba Nustatoma. 
Statubos linija Nenustatoma. 
Komunalinių ar vietinių inžinerinių tinklų ir pastatų 
šildymo sistemų prijungimo sąlygos 

Požeminėmis elektros kabelinėmis linijomis 
numatoma nuvesti į transformatorių pastotę, 
esančią Antšyšių k., Katyčių sen. Šilutės r. 

Susisiekimo sistemos organizavimas(transporto 
srautai, skersiniai gatvės važiuojamosios dalies 
profiliai) 

Įvažiavimas į sklypą planuojamas iš esamo vietinės 
reikšmės žvyruoto kelio. 

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

Apribojimai.  
XXI. Žemės sklype įrengtos valstybei 
priklausančios melioracijos sistemos bei įrenginiai - 
1500 m². 
XXIX. Vandens telkinių apsaugos juostos ir zonos - 
1252 m². 
Nustatyti servitutai: 
103 - Kelio servitutas - teisė važiuoti transporto 
priemonėmis (viešpataujantis daiktas). Plotas - 541 
m². (Teisė važiuoti transporto priemonėmis per 
sklypą Nr. 22). 
Kiti apribojimai: Elektros linijų apsaugos zonos; 
bendra jėgainių parko sanitarinės apsaugos zona; 
įvažiavimo vieta - nuo esamo vietinės reikšmės 
kelio. 

Papildomieji teritorijos tvarkymo ir naudojimo 
režimo reikalavimai 

Nenustatoma. 

 
PRIVALOMIEJI TERITORIJOS TVARKYMO IR NAUDOJIMO REŽIMO REIKALAVIMAI 

 
SKLYPAS NR. 25 

Žemės sklypo pagrindinė tikslinė naudojimo 
paskirtis 

Kitos paskirties žemė 

Žemės sklypo naudojimo būdas Inžinerinės infrastrukturos teritorijos 



„ŽEMĖS SKLYPŲ (kad. Nr. 8820/0003:88; 8820/0003:91; 8820/0003:105; 8820/0003:108; 8820/0003:114; 8820/0011:43; 8820/0011:91; 
8820/0011:99; 8820/0011:104; 8820/0011:113; 8820/0011:128; 8844/0006:90; 8877/0001:012; 8877/0001:68; 8877/0001:166; 8877/0001:167; 
8877/0001:168; 8877/0001:173; 8877/0001:175; 8877/0001:176; 8877/0001:177; 8877/0001:178; 8877/0001:186; 8877/0001:192; 
8877/0001:208; 8877/0001:226; 8877/0002:78; 8877/0002:123; 8877/0002:133; 8877/0002:134; 8877/0002:139; 8877/0003:162; 
8877/0003:163; 8877/0003:165; 8877/0009:187) Kūgelių k., Kanteriškių k., Jakštelių k., Vaitkaičių k., Meišlaukių k., Kavolių k., Stremenių k., 
Uostiškių k., Juknaičių sen., Usėnų sen., Šilutės r. DETALUSIS PLANAS“ 
 
Pastaba: žemės sklypams kad. Nr. 8820/0003:91; 8820/0011:128; 8844/0006:90; 8877/0001:012; 8877/0001:175; 8877/0001:208; 
8877/0002:123;  8877/0003:163; 8877/0009:187  Kanteriškių k., Vaitkaičių k.,  Meišlaukių k., Kavolių k., Uostiškių k., Šilutės r. detalusis planas 
nerengiamas 

 

077-DP-TD-1.1. 44 100 -  

Žemės sklypo naudojimo pobūdis Susisiekimo ir inžinerinių komunikacijų 
aptarnavimo objektų statybos 

G kodas 6, C tp 10 
Indeksas 9, C I1 
Žemės sklypo plotas, m² 1500 
Leistinas statinio aukštis nuo žemės paviršiaus, m 200 
Leistinas žemės sklypo užstatymo tankis (%) 
 

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

Leistinas žemės sklypo užstatymo intensyvumas 
 

0.25 (visų pastatų bendro ploto santykis su sklypo 
plotu). 

Statinių statybos zona Nustatoma statybos vieta. Vėjo jėgainės centro 
koordinatė X = 6126757.00, Y = 350546.00. 

Statybos riba Nustatoma. 
Statubos linija Nenustatoma. 
Komunalinių ar vietinių inžinerinių tinklų ir pastatų 
šildymo sistemų prijungimo sąlygos 

Požeminėmis elektros kabelinėmis linijomis 
numatoma nuvesti į transformatorių pastotę, 
esančią Antšyšių k., Katyčių sen. Šilutės r. 

Susisiekimo sistemos organizavimas(transporto 
srautai, skersiniai gatvės važiuojamosios dalies 
profiliai) 

Įvažiavimas į sklypą planuojamas iš esamo vietinės 
reikšmės žvyruoto kelio. 

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

Apribojimai.  
XXI. Žemės sklype įrengtos valstybei 
priklausančios melioracijos sistemos bei įrenginiai - 
1500 m². 
XXIX. Vandens telkinių apsaugos juostos ir zonos - 
1500 m². 
Nustatyti servitutai: 
103 - Kelio servitutas - teisė važiuoti transporto 
priemonėmis (viešpataujantis daiktas). Plotas - 541 
m². (Teisė važiuoti transporto priemonėmis per 
sklypą Nr. 22). 
Kiti apribojimai: Elektros linijų apsaugos zonos; 
bendra jėgainių parko sanitarinės apsaugos zona; 
įvažiavimo vieta - nuo esamo vietinės reikšmės 
kelio. 

Papildomieji teritorijos tvarkymo ir naudojimo 
režimo reikalavimai 

Nenustatoma. 

 
PRIVALOMIEJI TERITORIJOS TVARKYMO IR NAUDOJIMO REŽIMO REIKALAVIMAI 

 
SKLYPAS NR. 26 

Žemės sklypo pagrindinė tikslinė naudojimo 
paskirtis 

Žemės ūkio paskirties žemė 



„ŽEMĖS SKLYPŲ (kad. Nr. 8820/0003:88; 8820/0003:91; 8820/0003:105; 8820/0003:108; 8820/0003:114; 8820/0011:43; 8820/0011:91; 
8820/0011:99; 8820/0011:104; 8820/0011:113; 8820/0011:128; 8844/0006:90; 8877/0001:012; 8877/0001:68; 8877/0001:166; 8877/0001:167; 
8877/0001:168; 8877/0001:173; 8877/0001:175; 8877/0001:176; 8877/0001:177; 8877/0001:178; 8877/0001:186; 8877/0001:192; 
8877/0001:208; 8877/0001:226; 8877/0002:78; 8877/0002:123; 8877/0002:133; 8877/0002:134; 8877/0002:139; 8877/0003:162; 
8877/0003:163; 8877/0003:165; 8877/0009:187) Kūgelių k., Kanteriškių k., Jakštelių k., Vaitkaičių k., Meišlaukių k., Kavolių k., Stremenių k., 
Uostiškių k., Juknaičių sen., Usėnų sen., Šilutės r. DETALUSIS PLANAS“ 
 
Pastaba: žemės sklypams kad. Nr. 8820/0003:91; 8820/0011:128; 8844/0006:90; 8877/0001:012; 8877/0001:175; 8877/0001:208; 
8877/0002:123;  8877/0003:163; 8877/0009:187  Kanteriškių k., Vaitkaičių k.,  Meišlaukių k., Kavolių k., Uostiškių k., Šilutės r. detalusis planas 
nerengiamas 

 

077-DP-TD-1.1. 45 100 -  

Žemės sklypo naudojimo būdas Kiti žemės ūkio paskirties žemės sklypai 
Žemės sklypo naudojimo pobūdis - 
G kodas 6, C tp1 
Indeksas 9, C Z4 
Žemės sklypo plotas, m² 180278 
Leistinas statinio aukštis nuo žemės paviršiaus, m - 
Leistinas žemės sklypo užstatymo tankis (%) 
 

- 

Leistinas žemės sklypo užstatymo intensyvumas 
 

- 

Statinių statybos zona - 
Statybos riba - 
Statubos linija - 
Komunalinių ar vietinių inžinerinių tinklų ir pastatų 
šildymo sistemų prijungimo sąlygos 

- 

Susisiekimo sistemos organizavimas(transporto 
srautai, skersiniai gatvės važiuojamosios dalies 
profiliai) 

Įvažiavimas į sklypą planuojamas iš esamo vietinės 
reikšmės žvyruoto kelio. 

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

Apribojimai. 
II. Kelių apsaugos zonos - 7745 m². 
XXIX. Vandens telkinių apsaugos juostos ir zonos - 
32998 m². 
XXI. Žemės sklype įrengtos valstybei 
priklausančios melioracijos sistemos bei įrenginiai - 
176463 m². 
III. Geležinkelio kelių ir jų įrenginių apsaugos 
zonos - 6170 m². 
Esami servitutai: 
201 - Kelio servitutas (tarnaujantis daiktas) - 2945 
m². 
Nustatyti servitutai: 
206 - Servitutas - teisė tiesti požemines ir 
antžemines komunikacijas (tarnaujantis daiktas). 
Plotas - neužstatyta sklypo dalis.  
207-Servitutas - teisė aptarnauti požemines ir 
antžemines komunikacijas (tarnaujantis daiktas). 
Plotas - neužstatyta teritorijos dalis.  
208 - Servitutas - teisė naudoti požemines ir 
antžemines komunikacijas (tarnaujantis daiktas). 
Plotas - neužstatyta teritorijos dalis.  
(Teisė tiesti, aptarnauti, naudoti vėjo elektrinių 
parką aptarnaujančias požemines elektros kabelių 
linijas). 



„ŽEMĖS SKLYPŲ (kad. Nr. 8820/0003:88; 8820/0003:91; 8820/0003:105; 8820/0003:108; 8820/0003:114; 8820/0011:43; 8820/0011:91; 
8820/0011:99; 8820/0011:104; 8820/0011:113; 8820/0011:128; 8844/0006:90; 8877/0001:012; 8877/0001:68; 8877/0001:166; 8877/0001:167; 
8877/0001:168; 8877/0001:173; 8877/0001:175; 8877/0001:176; 8877/0001:177; 8877/0001:178; 8877/0001:186; 8877/0001:192; 
8877/0001:208; 8877/0001:226; 8877/0002:78; 8877/0002:123; 8877/0002:133; 8877/0002:134; 8877/0002:139; 8877/0003:162; 
8877/0003:163; 8877/0003:165; 8877/0009:187) Kūgelių k., Kanteriškių k., Jakštelių k., Vaitkaičių k., Meišlaukių k., Kavolių k., Stremenių k., 
Uostiškių k., Juknaičių sen., Usėnų sen., Šilutės r. DETALUSIS PLANAS“ 
 
Pastaba: žemės sklypams kad. Nr. 8820/0003:91; 8820/0011:128; 8844/0006:90; 8877/0001:012; 8877/0001:175; 8877/0001:208; 
8877/0002:123;  8877/0003:163; 8877/0009:187  Kanteriškių k., Vaitkaičių k.,  Meišlaukių k., Kavolių k., Uostiškių k., Šilutės r. detalusis planas 
nerengiamas 

 

077-DP-TD-1.1. 46 100 -  

203 - Kelio servitutas - teisė važiuoti transporto 
priemonėmis (tarnaujantis daiktas). Plotas - 1196 
m².(Teisė įvažiuoti transporto priemonėmis į sklypą 
Nr. 27). 
Kiti apribojimai: Elektros linijų apsaugos zonos; 
bendra jėgainių parko sanitarinės apsaugos zona; 
negalima gyvenamųjų namų statyba; ūkinė veikla 
nėra ribojama. 

Papildomieji teritorijos tvarkymo ir naudojimo 
režimo reikalavimai 

Nenustatoma. 

 
PRIVALOMIEJI TERITORIJOS TVARKYMO IR NAUDOJIMO REŽIMO REIKALAVIMAI 

 
SKLYPAS NR. 27 

Žemės sklypo pagrindinė tikslinė naudojimo 
paskirtis 

Kitos paskirties žemė 

Žemės sklypo naudojimo būdas Inžinerinės infrastrukturos teritorijos 
Žemės sklypo naudojimo pobūdis Susisiekimo ir inžinerinių komunikacijų 

aptarnavimo objektų statybos 
G kodas 6, C tp 10 
Indeksas 9, C I1 
Žemės sklypo plotas, m² 1500 
Leistinas statinio aukštis nuo žemės paviršiaus, m 200 
Leistinas žemės sklypo užstatymo tankis (%) 
 

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

Leistinas žemės sklypo užstatymo intensyvumas 
 

0.25 (visų pastatų bendro ploto santykis su sklypo 
plotu). 

Statinių statybos zona Nustatoma statybos vieta. Vėjo jėgainės centro 
koordinatė X = 6126817.00, Y = 351006.00. 

Statybos riba Nustatoma. 
Statubos linija Nenustatoma. 
Komunalinių ar vietinių inžinerinių tinklų ir pastatų 
šildymo sistemų prijungimo sąlygos 

Požeminėmis elektros kabelinėmis linijomis 
numatoma nuvesti į transformatorių pastotę, 
esančią Antšyšių k., Katyčių sen. Šilutės r. 

Susisiekimo sistemos organizavimas(transporto 
srautai, skersiniai gatvės važiuojamosios dalies 
profiliai) 

Įvažiavimas į sklypą planuojamas iš esamo vietinės 
reikšmės žvyruoto kelio. 

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

Apribojimai.  
XXI. Žemės sklype įrengtos valstybei 
priklausančios melioracijos sistemos bei įrenginiai - 
1500 m². 
Nustatyti servitutai: 
103 - Kelio servitutas - teisė važiuoti transporto 



„ŽEMĖS SKLYPŲ (kad. Nr. 8820/0003:88; 8820/0003:91; 8820/0003:105; 8820/0003:108; 8820/0003:114; 8820/0011:43; 8820/0011:91; 
8820/0011:99; 8820/0011:104; 8820/0011:113; 8820/0011:128; 8844/0006:90; 8877/0001:012; 8877/0001:68; 8877/0001:166; 8877/0001:167; 
8877/0001:168; 8877/0001:173; 8877/0001:175; 8877/0001:176; 8877/0001:177; 8877/0001:178; 8877/0001:186; 8877/0001:192; 
8877/0001:208; 8877/0001:226; 8877/0002:78; 8877/0002:123; 8877/0002:133; 8877/0002:134; 8877/0002:139; 8877/0003:162; 
8877/0003:163; 8877/0003:165; 8877/0009:187) Kūgelių k., Kanteriškių k., Jakštelių k., Vaitkaičių k., Meišlaukių k., Kavolių k., Stremenių k., 
Uostiškių k., Juknaičių sen., Usėnų sen., Šilutės r. DETALUSIS PLANAS“ 
 
Pastaba: žemės sklypams kad. Nr. 8820/0003:91; 8820/0011:128; 8844/0006:90; 8877/0001:012; 8877/0001:175; 8877/0001:208; 
8877/0002:123;  8877/0003:163; 8877/0009:187  Kanteriškių k., Vaitkaičių k.,  Meišlaukių k., Kavolių k., Uostiškių k., Šilutės r. detalusis planas 
nerengiamas 

 

077-DP-TD-1.1. 47 100 -  

priemonėmis (viešpataujantis daiktas). Plotas - 
1196 m². (Teisė važiuoti transporto priemonėmis 
per sklypą Nr. 26). 
Kiti apribojimai: Kiti apribojimai: Elektros linijų 
apsaugos zonos; bendra jėgainių parko sanitarinės 
apsaugos zona; įvažiavimo vieta - nuo esamo 
vietinės reikšmės kelio. 

Papildomieji teritorijos tvarkymo ir naudojimo 
režimo reikalavimai 

Nenustatoma. 

 
PRIVALOMIEJI TERITORIJOS TVARKYMO IR NAUDOJIMO REŽIMO REIKALAVIMAI 

 
SKLYPAS NR. 28 

Žemės sklypo pagrindinė tikslinė naudojimo 
paskirtis 

Žemės ūkio paskirties žemė 

Žemės sklypo naudojimo būdas Kiti žemės ūkio paskirties žemės sklypai 
Žemės sklypo naudojimo pobūdis - 
G kodas 6, C tp1 
Indeksas 9, C Z4 
Žemės sklypo plotas, m² 68767 
Leistinas statinio aukštis nuo žemės paviršiaus, m - 
Leistinas žemės sklypo užstatymo tankis (%) 
 

- 

Leistinas žemės sklypo užstatymo intensyvumas 
 

- 

Statinių statybos zona - 
Statybos riba - 
Statubos linija - 
Komunalinių ar vietinių inžinerinių tinklų ir pastatų 
šildymo sistemų prijungimo sąlygos 

- 

Susisiekimo sistemos organizavimas(transporto 
srautai, skersiniai gatvės važiuojamosios dalies 
profiliai) 

Įvažiavimas į sklypą planuojamas iš esamo vietinės 
reikšmės žvyruoto kelio. 

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

Apribojimai.  
II. Kelių apsaugos zonos - 4580 m². 
XXI. Žemės sklype įrengtos valstybei 
priklausančios melioracijos sistemos bei įrenginiai - 
68767 m²; 
Nustatyti servitutai: 
206 - Servitutas - teisė tiesti požemines ir 
antžemines komunikacijas (tarnaujantis daiktas). 
Plotas - neužstatyta sklypo dalis.  
207-Servitutas - teisė aptarnauti požemines ir 



„ŽEMĖS SKLYPŲ (kad. Nr. 8820/0003:88; 8820/0003:91; 8820/0003:105; 8820/0003:108; 8820/0003:114; 8820/0011:43; 8820/0011:91; 
8820/0011:99; 8820/0011:104; 8820/0011:113; 8820/0011:128; 8844/0006:90; 8877/0001:012; 8877/0001:68; 8877/0001:166; 8877/0001:167; 
8877/0001:168; 8877/0001:173; 8877/0001:175; 8877/0001:176; 8877/0001:177; 8877/0001:178; 8877/0001:186; 8877/0001:192; 
8877/0001:208; 8877/0001:226; 8877/0002:78; 8877/0002:123; 8877/0002:133; 8877/0002:134; 8877/0002:139; 8877/0003:162; 
8877/0003:163; 8877/0003:165; 8877/0009:187) Kūgelių k., Kanteriškių k., Jakštelių k., Vaitkaičių k., Meišlaukių k., Kavolių k., Stremenių k., 
Uostiškių k., Juknaičių sen., Usėnų sen., Šilutės r. DETALUSIS PLANAS“ 
 
Pastaba: žemės sklypams kad. Nr. 8820/0003:91; 8820/0011:128; 8844/0006:90; 8877/0001:012; 8877/0001:175; 8877/0001:208; 
8877/0002:123;  8877/0003:163; 8877/0009:187  Kanteriškių k., Vaitkaičių k.,  Meišlaukių k., Kavolių k., Uostiškių k., Šilutės r. detalusis planas 
nerengiamas 
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antžemines komunikacijas (tarnaujantis daiktas). 
Plotas - neužstatyta teritorijos dalis.  
208 - Servitutas - teisė naudoti požemines ir 
antžemines komunikacijas (tarnaujantis daiktas). 
Plotas - neužstatyta teritorijos dalis.  
(Teisė tiesti, aptarnauti, naudoti vėjo elektrinių 
parką aptarnaujančias požemines elektros kabelių 
linijas). 
203 - Kelio servitutas - teisė važiuoti transporto 
priemonėmis (tarnaujantis daiktas). Plotas - 
2077m².(Teisė įvažiuoti transporto priemonėmis į 
sklypą Nr.29). 
Kiti apribojimai: Elektros linijų apsaugos zonos; 
bendra jėgainių parko sanitarinės apsaugos zona; 
negalima gyvenamųjų namų statyba; ūkinė veikla 
nėra ribojama. 

Papildomieji teritorijos tvarkymo ir naudojimo 
režimo reikalavimai 

Nenustatoma. 

 
PRIVALOMIEJI TERITORIJOS TVARKYMO IR NAUDOJIMO REŽIMO REIKALAVIMAI 

 
SKLYPAS NR. 29 

Žemės sklypo pagrindinė tikslinė naudojimo 
paskirtis 

Kitos paskirties žemė 

Žemės sklypo naudojimo būdas Inžinerinės infrastrukturos teritorijos 
Žemės sklypo naudojimo pobūdis Susisiekimo ir inžinerinių komunikacijų 

aptarnavimo objektų statybos 
G kodas 6, C tp 10 
Indeksas 9, C I1 
Žemės sklypo plotas, m² 1500 
Leistinas statinio aukštis nuo žemės paviršiaus, m 200 
Leistinas žemės sklypo užstatymo tankis (%) 
 

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

Leistinas žemės sklypo užstatymo intensyvumas 
 

0.25 (visų pastatų bendro ploto santykis su sklypo 
plotu). 

Statinių statybos zona Nustatoma statybos vieta. Vėjo jėgainės centro 
koordinatė X = 6129803.89, Y = 353076.96. 

Statybos riba Nustatoma. 
Statubos linija Nenustatoma. 
Komunalinių ar vietinių inžinerinių tinklų ir pastatų 
šildymo sistemų prijungimo sąlygos 

Požeminėmis elektros kabelinėmis linijomis 
numatoma nuvesti į transformatorių pastotę, 
esančią Antšyšių k., Katyčių sen. Šilutės r. 

Susisiekimo sistemos organizavimas(transporto Įvažiavimas į sklypą planuojamas iš esamo vietinės 



„ŽEMĖS SKLYPŲ (kad. Nr. 8820/0003:88; 8820/0003:91; 8820/0003:105; 8820/0003:108; 8820/0003:114; 8820/0011:43; 8820/0011:91; 
8820/0011:99; 8820/0011:104; 8820/0011:113; 8820/0011:128; 8844/0006:90; 8877/0001:012; 8877/0001:68; 8877/0001:166; 8877/0001:167; 
8877/0001:168; 8877/0001:173; 8877/0001:175; 8877/0001:176; 8877/0001:177; 8877/0001:178; 8877/0001:186; 8877/0001:192; 
8877/0001:208; 8877/0001:226; 8877/0002:78; 8877/0002:123; 8877/0002:133; 8877/0002:134; 8877/0002:139; 8877/0003:162; 
8877/0003:163; 8877/0003:165; 8877/0009:187) Kūgelių k., Kanteriškių k., Jakštelių k., Vaitkaičių k., Meišlaukių k., Kavolių k., Stremenių k., 
Uostiškių k., Juknaičių sen., Usėnų sen., Šilutės r. DETALUSIS PLANAS“ 
 
Pastaba: žemės sklypams kad. Nr. 8820/0003:91; 8820/0011:128; 8844/0006:90; 8877/0001:012; 8877/0001:175; 8877/0001:208; 
8877/0002:123;  8877/0003:163; 8877/0009:187  Kanteriškių k., Vaitkaičių k.,  Meišlaukių k., Kavolių k., Uostiškių k., Šilutės r. detalusis planas 
nerengiamas 
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srautai, skersiniai gatvės važiuojamosios dalies 
profiliai) 

reikšmės žvyruoto kelio. 

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

Apribojimai.  
XXI. Žemės sklype įrengtos valstybei 
priklausančios melioracijos sistemos bei įrenginiai - 
1500 m². 
Nustatyti servitutai: 
103 - Kelio servitutas - teisė važiuoti transporto 
priemonėmis (viešpataujantis daiktas). Plotas - 
2077 m². (Teisė važiuoti transporto priemonėmis 
per sklypą Nr. 28). 
Kiti apribojimai: Elektros linijų apsaugos zonos; 
bendra jėgainių parko sanitarinės apsaugos zona; 
įvažiavimo vieta - nuo esamo vietinės reikšmės 
kelio. 

Papildomieji teritorijos tvarkymo ir naudojimo 
režimo reikalavimai 

Nenustatoma. 

 
PRIVALOMIEJI TERITORIJOS TVARKYMO IR NAUDOJIMO REŽIMO REIKALAVIMAI 

 
SKLYPAS NR. 30 

Žemės sklypo pagrindinė tikslinė naudojimo 
paskirtis 

Žemės ūkio paskirties žemė 

Žemės sklypo naudojimo būdas Kiti žemės ūkio paskirties žemės sklypai 
Žemės sklypo naudojimo pobūdis - 
G kodas 6, C tp1 
Indeksas 9, C Z4 
Žemės sklypo plotas, m² 43941 
Leistinas statinio aukštis nuo žemės paviršiaus, m - 
Leistinas žemės sklypo užstatymo tankis (%) 
 

- 

Leistinas žemės sklypo užstatymo intensyvumas 
 

- 

Statinių statybos zona - 
Statybos riba - 
Statubos linija - 
Komunalinių ar vietinių inžinerinių tinklų ir pastatų 
šildymo sistemų prijungimo sąlygos 

- 

Susisiekimo sistemos organizavimas(transporto 
srautai, skersiniai gatvės važiuojamosios dalies 
profiliai) 

Įvažiavimas į sklypą planuojamas iš esamo vietinės 
reikšmės žvyruoto kelio. 

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

Apribojimai.  
II. Kelių apsaugos zonos - 1740 m². 



„ŽEMĖS SKLYPŲ (kad. Nr. 8820/0003:88; 8820/0003:91; 8820/0003:105; 8820/0003:108; 8820/0003:114; 8820/0011:43; 8820/0011:91; 
8820/0011:99; 8820/0011:104; 8820/0011:113; 8820/0011:128; 8844/0006:90; 8877/0001:012; 8877/0001:68; 8877/0001:166; 8877/0001:167; 
8877/0001:168; 8877/0001:173; 8877/0001:175; 8877/0001:176; 8877/0001:177; 8877/0001:178; 8877/0001:186; 8877/0001:192; 
8877/0001:208; 8877/0001:226; 8877/0002:78; 8877/0002:123; 8877/0002:133; 8877/0002:134; 8877/0002:139; 8877/0003:162; 
8877/0003:163; 8877/0003:165; 8877/0009:187) Kūgelių k., Kanteriškių k., Jakštelių k., Vaitkaičių k., Meišlaukių k., Kavolių k., Stremenių k., 
Uostiškių k., Juknaičių sen., Usėnų sen., Šilutės r. DETALUSIS PLANAS“ 
 
Pastaba: žemės sklypams kad. Nr. 8820/0003:91; 8820/0011:128; 8844/0006:90; 8877/0001:012; 8877/0001:175; 8877/0001:208; 
8877/0002:123;  8877/0003:163; 8877/0009:187  Kanteriškių k., Vaitkaičių k.,  Meišlaukių k., Kavolių k., Uostiškių k., Šilutės r. detalusis planas 
nerengiamas 
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tvarka) XXI. Žemės sklype įrengtos valstybei 
priklausančios melioracijos sistemos bei įrenginiai - 
43941 m²; 
Nustatyti servitutai: 
206 - Servitutas - teisė tiesti požemines ir 
antžemines komunikacijas (tarnaujantis daiktas). 
Plotas - neužstatyta sklypo dalis.  
207-Servitutas - teisė aptarnauti požemines ir 
antžemines komunikacijas (tarnaujantis daiktas). 
Plotas - neužstatyta teritorijos dalis.  
208 - Servitutas - teisė naudoti požemines ir 
antžemines komunikacijas (tarnaujantis daiktas). 
Plotas - neužstatyta teritorijos dalis.  
(Teisė tiesti, aptarnauti, naudoti vėjo elektrinių 
parką aptarnaujančias požemines elektros kabelių 
linijas). 
203 - Kelio servitutas - teisė važiuoti transporto 
priemonėmis (tarnaujantis daiktas). Plotas - 1175 
m².(Teisė įvažiuoti transporto priemonėmis į sklypą 
Nr. 31). 
Kiti apribojimai: Elektros linijų apsaugos zonos; 
bendra jėgainių parko sanitarinės apsaugos zona; 
negalima gyvenamųjų namų statyba; ūkinė veikla 
nėra ribojama. 

Papildomieji teritorijos tvarkymo ir naudojimo 
režimo reikalavimai 

Nenustatoma. 

 
PRIVALOMIEJI TERITORIJOS TVARKYMO IR NAUDOJIMO REŽIMO REIKALAVIMAI 

 
SKLYPAS NR. 31 

Žemės sklypo pagrindinė tikslinė naudojimo 
paskirtis 

Kitos paskirties žemė 

Žemės sklypo naudojimo būdas Inžinerinės infrastrukturos teritorijos 
Žemės sklypo naudojimo pobūdis Susisiekimo ir inžinerinių komunikacijų 

aptarnavimo objektų statybos 
G kodas 6, C tp 10 
Indeksas 9, C I1 
Žemės sklypo plotas, m² 1500 
Leistinas statinio aukštis nuo žemės paviršiaus, m 200 
Leistinas žemės sklypo užstatymo tankis (%) 
 

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

Leistinas žemės sklypo užstatymo intensyvumas 
 

0.25 (visų pastatų bendro ploto santykis su sklypo 
plotu). 



„ŽEMĖS SKLYPŲ (kad. Nr. 8820/0003:88; 8820/0003:91; 8820/0003:105; 8820/0003:108; 8820/0003:114; 8820/0011:43; 8820/0011:91; 
8820/0011:99; 8820/0011:104; 8820/0011:113; 8820/0011:128; 8844/0006:90; 8877/0001:012; 8877/0001:68; 8877/0001:166; 8877/0001:167; 
8877/0001:168; 8877/0001:173; 8877/0001:175; 8877/0001:176; 8877/0001:177; 8877/0001:178; 8877/0001:186; 8877/0001:192; 
8877/0001:208; 8877/0001:226; 8877/0002:78; 8877/0002:123; 8877/0002:133; 8877/0002:134; 8877/0002:139; 8877/0003:162; 
8877/0003:163; 8877/0003:165; 8877/0009:187) Kūgelių k., Kanteriškių k., Jakštelių k., Vaitkaičių k., Meišlaukių k., Kavolių k., Stremenių k., 
Uostiškių k., Juknaičių sen., Usėnų sen., Šilutės r. DETALUSIS PLANAS“ 
 
Pastaba: žemės sklypams kad. Nr. 8820/0003:91; 8820/0011:128; 8844/0006:90; 8877/0001:012; 8877/0001:175; 8877/0001:208; 
8877/0002:123;  8877/0003:163; 8877/0009:187  Kanteriškių k., Vaitkaičių k.,  Meišlaukių k., Kavolių k., Uostiškių k., Šilutės r. detalusis planas 
nerengiamas 

 

077-DP-TD-1.1. 51 100 -  

Statinių statybos zona Nustatoma statybos vieta. Vėjo jėgainės centro 
koordinatė X = 6129452.00, Y = 353187.00. 

Statybos riba Nustatoma. 
Statubos linija Nenustatoma. 
Komunalinių ar vietinių inžinerinių tinklų ir pastatų 
šildymo sistemų prijungimo sąlygos 

Požeminėmis elektros kabelinėmis linijomis 
numatoma nuvesti į transformatorių pastotę, 
esančią Antšyšių k., Katyčių sen. Šilutės r. 

Susisiekimo sistemos organizavimas(transporto 
srautai, skersiniai gatvės važiuojamosios dalies 
profiliai) 

Įvažiavimas į sklypą planuojamas iš esamo vietinės 
reikšmės žvyruoto kelio. 

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

Apribojimai.  
XXI. Žemės sklype įrengtos valstybei 
priklausančios melioracijos sistemos bei įrenginiai - 
1500 m². 
Nustatyti servitutai: 
103 - Kelio servitutas - teisė važiuoti transporto 
priemonėmis (viešpataujantis daiktas). Plotas - 
1175 m². (Teisė važiuoti transporto priemonėmis 
per sklypą Nr. 30). 
Kiti apribojimai: Elektros linijų apsaugos zonos; 
bendra jėgainių parko sanitarinės apsaugos zona; 
įvažiavimo vieta - nuo esamo vietinės reikšmės 
kelio. 

Papildomieji teritorijos tvarkymo ir naudojimo 
režimo reikalavimai 

Nenustatoma. 

 
PRIVALOMIEJI TERITORIJOS TVARKYMO IR NAUDOJIMO REŽIMO REIKALAVIMAI 

 
SKLYPAS NR. 32 

Žemės sklypo pagrindinė tikslinė naudojimo 
paskirtis 

Žemės ūkio paskirties žemė 

Žemės sklypo naudojimo būdas Kiti žemės ūkio paskirties žemės sklypai 
Žemės sklypo naudojimo pobūdis - 
G kodas 6, C tp1 
Indeksas 9, C Z4 
Žemės sklypo plotas, m² 44965 
Leistinas statinio aukštis nuo žemės paviršiaus, m - 
Leistinas žemės sklypo užstatymo tankis (%) 
 

- 

Leistinas žemės sklypo užstatymo intensyvumas 
 

- 

Statinių statybos zona - 
Statybos riba - 



„ŽEMĖS SKLYPŲ (kad. Nr. 8820/0003:88; 8820/0003:91; 8820/0003:105; 8820/0003:108; 8820/0003:114; 8820/0011:43; 8820/0011:91; 
8820/0011:99; 8820/0011:104; 8820/0011:113; 8820/0011:128; 8844/0006:90; 8877/0001:012; 8877/0001:68; 8877/0001:166; 8877/0001:167; 
8877/0001:168; 8877/0001:173; 8877/0001:175; 8877/0001:176; 8877/0001:177; 8877/0001:178; 8877/0001:186; 8877/0001:192; 
8877/0001:208; 8877/0001:226; 8877/0002:78; 8877/0002:123; 8877/0002:133; 8877/0002:134; 8877/0002:139; 8877/0003:162; 
8877/0003:163; 8877/0003:165; 8877/0009:187) Kūgelių k., Kanteriškių k., Jakštelių k., Vaitkaičių k., Meišlaukių k., Kavolių k., Stremenių k., 
Uostiškių k., Juknaičių sen., Usėnų sen., Šilutės r. DETALUSIS PLANAS“ 
 
Pastaba: žemės sklypams kad. Nr. 8820/0003:91; 8820/0011:128; 8844/0006:90; 8877/0001:012; 8877/0001:175; 8877/0001:208; 
8877/0002:123;  8877/0003:163; 8877/0009:187  Kanteriškių k., Vaitkaičių k.,  Meišlaukių k., Kavolių k., Uostiškių k., Šilutės r. detalusis planas 
nerengiamas 

 

077-DP-TD-1.1. 52 100 -  

Statubos linija - 
Komunalinių ar vietinių inžinerinių tinklų ir pastatų 
šildymo sistemų prijungimo sąlygos 

- 

Susisiekimo sistemos organizavimas(transporto 
srautai, skersiniai gatvės važiuojamosios dalies 
profiliai) 

Įvažiavimas į sklypą planuojamas iš esamo vietinės 
reikšmės žvyruoto kelio. 

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

Apribojimai.  
II. Kelių apsaugos zonos - 2580 m². 
XXI. Žemės sklype įrengtos valstybei 
priklausančios melioracijos sistemos bei įrenginiai - 
44965 m²; 
Nustatyti servitutai: 
206 - Servitutas - teisė tiesti požemines ir 
antžemines komunikacijas (tarnaujantis daiktas). 
Plotas - neužstatyta sklypo dalis.  
207-Servitutas - teisė aptarnauti požemines ir 
antžemines komunikacijas (tarnaujantis daiktas). 
Plotas - neužstatyta teritorijos dalis.  
208 - Servitutas - teisė naudoti požemines ir 
antžemines komunikacijas (tarnaujantis daiktas). 
Plotas - neužstatyta teritorijos dalis.  
(Teisė tiesti, aptarnauti, naudoti vėjo elektrinių 
parką aptarnaujančias požemines elektros kabelių 
linijas). 
203 - Kelio servitutas - teisė važiuoti transporto 
priemonėmis (tarnaujantis daiktas). Plotas - 865 
m².(Teisė įvažiuoti transporto priemonėmis į sklypą 
Nr. 33). 
Kiti apribojimai: Elektros linijų apsaugos zonos; 
bendra jėgainių parko sanitarinės apsaugos zona; 
negalima gyvenamųjų namų statyba; ūkinė veikla 
nėra ribojama. 

Papildomieji teritorijos tvarkymo ir naudojimo 
režimo reikalavimai 

Nenustatoma. 

 
PRIVALOMIEJI TERITORIJOS TVARKYMO IR NAUDOJIMO REŽIMO REIKALAVIMAI 

 
SKLYPAS NR. 33 

Žemės sklypo pagrindinė tikslinė naudojimo 
paskirtis 

Kitos paskirties žemė 

Žemės sklypo naudojimo būdas Inžinerinės infrastrukturos teritorijos 
Žemės sklypo naudojimo pobūdis Susisiekimo ir inžinerinių komunikacijų 

aptarnavimo objektų statybos 



„ŽEMĖS SKLYPŲ (kad. Nr. 8820/0003:88; 8820/0003:91; 8820/0003:105; 8820/0003:108; 8820/0003:114; 8820/0011:43; 8820/0011:91; 
8820/0011:99; 8820/0011:104; 8820/0011:113; 8820/0011:128; 8844/0006:90; 8877/0001:012; 8877/0001:68; 8877/0001:166; 8877/0001:167; 
8877/0001:168; 8877/0001:173; 8877/0001:175; 8877/0001:176; 8877/0001:177; 8877/0001:178; 8877/0001:186; 8877/0001:192; 
8877/0001:208; 8877/0001:226; 8877/0002:78; 8877/0002:123; 8877/0002:133; 8877/0002:134; 8877/0002:139; 8877/0003:162; 
8877/0003:163; 8877/0003:165; 8877/0009:187) Kūgelių k., Kanteriškių k., Jakštelių k., Vaitkaičių k., Meišlaukių k., Kavolių k., Stremenių k., 
Uostiškių k., Juknaičių sen., Usėnų sen., Šilutės r. DETALUSIS PLANAS“ 
 
Pastaba: žemės sklypams kad. Nr. 8820/0003:91; 8820/0011:128; 8844/0006:90; 8877/0001:012; 8877/0001:175; 8877/0001:208; 
8877/0002:123;  8877/0003:163; 8877/0009:187  Kanteriškių k., Vaitkaičių k.,  Meišlaukių k., Kavolių k., Uostiškių k., Šilutės r. detalusis planas 
nerengiamas 

 

077-DP-TD-1.1. 53 100 -  

G kodas 6, C tp 10 
Indeksas 9, C I1 
Žemės sklypo plotas, m² 1500 
Leistinas statinio aukštis nuo žemės paviršiaus, m 200 
Leistinas žemės sklypo užstatymo tankis (%) 
 

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

Leistinas žemės sklypo užstatymo intensyvumas 
 

0.25 (visų pastatų bendro ploto santykis su sklypo 
plotu). 

Statinių statybos zona Nustatoma statybos vieta. Vėjo jėgainės centro 
koordinatė X = 6129753.00, Y = 353431.00. 

Statybos riba Nustatoma. 
Statubos linija Nenustatoma. 
Komunalinių ar vietinių inžinerinių tinklų ir pastatų 
šildymo sistemų prijungimo sąlygos 

Požeminėmis elektros kabelinėmis linijomis 
numatoma nuvesti į transformatorių pastotę, 
esančią Antšyšių k., Katyčių sen. Šilutės r. 

Susisiekimo sistemos organizavimas(transporto 
srautai, skersiniai gatvės važiuojamosios dalies 
profiliai) 

Įvažiavimas į sklypą planuojamas iš esamo vietinės 
reikšmės žvyruoto kelio. 

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

Apribojimai.  
XXI. Žemės sklype įrengtos valstybei 
priklausančios melioracijos sistemos bei įrenginiai - 
1500 m². 
Nustatyti servitutai: 
103 - Kelio servitutas - teisė važiuoti transporto 
priemonėmis (viešpataujantis daiktas). Plotas - 865 
m². (Teisė važiuoti transporto priemonėmis per 
sklypą Nr. 32). 
Kiti apribojimai: Elektros linijų apsaugos zonos; 
bendra jėgainių parko sanitarinės apsaugos zona; 
įvažiavimo vieta - nuo esamo vietinės reikšmės 
kelio. 

Papildomieji teritorijos tvarkymo ir naudojimo 
režimo reikalavimai 

Nenustatoma. 

 
PRIVALOMIEJI TERITORIJOS TVARKYMO IR NAUDOJIMO REŽIMO REIKALAVIMAI 

 
SKLYPAS NR. 34 

Žemės sklypo pagrindinė tikslinė naudojimo 
paskirtis 

Žemės ūkio paskirties žemė 

Žemės sklypo naudojimo būdas Kiti žemės ūkio paskirties žemės sklypai 
Žemės sklypo naudojimo pobūdis - 
G kodas 6, C tp1 
Indeksas 9, C Z4 



„ŽEMĖS SKLYPŲ (kad. Nr. 8820/0003:88; 8820/0003:91; 8820/0003:105; 8820/0003:108; 8820/0003:114; 8820/0011:43; 8820/0011:91; 
8820/0011:99; 8820/0011:104; 8820/0011:113; 8820/0011:128; 8844/0006:90; 8877/0001:012; 8877/0001:68; 8877/0001:166; 8877/0001:167; 
8877/0001:168; 8877/0001:173; 8877/0001:175; 8877/0001:176; 8877/0001:177; 8877/0001:178; 8877/0001:186; 8877/0001:192; 
8877/0001:208; 8877/0001:226; 8877/0002:78; 8877/0002:123; 8877/0002:133; 8877/0002:134; 8877/0002:139; 8877/0003:162; 
8877/0003:163; 8877/0003:165; 8877/0009:187) Kūgelių k., Kanteriškių k., Jakštelių k., Vaitkaičių k., Meišlaukių k., Kavolių k., Stremenių k., 
Uostiškių k., Juknaičių sen., Usėnų sen., Šilutės r. DETALUSIS PLANAS“ 
 
Pastaba: žemės sklypams kad. Nr. 8820/0003:91; 8820/0011:128; 8844/0006:90; 8877/0001:012; 8877/0001:175; 8877/0001:208; 
8877/0002:123;  8877/0003:163; 8877/0009:187  Kanteriškių k., Vaitkaičių k.,  Meišlaukių k., Kavolių k., Uostiškių k., Šilutės r. detalusis planas 
nerengiamas 

 

077-DP-TD-1.1. 54 100 -  

Žemės sklypo plotas, m² 15337 
Leistinas statinio aukštis nuo žemės paviršiaus, m - 
Leistinas žemės sklypo užstatymo tankis (%) 
 

- 

Leistinas žemės sklypo užstatymo intensyvumas 
 

- 

Statinių statybos zona - 
Statybos riba - 
Statubos linija - 
Komunalinių ar vietinių inžinerinių tinklų ir pastatų 
šildymo sistemų prijungimo sąlygos 

- 

Susisiekimo sistemos organizavimas(transporto 
srautai, skersiniai gatvės važiuojamosios dalies 
profiliai) 

Įvažiavimas į sklypą planuojamas iš esamo vietinės 
reikšmės žvyruoto kelio. 

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

Apribojimai.  
II. Kelių apsaugos zonos - 580 m². 
XXI. Žemės sklype įrengtos valstybei 
priklausančios melioracijos sistemos bei įrenginiai - 
15337 m²; 
Nustatyti servitutai: 
206 - Servitutas - teisė tiesti požemines ir 
antžemines komunikacijas (tarnaujantis daiktas). 
Plotas - neužstatyta sklypo dalis.  
207-Servitutas - teisė aptarnauti požemines ir 
antžemines komunikacijas (tarnaujantis daiktas). 
Plotas - neužstatyta teritorijos dalis.  
208 - Servitutas - teisė naudoti požemines ir 
antžemines komunikacijas (tarnaujantis daiktas). 
Plotas - neužstatyta teritorijos dalis.  
(Teisė tiesti, aptarnauti, naudoti vėjo elektrinių 
parką aptarnaujančias požemines elektros kabelių 
linijas). 
203 - Kelio servitutas - teisė važiuoti transporto 
priemonėmis (tarnaujantis daiktas). Plotas - 1115 
m².(Teisė įvažiuoti transporto priemonėmis į sklypą 
Nr. 35). 
Kiti apribojimai: Elektros linijų apsaugos zonos; 
bendra jėgainių parko sanitarinės apsaugos zona; 
negalima gyvenamųjų namų statyba; ūkinė veikla 
nėra ribojama. 

Papildomieji teritorijos tvarkymo ir naudojimo 
režimo reikalavimai 

Nenustatoma. 

 



„ŽEMĖS SKLYPŲ (kad. Nr. 8820/0003:88; 8820/0003:91; 8820/0003:105; 8820/0003:108; 8820/0003:114; 8820/0011:43; 8820/0011:91; 
8820/0011:99; 8820/0011:104; 8820/0011:113; 8820/0011:128; 8844/0006:90; 8877/0001:012; 8877/0001:68; 8877/0001:166; 8877/0001:167; 
8877/0001:168; 8877/0001:173; 8877/0001:175; 8877/0001:176; 8877/0001:177; 8877/0001:178; 8877/0001:186; 8877/0001:192; 
8877/0001:208; 8877/0001:226; 8877/0002:78; 8877/0002:123; 8877/0002:133; 8877/0002:134; 8877/0002:139; 8877/0003:162; 
8877/0003:163; 8877/0003:165; 8877/0009:187) Kūgelių k., Kanteriškių k., Jakštelių k., Vaitkaičių k., Meišlaukių k., Kavolių k., Stremenių k., 
Uostiškių k., Juknaičių sen., Usėnų sen., Šilutės r. DETALUSIS PLANAS“ 
 
Pastaba: žemės sklypams kad. Nr. 8820/0003:91; 8820/0011:128; 8844/0006:90; 8877/0001:012; 8877/0001:175; 8877/0001:208; 
8877/0002:123;  8877/0003:163; 8877/0009:187  Kanteriškių k., Vaitkaičių k.,  Meišlaukių k., Kavolių k., Uostiškių k., Šilutės r. detalusis planas 
nerengiamas 

 

077-DP-TD-1.1. 55 100 -  

PRIVALOMIEJI TERITORIJOS TVARKYMO IR NAUDOJIMO REŽIMO REIKALAVIMAI 
 

SKLYPAS NR. 35 
Žemės sklypo pagrindinė tikslinė naudojimo 
paskirtis 

Kitos paskirties žemė 

Žemės sklypo naudojimo būdas Inžinerinės infrastrukturos teritorijos 
Žemės sklypo naudojimo pobūdis Susisiekimo ir inžinerinių komunikacijų 

aptarnavimo objektų statybos 
G kodas 6, C tp 10 
Indeksas 9, C I1 
Žemės sklypo plotas, m² 1500 
Leistinas statinio aukštis nuo žemės paviršiaus, m 200 
Leistinas žemės sklypo užstatymo tankis (%) 
 

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

Leistinas žemės sklypo užstatymo intensyvumas 
 

0.25 (visų pastatų bendro ploto santykis su sklypo 
plotu). 

Statinių statybos zona Nustatoma statybos vieta. Vėjo jėgainės centro 
koordinatė X = 6129557.09, Y = 353706.93. 

Statybos riba Nustatoma. 
Statubos linija Nenustatoma. 
Komunalinių ar vietinių inžinerinių tinklų ir pastatų 
šildymo sistemų prijungimo sąlygos 

Požeminėmis elektros kabelinėmis linijomis 
numatoma nuvesti į transformatorių pastotę, 
esančią Antšyšių k., Katyčių sen. Šilutės r. 

Susisiekimo sistemos organizavimas(transporto 
srautai, skersiniai gatvės važiuojamosios dalies 
profiliai) 

Įvažiavimas į sklypą planuojamas iš esamo vietinės 
reikšmės žvyruoto kelio. 

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

Apribojimai.  
XXI. Žemės sklype įrengtos valstybei 
priklausančios melioracijos sistemos bei įrenginiai - 
1500 m². 
Nustatyti servitutai: 
103 - Kelio servitutas - teisė važiuoti transporto 
priemonėmis (viešpataujantis daiktas). Plotas - 
1115 m². (Teisė važiuoti transporto priemonėmis 
per sklypą Nr. 34). 
Kiti apribojimai: Elektros linijų apsaugos zonos; 
bendra jėgainių parko sanitarinės apsaugos zona; 
įvažiavimo vieta - nuo esamo vietinės reikšmės 
kelio. 

Papildomieji teritorijos tvarkymo ir naudojimo 
režimo reikalavimai 

Nenustatoma. 

 
PRIVALOMIEJI TERITORIJOS TVARKYMO IR NAUDOJIMO REŽIMO REIKALAVIMAI 



„ŽEMĖS SKLYPŲ (kad. Nr. 8820/0003:88; 8820/0003:91; 8820/0003:105; 8820/0003:108; 8820/0003:114; 8820/0011:43; 8820/0011:91; 
8820/0011:99; 8820/0011:104; 8820/0011:113; 8820/0011:128; 8844/0006:90; 8877/0001:012; 8877/0001:68; 8877/0001:166; 8877/0001:167; 
8877/0001:168; 8877/0001:173; 8877/0001:175; 8877/0001:176; 8877/0001:177; 8877/0001:178; 8877/0001:186; 8877/0001:192; 
8877/0001:208; 8877/0001:226; 8877/0002:78; 8877/0002:123; 8877/0002:133; 8877/0002:134; 8877/0002:139; 8877/0003:162; 
8877/0003:163; 8877/0003:165; 8877/0009:187) Kūgelių k., Kanteriškių k., Jakštelių k., Vaitkaičių k., Meišlaukių k., Kavolių k., Stremenių k., 
Uostiškių k., Juknaičių sen., Usėnų sen., Šilutės r. DETALUSIS PLANAS“ 
 
Pastaba: žemės sklypams kad. Nr. 8820/0003:91; 8820/0011:128; 8844/0006:90; 8877/0001:012; 8877/0001:175; 8877/0001:208; 
8877/0002:123;  8877/0003:163; 8877/0009:187  Kanteriškių k., Vaitkaičių k.,  Meišlaukių k., Kavolių k., Uostiškių k., Šilutės r. detalusis planas 
nerengiamas 

 

077-DP-TD-1.1. 56 100 -  

 
SKLYPAS NR. 38 

Žemės sklypo pagrindinė tikslinė naudojimo 
paskirtis 

Žemės ūkio paskirties žemė 

Žemės sklypo naudojimo būdas Kiti žemės ūkio paskirties žemės sklypai 
Žemės sklypo naudojimo pobūdis - 
G kodas 6, C tp1 
Indeksas 9, C Z4 
Žemės sklypo plotas, m² 56471 
Leistinas statinio aukštis nuo žemės paviršiaus, m - 
Leistinas žemės sklypo užstatymo tankis (%) 
 

- 

Leistinas žemės sklypo užstatymo intensyvumas 
 

- 

Statinių statybos zona - 
Statybos riba - 
Statubos linija - 
Komunalinių ar vietinių inžinerinių tinklų ir pastatų 
šildymo sistemų prijungimo sąlygos 

- 

Susisiekimo sistemos organizavimas(transporto 
srautai, skersiniai gatvės važiuojamosios dalies 
profiliai) 

Įvažiavimas į sklypą planuojamas iš esamo vietinės 
reikšmės žvyruoto kelio. 

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

Apribojimai. 
II. Kelių apsaugos zonos - 2327 m². 
XXI. Žemės sklype įrengtos valstybei 
priklausančios melioracijos sistemos bei įrenginiai - 
65471 m². 
VI. Elektros linijų apsaugos zonos - 1929 m². 
Nustatyti servitutai: 
206 - Servitutas - teisė tiesti požemines ir 
antžemines komunikacijas (tarnaujantis daiktas). 
Plotas - neužstatyta sklypo dalis.  
207-Servitutas - teisė aptarnauti požemines ir 
antžemines komunikacijas (tarnaujantis daiktas). 
Plotas - neužstatyta teritorijos dalis.  
208 - Servitutas - teisė naudoti požemines ir 
antžemines komunikacijas (tarnaujantis daiktas). 
Plotas - neužstatyta teritorijos dalis.  
(Teisė tiesti, aptarnauti, naudoti vėjo elektrinių 
parką aptarnaujančias požemines elektros kabelių 
linijas). 
203 - Kelio servitutas - teisė važiuoti transporto 
priemonėmis (tarnaujantis daiktas). Plotas - 218 



„ŽEMĖS SKLYPŲ (kad. Nr. 8820/0003:88; 8820/0003:91; 8820/0003:105; 8820/0003:108; 8820/0003:114; 8820/0011:43; 8820/0011:91; 
8820/0011:99; 8820/0011:104; 8820/0011:113; 8820/0011:128; 8844/0006:90; 8877/0001:012; 8877/0001:68; 8877/0001:166; 8877/0001:167; 
8877/0001:168; 8877/0001:173; 8877/0001:175; 8877/0001:176; 8877/0001:177; 8877/0001:178; 8877/0001:186; 8877/0001:192; 
8877/0001:208; 8877/0001:226; 8877/0002:78; 8877/0002:123; 8877/0002:133; 8877/0002:134; 8877/0002:139; 8877/0003:162; 
8877/0003:163; 8877/0003:165; 8877/0009:187) Kūgelių k., Kanteriškių k., Jakštelių k., Vaitkaičių k., Meišlaukių k., Kavolių k., Stremenių k., 
Uostiškių k., Juknaičių sen., Usėnų sen., Šilutės r. DETALUSIS PLANAS“ 
 
Pastaba: žemės sklypams kad. Nr. 8820/0003:91; 8820/0011:128; 8844/0006:90; 8877/0001:012; 8877/0001:175; 8877/0001:208; 
8877/0002:123;  8877/0003:163; 8877/0009:187  Kanteriškių k., Vaitkaičių k.,  Meišlaukių k., Kavolių k., Uostiškių k., Šilutės r. detalusis planas 
nerengiamas 

 

077-DP-TD-1.1. 57 100 -  

m².(Teisė įvažiuoti transporto priemonėmis į sklypą 
Nr. 39). 
Kiti apribojimai: Elektros linijų apsaugos zonos; 
bendra jėgainių parko sanitarinės apsaugos zona; 
negalima gyvenamųjų namų statyba; ūkinė veikla 
nėra ribojama. 

Papildomieji teritorijos tvarkymo ir naudojimo 
režimo reikalavimai 

Nenustatoma. 

 
PRIVALOMIEJI TERITORIJOS TVARKYMO IR NAUDOJIMO REŽIMO REIKALAVIMAI 

 
SKLYPAS NR. 39 

Žemės sklypo pagrindinė tikslinė naudojimo 
paskirtis 

Kitos paskirties žemė 

Žemės sklypo naudojimo būdas Inžinerinės infrastrukturos teritorijos 
Žemės sklypo naudojimo pobūdis Susisiekimo ir inžinerinių komunikacijų 

aptarnavimo objektų statybos 
G kodas 6, C tp 10 
Indeksas 9, C I1 
Žemės sklypo plotas, m² 1500 
Leistinas statinio aukštis nuo žemės paviršiaus, m 200 
Leistinas žemės sklypo užstatymo tankis (%) 
 

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

Leistinas žemės sklypo užstatymo intensyvumas 
 

0.25 (visų pastatų bendro ploto santykis su sklypo 
plotu). 

Statinių statybos zona Nustatoma statybos vieta. Vėjo jėgainės centro 
koordinatė X = 6128475.00, Y = 354188.00. 

Statybos riba Nustatoma. 
Statubos linija Nenustatoma. 
Komunalinių ar vietinių inžinerinių tinklų ir pastatų 
šildymo sistemų prijungimo sąlygos 

Požeminėmis elektros kabelinėmis linijomis 
numatoma nuvesti į transformatorių pastotę, 
esančią Antšyšių k., Katyčių sen. Šilutės r. 

Susisiekimo sistemos organizavimas(transporto 
srautai, skersiniai gatvės važiuojamosios dalies 
profiliai) 

Įvažiavimas į sklypą planuojamas iš esamo vietinės 
reikšmės žvyruoto kelio. 

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

Apribojimai.  
XXI. Žemės sklype įrengtos valstybei 
priklausančios melioracijos sistemos bei įrenginiai - 
1500 m². 
Nustatyti servitutai: 
103 - Kelio servitutas - teisė važiuoti transporto 
priemonėmis (viešpataujantis daiktas). Plotas - 218 
m². (Teisė važiuoti transporto priemonėmis per 



„ŽEMĖS SKLYPŲ (kad. Nr. 8820/0003:88; 8820/0003:91; 8820/0003:105; 8820/0003:108; 8820/0003:114; 8820/0011:43; 8820/0011:91; 
8820/0011:99; 8820/0011:104; 8820/0011:113; 8820/0011:128; 8844/0006:90; 8877/0001:012; 8877/0001:68; 8877/0001:166; 8877/0001:167; 
8877/0001:168; 8877/0001:173; 8877/0001:175; 8877/0001:176; 8877/0001:177; 8877/0001:178; 8877/0001:186; 8877/0001:192; 
8877/0001:208; 8877/0001:226; 8877/0002:78; 8877/0002:123; 8877/0002:133; 8877/0002:134; 8877/0002:139; 8877/0003:162; 
8877/0003:163; 8877/0003:165; 8877/0009:187) Kūgelių k., Kanteriškių k., Jakštelių k., Vaitkaičių k., Meišlaukių k., Kavolių k., Stremenių k., 
Uostiškių k., Juknaičių sen., Usėnų sen., Šilutės r. DETALUSIS PLANAS“ 
 
Pastaba: žemės sklypams kad. Nr. 8820/0003:91; 8820/0011:128; 8844/0006:90; 8877/0001:012; 8877/0001:175; 8877/0001:208; 
8877/0002:123;  8877/0003:163; 8877/0009:187  Kanteriškių k., Vaitkaičių k.,  Meišlaukių k., Kavolių k., Uostiškių k., Šilutės r. detalusis planas 
nerengiamas 
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sklypą Nr. 38). 
Kiti apribojimai: Elektros linijų apsaugos zonos; 
bendra jėgainių parko sanitarinės apsaugos zona; 
įvažiavimo vieta - nuo esamo vietinės reikšmės 
kelio. 

Papildomieji teritorijos tvarkymo ir naudojimo 
režimo reikalavimai 

Nenustatoma. 

 
PRIVALOMIEJI TERITORIJOS TVARKYMO IR NAUDOJIMO REŽIMO REIKALAVIMAI 

 
SKLYPAS NR. 40 

Žemės sklypo pagrindinė tikslinė naudojimo 
paskirtis 

Žemės ūkio paskirties žemė 

Žemės sklypo naudojimo būdas Kiti žemės ūkio paskirties žemės sklypai 
Žemės sklypo naudojimo pobūdis - 
G kodas 6, C tp1 
Indeksas 9, C Z4 
Žemės sklypo plotas, m² 59074 
Leistinas statinio aukštis nuo žemės paviršiaus, m - 
Leistinas žemės sklypo užstatymo tankis (%) 
 

- 

Leistinas žemės sklypo užstatymo intensyvumas 
 

- 

Statinių statybos zona - 
Statybos riba - 
Statubos linija - 
Komunalinių ar vietinių inžinerinių tinklų ir pastatų 
šildymo sistemų prijungimo sąlygos 

- 

Susisiekimo sistemos organizavimas(transporto 
srautai, skersiniai gatvės važiuojamosios dalies 
profiliai) 

Įvažiavimas į sklypą planuojamas iš esamo vietinės 
reikšmės žvyruoto kelio. 

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

Apribojimai. 
II. Kelių apsaugos zonos - 3797 m². 
XXI. Žemės sklype įrengtos valstybei 
priklausančios melioracijos sistemos bei įrenginiai - 
59074 m². 
Nustatyti servitutai: 
206 - Servitutas - teisė tiesti požemines ir 
antžemines komunikacijas (tarnaujantis daiktas). 
Plotas - neužstatyta sklypo dalis.  
207-Servitutas - teisė aptarnauti požemines ir 
antžemines komunikacijas (tarnaujantis daiktas). 
Plotas - neužstatyta teritorijos dalis.  



„ŽEMĖS SKLYPŲ (kad. Nr. 8820/0003:88; 8820/0003:91; 8820/0003:105; 8820/0003:108; 8820/0003:114; 8820/0011:43; 8820/0011:91; 
8820/0011:99; 8820/0011:104; 8820/0011:113; 8820/0011:128; 8844/0006:90; 8877/0001:012; 8877/0001:68; 8877/0001:166; 8877/0001:167; 
8877/0001:168; 8877/0001:173; 8877/0001:175; 8877/0001:176; 8877/0001:177; 8877/0001:178; 8877/0001:186; 8877/0001:192; 
8877/0001:208; 8877/0001:226; 8877/0002:78; 8877/0002:123; 8877/0002:133; 8877/0002:134; 8877/0002:139; 8877/0003:162; 
8877/0003:163; 8877/0003:165; 8877/0009:187) Kūgelių k., Kanteriškių k., Jakštelių k., Vaitkaičių k., Meišlaukių k., Kavolių k., Stremenių k., 
Uostiškių k., Juknaičių sen., Usėnų sen., Šilutės r. DETALUSIS PLANAS“ 
 
Pastaba: žemės sklypams kad. Nr. 8820/0003:91; 8820/0011:128; 8844/0006:90; 8877/0001:012; 8877/0001:175; 8877/0001:208; 
8877/0002:123;  8877/0003:163; 8877/0009:187  Kanteriškių k., Vaitkaičių k.,  Meišlaukių k., Kavolių k., Uostiškių k., Šilutės r. detalusis planas 
nerengiamas 
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208 - Servitutas - teisė naudoti požemines ir 
antžemines komunikacijas (tarnaujantis daiktas). 
Plotas - neužstatyta teritorijos dalis.  
(Teisė tiesti, aptarnauti, naudoti vėjo elektrinių 
parką aptarnaujančias požemines elektros kabelių 
linijas). 
203 - Kelio servitutas - teisė važiuoti transporto 
priemonėmis (tarnaujantis daiktas). Plotas - 496 
m².(Teisė įvažiuoti transporto priemonėmis į sklypą 
Nr. 41). 
Kiti apribojimai: Elektros linijų apsaugos zonos; 
bendra jėgainių parko sanitarinės apsaugos zona; 
negalima gyvenamųjų namų statyba; ūkinė veikla 
nėra ribojama. 

Papildomieji teritorijos tvarkymo ir naudojimo 
režimo reikalavimai 

Nenustatoma. 

 
PRIVALOMIEJI TERITORIJOS TVARKYMO IR NAUDOJIMO REŽIMO REIKALAVIMAI 

 
SKLYPAS NR. 41 

Žemės sklypo pagrindinė tikslinė naudojimo 
paskirtis 

Kitos paskirties žemė 

Žemės sklypo naudojimo būdas Inžinerinės infrastrukturos teritorijos 
Žemės sklypo naudojimo pobūdis Susisiekimo ir inžinerinių komunikacijų 

aptarnavimo objektų statybos 
G kodas 6, C tp 10 
Indeksas 9, C I1 
Žemės sklypo plotas, m² 1500 
Leistinas statinio aukštis nuo žemės paviršiaus, m 200 
Leistinas žemės sklypo užstatymo tankis (%) 
 

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

Leistinas žemės sklypo užstatymo intensyvumas 
 

0.25 (visų pastatų bendro ploto santykis su sklypo 
plotu). 

Statinių statybos zona Nustatoma statybos vieta. Vėjo jėgainės centro 
koordinatė X = 6127757.98, Y = 353955.23. 

Statybos riba Nustatoma. 
Statubos linija Nenustatoma. 
Komunalinių ar vietinių inžinerinių tinklų ir pastatų 
šildymo sistemų prijungimo sąlygos 

Požeminėmis elektros kabelinėmis linijomis 
numatoma nuvesti į transformatorių pastotę, 
esančią Antšyšių k., Katyčių sen. Šilutės r. 

Susisiekimo sistemos organizavimas(transporto 
srautai, skersiniai gatvės važiuojamosios dalies 
profiliai) 

Įvažiavimas į sklypą planuojamas iš esamo vietinės 
reikšmės žvyruoto kelio. 



„ŽEMĖS SKLYPŲ (kad. Nr. 8820/0003:88; 8820/0003:91; 8820/0003:105; 8820/0003:108; 8820/0003:114; 8820/0011:43; 8820/0011:91; 
8820/0011:99; 8820/0011:104; 8820/0011:113; 8820/0011:128; 8844/0006:90; 8877/0001:012; 8877/0001:68; 8877/0001:166; 8877/0001:167; 
8877/0001:168; 8877/0001:173; 8877/0001:175; 8877/0001:176; 8877/0001:177; 8877/0001:178; 8877/0001:186; 8877/0001:192; 
8877/0001:208; 8877/0001:226; 8877/0002:78; 8877/0002:123; 8877/0002:133; 8877/0002:134; 8877/0002:139; 8877/0003:162; 
8877/0003:163; 8877/0003:165; 8877/0009:187) Kūgelių k., Kanteriškių k., Jakštelių k., Vaitkaičių k., Meišlaukių k., Kavolių k., Stremenių k., 
Uostiškių k., Juknaičių sen., Usėnų sen., Šilutės r. DETALUSIS PLANAS“ 
 
Pastaba: žemės sklypams kad. Nr. 8820/0003:91; 8820/0011:128; 8844/0006:90; 8877/0001:012; 8877/0001:175; 8877/0001:208; 
8877/0002:123;  8877/0003:163; 8877/0009:187  Kanteriškių k., Vaitkaičių k.,  Meišlaukių k., Kavolių k., Uostiškių k., Šilutės r. detalusis planas 
nerengiamas 
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Servitutai(teisė į svetimą žemės sklypą ar jo dalį 
suteikiama naudotis Žemės įstatymo nustatyta 
tvarka) 

Apribojimai.  
XXI. Žemės sklype įrengtos valstybei 
priklausančios melioracijos sistemos bei įrenginiai - 
1500 m². 
Nustatyti servitutai: 
103 - Kelio servitutas - teisė važiuoti transporto 
priemonėmis (viešpataujantis daiktas). Plotas - 496 
m². (Teisė važiuoti transporto priemonėmis per 
sklypą Nr. 40). 
Kiti apribojimai: Elektros linijų apsaugos zonos; 
bendra jėgainių parko sanitarinės apsaugos zona; 
įvažiavimo vieta - nuo esamo vietinės reikšmės 
kelio. 

Papildomieji teritorijos tvarkymo ir naudojimo 
režimo reikalavimai 

Nenustatoma. 

 
PRIVALOMIEJI TERITORIJOS TVARKYMO IR NAUDOJIMO REŽIMO REIKALAVIMAI 

 
SKLYPAS NR. 42 

Žemės sklypo pagrindinė tikslinė naudojimo 
paskirtis 

Žemės ūkio paskirties žemė 

Žemės sklypo naudojimo būdas Kiti žemės ūkio paskirties žemės sklypai 
Žemės sklypo naudojimo pobūdis - 
G kodas 6, C tp1 
Indeksas 9, C Z4 
Žemės sklypo plotas, m² 39384 
Leistinas statinio aukštis nuo žemės paviršiaus, m - 
Leistinas žemės sklypo užstatymo tankis (%) 
 

- 

Leistinas žemės sklypo užstatymo intensyvumas 
 

- 

Statinių statybos zona - 
Statybos riba - 
Statubos linija - 
Komunalinių ar vietinių inžinerinių tinklų ir pastatų 
šildymo sistemų prijungimo sąlygos 

- 

Susisiekimo sistemos organizavimas(transporto 
srautai, skersiniai gatvės važiuojamosios dalies 
profiliai) 

Įvažiavimas į sklypą planuojamas iš esamo vietinės 
reikšmės žvyruoto kelio. 

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

Apribojimai. 
II. Kelių apsaugos zonos - 2107 m². 
XXI. Žemės sklype įrengtos valstybei 
priklausančios melioracijos sistemos bei įrenginiai - 



„ŽEMĖS SKLYPŲ (kad. Nr. 8820/0003:88; 8820/0003:91; 8820/0003:105; 8820/0003:108; 8820/0003:114; 8820/0011:43; 8820/0011:91; 
8820/0011:99; 8820/0011:104; 8820/0011:113; 8820/0011:128; 8844/0006:90; 8877/0001:012; 8877/0001:68; 8877/0001:166; 8877/0001:167; 
8877/0001:168; 8877/0001:173; 8877/0001:175; 8877/0001:176; 8877/0001:177; 8877/0001:178; 8877/0001:186; 8877/0001:192; 
8877/0001:208; 8877/0001:226; 8877/0002:78; 8877/0002:123; 8877/0002:133; 8877/0002:134; 8877/0002:139; 8877/0003:162; 
8877/0003:163; 8877/0003:165; 8877/0009:187) Kūgelių k., Kanteriškių k., Jakštelių k., Vaitkaičių k., Meišlaukių k., Kavolių k., Stremenių k., 
Uostiškių k., Juknaičių sen., Usėnų sen., Šilutės r. DETALUSIS PLANAS“ 
 
Pastaba: žemės sklypams kad. Nr. 8820/0003:91; 8820/0011:128; 8844/0006:90; 8877/0001:012; 8877/0001:175; 8877/0001:208; 
8877/0002:123;  8877/0003:163; 8877/0009:187  Kanteriškių k., Vaitkaičių k.,  Meišlaukių k., Kavolių k., Uostiškių k., Šilutės r. detalusis planas 
nerengiamas 

 

077-DP-TD-1.1. 61 100 -  

38627 m². 
XXIX. Vandens telkinių apsaugos juostos ir zonos - 
757 m². 
VI. Elektros linijų apsaugos zonos - 3847 m². 
Nustatyti servitutai: 
206 - Servitutas - teisė tiesti požemines ir 
antžemines komunikacijas (tarnaujantis daiktas). 
Plotas - neužstatyta sklypo dalis.  
207-Servitutas - teisė aptarnauti požemines ir 
antžemines komunikacijas (tarnaujantis daiktas). 
Plotas - neužstatyta teritorijos dalis.  
208 - Servitutas - teisė naudoti požemines ir 
antžemines komunikacijas (tarnaujantis daiktas). 
Plotas - neužstatyta teritorijos dalis.  
(Teisė tiesti, aptarnauti, naudoti vėjo elektrinių 
parką aptarnaujančias požemines elektros kabelių 
linijas). 
203 - Kelio servitutas - teisė važiuoti transporto 
priemonėmis (tarnaujantis daiktas). Plotas - 387 
m².(Teisė įvažiuoti transporto priemonėmis į sklypą 
Nr. 43). 
Kiti apribojimai: Elektros linijų apsaugos zonos; 
bendra jėgainių parko sanitarinės apsaugos zona; 
negalima gyvenamųjų namų statyba; ūkinė veikla 
nėra ribojama. 

Papildomieji teritorijos tvarkymo ir naudojimo 
režimo reikalavimai 

Nenustatoma. 

 
PRIVALOMIEJI TERITORIJOS TVARKYMO IR NAUDOJIMO REŽIMO REIKALAVIMAI 

 
SKLYPAS NR. 43 

Žemės sklypo pagrindinė tikslinė naudojimo 
paskirtis 

Kitos paskirties žemė 

Žemės sklypo naudojimo būdas Inžinerinės infrastrukturos teritorijos 
Žemės sklypo naudojimo pobūdis Susisiekimo ir inžinerinių komunikacijų 

aptarnavimo objektų statybos 
G kodas 6, C tp 10 
Indeksas 9, C I1 
Žemės sklypo plotas, m² 1500 
Leistinas statinio aukštis nuo žemės paviršiaus, m 200 
Leistinas žemės sklypo užstatymo tankis (%) 
 

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

Leistinas žemės sklypo užstatymo intensyvumas 0.25 (visų pastatų bendro ploto santykis su sklypo 



„ŽEMĖS SKLYPŲ (kad. Nr. 8820/0003:88; 8820/0003:91; 8820/0003:105; 8820/0003:108; 8820/0003:114; 8820/0011:43; 8820/0011:91; 
8820/0011:99; 8820/0011:104; 8820/0011:113; 8820/0011:128; 8844/0006:90; 8877/0001:012; 8877/0001:68; 8877/0001:166; 8877/0001:167; 
8877/0001:168; 8877/0001:173; 8877/0001:175; 8877/0001:176; 8877/0001:177; 8877/0001:178; 8877/0001:186; 8877/0001:192; 
8877/0001:208; 8877/0001:226; 8877/0002:78; 8877/0002:123; 8877/0002:133; 8877/0002:134; 8877/0002:139; 8877/0003:162; 
8877/0003:163; 8877/0003:165; 8877/0009:187) Kūgelių k., Kanteriškių k., Jakštelių k., Vaitkaičių k., Meišlaukių k., Kavolių k., Stremenių k., 
Uostiškių k., Juknaičių sen., Usėnų sen., Šilutės r. DETALUSIS PLANAS“ 
 
Pastaba: žemės sklypams kad. Nr. 8820/0003:91; 8820/0011:128; 8844/0006:90; 8877/0001:012; 8877/0001:175; 8877/0001:208; 
8877/0002:123;  8877/0003:163; 8877/0009:187  Kanteriškių k., Vaitkaičių k.,  Meišlaukių k., Kavolių k., Uostiškių k., Šilutės r. detalusis planas 
nerengiamas 
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 plotu). 
Statinių statybos zona Nustatoma statybos vieta. Vėjo jėgainės centro 

koordinatė X = 6127885.00, Y = 354388.00. 
Statybos riba Nustatoma. 
Statubos linija Nenustatoma. 
Komunalinių ar vietinių inžinerinių tinklų ir pastatų 
šildymo sistemų prijungimo sąlygos 

Požeminėmis elektros kabelinėmis linijomis 
numatoma nuvesti į transformatorių pastotę, 
esančią Antšyšių k., Katyčių sen. Šilutės r. 

Susisiekimo sistemos organizavimas(transporto 
srautai, skersiniai gatvės važiuojamosios dalies 
profiliai) 

Įvažiavimas į sklypą planuojamas iš esamo vietinės 
reikšmės žvyruoto kelio. 

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

Apribojimai.  
XXI. Žemės sklype įrengtos valstybei 
priklausančios melioracijos sistemos bei įrenginiai - 
1500 m². 
Nustatyti servitutai: 
103 - Kelio servitutas - teisė važiuoti transporto 
priemonėmis (viešpataujantis daiktas). Plotas - 387 
m². (Teisė važiuoti transporto priemonėmis per 
sklypą Nr. 42). 
Kiti apribojimai: Elektros linijų apsaugos zonos; 
bendra jėgainių parko sanitarinės apsaugos zona; 
įvažiavimo vieta - nuo esamo vietinės reikšmės 
kelio. 

Papildomieji teritorijos tvarkymo ir naudojimo 
režimo reikalavimai 

Nenustatoma. 

 
PRIVALOMIEJI TERITORIJOS TVARKYMO IR NAUDOJIMO REŽIMO REIKALAVIMAI 

 
SKLYPAS NR. 44 

Žemės sklypo pagrindinė tikslinė naudojimo 
paskirtis 

Žemės ūkio paskirties žemė 

Žemės sklypo naudojimo būdas Kiti žemės ūkio paskirties žemės sklypai 
Žemės sklypo naudojimo pobūdis - 
G kodas 6, C tp1 
Indeksas 9, C Z4 
Žemės sklypo plotas, m² 117986 
Leistinas statinio aukštis nuo žemės paviršiaus, m - 
Leistinas žemės sklypo užstatymo tankis (%) 
 

- 

Leistinas žemės sklypo užstatymo intensyvumas 
 

- 

Statinių statybos zona - 



„ŽEMĖS SKLYPŲ (kad. Nr. 8820/0003:88; 8820/0003:91; 8820/0003:105; 8820/0003:108; 8820/0003:114; 8820/0011:43; 8820/0011:91; 
8820/0011:99; 8820/0011:104; 8820/0011:113; 8820/0011:128; 8844/0006:90; 8877/0001:012; 8877/0001:68; 8877/0001:166; 8877/0001:167; 
8877/0001:168; 8877/0001:173; 8877/0001:175; 8877/0001:176; 8877/0001:177; 8877/0001:178; 8877/0001:186; 8877/0001:192; 
8877/0001:208; 8877/0001:226; 8877/0002:78; 8877/0002:123; 8877/0002:133; 8877/0002:134; 8877/0002:139; 8877/0003:162; 
8877/0003:163; 8877/0003:165; 8877/0009:187) Kūgelių k., Kanteriškių k., Jakštelių k., Vaitkaičių k., Meišlaukių k., Kavolių k., Stremenių k., 
Uostiškių k., Juknaičių sen., Usėnų sen., Šilutės r. DETALUSIS PLANAS“ 
 
Pastaba: žemės sklypams kad. Nr. 8820/0003:91; 8820/0011:128; 8844/0006:90; 8877/0001:012; 8877/0001:175; 8877/0001:208; 
8877/0002:123;  8877/0003:163; 8877/0009:187  Kanteriškių k., Vaitkaičių k.,  Meišlaukių k., Kavolių k., Uostiškių k., Šilutės r. detalusis planas 
nerengiamas 
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Statybos riba - 
Statubos linija - 
Komunalinių ar vietinių inžinerinių tinklų ir pastatų 
šildymo sistemų prijungimo sąlygos 

- 

Susisiekimo sistemos organizavimas(transporto 
srautai, skersiniai gatvės važiuojamosios dalies 
profiliai) 

Įvažiavimas į sklypą planuojamas iš esamo vietinės 
reikšmės žvyruoto kelio. 

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

Apribojimai. 
II. Kelių apsaugos zonos - 6556 m². 
XXI. Žemės sklype įrengtos valstybei 
priklausančios melioracijos sistemos bei įrenginiai - 
117986 m². 
Nustatyti servitutai: 
206 - Servitutas - teisė tiesti požemines ir 
antžemines komunikacijas (tarnaujantis daiktas). 
Plotas - neužstatyta sklypo dalis.  
207-Servitutas - teisė aptarnauti požemines ir 
antžemines komunikacijas (tarnaujantis daiktas). 
Plotas - neužstatyta teritorijos dalis.  
208 - Servitutas - teisė naudoti požemines ir 
antžemines komunikacijas (tarnaujantis daiktas). 
Plotas - neužstatyta teritorijos dalis.  
(Teisė tiesti, aptarnauti, naudoti vėjo elektrinių 
parką aptarnaujančias požemines elektros kabelių 
linijas). 
203 - Kelio servitutas - teisė važiuoti transporto 
priemonėmis (tarnaujantis daiktas). Plotas - 350 
m².(Teisė įvažiuoti transporto priemonėmis į sklypą 
Nr. 45). 
Kiti apribojimai: Elektros linijų apsaugos zonos; 
bendra jėgainių parko sanitarinės apsaugos zona; 
negalima gyvenamųjų namų statyba; ūkinė veikla 
nėra ribojama. 

Papildomieji teritorijos tvarkymo ir naudojimo 
režimo reikalavimai 

Nenustatoma. 

 
PRIVALOMIEJI TERITORIJOS TVARKYMO IR NAUDOJIMO REŽIMO REIKALAVIMAI 

 
SKLYPAS NR. 45 

Žemės sklypo pagrindinė tikslinė naudojimo 
paskirtis 

Kitos paskirties žemė 

Žemės sklypo naudojimo būdas Inžinerinės infrastrukturos teritorijos 
Žemės sklypo naudojimo pobūdis Susisiekimo ir inžinerinių komunikacijų 



„ŽEMĖS SKLYPŲ (kad. Nr. 8820/0003:88; 8820/0003:91; 8820/0003:105; 8820/0003:108; 8820/0003:114; 8820/0011:43; 8820/0011:91; 
8820/0011:99; 8820/0011:104; 8820/0011:113; 8820/0011:128; 8844/0006:90; 8877/0001:012; 8877/0001:68; 8877/0001:166; 8877/0001:167; 
8877/0001:168; 8877/0001:173; 8877/0001:175; 8877/0001:176; 8877/0001:177; 8877/0001:178; 8877/0001:186; 8877/0001:192; 
8877/0001:208; 8877/0001:226; 8877/0002:78; 8877/0002:123; 8877/0002:133; 8877/0002:134; 8877/0002:139; 8877/0003:162; 
8877/0003:163; 8877/0003:165; 8877/0009:187) Kūgelių k., Kanteriškių k., Jakštelių k., Vaitkaičių k., Meišlaukių k., Kavolių k., Stremenių k., 
Uostiškių k., Juknaičių sen., Usėnų sen., Šilutės r. DETALUSIS PLANAS“ 
 
Pastaba: žemės sklypams kad. Nr. 8820/0003:91; 8820/0011:128; 8844/0006:90; 8877/0001:012; 8877/0001:175; 8877/0001:208; 
8877/0002:123;  8877/0003:163; 8877/0009:187  Kanteriškių k., Vaitkaičių k.,  Meišlaukių k., Kavolių k., Uostiškių k., Šilutės r. detalusis planas 
nerengiamas 

 

077-DP-TD-1.1. 64 100 -  

aptarnavimo objektų statybos 
G kodas 6, C tp 10 
Indeksas 9, C I1 
Žemės sklypo plotas, m² 1500 
Leistinas statinio aukštis nuo žemės paviršiaus, m 200 
Leistinas žemės sklypo užstatymo tankis (%) 
 

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

Leistinas žemės sklypo užstatymo intensyvumas 
 

0.25 (visų pastatų bendro ploto santykis su sklypo 
plotu). 

Statinių statybos zona Nustatoma statybos vieta. Vėjo jėgainės centro 
koordinatė X = 6127270.99, Y = 353939.05. 

Statybos riba Nustatoma. 
Statubos linija Nenustatoma. 
Komunalinių ar vietinių inžinerinių tinklų ir pastatų 
šildymo sistemų prijungimo sąlygos 

Požeminėmis elektros kabelinėmis linijomis 
numatoma nuvesti į transformatorių pastotę, 
esančią Antšyšių k., Katyčių sen. Šilutės r. 

Susisiekimo sistemos organizavimas(transporto 
srautai, skersiniai gatvės važiuojamosios dalies 
profiliai) 

Įvažiavimas į sklypą planuojamas iš esamo vietinės 
reikšmės žvyruoto kelio. 

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

Apribojimai.  
XXI. Žemės sklype įrengtos valstybei 
priklausančios melioracijos sistemos bei įrenginiai - 
1500 m². 
Nustatyti servitutai: 
103 - Kelio servitutas - teisė važiuoti transporto 
priemonėmis (viešpataujantis daiktas). Plotas - 350 
m². (Teisė važiuoti transporto priemonėmis per 
sklypą Nr. 44). 
Kiti apribojimai: Elektros linijų apsaugos zonos; 
bendra jėgainių parko sanitarinės apsaugos zona; 
įvažiavimo vieta - nuo esamo vietinės reikšmės 
kelio. 

Papildomieji teritorijos tvarkymo ir naudojimo 
režimo reikalavimai 

Nenustatoma. 

 
PRIVALOMIEJI TERITORIJOS TVARKYMO IR NAUDOJIMO REŽIMO REIKALAVIMAI 

 
SKLYPAS NR. 46 

Žemės sklypo pagrindinė tikslinė naudojimo 
paskirtis 

Žemės ūkio paskirties žemė 

Žemės sklypo naudojimo būdas Kiti žemės ūkio paskirties žemės sklypai 
Žemės sklypo naudojimo pobūdis - 
G kodas 6, C tp1 



„ŽEMĖS SKLYPŲ (kad. Nr. 8820/0003:88; 8820/0003:91; 8820/0003:105; 8820/0003:108; 8820/0003:114; 8820/0011:43; 8820/0011:91; 
8820/0011:99; 8820/0011:104; 8820/0011:113; 8820/0011:128; 8844/0006:90; 8877/0001:012; 8877/0001:68; 8877/0001:166; 8877/0001:167; 
8877/0001:168; 8877/0001:173; 8877/0001:175; 8877/0001:176; 8877/0001:177; 8877/0001:178; 8877/0001:186; 8877/0001:192; 
8877/0001:208; 8877/0001:226; 8877/0002:78; 8877/0002:123; 8877/0002:133; 8877/0002:134; 8877/0002:139; 8877/0003:162; 
8877/0003:163; 8877/0003:165; 8877/0009:187) Kūgelių k., Kanteriškių k., Jakštelių k., Vaitkaičių k., Meišlaukių k., Kavolių k., Stremenių k., 
Uostiškių k., Juknaičių sen., Usėnų sen., Šilutės r. DETALUSIS PLANAS“ 
 
Pastaba: žemės sklypams kad. Nr. 8820/0003:91; 8820/0011:128; 8844/0006:90; 8877/0001:012; 8877/0001:175; 8877/0001:208; 
8877/0002:123;  8877/0003:163; 8877/0009:187  Kanteriškių k., Vaitkaičių k.,  Meišlaukių k., Kavolių k., Uostiškių k., Šilutės r. detalusis planas 
nerengiamas 

 

077-DP-TD-1.1. 65 100 -  

Indeksas 9, C Z4 
Žemės sklypo plotas, m² 53091 
Leistinas statinio aukštis nuo žemės paviršiaus, m - 
Leistinas žemės sklypo užstatymo tankis (%) 
 

- 

Leistinas žemės sklypo užstatymo intensyvumas 
 

- 

Statinių statybos zona - 
Statybos riba - 
Statubos linija - 
Komunalinių ar vietinių inžinerinių tinklų ir pastatų 
šildymo sistemų prijungimo sąlygos 

- 

Susisiekimo sistemos organizavimas(transporto 
srautai, skersiniai gatvės važiuojamosios dalies 
profiliai) 

Įvažiavimas į sklypą planuojamas iš esamo vietinės 
reikšmės žvyruoto kelio. 

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

Apribojimai. 
II. Kelių apsaugos zonos - 2605 m². 
XXI. Žemės sklype įrengtos valstybei 
priklausančios melioracijos sistemos bei įrenginiai - 
53091 m². 
VI. Elektros linijų apsaugos zonos - 2205 m². 
Nustatyti servitutai: 
206 - Servitutas - teisė tiesti požemines ir 
antžemines komunikacijas (tarnaujantis daiktas). 
Plotas - neužstatyta sklypo dalis.  
207-Servitutas - teisė aptarnauti požemines ir 
antžemines komunikacijas (tarnaujantis daiktas). 
Plotas - neužstatyta teritorijos dalis.  
208 - Servitutas - teisė naudoti požemines ir 
antžemines komunikacijas (tarnaujantis daiktas). 
Plotas - neužstatyta teritorijos dalis.  
(Teisė tiesti, aptarnauti, naudoti vėjo elektrinių 
parką aptarnaujančias požemines elektros kabelių 
linijas). 
203 - Kelio servitutas - teisė važiuoti transporto 
priemonėmis (tarnaujantis daiktas). Plotas - 1206 
m².(Teisė įvažiuoti transporto priemonėmis į sklypą 
Nr. 47). 
Kiti apribojimai: Elektros linijų apsaugos zonos; 
bendra jėgainių parko sanitarinės apsaugos zona; 
negalima gyvenamųjų namų statyba; ūkinė veikla 
nėra ribojama. 

Papildomieji teritorijos tvarkymo ir naudojimo Nenustatoma. 



„ŽEMĖS SKLYPŲ (kad. Nr. 8820/0003:88; 8820/0003:91; 8820/0003:105; 8820/0003:108; 8820/0003:114; 8820/0011:43; 8820/0011:91; 
8820/0011:99; 8820/0011:104; 8820/0011:113; 8820/0011:128; 8844/0006:90; 8877/0001:012; 8877/0001:68; 8877/0001:166; 8877/0001:167; 
8877/0001:168; 8877/0001:173; 8877/0001:175; 8877/0001:176; 8877/0001:177; 8877/0001:178; 8877/0001:186; 8877/0001:192; 
8877/0001:208; 8877/0001:226; 8877/0002:78; 8877/0002:123; 8877/0002:133; 8877/0002:134; 8877/0002:139; 8877/0003:162; 
8877/0003:163; 8877/0003:165; 8877/0009:187) Kūgelių k., Kanteriškių k., Jakštelių k., Vaitkaičių k., Meišlaukių k., Kavolių k., Stremenių k., 
Uostiškių k., Juknaičių sen., Usėnų sen., Šilutės r. DETALUSIS PLANAS“ 
 
Pastaba: žemės sklypams kad. Nr. 8820/0003:91; 8820/0011:128; 8844/0006:90; 8877/0001:012; 8877/0001:175; 8877/0001:208; 
8877/0002:123;  8877/0003:163; 8877/0009:187  Kanteriškių k., Vaitkaičių k.,  Meišlaukių k., Kavolių k., Uostiškių k., Šilutės r. detalusis planas 
nerengiamas 

 

077-DP-TD-1.1. 66 100 -  

režimo reikalavimai 
 

PRIVALOMIEJI TERITORIJOS TVARKYMO IR NAUDOJIMO REŽIMO REIKALAVIMAI 
 

SKLYPAS NR. 47 
Žemės sklypo pagrindinė tikslinė naudojimo 
paskirtis 

Kitos paskirties žemė 

Žemės sklypo naudojimo būdas Inžinerinės infrastrukturos teritorijos 
Žemės sklypo naudojimo pobūdis Susisiekimo ir inžinerinių komunikacijų 

aptarnavimo objektų statybos 
G kodas 6, C tp 10 
Indeksas 9, C I1 
Žemės sklypo plotas, m² 1500 
Leistinas statinio aukštis nuo žemės paviršiaus, m 200 
Leistinas žemės sklypo užstatymo tankis (%) 
 

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

Leistinas žemės sklypo užstatymo intensyvumas 
 

0.25 (visų pastatų bendro ploto santykis su sklypo 
plotu). 

Statinių statybos zona Nustatoma statybos vieta. Vėjo jėgainės centro 
koordinatė X = 6127433.02, Y = 354402.87. 

Statybos riba Nustatoma. 
Statubos linija Nenustatoma. 
Komunalinių ar vietinių inžinerinių tinklų ir pastatų 
šildymo sistemų prijungimo sąlygos 

Požeminėmis elektros kabelinėmis linijomis 
numatoma nuvesti į transformatorių pastotę, 
esančią Antšyšių k., Katyčių sen. Šilutės r. 

Susisiekimo sistemos organizavimas(transporto 
srautai, skersiniai gatvės važiuojamosios dalies 
profiliai) 

Įvažiavimas į sklypą planuojamas iš esamo vietinės 
reikšmės žvyruoto kelio. 

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

Apribojimai.  
XXI. Žemės sklype įrengtos valstybei 
priklausančios melioracijos sistemos bei įrenginiai - 
1500 m². 
Nustatyti servitutai: 
103 - Kelio servitutas - teisė važiuoti transporto 
priemonėmis (viešpataujantis daiktas). Plotas - 
1206 m². (Teisė važiuoti transporto priemonėmis 
per sklypą Nr. 46). 
Kiti apribojimai: Elektros linijų apsaugos zonos; 
bendra jėgainių parko sanitarinės apsaugos zona; 
įvažiavimo vieta - nuo esamo vietinės reikšmės 
kelio. 

Papildomieji teritorijos tvarkymo ir naudojimo 
režimo reikalavimai 

Nenustatoma. 



„ŽEMĖS SKLYPŲ (kad. Nr. 8820/0003:88; 8820/0003:91; 8820/0003:105; 8820/0003:108; 8820/0003:114; 8820/0011:43; 8820/0011:91; 
8820/0011:99; 8820/0011:104; 8820/0011:113; 8820/0011:128; 8844/0006:90; 8877/0001:012; 8877/0001:68; 8877/0001:166; 8877/0001:167; 
8877/0001:168; 8877/0001:173; 8877/0001:175; 8877/0001:176; 8877/0001:177; 8877/0001:178; 8877/0001:186; 8877/0001:192; 
8877/0001:208; 8877/0001:226; 8877/0002:78; 8877/0002:123; 8877/0002:133; 8877/0002:134; 8877/0002:139; 8877/0003:162; 
8877/0003:163; 8877/0003:165; 8877/0009:187) Kūgelių k., Kanteriškių k., Jakštelių k., Vaitkaičių k., Meišlaukių k., Kavolių k., Stremenių k., 
Uostiškių k., Juknaičių sen., Usėnų sen., Šilutės r. DETALUSIS PLANAS“ 
 
Pastaba: žemės sklypams kad. Nr. 8820/0003:91; 8820/0011:128; 8844/0006:90; 8877/0001:012; 8877/0001:175; 8877/0001:208; 
8877/0002:123;  8877/0003:163; 8877/0009:187  Kanteriškių k., Vaitkaičių k.,  Meišlaukių k., Kavolių k., Uostiškių k., Šilutės r. detalusis planas 
nerengiamas 

 

077-DP-TD-1.1. 67 100 -  

 
PRIVALOMIEJI TERITORIJOS TVARKYMO IR NAUDOJIMO REŽIMO REIKALAVIMAI 

 
SKLYPAS NR. 48 

Žemės sklypo pagrindinė tikslinė naudojimo 
paskirtis 

Žemės ūkio paskirties žemė 

Žemės sklypo naudojimo būdas Kiti žemės ūkio paskirties žemės sklypai 
Žemės sklypo naudojimo pobūdis - 
G kodas 6, C tp1 
Indeksas 9, C Z4 
Žemės sklypo plotas, m² 65137 
Leistinas statinio aukštis nuo žemės paviršiaus, m - 
Leistinas žemės sklypo užstatymo tankis (%) 
 

- 

Leistinas žemės sklypo užstatymo intensyvumas 
 

- 

Statinių statybos zona - 
Statybos riba - 
Statubos linija - 
Komunalinių ar vietinių inžinerinių tinklų ir pastatų 
šildymo sistemų prijungimo sąlygos 

- 

Susisiekimo sistemos organizavimas(transporto 
srautai, skersiniai gatvės važiuojamosios dalies 
profiliai) 

Įvažiavimas į sklypą planuojamas iš esamo vietinės 
reikšmės žvyruoto kelio. 

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

Apribojimai. 
II. Kelių apsaugos zonos - 1215 m². 
XXI. Žemės sklype įrengtos valstybei 
priklausančios melioracijos sistemos bei įrenginiai - 
64362 m². 
XXIX. Vandens telkinių apsaugos juostos ir zonos - 
775 m². 
XIV. Gamybinių ir komunalinių objektų sanitarinės 
apsaugos ir taršos poveikio zonos - 2000 m². 
Nustatyti servitutai: 
206 - Servitutas - teisė tiesti požemines ir 
antžemines komunikacijas (tarnaujantis daiktas). 
Plotas - neužstatyta sklypo dalis.  
207-Servitutas - teisė aptarnauti požemines ir 
antžemines komunikacijas (tarnaujantis daiktas). 
Plotas - neužstatyta teritorijos dalis.  
208 - Servitutas - teisė naudoti požemines ir 
antžemines komunikacijas (tarnaujantis daiktas). 
Plotas - neužstatyta teritorijos dalis.  



„ŽEMĖS SKLYPŲ (kad. Nr. 8820/0003:88; 8820/0003:91; 8820/0003:105; 8820/0003:108; 8820/0003:114; 8820/0011:43; 8820/0011:91; 
8820/0011:99; 8820/0011:104; 8820/0011:113; 8820/0011:128; 8844/0006:90; 8877/0001:012; 8877/0001:68; 8877/0001:166; 8877/0001:167; 
8877/0001:168; 8877/0001:173; 8877/0001:175; 8877/0001:176; 8877/0001:177; 8877/0001:178; 8877/0001:186; 8877/0001:192; 
8877/0001:208; 8877/0001:226; 8877/0002:78; 8877/0002:123; 8877/0002:133; 8877/0002:134; 8877/0002:139; 8877/0003:162; 
8877/0003:163; 8877/0003:165; 8877/0009:187) Kūgelių k., Kanteriškių k., Jakštelių k., Vaitkaičių k., Meišlaukių k., Kavolių k., Stremenių k., 
Uostiškių k., Juknaičių sen., Usėnų sen., Šilutės r. DETALUSIS PLANAS“ 
 
Pastaba: žemės sklypams kad. Nr. 8820/0003:91; 8820/0011:128; 8844/0006:90; 8877/0001:012; 8877/0001:175; 8877/0001:208; 
8877/0002:123;  8877/0003:163; 8877/0009:187  Kanteriškių k., Vaitkaičių k.,  Meišlaukių k., Kavolių k., Uostiškių k., Šilutės r. detalusis planas 
nerengiamas 

 

077-DP-TD-1.1. 68 100 -  

(Teisė tiesti, aptarnauti, naudoti vėjo elektrinių 
parką aptarnaujančias požemines elektros kabelių 
linijas). 
203 - Kelio servitutas - teisė važiuoti transporto 
priemonėmis (tarnaujantis daiktas). Plotas - 457 
m².(Teisė įvažiuoti transporto priemonėmis į sklypą 
Nr. 49). 
Kiti apribojimai: Elektros linijų apsaugos zonos; 
bendra jėgainių parko sanitarinės apsaugos zona; 
negalima gyvenamųjų namų statyba; ūkinė veikla 
nėra ribojama. 

Papildomieji teritorijos tvarkymo ir naudojimo 
režimo reikalavimai 

Nenustatoma. 

 
PRIVALOMIEJI TERITORIJOS TVARKYMO IR NAUDOJIMO REŽIMO REIKALAVIMAI 

 
SKLYPAS NR. 49 

Žemės sklypo pagrindinė tikslinė naudojimo 
paskirtis 

Kitos paskirties žemė 

Žemės sklypo naudojimo būdas Inžinerinės infrastrukturos teritorijos 
Žemės sklypo naudojimo pobūdis Susisiekimo ir inžinerinių komunikacijų 

aptarnavimo objektų statybos 
G kodas 6, C tp 10 
Indeksas 9, C I1 
Žemės sklypo plotas, m² 1500 
Leistinas statinio aukštis nuo žemės paviršiaus, m 200 
Leistinas žemės sklypo užstatymo tankis (%) 
 

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

Leistinas žemės sklypo užstatymo intensyvumas 
 

0.25 (visų pastatų bendro ploto santykis su sklypo 
plotu). 

Statinių statybos zona Nustatoma statybos vieta. Vėjo jėgainės centro 
koordinatė X = 6127048.00, Y = 353597.00. 

Statybos riba Nustatoma. 
Statubos linija Nenustatoma. 
Komunalinių ar vietinių inžinerinių tinklų ir pastatų 
šildymo sistemų prijungimo sąlygos 

Požeminėmis elektros kabelinėmis linijomis 
numatoma nuvesti į transformatorių pastotę, 
esančią Antšyšių k., Katyčių sen. Šilutės r. 

Susisiekimo sistemos organizavimas(transporto 
srautai, skersiniai gatvės važiuojamosios dalies 
profiliai) 

Įvažiavimas į sklypą planuojamas iš esamo vietinės 
reikšmės žvyruoto kelio. 

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

Apribojimai.  
XXI. Žemės sklype įrengtos valstybei 
priklausančios melioracijos sistemos bei įrenginiai - 



„ŽEMĖS SKLYPŲ (kad. Nr. 8820/0003:88; 8820/0003:91; 8820/0003:105; 8820/0003:108; 8820/0003:114; 8820/0011:43; 8820/0011:91; 
8820/0011:99; 8820/0011:104; 8820/0011:113; 8820/0011:128; 8844/0006:90; 8877/0001:012; 8877/0001:68; 8877/0001:166; 8877/0001:167; 
8877/0001:168; 8877/0001:173; 8877/0001:175; 8877/0001:176; 8877/0001:177; 8877/0001:178; 8877/0001:186; 8877/0001:192; 
8877/0001:208; 8877/0001:226; 8877/0002:78; 8877/0002:123; 8877/0002:133; 8877/0002:134; 8877/0002:139; 8877/0003:162; 
8877/0003:163; 8877/0003:165; 8877/0009:187) Kūgelių k., Kanteriškių k., Jakštelių k., Vaitkaičių k., Meišlaukių k., Kavolių k., Stremenių k., 
Uostiškių k., Juknaičių sen., Usėnų sen., Šilutės r. DETALUSIS PLANAS“ 
 
Pastaba: žemės sklypams kad. Nr. 8820/0003:91; 8820/0011:128; 8844/0006:90; 8877/0001:012; 8877/0001:175; 8877/0001:208; 
8877/0002:123;  8877/0003:163; 8877/0009:187  Kanteriškių k., Vaitkaičių k.,  Meišlaukių k., Kavolių k., Uostiškių k., Šilutės r. detalusis planas 
nerengiamas 
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1500 m². 
Nustatyti servitutai: 
103 - Kelio servitutas - teisė važiuoti transporto 
priemonėmis (viešpataujantis daiktas). Plotas - 457 
m². (Teisė važiuoti transporto priemonėmis per 
sklypą Nr. 48). 
Kiti apribojimai: Elektros linijų apsaugos zonos; 
bendra jėgainių parko sanitarinės apsaugos zona; 
įvažiavimo vieta - nuo esamo vietinės reikšmės 
kelio. 

Papildomieji teritorijos tvarkymo ir naudojimo 
režimo reikalavimai 

Nenustatoma. 

 
PRIVALOMIEJI TERITORIJOS TVARKYMO IR NAUDOJIMO REŽIMO REIKALAVIMAI 

 
SKLYPAS NR. 50 

Žemės sklypo pagrindinė tikslinė naudojimo 
paskirtis 

Žemės ūkio paskirties žemė 

Žemės sklypo naudojimo būdas Kiti žemės ūkio paskirties žemės sklypai 
Žemės sklypo naudojimo pobūdis - 
G kodas 6, C tp1 
Indeksas 9, C Z4 
Žemės sklypo plotas, m² 239402 
Leistinas statinio aukštis nuo žemės paviršiaus, m - 
Leistinas žemės sklypo užstatymo tankis (%) 
 

- 

Leistinas žemės sklypo užstatymo intensyvumas 
 

- 

Statinių statybos zona - 
Statybos riba - 
Statubos linija - 
Komunalinių ar vietinių inžinerinių tinklų ir pastatų 
šildymo sistemų prijungimo sąlygos 

- 

Susisiekimo sistemos organizavimas(transporto 
srautai, skersiniai gatvės važiuojamosios dalies 
profiliai) 

Įvažiavimas į sklypą planuojamas iš esamo vietinės 
reikšmės žvyruoto kelio. 

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

Apribojimai. 
II. Kelių apsaugos zonos - 3570 m². 
XXI. Žemės sklype įrengtos valstybei 
priklausančios melioracijos sistemos bei įrenginiai - 
236352 m². 
XXIX. Vandens telkinių apsaugos juostos ir zonos - 
3050 m². 



„ŽEMĖS SKLYPŲ (kad. Nr. 8820/0003:88; 8820/0003:91; 8820/0003:105; 8820/0003:108; 8820/0003:114; 8820/0011:43; 8820/0011:91; 
8820/0011:99; 8820/0011:104; 8820/0011:113; 8820/0011:128; 8844/0006:90; 8877/0001:012; 8877/0001:68; 8877/0001:166; 8877/0001:167; 
8877/0001:168; 8877/0001:173; 8877/0001:175; 8877/0001:176; 8877/0001:177; 8877/0001:178; 8877/0001:186; 8877/0001:192; 
8877/0001:208; 8877/0001:226; 8877/0002:78; 8877/0002:123; 8877/0002:133; 8877/0002:134; 8877/0002:139; 8877/0003:162; 
8877/0003:163; 8877/0003:165; 8877/0009:187) Kūgelių k., Kanteriškių k., Jakštelių k., Vaitkaičių k., Meišlaukių k., Kavolių k., Stremenių k., 
Uostiškių k., Juknaičių sen., Usėnų sen., Šilutės r. DETALUSIS PLANAS“ 
 
Pastaba: žemės sklypams kad. Nr. 8820/0003:91; 8820/0011:128; 8844/0006:90; 8877/0001:012; 8877/0001:175; 8877/0001:208; 
8877/0002:123;  8877/0003:163; 8877/0009:187  Kanteriškių k., Vaitkaičių k.,  Meišlaukių k., Kavolių k., Uostiškių k., Šilutės r. detalusis planas 
nerengiamas 
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Nustatyti servitutai: 
206 - Servitutas - teisė tiesti požemines ir 
antžemines komunikacijas (tarnaujantis daiktas). 
Plotas - neužstatyta sklypo dalis.  
207-Servitutas - teisė aptarnauti požemines ir 
antžemines komunikacijas (tarnaujantis daiktas). 
Plotas - neužstatyta teritorijos dalis.  
208 - Servitutas - teisė naudoti požemines ir 
antžemines komunikacijas (tarnaujantis daiktas). 
Plotas - neužstatyta teritorijos dalis.  
(Teisė tiesti, aptarnauti, naudoti vėjo elektrinių 
parką aptarnaujančias požemines elektros kabelių 
linijas). 
203 - Kelio servitutas - teisė važiuoti transporto 
priemonėmis (tarnaujantis daiktas). Plotas - 3143 
m².(Teisė įvažiuoti transporto priemonėmis į sklypą 
Nr. 51 - 2287 m²; į sklypą Nr. 52 - 856 m²). 
Kiti apribojimai: Elektros linijų apsaugos zonos; 
bendra jėgainių parko sanitarinės apsaugos zona; 
negalima gyvenamųjų namų statyba; ūkinė veikla 
nėra ribojama. 

Papildomieji teritorijos tvarkymo ir naudojimo 
režimo reikalavimai 

Nenustatoma. 

 
PRIVALOMIEJI TERITORIJOS TVARKYMO IR NAUDOJIMO REŽIMO REIKALAVIMAI 

 
SKLYPAS NR. 51 

Žemės sklypo pagrindinė tikslinė naudojimo 
paskirtis 

Kitos paskirties žemė 

Žemės sklypo naudojimo būdas Inžinerinės infrastrukturos teritorijos 
Žemės sklypo naudojimo pobūdis Susisiekimo ir inžinerinių komunikacijų 

aptarnavimo objektų statybos 
G kodas 6, C tp 10 
Indeksas 9, C I1 
Žemės sklypo plotas, m² 1500 
Leistinas statinio aukštis nuo žemės paviršiaus, m 200 
Leistinas žemės sklypo užstatymo tankis (%) 
 

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

Leistinas žemės sklypo užstatymo intensyvumas 
 

0.25 (visų pastatų bendro ploto santykis su sklypo 
plotu). 

Statinių statybos zona Nustatoma statybos vieta. Vėjo jėgainės centro 
koordinatė X = 6126643.00, Y = 354075.00. 

Statybos riba Nustatoma. 



„ŽEMĖS SKLYPŲ (kad. Nr. 8820/0003:88; 8820/0003:91; 8820/0003:105; 8820/0003:108; 8820/0003:114; 8820/0011:43; 8820/0011:91; 
8820/0011:99; 8820/0011:104; 8820/0011:113; 8820/0011:128; 8844/0006:90; 8877/0001:012; 8877/0001:68; 8877/0001:166; 8877/0001:167; 
8877/0001:168; 8877/0001:173; 8877/0001:175; 8877/0001:176; 8877/0001:177; 8877/0001:178; 8877/0001:186; 8877/0001:192; 
8877/0001:208; 8877/0001:226; 8877/0002:78; 8877/0002:123; 8877/0002:133; 8877/0002:134; 8877/0002:139; 8877/0003:162; 
8877/0003:163; 8877/0003:165; 8877/0009:187) Kūgelių k., Kanteriškių k., Jakštelių k., Vaitkaičių k., Meišlaukių k., Kavolių k., Stremenių k., 
Uostiškių k., Juknaičių sen., Usėnų sen., Šilutės r. DETALUSIS PLANAS“ 
 
Pastaba: žemės sklypams kad. Nr. 8820/0003:91; 8820/0011:128; 8844/0006:90; 8877/0001:012; 8877/0001:175; 8877/0001:208; 
8877/0002:123;  8877/0003:163; 8877/0009:187  Kanteriškių k., Vaitkaičių k.,  Meišlaukių k., Kavolių k., Uostiškių k., Šilutės r. detalusis planas 
nerengiamas 
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Statubos linija Nenustatoma. 
Komunalinių ar vietinių inžinerinių tinklų ir pastatų 
šildymo sistemų prijungimo sąlygos 

Požeminėmis elektros kabelinėmis linijomis 
numatoma nuvesti į transformatorių pastotę, 
esančią Antšyšių k., Katyčių sen. Šilutės r. 

Susisiekimo sistemos organizavimas(transporto 
srautai, skersiniai gatvės važiuojamosios dalies 
profiliai) 

Įvažiavimas į sklypą planuojamas iš esamo vietinės 
reikšmės žvyruoto kelio. 

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

Apribojimai.  
XXI. Žemės sklype įrengtos valstybei 
priklausančios melioracijos sistemos bei įrenginiai - 
1500 m². 
Nustatyti servitutai: 
103 - Kelio servitutas - teisė važiuoti transporto 
priemonėmis (viešpataujantis daiktas). Plotas - 
2287 m². (Teisė važiuoti transporto priemonėmis 
per sklypą Nr. 50). 
Kiti apribojimai: Elektros linijų apsaugos zonos; 
bendra jėgainių parko sanitarinės apsaugos zona; 
įvažiavimo vieta - nuo esamo vietinės reikšmės 
kelio. 

Papildomieji teritorijos tvarkymo ir naudojimo 
režimo reikalavimai 

Nenustatoma. 

 
PRIVALOMIEJI TERITORIJOS TVARKYMO IR NAUDOJIMO REŽIMO REIKALAVIMAI 

 
SKLYPAS NR. 52 

Žemės sklypo pagrindinė tikslinė naudojimo 
paskirtis 

Kitos paskirties žemė 

Žemės sklypo naudojimo būdas Inžinerinės infrastrukturos teritorijos 
Žemės sklypo naudojimo pobūdis Susisiekimo ir inžinerinių komunikacijų 

aptarnavimo objektų statybos 
G kodas 6, C tp 10 
Indeksas 9, C I1 
Žemės sklypo plotas, m² 1500 
Leistinas statinio aukštis nuo žemės paviršiaus, m 200 
Leistinas žemės sklypo užstatymo tankis (%) 
 

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

Leistinas žemės sklypo užstatymo intensyvumas 
 

0.25 (visų pastatų bendro ploto santykis su sklypo 
plotu). 

Statinių statybos zona Nustatoma statybos vieta. Vėjo jėgainės centro 
koordinatė X = 6126961.00, Y = 354217.00. 

Statybos riba Nustatoma. 
Statubos linija Nenustatoma. 



„ŽEMĖS SKLYPŲ (kad. Nr. 8820/0003:88; 8820/0003:91; 8820/0003:105; 8820/0003:108; 8820/0003:114; 8820/0011:43; 8820/0011:91; 
8820/0011:99; 8820/0011:104; 8820/0011:113; 8820/0011:128; 8844/0006:90; 8877/0001:012; 8877/0001:68; 8877/0001:166; 8877/0001:167; 
8877/0001:168; 8877/0001:173; 8877/0001:175; 8877/0001:176; 8877/0001:177; 8877/0001:178; 8877/0001:186; 8877/0001:192; 
8877/0001:208; 8877/0001:226; 8877/0002:78; 8877/0002:123; 8877/0002:133; 8877/0002:134; 8877/0002:139; 8877/0003:162; 
8877/0003:163; 8877/0003:165; 8877/0009:187) Kūgelių k., Kanteriškių k., Jakštelių k., Vaitkaičių k., Meišlaukių k., Kavolių k., Stremenių k., 
Uostiškių k., Juknaičių sen., Usėnų sen., Šilutės r. DETALUSIS PLANAS“ 
 
Pastaba: žemės sklypams kad. Nr. 8820/0003:91; 8820/0011:128; 8844/0006:90; 8877/0001:012; 8877/0001:175; 8877/0001:208; 
8877/0002:123;  8877/0003:163; 8877/0009:187  Kanteriškių k., Vaitkaičių k.,  Meišlaukių k., Kavolių k., Uostiškių k., Šilutės r. detalusis planas 
nerengiamas 
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Komunalinių ar vietinių inžinerinių tinklų ir pastatų 
šildymo sistemų prijungimo sąlygos 

Požeminėmis elektros kabelinėmis linijomis 
numatoma nuvesti į transformatorių pastotę, 
esančią Antšyšių k., Katyčių sen. Šilutės r. 

Susisiekimo sistemos organizavimas(transporto 
srautai, skersiniai gatvės važiuojamosios dalies 
profiliai) 

Įvažiavimas į sklypą planuojamas iš esamo vietinės 
reikšmės žvyruoto kelio. 

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

Apribojimai.  
XXI. Žemės sklype įrengtos valstybei 
priklausančios melioracijos sistemos bei įrenginiai - 
1500 m². 
Nustatyti servitutai: 
103 - Kelio servitutas - teisė važiuoti transporto 
priemonėmis (viešpataujantis daiktas). Plotas - 856 
m². (Teisė važiuoti transporto priemonėmis per 
sklypą Nr. 50). 
Kiti apribojimai: Elektros linijų apsaugos zonos; 
bendra jėgainių parko sanitarinės apsaugos zona; 
įvažiavimo vieta - nuo esamo vietinės reikšmės 
kelio. 

Papildomieji teritorijos tvarkymo ir naudojimo 
režimo reikalavimai 

Nenustatoma. 

 
PRIVALOMIEJI TERITORIJOS TVARKYMO IR NAUDOJIMO REŽIMO REIKALAVIMAI 

 
SKLYPAS NR. 53 

Žemės sklypo pagrindinė tikslinė naudojimo 
paskirtis 

Žemės ūkio paskirties žemė 

Žemės sklypo naudojimo būdas Kiti žemės ūkio paskirties žemės sklypai 
Žemės sklypo naudojimo pobūdis - 
G kodas 6, C tp1 
Indeksas 9, C Z4 
Žemės sklypo plotas, m² 124380 
Leistinas statinio aukštis nuo žemės paviršiaus, m - 
Leistinas žemės sklypo užstatymo tankis (%) 
 

- 

Leistinas žemės sklypo užstatymo intensyvumas 
 

- 

Statinių statybos zona - 
Statybos riba - 
Statubos linija - 
Komunalinių ar vietinių inžinerinių tinklų ir pastatų 
šildymo sistemų prijungimo sąlygos 

- 

Susisiekimo sistemos organizavimas(transporto Įvažiavimas į sklypą planuojamas iš esamo vietinės 



„ŽEMĖS SKLYPŲ (kad. Nr. 8820/0003:88; 8820/0003:91; 8820/0003:105; 8820/0003:108; 8820/0003:114; 8820/0011:43; 8820/0011:91; 
8820/0011:99; 8820/0011:104; 8820/0011:113; 8820/0011:128; 8844/0006:90; 8877/0001:012; 8877/0001:68; 8877/0001:166; 8877/0001:167; 
8877/0001:168; 8877/0001:173; 8877/0001:175; 8877/0001:176; 8877/0001:177; 8877/0001:178; 8877/0001:186; 8877/0001:192; 
8877/0001:208; 8877/0001:226; 8877/0002:78; 8877/0002:123; 8877/0002:133; 8877/0002:134; 8877/0002:139; 8877/0003:162; 
8877/0003:163; 8877/0003:165; 8877/0009:187) Kūgelių k., Kanteriškių k., Jakštelių k., Vaitkaičių k., Meišlaukių k., Kavolių k., Stremenių k., 
Uostiškių k., Juknaičių sen., Usėnų sen., Šilutės r. DETALUSIS PLANAS“ 
 
Pastaba: žemės sklypams kad. Nr. 8820/0003:91; 8820/0011:128; 8844/0006:90; 8877/0001:012; 8877/0001:175; 8877/0001:208; 
8877/0002:123;  8877/0003:163; 8877/0009:187  Kanteriškių k., Vaitkaičių k.,  Meišlaukių k., Kavolių k., Uostiškių k., Šilutės r. detalusis planas 
nerengiamas 
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srautai, skersiniai gatvės važiuojamosios dalies 
profiliai) 

reikšmės žvyruoto kelio. 

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

Apribojimai. 
II. Kelių apsaugos zonos - 7600 m². 
XXIX. Vandens telkinių apsaugos juostos ir zonos - 
100 m². 
XXI. Žemės sklype įrengtos valstybei 
priklausančios melioracijos sistemos bei įrenginiai - 
124380 m². 
Nustatyti servitutai: 
206 - Servitutas - teisė tiesti požemines ir 
antžemines komunikacijas (tarnaujantis daiktas). 
Plotas - neužstatyta sklypo dalis.  
207-Servitutas - teisė aptarnauti požemines ir 
antžemines komunikacijas (tarnaujantis daiktas). 
Plotas - neužstatyta teritorijos dalis.  
208 - Servitutas - teisė naudoti požemines ir 
antžemines komunikacijas (tarnaujantis daiktas). 
Plotas - neužstatyta teritorijos dalis.  
(Teisė tiesti, aptarnauti, naudoti vėjo elektrinių 
parką aptarnaujančias požemines elektros kabelių 
linijas). 
203 - Kelio servitutas - teisė važiuoti transporto 
priemonėmis (tarnaujantis daiktas). Plotas - 1019 
m².(Teisė įvažiuoti transporto priemonėmis į sklypą 
Nr. 54 - 414 m²; Nr. 55 - 605 m²). 
Kiti apribojimai: Elektros linijų apsaugos zonos; 
bendra jėgainių parko sanitarinės apsaugos zona; 
negalima gyvenamųjų namų statyba; ūkinė veikla 
nėra ribojama. 

Papildomieji teritorijos tvarkymo ir naudojimo 
režimo reikalavimai 

Nenustatoma. 

 
PRIVALOMIEJI TERITORIJOS TVARKYMO IR NAUDOJIMO REŽIMO REIKALAVIMAI 

 
SKLYPAS NR. 54 

Žemės sklypo pagrindinė tikslinė naudojimo 
paskirtis 

Kitos paskirties žemė 

Žemės sklypo naudojimo būdas Inžinerinės infrastrukturos teritorijos 
Žemės sklypo naudojimo pobūdis Susisiekimo ir inžinerinių komunikacijų 

aptarnavimo objektų statybos 
G kodas 6, C tp 10 
Indeksas 9, C I1 



„ŽEMĖS SKLYPŲ (kad. Nr. 8820/0003:88; 8820/0003:91; 8820/0003:105; 8820/0003:108; 8820/0003:114; 8820/0011:43; 8820/0011:91; 
8820/0011:99; 8820/0011:104; 8820/0011:113; 8820/0011:128; 8844/0006:90; 8877/0001:012; 8877/0001:68; 8877/0001:166; 8877/0001:167; 
8877/0001:168; 8877/0001:173; 8877/0001:175; 8877/0001:176; 8877/0001:177; 8877/0001:178; 8877/0001:186; 8877/0001:192; 
8877/0001:208; 8877/0001:226; 8877/0002:78; 8877/0002:123; 8877/0002:133; 8877/0002:134; 8877/0002:139; 8877/0003:162; 
8877/0003:163; 8877/0003:165; 8877/0009:187) Kūgelių k., Kanteriškių k., Jakštelių k., Vaitkaičių k., Meišlaukių k., Kavolių k., Stremenių k., 
Uostiškių k., Juknaičių sen., Usėnų sen., Šilutės r. DETALUSIS PLANAS“ 
 
Pastaba: žemės sklypams kad. Nr. 8820/0003:91; 8820/0011:128; 8844/0006:90; 8877/0001:012; 8877/0001:175; 8877/0001:208; 
8877/0002:123;  8877/0003:163; 8877/0009:187  Kanteriškių k., Vaitkaičių k.,  Meišlaukių k., Kavolių k., Uostiškių k., Šilutės r. detalusis planas 
nerengiamas 
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Žemės sklypo plotas, m² 1500 
Leistinas statinio aukštis nuo žemės paviršiaus, m 200 
Leistinas žemės sklypo užstatymo tankis (%) 
 

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

Leistinas žemės sklypo užstatymo intensyvumas 
 

0.25 (visų pastatų bendro ploto santykis su sklypo 
plotu). 

Statinių statybos zona Nustatoma statybos vieta. Vėjo jėgainės centro 
koordinatė X = 6127515.00, Y = 356498.00. 

Statybos riba Nustatoma. 
Statubos linija Nenustatoma. 
Komunalinių ar vietinių inžinerinių tinklų ir pastatų 
šildymo sistemų prijungimo sąlygos 

Požeminėmis elektros kabelinėmis linijomis 
numatoma nuvesti į transformatorių pastotę, 
esančią Antšyšių k., Katyčių sen. Šilutės r. 

Susisiekimo sistemos organizavimas(transporto 
srautai, skersiniai gatvės važiuojamosios dalies 
profiliai) 

Įvažiavimas į sklypą planuojamas iš esamo vietinės 
reikšmės žvyruoto kelio. 

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

Apribojimai.  
XXI. Žemės sklype įrengtos valstybei 
priklausančios melioracijos sistemos bei įrenginiai - 
1500 m². 
Nustatyti servitutai: 
103 - Kelio servitutas - teisė važiuoti transporto 
priemonėmis (viešpataujantis daiktas). Plotas - 414 
m². (Teisė važiuoti transporto priemonėmis per 
sklypą Nr. 53). 
Kiti apribojimai: Elektros linijų apsaugos zonos; 
bendra jėgainių parko sanitarinės apsaugos zona; 
įvažiavimo vieta - nuo esamo vietinės reikšmės 
kelio. 

Papildomieji teritorijos tvarkymo ir naudojimo 
režimo reikalavimai 

Nenustatoma. 

 
PRIVALOMIEJI TERITORIJOS TVARKYMO IR NAUDOJIMO REŽIMO REIKALAVIMAI 

 
SKLYPAS NR. 55 

Žemės sklypo pagrindinė tikslinė naudojimo 
paskirtis 

Kitos paskirties žemė 

Žemės sklypo naudojimo būdas Inžinerinės infrastrukturos teritorijos 
Žemės sklypo naudojimo pobūdis Susisiekimo ir inžinerinių komunikacijų 

aptarnavimo objektų statybos 
G kodas 6, C tp 10 
Indeksas 9, C I1 
Žemės sklypo plotas, m² 1500 



„ŽEMĖS SKLYPŲ (kad. Nr. 8820/0003:88; 8820/0003:91; 8820/0003:105; 8820/0003:108; 8820/0003:114; 8820/0011:43; 8820/0011:91; 
8820/0011:99; 8820/0011:104; 8820/0011:113; 8820/0011:128; 8844/0006:90; 8877/0001:012; 8877/0001:68; 8877/0001:166; 8877/0001:167; 
8877/0001:168; 8877/0001:173; 8877/0001:175; 8877/0001:176; 8877/0001:177; 8877/0001:178; 8877/0001:186; 8877/0001:192; 
8877/0001:208; 8877/0001:226; 8877/0002:78; 8877/0002:123; 8877/0002:133; 8877/0002:134; 8877/0002:139; 8877/0003:162; 
8877/0003:163; 8877/0003:165; 8877/0009:187) Kūgelių k., Kanteriškių k., Jakštelių k., Vaitkaičių k., Meišlaukių k., Kavolių k., Stremenių k., 
Uostiškių k., Juknaičių sen., Usėnų sen., Šilutės r. DETALUSIS PLANAS“ 
 
Pastaba: žemės sklypams kad. Nr. 8820/0003:91; 8820/0011:128; 8844/0006:90; 8877/0001:012; 8877/0001:175; 8877/0001:208; 
8877/0002:123;  8877/0003:163; 8877/0009:187  Kanteriškių k., Vaitkaičių k.,  Meišlaukių k., Kavolių k., Uostiškių k., Šilutės r. detalusis planas 
nerengiamas 

 

077-DP-TD-1.1. 75 100 -  

Leistinas statinio aukštis nuo žemės paviršiaus, m 200 
Leistinas žemės sklypo užstatymo tankis (%) 
 

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

Leistinas žemės sklypo užstatymo intensyvumas 
 

0.25 (visų pastatų bendro ploto santykis su sklypo 
plotu). 

Statinių statybos zona Nustatoma statybos vieta. Vėjo jėgainės centro 
koordinatė X = 6127644.96, Y = 356892.99. 

Statybos riba Nustatoma. 
Statubos linija Nenustatoma. 
Komunalinių ar vietinių inžinerinių tinklų ir pastatų 
šildymo sistemų prijungimo sąlygos 

Požeminėmis elektros kabelinėmis linijomis 
numatoma nuvesti į transformatorių pastotę, 
esančią Antšyšių k., Katyčių sen. Šilutės r. 

Susisiekimo sistemos organizavimas(transporto 
srautai, skersiniai gatvės važiuojamosios dalies 
profiliai) 

Įvažiavimas į sklypą planuojamas iš esamo vietinės 
reikšmės žvyruoto kelio. 

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

Apribojimai.  
XXI. Žemės sklype įrengtos valstybei 
priklausančios melioracijos sistemos bei įrenginiai - 
1500 m². 
Nustatyti servitutai: 
103 - Kelio servitutas - teisė važiuoti transporto 
priemonėmis (viešpataujantis daiktas). Plotas - 605 
m². (Teisė važiuoti transporto priemonėmis per 
sklypą Nr. 53). 
Kiti apribojimai: Elektros linijų apsaugos zonos; 
bendra jėgainių parko sanitarinės apsaugos zona; 
įvažiavimo vieta - nuo esamo vietinės reikšmės 
kelio. 

Papildomieji teritorijos tvarkymo ir naudojimo 
režimo reikalavimai 

Nenustatoma. 

 
PRIVALOMIEJI TERITORIJOS TVARKYMO IR NAUDOJIMO REŽIMO REIKALAVIMAI 

 
SKLYPAS NR. 56 

Žemės sklypo pagrindinė tikslinė naudojimo 
paskirtis 

Žemės ūkio paskirties žemė 

Žemės sklypo naudojimo būdas Kiti žemės ūkio paskirties žemės sklypai 
Žemės sklypo naudojimo pobūdis - 
G kodas 6, C tp1 
Indeksas 9, C Z4 
Žemės sklypo plotas, m² 146094 
Leistinas statinio aukštis nuo žemės paviršiaus, m - 
Leistinas žemės sklypo užstatymo tankis (%) - 



„ŽEMĖS SKLYPŲ (kad. Nr. 8820/0003:88; 8820/0003:91; 8820/0003:105; 8820/0003:108; 8820/0003:114; 8820/0011:43; 8820/0011:91; 
8820/0011:99; 8820/0011:104; 8820/0011:113; 8820/0011:128; 8844/0006:90; 8877/0001:012; 8877/0001:68; 8877/0001:166; 8877/0001:167; 
8877/0001:168; 8877/0001:173; 8877/0001:175; 8877/0001:176; 8877/0001:177; 8877/0001:178; 8877/0001:186; 8877/0001:192; 
8877/0001:208; 8877/0001:226; 8877/0002:78; 8877/0002:123; 8877/0002:133; 8877/0002:134; 8877/0002:139; 8877/0003:162; 
8877/0003:163; 8877/0003:165; 8877/0009:187) Kūgelių k., Kanteriškių k., Jakštelių k., Vaitkaičių k., Meišlaukių k., Kavolių k., Stremenių k., 
Uostiškių k., Juknaičių sen., Usėnų sen., Šilutės r. DETALUSIS PLANAS“ 
 
Pastaba: žemės sklypams kad. Nr. 8820/0003:91; 8820/0011:128; 8844/0006:90; 8877/0001:012; 8877/0001:175; 8877/0001:208; 
8877/0002:123;  8877/0003:163; 8877/0009:187  Kanteriškių k., Vaitkaičių k.,  Meišlaukių k., Kavolių k., Uostiškių k., Šilutės r. detalusis planas 
nerengiamas 

 

077-DP-TD-1.1. 76 100 -  

 
Leistinas žemės sklypo užstatymo intensyvumas 
 

- 

Statinių statybos zona - 
Statybos riba - 
Statubos linija - 
Komunalinių ar vietinių inžinerinių tinklų ir pastatų 
šildymo sistemų prijungimo sąlygos 

- 

Susisiekimo sistemos organizavimas(transporto 
srautai, skersiniai gatvės važiuojamosios dalies 
profiliai) 

Įvažiavimas į sklypą planuojamas iš esamo vietinės 
reikšmės žvyruoto kelio. 

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

Apribojimai. 
XXI. Žemės sklype įrengtos valstybei 
priklausančios melioracijos sistemos bei įrenginiai - 
146094 m². 
Nustatyti servitutai: 
206 - Servitutas - teisė tiesti požemines ir 
antžemines komunikacijas (tarnaujantis daiktas). 
Plotas - neužstatyta sklypo dalis.  
207-Servitutas - teisė aptarnauti požemines ir 
antžemines komunikacijas (tarnaujantis daiktas). 
Plotas - neužstatyta teritorijos dalis.  
208 - Servitutas - teisė naudoti požemines ir 
antžemines komunikacijas (tarnaujantis daiktas). 
Plotas - neužstatyta teritorijos dalis.  
(Teisė tiesti, aptarnauti, naudoti vėjo elektrinių 
parką aptarnaujančias požemines elektros kabelių 
linijas). 
203 - Kelio servitutas - teisė važiuoti transporto 
priemonėmis (tarnaujantis daiktas). Plotas - 1461 
m².(Teisė įvažiuoti transporto priemonėmis į sklypą 
Nr. 57 m²). 
Kiti apribojimai: Elektros linijų apsaugos zonos; 
bendra jėgainių parko sanitarinės apsaugos zona; 
negalima gyvenamųjų namų statyba; ūkinė veikla 
nėra ribojama. 

Papildomieji teritorijos tvarkymo ir naudojimo 
režimo reikalavimai 

Nenustatoma. 

 
PRIVALOMIEJI TERITORIJOS TVARKYMO IR NAUDOJIMO REŽIMO REIKALAVIMAI 

 
SKLYPAS NR. 57 

Žemės sklypo pagrindinė tikslinė naudojimo Kitos paskirties žemė 



„ŽEMĖS SKLYPŲ (kad. Nr. 8820/0003:88; 8820/0003:91; 8820/0003:105; 8820/0003:108; 8820/0003:114; 8820/0011:43; 8820/0011:91; 
8820/0011:99; 8820/0011:104; 8820/0011:113; 8820/0011:128; 8844/0006:90; 8877/0001:012; 8877/0001:68; 8877/0001:166; 8877/0001:167; 
8877/0001:168; 8877/0001:173; 8877/0001:175; 8877/0001:176; 8877/0001:177; 8877/0001:178; 8877/0001:186; 8877/0001:192; 
8877/0001:208; 8877/0001:226; 8877/0002:78; 8877/0002:123; 8877/0002:133; 8877/0002:134; 8877/0002:139; 8877/0003:162; 
8877/0003:163; 8877/0003:165; 8877/0009:187) Kūgelių k., Kanteriškių k., Jakštelių k., Vaitkaičių k., Meišlaukių k., Kavolių k., Stremenių k., 
Uostiškių k., Juknaičių sen., Usėnų sen., Šilutės r. DETALUSIS PLANAS“ 
 
Pastaba: žemės sklypams kad. Nr. 8820/0003:91; 8820/0011:128; 8844/0006:90; 8877/0001:012; 8877/0001:175; 8877/0001:208; 
8877/0002:123;  8877/0003:163; 8877/0009:187  Kanteriškių k., Vaitkaičių k.,  Meišlaukių k., Kavolių k., Uostiškių k., Šilutės r. detalusis planas 
nerengiamas 

 

077-DP-TD-1.1. 77 100 -  

paskirtis 
Žemės sklypo naudojimo būdas Inžinerinės infrastrukturos teritorijos 
Žemės sklypo naudojimo pobūdis Susisiekimo ir inžinerinių komunikacijų 

aptarnavimo objektų statybos 
G kodas 6, C tp 10 
Indeksas 9, C I1 
Žemės sklypo plotas, m² 1500 
Leistinas statinio aukštis nuo žemės paviršiaus, m 200 
Leistinas žemės sklypo užstatymo tankis (%) 
 

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

Leistinas žemės sklypo užstatymo intensyvumas 
 

0.25 (visų pastatų bendro ploto santykis su sklypo 
plotu). 

Statinių statybos zona Nustatoma statybos vieta. Vėjo jėgainės centro 
koordinatė X = 6127202.00, Y = 356762.00. 

Statybos riba Nustatoma. 
Statubos linija Nenustatoma. 
Komunalinių ar vietinių inžinerinių tinklų ir pastatų 
šildymo sistemų prijungimo sąlygos 

Požeminėmis elektros kabelinėmis linijomis 
numatoma nuvesti į transformatorių pastotę, 
esančią Antšyšių k., Katyčių sen. Šilutės r. 

Susisiekimo sistemos organizavimas(transporto 
srautai, skersiniai gatvės važiuojamosios dalies 
profiliai) 

Įvažiavimas į sklypą planuojamas iš esamo vietinės 
reikšmės žvyruoto kelio. 

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

Apribojimai.  
XXI. Žemės sklype įrengtos valstybei 
priklausančios melioracijos sistemos bei įrenginiai - 
1500 m². 
Nustatyti servitutai: 
103 - Kelio servitutas - teisė važiuoti transporto 
priemonėmis (viešpataujantis daiktas). Plotas - 
1461 m². (Teisė važiuoti transporto priemonėmis 
per sklypą Nr. 56). 
Kiti apribojimai: Elektros linijų apsaugos zonos; 
bendra jėgainių parko sanitarinės apsaugos zona; 
įvažiavimo vieta - nuo esamo vietinės reikšmės 
kelio. 

Papildomieji teritorijos tvarkymo ir naudojimo 
režimo reikalavimai 

Nenustatoma. 

 
PRIVALOMIEJI TERITORIJOS TVARKYMO IR NAUDOJIMO REŽIMO REIKALAVIMAI 

 
SKLYPAS NR. 60 

Žemės sklypo pagrindinė tikslinė naudojimo 
paskirtis 

Žemės ūkio paskirties žemė 



„ŽEMĖS SKLYPŲ (kad. Nr. 8820/0003:88; 8820/0003:91; 8820/0003:105; 8820/0003:108; 8820/0003:114; 8820/0011:43; 8820/0011:91; 
8820/0011:99; 8820/0011:104; 8820/0011:113; 8820/0011:128; 8844/0006:90; 8877/0001:012; 8877/0001:68; 8877/0001:166; 8877/0001:167; 
8877/0001:168; 8877/0001:173; 8877/0001:175; 8877/0001:176; 8877/0001:177; 8877/0001:178; 8877/0001:186; 8877/0001:192; 
8877/0001:208; 8877/0001:226; 8877/0002:78; 8877/0002:123; 8877/0002:133; 8877/0002:134; 8877/0002:139; 8877/0003:162; 
8877/0003:163; 8877/0003:165; 8877/0009:187) Kūgelių k., Kanteriškių k., Jakštelių k., Vaitkaičių k., Meišlaukių k., Kavolių k., Stremenių k., 
Uostiškių k., Juknaičių sen., Usėnų sen., Šilutės r. DETALUSIS PLANAS“ 
 
Pastaba: žemės sklypams kad. Nr. 8820/0003:91; 8820/0011:128; 8844/0006:90; 8877/0001:012; 8877/0001:175; 8877/0001:208; 
8877/0002:123;  8877/0003:163; 8877/0009:187  Kanteriškių k., Vaitkaičių k.,  Meišlaukių k., Kavolių k., Uostiškių k., Šilutės r. detalusis planas 
nerengiamas 

 

077-DP-TD-1.1. 78 100 -  

Žemės sklypo naudojimo būdas Kiti žemės ūkio paskirties žemės sklypai 
Žemės sklypo naudojimo pobūdis - 
G kodas 6, C tp1 
Indeksas 9, C Z4 
Žemės sklypo plotas, m² 28271 
Leistinas statinio aukštis nuo žemės paviršiaus, m - 
Leistinas žemės sklypo užstatymo tankis (%) 
 

- 

Leistinas žemės sklypo užstatymo intensyvumas 
 

- 

Statinių statybos zona - 
Statybos riba - 
Statubos linija - 
Komunalinių ar vietinių inžinerinių tinklų ir pastatų 
šildymo sistemų prijungimo sąlygos 

- 

Susisiekimo sistemos organizavimas(transporto 
srautai, skersiniai gatvės važiuojamosios dalies 
profiliai) 

Įvažiavimas į sklypą planuojamas iš esamo vietinės 
reikšmės žvyruoto kelio. 

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

Apribojimai. 
II. Kelių apsaugos zonos - 745 m². 
XXI. Žemės sklype įrengtos valstybei priklausančios 
melioracijos sistemos bei įrenginiai - 28271 m². 
Nustatyti servitutai: 
206 - Servitutas - teisė tiesti požemines ir antžemines 
komunikacijas (tarnaujantis daiktas). Plotas - 
neužstatyta sklypo dalis.  
207-Servitutas - teisė aptarnauti požemines ir 
antžemines komunikacijas (tarnaujantis daiktas). Plotas 
- neužstatyta teritorijos dalis.  
208 - Servitutas - teisė naudoti požemines ir antžemines 
komunikacijas (tarnaujantis daiktas). Plotas - 
neužstatyta teritorijos dalis.  
(Teisė tiesti, aptarnauti, naudoti vėjo elektrinių parką 
aptarnaujančias požemines elektros kabelių linijas). 
203 - Kelio servitutas - teisė važiuoti transporto 
priemonėmis (tarnaujantis daiktas). Plotas - 227 
m².(Teisė įvažiuoti transporto priemonėmis į sklypą Nr. 
61). 
103 - Kelio servitutas - teisė važiuoti transporto 
priemonėmis (viešpataujantis daiktas). Plotas - 1224 m² 
(Teisė važiuoti transporto priemonėmis per sklypą Nr. 
62). 
 
Kiti apribojimai: Elektros linijų apsaugos zonos; bendra 
jėgainių parko sanitarinės apsaugos zona; negalima 



„ŽEMĖS SKLYPŲ (kad. Nr. 8820/0003:88; 8820/0003:91; 8820/0003:105; 8820/0003:108; 8820/0003:114; 8820/0011:43; 8820/0011:91; 
8820/0011:99; 8820/0011:104; 8820/0011:113; 8820/0011:128; 8844/0006:90; 8877/0001:012; 8877/0001:68; 8877/0001:166; 8877/0001:167; 
8877/0001:168; 8877/0001:173; 8877/0001:175; 8877/0001:176; 8877/0001:177; 8877/0001:178; 8877/0001:186; 8877/0001:192; 
8877/0001:208; 8877/0001:226; 8877/0002:78; 8877/0002:123; 8877/0002:133; 8877/0002:134; 8877/0002:139; 8877/0003:162; 
8877/0003:163; 8877/0003:165; 8877/0009:187) Kūgelių k., Kanteriškių k., Jakštelių k., Vaitkaičių k., Meišlaukių k., Kavolių k., Stremenių k., 
Uostiškių k., Juknaičių sen., Usėnų sen., Šilutės r. DETALUSIS PLANAS“ 
 
Pastaba: žemės sklypams kad. Nr. 8820/0003:91; 8820/0011:128; 8844/0006:90; 8877/0001:012; 8877/0001:175; 8877/0001:208; 
8877/0002:123;  8877/0003:163; 8877/0009:187  Kanteriškių k., Vaitkaičių k.,  Meišlaukių k., Kavolių k., Uostiškių k., Šilutės r. detalusis planas 
nerengiamas 

 

077-DP-TD-1.1. 79 100 -  

gyvenamųjų namų statyba; ūkinė veikla nėra ribojama. 
Papildomieji teritorijos tvarkymo ir naudojimo 
režimo reikalavimai 

Nenustatoma. 

 
PRIVALOMIEJI TERITORIJOS TVARKYMO IR NAUDOJIMO REŽIMO REIKALAVIMAI 

 
SKLYPAS NR. 61 

Žemės sklypo pagrindinė tikslinė naudojimo 
paskirtis 

Kitos paskirties žemė 

Žemės sklypo naudojimo būdas Inžinerinės infrastrukturos teritorijos 
Žemės sklypo naudojimo pobūdis Susisiekimo ir inžinerinių komunikacijų 

aptarnavimo objektų statybos 
G kodas 6, C tp 10 
Indeksas 9, C I1 
Žemės sklypo plotas, m² 1500 
Leistinas statinio aukštis nuo žemės paviršiaus, m 200 
Leistinas žemės sklypo užstatymo tankis (%) 
 

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

Leistinas žemės sklypo užstatymo intensyvumas 
 

0.25 (visų pastatų bendro ploto santykis su sklypo 
plotu). 

Statinių statybos zona Nustatoma statybos vieta. Vėjo jėgainės centro 
koordinatė X = 6126784.00, Y = 357083.00. 

Statybos riba Nustatoma. 
Statubos linija Nenustatoma. 
Komunalinių ar vietinių inžinerinių tinklų ir pastatų 
šildymo sistemų prijungimo sąlygos 

Požeminėmis elektros kabelinėmis linijomis 
numatoma nuvesti į transformatorių pastotę, 
esančią Antšyšių k., Katyčių sen. Šilutės r. 

Susisiekimo sistemos organizavimas(transporto 
srautai, skersiniai gatvės važiuojamosios dalies 
profiliai) 

Įvažiavimas į sklypą planuojamas iš esamo vietinės 
reikšmės žvyruoto kelio. 

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

Apribojimai.  
XXI. Žemės sklype įrengtos valstybei priklausančios 
melioracijos sistemos bei įrenginiai - 1500 m². 
Nustatyti servitutai: 
103 - Kelio servitutas - teisė važiuoti transporto 
priemonėmis (viešpataujantis daiktas). Plotas - 1451 m². 
(Teisė važiuoti transporto priemonėmis per sklypą Nr. 
60 - 227 m²; teisė važiuoti transporto priemonėmis per 
sklypą Nr. 62 - 1224 m²) 
Kiti apribojimai: Elektros linijų apsaugos zonos; 
bendra jėgainių parko sanitarinės apsaugos zona; 
įvažiavimo vieta - nuo esamo vietinės reikšmės 
kelio. 
 



„ŽEMĖS SKLYPŲ (kad. Nr. 8820/0003:88; 8820/0003:91; 8820/0003:105; 8820/0003:108; 8820/0003:114; 8820/0011:43; 8820/0011:91; 
8820/0011:99; 8820/0011:104; 8820/0011:113; 8820/0011:128; 8844/0006:90; 8877/0001:012; 8877/0001:68; 8877/0001:166; 8877/0001:167; 
8877/0001:168; 8877/0001:173; 8877/0001:175; 8877/0001:176; 8877/0001:177; 8877/0001:178; 8877/0001:186; 8877/0001:192; 
8877/0001:208; 8877/0001:226; 8877/0002:78; 8877/0002:123; 8877/0002:133; 8877/0002:134; 8877/0002:139; 8877/0003:162; 
8877/0003:163; 8877/0003:165; 8877/0009:187) Kūgelių k., Kanteriškių k., Jakštelių k., Vaitkaičių k., Meišlaukių k., Kavolių k., Stremenių k., 
Uostiškių k., Juknaičių sen., Usėnų sen., Šilutės r. DETALUSIS PLANAS“ 
 
Pastaba: žemės sklypams kad. Nr. 8820/0003:91; 8820/0011:128; 8844/0006:90; 8877/0001:012; 8877/0001:175; 8877/0001:208; 
8877/0002:123;  8877/0003:163; 8877/0009:187  Kanteriškių k., Vaitkaičių k.,  Meišlaukių k., Kavolių k., Uostiškių k., Šilutės r. detalusis planas 
nerengiamas 
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Papildomieji teritorijos tvarkymo ir naudojimo 
režimo reikalavimai 

Nenustatoma. 

 
PRIVALOMIEJI TERITORIJOS TVARKYMO IR NAUDOJIMO REŽIMO REIKALAVIMAI 

 
SKLYPAS NR. 62 

Žemės sklypo pagrindinė tikslinė naudojimo 
paskirtis 

Žemės ūkio paskirties žemė 

Žemės sklypo naudojimo būdas Kiti žemės ūkio paskirties žemės sklypai 
Žemės sklypo naudojimo pobūdis - 
G kodas 6, C tp1 
Indeksas 9, C Z4 
Žemės sklypo plotas, m² 308835 
Leistinas statinio aukštis nuo žemės paviršiaus, m - 
Leistinas žemės sklypo užstatymo tankis (%) 
 

- 

Leistinas žemės sklypo užstatymo intensyvumas 
 

- 

Statinių statybos zona - 
Statybos riba - 
Statubos linija - 
Komunalinių ar vietinių inžinerinių tinklų ir pastatų 
šildymo sistemų prijungimo sąlygos 

- 

Susisiekimo sistemos organizavimas(transporto 
srautai, skersiniai gatvės važiuojamosios dalies 
profiliai) 

Įvažiavimas į sklypą planuojamas iš esamo vietinės 
reikšmės žvyruoto kelio. 

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

Apribojimai. 
II. Kelių apsaugos zonos - 2575 m². 
I. Ryšių linijų apsaugos zonos - 100 m². 
XXI. Žemės sklype įrengtos valstybei 
priklausančios melioracijos sistemos bei įrenginiai - 
308835 m². 
XXIX. Vandens telkinių apsaugos juostos ir zonos - 
1500 m². 
Nustatyti servitutai: 
206 - Servitutas - teisė tiesti požemines ir 
antžemines komunikacijas (tarnaujantis daiktas). 
Plotas - neužstatyta sklypo dalis.  
207-Servitutas - teisė aptarnauti požemines ir 
antžemines komunikacijas (tarnaujantis daiktas). 
Plotas - neužstatyta teritorijos dalis.  
208 - Servitutas - teisė naudoti požemines ir 
antžemines komunikacijas (tarnaujantis daiktas). 



„ŽEMĖS SKLYPŲ (kad. Nr. 8820/0003:88; 8820/0003:91; 8820/0003:105; 8820/0003:108; 8820/0003:114; 8820/0011:43; 8820/0011:91; 
8820/0011:99; 8820/0011:104; 8820/0011:113; 8820/0011:128; 8844/0006:90; 8877/0001:012; 8877/0001:68; 8877/0001:166; 8877/0001:167; 
8877/0001:168; 8877/0001:173; 8877/0001:175; 8877/0001:176; 8877/0001:177; 8877/0001:178; 8877/0001:186; 8877/0001:192; 
8877/0001:208; 8877/0001:226; 8877/0002:78; 8877/0002:123; 8877/0002:133; 8877/0002:134; 8877/0002:139; 8877/0003:162; 
8877/0003:163; 8877/0003:165; 8877/0009:187) Kūgelių k., Kanteriškių k., Jakštelių k., Vaitkaičių k., Meišlaukių k., Kavolių k., Stremenių k., 
Uostiškių k., Juknaičių sen., Usėnų sen., Šilutės r. DETALUSIS PLANAS“ 
 
Pastaba: žemės sklypams kad. Nr. 8820/0003:91; 8820/0011:128; 8844/0006:90; 8877/0001:012; 8877/0001:175; 8877/0001:208; 
8877/0002:123;  8877/0003:163; 8877/0009:187  Kanteriškių k., Vaitkaičių k.,  Meišlaukių k., Kavolių k., Uostiškių k., Šilutės r. detalusis planas 
nerengiamas 
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Plotas - neužstatyta teritorijos dalis.  
(Teisė tiesti, aptarnauti, naudoti vėjo elektrinių 
parką aptarnaujančias požemines elektros kabelių 
linijas). 
203 - Kelio servitutas - teisė važiuoti transporto 
priemonėmis (tarnaujantis daiktas). Plotas - 6270 
m².(Teisė įvažiuoti transporto priemonėmis į sklypą 
Nr. 63 - 811 m²; Nr. 64 - 1975 m²; Nr. 65 - 1658 
m²; Nr. 60, 61 - 1224 m²;). 
Kiti apribojimai: Elektros linijų apsaugos zonos; 
bendra jėgainių parko sanitarinės apsaugos zona; 
negalima gyvenamųjų namų statyba; ūkinė veikla 
nėra ribojama. 

Papildomieji teritorijos tvarkymo ir naudojimo 
režimo reikalavimai 

Nenustatoma. 

 
PRIVALOMIEJI TERITORIJOS TVARKYMO IR NAUDOJIMO REŽIMO REIKALAVIMAI 

 
SKLYPAS NR. 63 

Žemės sklypo pagrindinė tikslinė naudojimo 
paskirtis 

Kitos paskirties žemė 

Žemės sklypo naudojimo būdas Inžinerinės infrastrukturos teritorijos 
Žemės sklypo naudojimo pobūdis Susisiekimo ir inžinerinių komunikacijų 

aptarnavimo objektų statybos 
G kodas 6, C tp 10 
Indeksas 9, C I1 
Žemės sklypo plotas, m² 1500 
Leistinas statinio aukštis nuo žemės paviršiaus, m 200 
Leistinas žemės sklypo užstatymo tankis (%) 
 

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

Leistinas žemės sklypo užstatymo intensyvumas 
 

0.25 (visų pastatų bendro ploto santykis su sklypo 
plotu). 

Statinių statybos zona Nustatoma statybos vieta. Vėjo jėgainės centro 
koordinatė X = 6126998.00, Y = 356340.00. 

Statybos riba Nustatoma. 
Statubos linija Nenustatoma. 
Komunalinių ar vietinių inžinerinių tinklų ir pastatų 
šildymo sistemų prijungimo sąlygos 

Požeminėmis elektros kabelinėmis linijomis 
numatoma nuvesti į transformatorių pastotę, 
esančią Antšyšių k., Katyčių sen. Šilutės r. 

Susisiekimo sistemos organizavimas(transporto 
srautai, skersiniai gatvės važiuojamosios dalies 
profiliai) 

Įvažiavimas į sklypą planuojamas iš esamo vietinės 
reikšmės žvyruoto kelio. 

Servitutai(teisė į svetimą žemės sklypą ar jo dalį Apribojimai.  



„ŽEMĖS SKLYPŲ (kad. Nr. 8820/0003:88; 8820/0003:91; 8820/0003:105; 8820/0003:108; 8820/0003:114; 8820/0011:43; 8820/0011:91; 
8820/0011:99; 8820/0011:104; 8820/0011:113; 8820/0011:128; 8844/0006:90; 8877/0001:012; 8877/0001:68; 8877/0001:166; 8877/0001:167; 
8877/0001:168; 8877/0001:173; 8877/0001:175; 8877/0001:176; 8877/0001:177; 8877/0001:178; 8877/0001:186; 8877/0001:192; 
8877/0001:208; 8877/0001:226; 8877/0002:78; 8877/0002:123; 8877/0002:133; 8877/0002:134; 8877/0002:139; 8877/0003:162; 
8877/0003:163; 8877/0003:165; 8877/0009:187) Kūgelių k., Kanteriškių k., Jakštelių k., Vaitkaičių k., Meišlaukių k., Kavolių k., Stremenių k., 
Uostiškių k., Juknaičių sen., Usėnų sen., Šilutės r. DETALUSIS PLANAS“ 
 
Pastaba: žemės sklypams kad. Nr. 8820/0003:91; 8820/0011:128; 8844/0006:90; 8877/0001:012; 8877/0001:175; 8877/0001:208; 
8877/0002:123;  8877/0003:163; 8877/0009:187  Kanteriškių k., Vaitkaičių k.,  Meišlaukių k., Kavolių k., Uostiškių k., Šilutės r. detalusis planas 
nerengiamas 
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suteikiama naudotis Žemės įstatymo nustatyta 
tvarka) 

XXI. Žemės sklype įrengtos valstybei 
priklausančios melioracijos sistemos bei įrenginiai - 
1500 m². 
Nustatyti servitutai: 
103 - Kelio servitutas - teisė važiuoti transporto 
priemonėmis (viešpataujantis daiktas). Plotas - 
5046 m². (Teisė važiuoti transporto priemonėmis 
per sklypą Nr. 62: iki sklypo Nr. 63 - 811 m²; iki 
sklypo Nr. 64 - 1975 m²; iki sklypo Nr. 65 - 2260 
m²). 
Kiti apribojimai: Elektros linijų apsaugos zonos; 
bendra jėgainių parko sanitarinės apsaugos zona; 
įvažiavimo vieta - nuo esamo vietinės reikšmės 
kelio. 

Papildomieji teritorijos tvarkymo ir naudojimo 
režimo reikalavimai 

Nenustatoma. 

 
PRIVALOMIEJI TERITORIJOS TVARKYMO IR NAUDOJIMO REŽIMO REIKALAVIMAI 

 
SKLYPAS NR. 64 

Žemės sklypo pagrindinė tikslinė naudojimo 
paskirtis 

Kitos paskirties žemė 

Žemės sklypo naudojimo būdas Inžinerinės infrastrukturos teritorijos 
Žemės sklypo naudojimo pobūdis Susisiekimo ir inžinerinių komunikacijų 

aptarnavimo objektų statybos 
G kodas 6, C tp 10 
Indeksas 9, C I1 
Žemės sklypo plotas, m² 1500 
Leistinas statinio aukštis nuo žemės paviršiaus, m 200 
Leistinas žemės sklypo užstatymo tankis (%) 
 

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

Leistinas žemės sklypo užstatymo intensyvumas 
 

0.25 (visų pastatų bendro ploto santykis su sklypo 
plotu). 

Statinių statybos zona Nustatoma statybos vieta. Vėjo jėgainės centro 
koordinatė X = 6126723.08, Y = 356778.14. 

Statybos riba Nustatoma. 
Statubos linija Nenustatoma. 
Komunalinių ar vietinių inžinerinių tinklų ir pastatų 
šildymo sistemų prijungimo sąlygos 

Požeminėmis elektros kabelinėmis linijomis 
numatoma nuvesti į transformatorių pastotę, 
esančią Antšyšių k., Katyčių sen. Šilutės r. 

Susisiekimo sistemos organizavimas(transporto 
srautai, skersiniai gatvės važiuojamosios dalies 
profiliai) 

Įvažiavimas į sklypą planuojamas iš esamo vietinės 
reikšmės žvyruoto kelio. 



„ŽEMĖS SKLYPŲ (kad. Nr. 8820/0003:88; 8820/0003:91; 8820/0003:105; 8820/0003:108; 8820/0003:114; 8820/0011:43; 8820/0011:91; 
8820/0011:99; 8820/0011:104; 8820/0011:113; 8820/0011:128; 8844/0006:90; 8877/0001:012; 8877/0001:68; 8877/0001:166; 8877/0001:167; 
8877/0001:168; 8877/0001:173; 8877/0001:175; 8877/0001:176; 8877/0001:177; 8877/0001:178; 8877/0001:186; 8877/0001:192; 
8877/0001:208; 8877/0001:226; 8877/0002:78; 8877/0002:123; 8877/0002:133; 8877/0002:134; 8877/0002:139; 8877/0003:162; 
8877/0003:163; 8877/0003:165; 8877/0009:187) Kūgelių k., Kanteriškių k., Jakštelių k., Vaitkaičių k., Meišlaukių k., Kavolių k., Stremenių k., 
Uostiškių k., Juknaičių sen., Usėnų sen., Šilutės r. DETALUSIS PLANAS“ 
 
Pastaba: žemės sklypams kad. Nr. 8820/0003:91; 8820/0011:128; 8844/0006:90; 8877/0001:012; 8877/0001:175; 8877/0001:208; 
8877/0002:123;  8877/0003:163; 8877/0009:187  Kanteriškių k., Vaitkaičių k.,  Meišlaukių k., Kavolių k., Uostiškių k., Šilutės r. detalusis planas 
nerengiamas 
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Servitutai(teisė į svetimą žemės sklypą ar jo dalį 
suteikiama naudotis Žemės įstatymo nustatyta 
tvarka) 

Apribojimai.  
XXI. Žemės sklype įrengtos valstybei 
priklausančios melioracijos sistemos bei įrenginiai - 
1500 m². 
Nustatyti servitutai: 
103 - Kelio servitutas - teisė važiuoti transporto 
priemonėmis (viešpataujantis daiktas). Plotas - 
1975 m². (Teisė važiuoti transporto priemonėmis 
per sklypą Nr. 62). 
Kiti apribojimai: Elektros linijų apsaugos zonos; 
bendra jėgainių parko sanitarinės apsaugos zona; 
įvažiavimo vieta - nuo esamo vietinės reikšmės 
kelio. 

Papildomieji teritorijos tvarkymo ir naudojimo 
režimo reikalavimai 

Nenustatoma. 

 
PRIVALOMIEJI TERITORIJOS TVARKYMO IR NAUDOJIMO REŽIMO REIKALAVIMAI 

 
SKLYPAS NR. 65 

Žemės sklypo pagrindinė tikslinė naudojimo 
paskirtis 

Kitos paskirties žemė 

Žemės sklypo naudojimo būdas Inžinerinės infrastrukturos teritorijos 
Žemės sklypo naudojimo pobūdis Susisiekimo ir inžinerinių komunikacijų 

aptarnavimo objektų statybos 
G kodas 6, C tp 10 
Indeksas 9, C I1 
Žemės sklypo plotas, m² 1500 
Leistinas statinio aukštis nuo žemės paviršiaus, m 200 
Leistinas žemės sklypo užstatymo tankis (%) 
 

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

Leistinas žemės sklypo užstatymo intensyvumas 
 

0.25 (visų pastatų bendro ploto santykis su sklypo 
plotu). 

Statinių statybos zona Nustatoma statybos vieta. Vėjo jėgainės centro 
koordinatė X = 6126631.47, Y = 356344.11. 

Statybos riba Nustatoma. 
Statubos linija Nenustatoma. 
Komunalinių ar vietinių inžinerinių tinklų ir pastatų 
šildymo sistemų prijungimo sąlygos 

Požeminėmis elektros kabelinėmis linijomis 
numatoma nuvesti į transformatorių pastotę, 
esančią Antšyšių k., Katyčių sen. Šilutės r. 

Susisiekimo sistemos organizavimas(transporto 
srautai, skersiniai gatvės važiuojamosios dalies 
profiliai) 

Įvažiavimas į sklypą planuojamas iš esamo vietinės 
reikšmės žvyruoto kelio. 

Servitutai(teisė į svetimą žemės sklypą ar jo dalį Apribojimai.  



„ŽEMĖS SKLYPŲ (kad. Nr. 8820/0003:88; 8820/0003:91; 8820/0003:105; 8820/0003:108; 8820/0003:114; 8820/0011:43; 8820/0011:91; 
8820/0011:99; 8820/0011:104; 8820/0011:113; 8820/0011:128; 8844/0006:90; 8877/0001:012; 8877/0001:68; 8877/0001:166; 8877/0001:167; 
8877/0001:168; 8877/0001:173; 8877/0001:175; 8877/0001:176; 8877/0001:177; 8877/0001:178; 8877/0001:186; 8877/0001:192; 
8877/0001:208; 8877/0001:226; 8877/0002:78; 8877/0002:123; 8877/0002:133; 8877/0002:134; 8877/0002:139; 8877/0003:162; 
8877/0003:163; 8877/0003:165; 8877/0009:187) Kūgelių k., Kanteriškių k., Jakštelių k., Vaitkaičių k., Meišlaukių k., Kavolių k., Stremenių k., 
Uostiškių k., Juknaičių sen., Usėnų sen., Šilutės r. DETALUSIS PLANAS“ 
 
Pastaba: žemės sklypams kad. Nr. 8820/0003:91; 8820/0011:128; 8844/0006:90; 8877/0001:012; 8877/0001:175; 8877/0001:208; 
8877/0002:123;  8877/0003:163; 8877/0009:187  Kanteriškių k., Vaitkaičių k.,  Meišlaukių k., Kavolių k., Uostiškių k., Šilutės r. detalusis planas 
nerengiamas 

 

077-DP-TD-1.1. 84 100 -  

suteikiama naudotis Žemės įstatymo nustatyta 
tvarka) 

XXI. Žemės sklype įrengtos valstybei 
priklausančios melioracijos sistemos bei įrenginiai - 
1500 m². 
Nustatyti servitutai: 
103 - Kelio servitutas - teisė važiuoti transporto 
priemonėmis (viešpataujantis daiktas). Plotas - 
4235 m². (Teisė važiuoti transporto priemonėmis 
per sklypą Nr. 62: iki sklypo Nr. 64 - 1975 m²; iki 
sklypo Nr. 65 - 2260 m²). 
Kiti apribojimai: Elektros linijų apsaugos zonos; 
bendra jėgainių parko sanitarinės apsaugos zona; 
įvažiavimo vieta - nuo esamo vietinės reikšmės 
kelio. 

Papildomieji teritorijos tvarkymo ir naudojimo 
režimo reikalavimai 

Nenustatoma. 

 
PRIVALOMIEJI TERITORIJOS TVARKYMO IR NAUDOJIMO REŽIMO REIKALAVIMAI 

 
SKLYPAS NR. 69 

Žemės sklypo pagrindinė tikslinė naudojimo 
paskirtis 

Žemės ūkio paskirties žemė 

Žemės sklypo naudojimo būdas Kiti žemės ūkio paskirties žemės sklypai 
Žemės sklypo naudojimo pobūdis - 
G kodas 6, C tp1 
Indeksas 9, C Z4 
Žemės sklypo plotas, m² 52067 
Leistinas statinio aukštis nuo žemės paviršiaus, m - 
Leistinas žemės sklypo užstatymo tankis (%) 
 

- 

Leistinas žemės sklypo užstatymo intensyvumas 
 

- 

Statinių statybos zona - 
Statybos riba - 
Statubos linija - 
Komunalinių ar vietinių inžinerinių tinklų ir pastatų 
šildymo sistemų prijungimo sąlygos 

- 

Susisiekimo sistemos organizavimas(transporto 
srautai, skersiniai gatvės važiuojamosios dalies 
profiliai) 

Įvažiavimas į sklypą planuojamas iš esamo vietinės 
reikšmės žvyruoto kelio. 

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

Apribojimai.  
II. Kelių apsaugos zonos - 1160 m². 
XXI. Žemės sklype įrengtos valstybei 
priklausančios melioracijos sistemos bei įrenginiai - 



„ŽEMĖS SKLYPŲ (kad. Nr. 8820/0003:88; 8820/0003:91; 8820/0003:105; 8820/0003:108; 8820/0003:114; 8820/0011:43; 8820/0011:91; 
8820/0011:99; 8820/0011:104; 8820/0011:113; 8820/0011:128; 8844/0006:90; 8877/0001:012; 8877/0001:68; 8877/0001:166; 8877/0001:167; 
8877/0001:168; 8877/0001:173; 8877/0001:175; 8877/0001:176; 8877/0001:177; 8877/0001:178; 8877/0001:186; 8877/0001:192; 
8877/0001:208; 8877/0001:226; 8877/0002:78; 8877/0002:123; 8877/0002:133; 8877/0002:134; 8877/0002:139; 8877/0003:162; 
8877/0003:163; 8877/0003:165; 8877/0009:187) Kūgelių k., Kanteriškių k., Jakštelių k., Vaitkaičių k., Meišlaukių k., Kavolių k., Stremenių k., 
Uostiškių k., Juknaičių sen., Usėnų sen., Šilutės r. DETALUSIS PLANAS“ 
 
Pastaba: žemės sklypams kad. Nr. 8820/0003:91; 8820/0011:128; 8844/0006:90; 8877/0001:012; 8877/0001:175; 8877/0001:208; 
8877/0002:123;  8877/0003:163; 8877/0009:187  Kanteriškių k., Vaitkaičių k.,  Meišlaukių k., Kavolių k., Uostiškių k., Šilutės r. detalusis planas 
nerengiamas 
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52067 m²; 
Nustatyti servitutai: 
206 - Servitutas - teisė tiesti požemines ir 
antžemines komunikacijas (tarnaujantis daiktas). 
Plotas - neužstatyta sklypo dalis.  
207-Servitutas - teisė aptarnauti požemines ir 
antžemines komunikacijas (tarnaujantis daiktas). 
Plotas - neužstatyta teritorijos dalis.  
208 - Servitutas - teisė naudoti požemines ir 
antžemines komunikacijas (tarnaujantis daiktas). 
Plotas - neužstatyta teritorijos dalis.  
(Teisė tiesti, aptarnauti, naudoti vėjo elektrinių 
parką aptarnaujančias požemines elektros kabelių 
linijas). 
203 - Kelio servitutas - teisė važiuoti transporto 
priemonėmis (tarnaujantis daiktas). Plotas - 
1736m².(Teisė įvažiuoti transporto priemonėmis į 
sklypą Nr. 70). 
Kiti apribojimai: Elektros linijų apsaugos zonos; 
bendra jėgainių parko sanitarinės apsaugos zona; 
negalima gyvenamųjų namų statyba; ūkinė veikla 
nėra ribojama. 

Papildomieji teritorijos tvarkymo ir naudojimo 
režimo reikalavimai 

Nenustatoma. 

 
PRIVALOMIEJI TERITORIJOS TVARKYMO IR NAUDOJIMO REŽIMO REIKALAVIMAI 

 
SKLYPAS NR. 70 

Žemės sklypo pagrindinė tikslinė naudojimo 
paskirtis 

Kitos paskirties žemė 

Žemės sklypo naudojimo būdas Inžinerinės infrastrukturos teritorijos 
Žemės sklypo naudojimo pobūdis Susisiekimo ir inžinerinių komunikacijų 

aptarnavimo objektų statybos 
G kodas 6, C tp 10 
Indeksas 9, C I1 
Žemės sklypo plotas, m² 1500 
Leistinas statinio aukštis nuo žemės paviršiaus, m 200 
Leistinas žemės sklypo užstatymo tankis (%) 
 

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

Leistinas žemės sklypo užstatymo intensyvumas 
 

0.25 (visų pastatų bendro ploto santykis su sklypo 
plotu). 

Statinių statybos zona Nustatoma statybos vieta. Vėjo jėgainės centro 
koordinatė X = 6126698.64, Y = 358295.16. 
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Statybos riba Nustatoma. 
Statubos linija Nenustatoma. 
Komunalinių ar vietinių inžinerinių tinklų ir pastatų 
šildymo sistemų prijungimo sąlygos 

Požeminėmis elektros kabelinėmis linijomis 
numatoma nuvesti į transformatorių pastotę, 
esančią Antšyšių k., Katyčių sen. Šilutės r. 

Susisiekimo sistemos organizavimas(transporto 
srautai, skersiniai gatvės važiuojamosios dalies 
profiliai) 

Įvažiavimas į sklypą planuojamas iš esamo vietinės 
reikšmės žvyruoto kelio. 

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

Apribojimai.  
XXI. Žemės sklype įrengtos valstybei 
priklausančios melioracijos sistemos bei įrenginiai - 
1500 m². 
Nustatyti servitutai: 
103 - Kelio servitutas - teisė važiuoti transporto 
priemonėmis (viešpataujantis daiktas). Plotas - 
1736 m². (Teisė važiuoti transporto priemonėmis 
per sklypą Nr. 69). 
Kiti apribojimai: Elektros linijų apsaugos zonos; 
bendra jėgainių parko sanitarinės apsaugos zona; 
įvažiavimo vieta - nuo esamo vietinės reikšmės 
kelio. 

Papildomieji teritorijos tvarkymo ir naudojimo 
režimo reikalavimai 

Nenustatoma. 

 
PRIVALOMIEJI TERITORIJOS TVARKYMO IR NAUDOJIMO REŽIMO REIKALAVIMAI 

 
SKLYPAS NR. 71 

Žemės sklypo pagrindinė tikslinė naudojimo 
paskirtis 

Žemės ūkio paskirties žemė 

Žemės sklypo naudojimo būdas Kiti žemės ūkio paskirties žemės sklypai 
Žemės sklypo naudojimo pobūdis - 
G kodas 6, C tp1 
Indeksas 9, C Z4 
Žemės sklypo plotas, m² 46897 
Leistinas statinio aukštis nuo žemės paviršiaus, m - 
Leistinas žemės sklypo užstatymo tankis (%) 
 

- 

Leistinas žemės sklypo užstatymo intensyvumas 
 

- 

Statinių statybos zona - 
Statybos riba - 
Statubos linija - 
Komunalinių ar vietinių inžinerinių tinklų ir pastatų - 
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šildymo sistemų prijungimo sąlygos 
Susisiekimo sistemos organizavimas(transporto 
srautai, skersiniai gatvės važiuojamosios dalies 
profiliai) 

Įvažiavimas į sklypą planuojamas iš esamo vietinės 
reikšmės žvyruoto kelio. 

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

Apribojimai.  
II. Kelių apsaugos zonos - 1025 m². 
XXI. Žemės sklype įrengtos valstybei 
priklausančios melioracijos sistemos bei įrenginiai - 
46897 m²; 
Nustatyti servitutai: 
206 - Servitutas - teisė tiesti požemines ir 
antžemines komunikacijas (tarnaujantis daiktas). 
Plotas - neužstatyta sklypo dalis.  
207-Servitutas - teisė aptarnauti požemines ir 
antžemines komunikacijas (tarnaujantis daiktas). 
Plotas - neužstatyta teritorijos dalis.  
208 - Servitutas - teisė naudoti požemines ir 
antžemines komunikacijas (tarnaujantis daiktas). 
Plotas - neužstatyta teritorijos dalis.  
(Teisė tiesti, aptarnauti, naudoti vėjo elektrinių 
parką aptarnaujančias požemines elektros kabelių 
linijas). 
203 - Kelio servitutas - teisė važiuoti transporto 
priemonėmis (tarnaujantis daiktas). Plotas - 323 
m².(Teisė įvažiuoti transporto priemonėmis į sklypą 
Nr. 72). 
Kiti apribojimai: Elektros linijų apsaugos zonos; 
bendra jėgainių parko sanitarinės apsaugos zona; 
negalima gyvenamųjų namų statyba; ūkinė veikla 
nėra ribojama. 

Papildomieji teritorijos tvarkymo ir naudojimo 
režimo reikalavimai 

Nenustatoma. 

 
PRIVALOMIEJI TERITORIJOS TVARKYMO IR NAUDOJIMO REŽIMO REIKALAVIMAI 

 
SKLYPAS NR. 72 

Žemės sklypo pagrindinė tikslinė naudojimo 
paskirtis 

Kitos paskirties žemė 

Žemės sklypo naudojimo būdas Inžinerinės infrastrukturos teritorijos 
Žemės sklypo naudojimo pobūdis Susisiekimo ir inžinerinių komunikacijų 

aptarnavimo objektų statybos 
G kodas 6, C tp 10 
Indeksas 9, C I1 
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Žemės sklypo plotas, m² 1500 
Leistinas statinio aukštis nuo žemės paviršiaus, m 200 
Leistinas žemės sklypo užstatymo tankis (%) 
 

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

Leistinas žemės sklypo užstatymo intensyvumas 
 

0.25 (visų pastatų bendro ploto santykis su sklypo 
plotu). 

Statinių statybos zona Nustatoma statybos vieta. Vėjo jėgainės centro 
koordinatė X = 6126478.37, Y = 357884.48 

Statybos riba Nustatoma. 
Statubos linija Nenustatoma. 
Komunalinių ar vietinių inžinerinių tinklų ir pastatų 
šildymo sistemų prijungimo sąlygos 

Požeminėmis elektros kabelinėmis linijomis 
numatoma nuvesti į transformatorių pastotę, 
esančią Antšyšių k., Katyčių sen. Šilutės r. 

Susisiekimo sistemos organizavimas(transporto 
srautai, skersiniai gatvės važiuojamosios dalies 
profiliai) 

Įvažiavimas į sklypą planuojamas iš esamo vietinės 
reikšmės žvyruoto kelio. 

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

Apribojimai.  
XXI. Žemės sklype įrengtos valstybei 
priklausančios melioracijos sistemos bei įrenginiai - 
1500 m². 
Nustatyti servitutai: 
103 - Kelio servitutas - teisė važiuoti transporto 
priemonėmis (viešpataujantis daiktas). Plotas - 323 
m². (Teisė važiuoti transporto priemonėmis per 
sklypą Nr. 71). 
Kiti apribojimai: Elektros linijų apsaugos zonos; 
bendra jėgainių parko sanitarinės apsaugos zona; 
įvažiavimo vieta - nuo esamo vietinės reikšmės 
kelio. 

Papildomieji teritorijos tvarkymo ir naudojimo 
režimo reikalavimai 

Nenustatoma. 

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

 
1.1.5. PLANUOJAMOS ŪKIN ĖS VEIKLOS APRAŠYMAS IR VERTINIMAS 
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1.1.5.1. BENDRA INFORMACIJA 

 
2001 m. įsigaliojo Europos parlamento ir tarybos direktyva 2001/77/EC „Elektros energijos gamybos, 

naudojant atsinaujinančiuosius energijos išteklius, vidaus elektros rinkoje skatinimas“. Ši direktyva ES 

šalims narėms nustato tikslą, kad iki 2010 metų atsinaujinančiųjų energijos išteklių dalis šalies kuro 

balanse sudarytų 12 %, o pagaminta iš šių išteklių elektros energijos dalis – 22,1 % visos šalyje 

suvartojamos elektros energijos. 

Pagal suderintus įsipareigojimus, vykdant Europos parlamento ir Tarybos direktyvą, siekiama 

Lietuvoje 2010 m. iš atsinaujinančių ir atliekinių energijos išteklių(„žalioji“ elektros energija) pagaminti 7 

% šalyje suvartojamos elektros energijos. 

Atsinaujinančių energijos išteklių panaudojimas įgalina gaminti energiją minimizuojant poveikį 

aplinkai. Ši aplinkybė, atsižvelgus į KIOTO protokolo reikalavimus bei Europos Sąjungos aplinkosaugos 

politiką Lietuvai yra ypač aktuali. 

Alternatyvi vėjo energija yra viena iš atsinaujinančios energijos rūšių, kurios panaudojimui Lietuvoje 

teikiamas prioritetas(Nacionalinė energetikos strategija, patvirtinta LR Seimo nutarimu Nr. IX-1130, 

2002-10-10). 

Ūkinės veiklos vietos(žemės sklypai) pasirinkti, išnagrinėjus daug alternatyvių vietų numatomai 

ūkinei veiklai vykdyti. Įvertinus vietovių gamtines sąlygas(vietovių reljefą, vyraujančių vėjų kryptis), 

esamą infrastruktūrą(galimybes prisijungti prie 330 kVelektros tinklų bei esamą kelių tinklą), galimų 

ūkinės veiklos vietų padėtį urbanizuotų(gyvenamųjų) teritorijų atžvilgiu, šių vietų padėtį saugomų 

teritorijų ir teritorijų, kuriose yra istorinių, kultūros arba archeologinių vertybių atžvilgiu, planuojama 

teritorija pasirinkta kaip tinkamiausia numatomai ūkinei veiklai vykdyti. Ūkinė veikla numatoma 

planuojamos ūkinės veiklos organizatoriaus nuomojamuose žemės sklypuose. 

Sklypai vėjo elektrinių parko statybai planuojamoje teritorijoje formuojami taip, kad būtų užtikrintas 
efektyvus vėjo elektrinių darbas, o vėjo elektrinių bokštai sudarytų tam tikrą kompoziciją kraštovaizdyje, 
kad maksimaliai būtų sumažintas vėjo elektrinių poveikis gretimoms teritorijoms. 

Siekiant užtikrinti racionalų žemės naudmenų naudojimą, vėjo elektrinių statybai formuojami 
optimalaus(pakankamo elektrininės aptarnavimui) dydžio žemės sklypai – po 1500 m² ploto. 

Preliminari vėjo elektrinių parko eksploatacijos pradžia 2010 m. IV ketvirtis.  
Statybos darbų pagrindinę laiko sąnaudų dalį sudarys žemės darbai, privažiavimo kelių bei vėjo 

elektrinių pamatų įrengimas. Vėjo elektrinių konstrukcijų montavimas, esant palankioms oro sąlygoms, 
vykdomas per kelias dienas. 
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Eksploatacinė vėjo elektrinių gyvavimo trukmė – 25 metai. Vėliau vėjo elektrinės įrenginys gali būti 
keičiamas nauju įrenginiu arba parkas likviduojamas. Nusprendus likviduoti parką, vėjo elektrinių 
įrenginiai ir konstrukcijos demontuojamos. Taip pat išardomi vėjo elektrinių betoniniai pamatai. Parko 
teritorijoje žemės paviršius išlyginamas, atstatant derlingą dirvožemio sluoksnį. Privažiavimo keliai, jeigu 
nenumatyta juos naudoti kitiems tikslams, taip pat išardomi, atstatant derlingą dirvožemio sluoksnį. 

Veiklos pavadinimas – elektros energijos gamyba, naudojant alternatyvius atsinaujinančios vėjo 
energijos išteklius. Bendra numatoma instaliuoti galia – 125 MW. Numatoma įrengti 35 vnt. vėjo 
elektrinių iki 3,00 MW. Elektros energijos perdavimui į AB „Lietuvos energija“ tinklus, numatoma 
prijungti prie projektuojamos 330/30 kV transformatorių pastotės Antšyšių k. Katyčių sen. Šilutės r., iki 
jos paklojant požemines kabelių linijas. Elektros energiją numatoma gaminti, o ne naudoti. 

Vėjo elektrinės, gamindamos elektros energiją, naudos atsinaujinančią gamtoje vėjo energiją, kurios 
ištekliai – neriboti. Vėjo energijos potencialas vakarinėje Lietuvos dalyje praktiškai yra nenaudojamas. 
Vėjo energijos panaudojimas elektros gamybai yra prioritetinis gamtosauginiu požiūriu, de anglies 
dioksido išmetimo į aplinką gaminantis energiją. Pasauliniu mastu plintantis šiltnamio efekto poveikis 
klimatui, besaikis žemės gelmių resursų naudojimas, yra akivaizdūs argumentai, kad alternatyvios vėjo 
energijos gamybos plėtimo poreikis yra neatidėliotinas, norint išvengti miškų išnaikinimo, naftos, akmens 
anglies ir pan. resursų besaikio naudojimo, tanklaivių avarijų ir t.t., kas negrįžtamai ardo žemės ekologinę 
pusiausvyrą.  
Pagal Šilutės rajono strateginį plėtros plano 2005-2014 II prioritetą - Darnaus žemės ūkio, pramonės ir 
verslų vystymosi skatinimą siekiama sukurti palankią investicijoms aplinką: 

• Patobulinti investavimo tvarką; 
• Patobulinti informaciją apie investavimo galimybes rajone ir jos sklaidos būdus; 
• Sustiprinti bendradarbiavimo ryšius su Lietuvos ir užsienio miestų ir rajonų savivaldos 

institucijomis rengiant ir įgyvendinant bendrus projektus; 
• Sudaryti sąlygas subalansuotai rajono teritorijų ekonominei plėtrai; 
• Modernizuoti inžinerinio aprūpinimo sistemų infrastruktūrą.(Rekonstruoti ir išplėsti elektros 

skirstymo tinklą. Pakeisti aukštos įtampos orines elektros perdavimo linijas į kabelines linijas; 
• Panaudoti alternatyvius energijos šaltinius.(Suplanuoti ir įtraukti į savivaldybės bendrąjį planą 

energijos iš alternatyvių ir atsinaujinančių šaltinių generavimo objektų ir susijusių energijos 
tiekimo tinklų išdėstymą. Panaudoti alternatyvų energijos šaltinį - vėjo energiją, įrengiant vėjo 
jėgaines); 

• Vykdyti žalos aplinkai prevenciją.(Rekonstruoti melioracijos įrenginius). 
Šilutės rajono savivaldybės vienos iš didesnių problemų yra: 

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

Nepakanka finansinių, vadybinių, darbo jėgos ir kitų resursų sparčiai socialinei ekonominei plėtrai. Didelė 
kaimo gyvenamųjų vietovių nykimo rizika ir plėtros poreikio neapibrėžtumas. 
Bendrojo plano tikslai: 

• Sudaryti geresnes sąlygas investuotojų iniciatyvai skatinti ir įgyvendinti sumanymus; 
• Efektyviai valdyti viešas socialinės ir inžinerinės infrastruktūros investicijas; 

Skatinti polifunkcinį žemės naudojimą. 
 

1.1.5.2. PAGRINDINIAI ĮRENGINIAI 
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Planuojamo VE parko elektrinių tipas – keitiklinės su sinchroniniu kintamo greičio generatoriumi. 

Vėjo elektrinių išėjimo įtampa 30 kV. Generuojama galia perduodama požeminių kabelių linijomis iki 
30/330 kV transformatorinės pastotės. 30/330 kV transformatorių pastotė prijungta prie perdavimo tinklo 
330 kV oro linijos Klaipėda – Sovetskas. 

VE parke numatomi šie pagrindiniai technologiniai įrenginiai.  
aukštinančioji – 330/30 kV – transformatorinė pastotė;  
vėjo elektrinės –2 MW (Enercon E-82 modelio) arba 3 MW galios (Vestas V112 modelio).  
VE parke gali būti įrengiamos kelių tipų vėjo jėgainės: šiuo metu yra siūlomi (svarstomi) keli 

alternatyvūs VE tipai: 
VESTAS V112: 3 MW galingumo, bokštų aukštis 119 arba 144, metrai; 
ENERCON E-82: 2 MW galingumo, bokštų aukštis 109 metrai;  

Vėjo elektrinių pagrindiniai techniniai duomenys:  
 
Kilmės šalis:  Danija Danija 
Kompanija:  ENERCON VESTAS 
Tipas:  E-82 V112 

Nominali galia:  2000 kW 3000 kW 
Bokšto aukštis:  109 metrai 119 arba 144 metrai 
Rotoriaus skersmuo:  82 m 112 m 
Bendras VE aukštis 150 m 175 arba 200 m 
Rotacinis greitis 
(nominalus):  

19 aps/min. 14,9 aps/min. 

Rotacinis greitis 
(pradinis):  

6 aps/min. 9 aps/min. 

Pradinis (paleidimo) vėjo 
greitis:  

2,5 m/s 3,5 m/s 

Stabdymo vėjo greitis:  28-34 m/s 25 m/s 
Ekstremalus vėjo greitis 
(10 min.)  

40,5 m/s  42,5 m/s 

Konstrukcijų išlaikomas 
vėjo greitis (3 sek.)  

59,5 m/s  44,6 m/s 

Projektinis 
eksploatavimo laikas:  

20 metų 20 metų 

Leistinas šlaito nuolydis:  5% 10º (100 metro spinduliu 
apie bokštą) 

Triukšmo lygis 10 m 
aukštyje, 8m/s:  

104 dB(A) 106,65 dB(A) 

Generuojamos srovės 
įtampa:  

690 V 690 V 

Generuojamos srovės 
dažnis:  

50 Hz 50 Hz/60 Hz 
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Elektrinių tipas bus pasirinktas atsižvelgiant į ekonominius rodiklius, kurie savo ruožtu priklauso nuo 
vietovės aukštingumo, VE bokštų išdėstymo ir optimalaus vėjo greičio. 2 MW arba 3 MW galios VE 
poveikis aplinkai tiek triukšmo, tiek šešėliavimo bei kitais aspektais vertinamas atsižvelgiant į kiekvieno 
VE modelio technines charakteristikas.  

Planuojamų vėjo elektrinių techniniai parametrai turi atitikti Lietuvos ir Europos Sąjungos nustatytus 
reikalavimus tokiems įrenginiams. 

 
1.1.5.3. TRANSPORTAS 

 
Vėjo elektrinių parko statybos metu bei jį eksploatuojant, numatoma naudoti automobilių 

transportą. Privažiuoti prie vėjo elektrinių numatoma esamais žvyruotais vietiniais keliais. Jie bus 
naudojami tikperiodiškai, transporto intensyvumas vidaus keliuose bus nedidelis. Naujus privažiavimo 
kelius žvyro danga, iki vėjo elektrinių statybos vietų, planuojama irengti planuojamamuose žemės 
sklypuose. Esant butinybei, numatoma rekonstruoti esamus vietinės reikšmės kelius. 

Planuojamų privažiavimo kelių techniniai parametrai privalo užtikrinti sunkiasvorės statybinės 
technikos ir didelių gabaritų vėjo elektrinių konstrukcijas gabenančio transporto judėjimo galimybes. 
Parko eksploatacijos laikotarpiu, privažiavimo keliai bus naudojami atliekant vėjo elektrinių irenginių 
priežiūros ir remonto darbus. 

Vykdant privažiavimo kelių statybos darbus, iš po kelių sankasos nuimtas derlingas dirvožemio 
sluoksnis statybos laikotarpiu bus sandėliuojamas tam tikslui skirtose laikinose aikštelėse. Baigus statybos 
darbus, dirvožemis bus panaudotas statybos teritorijų tvarkymui ir pažeisto dirvožemio sluoksnio 
atstatymui. 

 
1.1.5.4. INŽINERINIAI TINKLAI  

 
Planuojamas vėjo elektrinių parkas bus jungiamas prie projektuojamos aukštinančios transformatorių 

pastotės 330/30 kV Antšyšių k. Katyčių sen. Šilutės r. Siekiant sumažinti vizualinę kraštovaizdžio taršą, 
vėjo elektrinių parko generuojama elektros energija požeminėmis elektros kabelių linijomis bus 
perduodama i projektuojamą 330/30 kV aukštinančią transformatorių pastotę.  

Paviršinį (lietaus) vandenį nuo vėjo elektrinių aptarnavimo aikštelių numatoma nuvesti ant esamų ir 
projektuojamų paviršių (neorganizuotai). Planuojama teritorija yra melioruota bendro naudojimo 
melioracijos sistemomis. Dalis tarpūkinių melioracijos sistemų ir irenginių nuosavybės teise priklauso 
žemės sklypo savininkams, dalis (12,5 cm ir didesnio diametro) valstybei. Planuojamoje teritorijoje 
esančias melioracijos sistemas ir įrenginius numatoma saugoti, dalis melioracijos sistemų bus 
rekonstruojamos ir atstatomos, techninio projekto rengimo stadijoje parengiant pažeistų ar dėl vykdomų 
darbų pertvarkomų melioracijos statinių projekto dalį. Numatoma, kad parengus ir įgyvendinus 
melioracijos statinių pertvarkymo (rekonstrukcijos) projektą, aplinkinių melioruotų žemių savininkams 
įtakos nebus. 

Inžinerinių tinklų apsaugos zonose ūkinė veikla turi būti vykdoma laikantis apribojimu, nustatytu 
“Specialiosiose žemės ir miško naudojimo sąlygose” (LR vyriausybės 1992-05-12 nutarimas Nr. 343). 

Planuojant statybą ir eksploataciją, numatoma maksimaliai panaudoti esamą infrastruktūrą: 
privažiavimo kelius, elektros perdavimo linijas ir kt. Privažiavimui prie VE parko numatoma naudoti 
vietinius kelius, kurie pagal poreikį būtų sustiprinti ir renovuoti.  
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Elektros energijos perdavimas iš ir į statomas vėjo elektrines numatomas požeminiais kabeliais. Vėjo 
elektrinių valdymas numatomas distancinis bevielis (bevielių telekomunikacijų metodu). 
Transformatorinė pastotė ir jos parametrai – bus projektuojama pagal AB „Lietuvos energija“ išduotas 
galutines projektavimo sąlygas.  

Statybos metu nukasama žemė bus panaudojama vietos reljefo lyginimui, formuojant įvažiavimų ir 
privažiavimo kelių pylimus. Statybos metu, esant poreikiui, melioracijos įrenginiai bus perklojami, 
nepažeidžiant jų naudojimo sistemos. 

 
1.1.5.5. GAISRINĖ SAUGA 

 
Vėjo elektrines numatoma statyti saugiais atstumais viena nuo kitos. Vėjo elektrinės yra 

autonomiškai veikiantis, automatikos valdomas įirenginys be pastovių darbo vietų. 
Elektros įrenginių, turbinų ir kitų mechanizmų darbas fiksuojamas davikliais, duomenys nuotolinio 

ryšio pagalba pastoviai perduodami i vėjo elektrinių parko valdymo centrą. Bet kurio įrenginio ar 
mechanizmo gedimo atveju, vėjo elektrinės darbas stabdomas automatiškai. Vėjo elektrinės įrenginių ir 
mechanizmų darbo kontrolė vykdoma naudojant sertifikuotą koncerno ENERCON stebėjimo sistemą. 

Vėjo elektrinė turi apsaugos nuo žaibo sistemą, kuri apsaugo visą irenginį nuo sparnu galų iki 
pamato. Sistema priverčia žaibo energiją apeiti visus gyvybiškai svarbus elektrinės komponentus 
sparnuose, gondoloje ir bokšte, jų nepažeidžiant. 

Vėjo elektrinės technologinių įrenginių skyriai (sekcijos) yra aprūpintos pirminėmis gaisro gęsinimo 
priemonėmis. Vėjo elektrinėje turi būti įrengiamas įžeminimo kontūras. 

 
1.1.5.6. ORO SKRYDŽIŲ SAUGA 

 
Kadangi, dalis vėjo jėgainių parko sklypų patenka į Šilutės aeroklubo, esančio 5 km. į rytus nuo 

Šilutės miesto centro, šalia Armalėnų kaimo, iki 15 kilometrų atstumu apsaugos zoną, bei iškyla virš 100 
m (aerodromo kontrolės taško atžvilgiu), planuojamos vėjo jėgainės bus paženklintos dienos ženklais ir 
žiburiais pagal Aukštų statinių ženklinimo taisyklių, patvirtintų Civilinės aviacijos administracijos 2009-
03-27 įsakymu Nr. 4R-72(Žin., 2009, Nr. 37-1432) IV. Vėjo jėgainių ženklinimas dienos ženklais ir 
žibintais skyriaus reikalavimus. Vėjo jėgainių techniniai projektai bus derinami su Civilinės aviacijos 
administracija papildomai. 
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1.1.6. APLINKOS KOKYB ĖS IR HIGIENIN ĖS BŪKL ĖS ĮVERTINIMAS IR APSAUGOS 
PRIEMONĖS 

 
1.1.6.1. BIOLOGINĖ ĮVAIROVĖ 

 
Nuo planuojamo vėjo elektrinių parko artimiausios saugomos teritorijos yra: Nemuno deltos 

regioninis parkas – apie 160 m į vakarus, Pleinės telmologinis draustinis – apie 3 km į pietryčius 
Artimiausios NATURA 2000 teritorijos yra: Nemuno delta – apie 130 m į vakarus; Pleinės pelkė - apie3 
km į pietryčius. 

Visa teritorija, kurioje numatoma įrengti vėjo elektrinių parką, yra žemės ūkio paskirties. Tai 
dirbamos žemės. Agroekosistemos pagal ūkinės veiklos pobūdį sudalintos rėžiais. Vyrauja šienaujamos 
kultūrinės pievos ganyklos bei grūdinių kultūrų pasėliai.  

Natūralių augalų bendrijų teritorijoje praktiškai nėra. Išlikę tik nedideli artimų natūralioms 
mezofitinių pievų fragmentai pakanalėse bei pamiškėse. 

Vėjo elektrinių parkas didesnės įtakos augalijai neturės. 
Ganyklose bei šienaujamose pievose žinduolių tarpe vyrauja smulkūs peliniai graužikai. Maitintis čia 

ateina ir pilkieji kiškiai (Lepus europaeus), stirnos (Capreolus capreolus). 
Teritorijoje vyrauja atviriems agrariniams kraštovaizdžiams būdinga ornitofauna: žvirbliniai 

paukščiai – dirviniai vieversiai (Alauda arvensis), kiauliukės (Saxicola rubetra), pieviniai kalviukai 
(Anthus pratensis), geltonosios kielės (Motacilla flava). Čia įprasti besimaitinantys varniniai paukščiai: 
krankliai (Corvus corax), pilkosios varnos (Corvus corone), kuosos (Corvus monedula), kovai (Corvus 
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frugilegus), šarkos (Pica pica). Agrokultūriniai biotopai svarbi mitybinė bazė gyvenvietėse, vienkiemiuose ir 
aplinkiniuose miškuose perintiems paukščiams. Aplinkinėje planuojamo VE parko teritorijoje peri ir maitinasi 
baltieji gandrai (Ciconia ciconia), perintys ant elektros stulpų, pastatų stogų, medžiuose virš kelių ar šalia 
geležinkelio. Teritorijoje medžioja suopiai (Buteo buteo) ir nendrinės lingės (Circus aeruginosus). 

Pievų pakraščiuose palei krūmynus peri i ES Paukščių Direktyvos (79/409/EEC) I-ą priedą įtrauktos, 
tačiau Lietuvoje plačiai paplitę paprastosios medšarkės (Lanius collurio). Gyvenvietėse sutinkamos 
sinantropinės rūšys: langinės (Delichon urbica) bei šelmeninės (Hirundo rustica) kregždės, varnėnai 
(Sturnus vulgaris) ir kt.  

Šioje teritorijoje esančiose buveinėse galėtų būti sutinkamos ir ES saugomos bei į Lietuvos 
raudonosios knygos 5-ai kategorijai (Rs) priskirtos griežlės (Crex crex). Tai gali būti susiję su žemės 
naudojimu: ganymu bei ankstyvu šienavimu.  

Arčiausiai planuojamo VE parko NDRP teritorijoje esančios zonos yra tvarkomos kaip miškų ūkio 
paskirties žemės kraštovaizdžio tvarkymo zona, mažiau – kaip žemės ūkio paskirties žemės 
kraštovaizdžio tvarkymo zona. Miškuose perintys plėšrieji paukščiai ir šienaujamose pievose perinčios 
griežlės, dirviniai vieversiai gali būti veikiami planuojamų VE. 

Detalūs entomologiniai tyrimai nebuvo atlikti, tačiau retų rūšių aptikimo galimybė yra nedidelė, nes 
vyrauja agrofitocenozės. Retos vabzdžių rūšys nebent gali užskristi iš greta esančių natūralių gamtinių 
buveinių.  

Vėjo elektrin ėms jėgainėms planuojamuose sklypuose Nr. 27, Nr. 33, Nr. 51, Nr. 49 numatytas 
paukščių monitoringas. 

 
1.1.6.2. FIZIKINĖ TARŠA 

 
Elektromagnetinis laukas susidaro aplink elektros oro linijas, prie transformatorinių pastočių ir kitų 
atvirųjų elektros paskirstymo irenginių. Pramoninio dažnio (50 Hz) elektromagnetinio lauko (EML) 
parametrai yra elektrinio lauko stipris (E, V/m) ir magnetinio lauko stipris (H, A/m). Pramoninio dažnio 
(50 Hz) elektromagnetinio lauko įtakos zona laikoma erdvė, kurioje elektrinio lauko stipris (E) yra ne 
mažesnis kaip 5,0 kV/m ir (arba) magnetinio lauko stipris (H) yra ne mažesnis kaip 0,9 kA/m (HN 
110:2001). Leidžiami elektrinio lauko stipriai: 

• Urbanizuotose (užstatytose) teritorijose, įskaitant jų perspektyvinę 10 metų plėtrą, ir priemiestinėje 
žaliojoje zonoje, daržų ir sodų teritorijose - 5 kV/m - buvimo trukmė neribojama.  

• Automobilinių magistralinių ar krašto kelių ruožuose, virš kurių nutiestos elektros oro linijos - 10 
kV/m - buvimo trukmė - ne ilgiau kaip 180 min. (Likusį laiką asmuo gali būti aplinkoje, kur 
elektrinio lauko stipris neviršija 5 kV/m).  

• Negyvenamoje vietovėje, transporto priemonėmis prieinamose ir žemėnaudos vietovėse - 15 kV/m 
- buvimo trukmė - ne ilgiau kaip 90 min. (Likusį laiką asmuo gali būti aplinkoje, kur elektrinio 
lauko stipris neviršija 5 kV/m). (HN 104:2000).  

Planuojamų vėjo elektrinių elektromagnetinės spinduliuotės šaltiniai (generatoriai, transformatoriai) 
yra pramoninio dažnio 50 Hz elektrotechniniai įrenginiai. Vėjo elektrinių elektros įrenginių sukuriamų 
suminių elektrinio ir magnetinio laukų intensyvumas nesieks gyvenamosioms teritorijoms nustatytų 
didžiausių leidžiamų skaitinių verčių (iki 1 kV/m). Elektrinės elektrotechniniai įrenginiai bus montuojami 
įžemintoje metalinėje gondoloje, kuri tarnaus kaip elektromagnetinę spinduliuotę mažinantis ekranas. 
Elektromagnetinio lauko įtakos zona nei vėjo elektrinių teritorijoje, nei gretimose teritorijose sukuriama 
NEBUS. 
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Radijo ir mikrobangos yra plačiai naudojamos įvairioms ryšių rūšims. Visi besisukantys įrengimai 
gali kelti elektromagnetinius trūkdžius, atspindėdami sklindančias bangas nuo besisukančių paviršių. 
Trūkdžiai kyla dėl to, kad imtuvai priima tiek pirminį, tiek atspindėtą, dėl ilgesnio kelio vėluojantį, 
signalą. Stipriausius elektromagnetinius trūkdžius sukelia besisukantys metaliniai paviršiai, nes jie 
geriausiai atspindi elektromagnetines bangas. Silpniausius trūkdžius sukelia besisukantys mediniai 
paviršiai, nes jie geriausi šias bangas sugeria. Numatomų statyti vėjo elektrinių rotorių mentės gaminamos 
iš stiklo pluošto, neblogai praleidžiančio elektromagnetines bangas, nesukeliant ryškesnio 
elektromagnetinių trikdžių efekto. 

 
1.1.6.3. TRIUKŠMAS 

 
Pagal pateikiamas VE gamintojų ENERCON ir VESTAS technines charakteristikas, planuojamų vėjo 

elektrinių sukeliamas triukšmo lygis esant 10 m/s vėjo greičiui sudaro nuo 104 iki 106,5 dBA.  
Triukšmo modeliavimas atliktas WindPRO programa (versija 2.6.1.252) įvertinant maksimalų VE 

parko apkrovimą.  
Pagal triukšmo modeliavimo rezultatus nustatyta, kad VE parko sukeliamas triukšmo lygis 

artimiausioje gyvenamoje aplinkoje neviršija didžiausio leidžiamo gyvenamoje aplinkoje nakties metu 
triukšmo lygio (55 dBA). 

Didžiausias triukšmo lygis sukeliamas artimiausiose sodybose siekia 53,0 - 53,9 dBa. Kitų sodybų 
teritorijoje prognozuojamas triukšmo lygis nesieks 53 dBA. 

Didžiausias atstumas, už kurio triukšmo lygis nebeviršija gyvenamoje aplinkoje didžiausio leidžiamo 
triukšmo lygio 55 dBa (HN 33:2007) yra už 180 m. Tačiau gyvenamos aplinkos šis triukšmo lygis 
nepasieks. 

 
1.1.6.4. ŠEŠĖLIAVIMAS  

 
Vėjo elektrinių konstrukcijos, kaip ir bet kuris kitas statinys, saulės spindulių sklidimo kryptimi 

formuoja šešėlį. Dienos bėgyje, keičiantis saulės padėčiai dangaus skliaute, kinta metamo šešėlio kryptis 
ir dydis. Ilgiausi šešėliai formuojasi tekant ir leidžiantis saulei, trumpiausi šešėliai būna vidurdienį. Vėjo 
elektrinių bokštai formuoja ilgus ir siaurus šešėlius, besisukančios rotoriaus mentės formuoja nuolat 
kintantį elipsės formos šešėlį. 

VE sukeliamas šešėliavimas gali turėti neigiamą vizualinį – psichologinį poveikį aplinkiniams 
gyventojams, gyvenantiems iki 500 m atstumu nuo vėjo elektrinių parko. Objektams, nutolusiems nuo 
vėjo elektrinės 500-1000 metrų, vėjo elektrinės vėjaratis nebeužstos saulės (t.y. nebebus šešėlio), o pati 
vėjo elektrinė atrodys objektu, už kurio šviečia saulė.  

Šešėliavimo intensyvumas priklauso nuo VE menčių sukimosi greičio. Šiuo atžvilgiu didelės galios 
vėjo turbinos kraštovaizdyje turi pranašumą prieš mažesnes, nes jų menčių sukimosi greitis – 18 
aps./min.- yra mažesnis, todėl mažesnis yra šešėliavimo intensyvumas ir, tuo pačiu, jo sukeliamas 
poveikis. 

Atsižvelgiant į planuojamų vėjo elektrinių technines charakteristikas, jų sukimosi greitis pakankamai 
lėtas, todėl šešėlių mirgėjimas sukels mažesnę reakciją, nei tai darytų mažesnės galios ir greičiau 
judančios jėgainės. Pats šešėlis optiškai nebus intensyvus, nes dėl pakankamai didelio atstumo (dėl bokšto 
aukščio) ir šviesos difuzijos šešėlis iš esmės praras intensyvumą.  
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VE sukeliamas šešėliavimas vertinamas pagal schemą, kurioje vakarų Lietuvos geografiniai 
duomenys atitinka Kopenhagos duomenis. 

Įvertinus pasaulinę praktiką (http://www.windpower.org/en/tour/env/shadow/index.htm), nustatyta, kad nėra 
teisinių taisyklių, pagal kurias normuojama šešėliavimo įtaka gretimybių gyventojams, todėl vadovaujamasi 
Vokietijos teismo sprendimu, pagal kurį nustatyta, kad sparnų rotacijos sukeliamas šešėliavimas, kurio trukmė yra 
iki 30 val./metams yra leistinas.  

Taigi, nagrinėjant šešėliavimo įtaką, priimama, kad neigimas poveikis galimas tose zonose, kuriose 
šešėliavimo trukmė viršys 30 val./metams.  

Siekiant sumažinti šešėliavimo poveikį VE bokštai turi būti išdėstyti taip, kad rotoriaus menčių 
sukimosi sukeliamas šešėliavimas artimiausių sodybų teritorijose būtų kuo mažesnis. 

VE taip pat gali būti įrengiamas šešėliavimo mažinimo (stabdymo – shadow shut-down) 
mechanizmas, kurio tikslas yra sumažinti šešėlio mirgėjimą gyvenamoje aplinkoje. Ši sistema 
intensyviausios saulės valandomis stabdys VE sukimąsi ir leis eliminuoti šešėlių mirgėjimą gyvenamų 
sodybų teritorijose. VE gamintojas numato šešėliavimo mažinimo kompiuterines programos integravimą į 
VE kontrolės sistemą. Atlikus PAV prieita išvados, kad šiuo detaliuoju planu vėjo elektrinėms jėgainėms 
planuojamuose sklypuose Nr. 19, Nr. 39, Nr. 47, Nr. 65 būtina įdiegti „Shadow shut down“ sistemą.  

Trys šviesos sensoriai yra montuojami ant VE bokšto taip, kad galėtų nustatyti saulės šviesos 
intensyvumą ir kritimo kampą. VE kontrolės sistema sustabdo VE, kai sensorių išmatuotos reikšmės 
viršija nurodytas reikšmes (parenkamas pagal vietovės hidrometeorologines sąlygas bei apskaičiuotas 
bandymų metu). VE automatiškai paleidžiama po to kai ne mažiau kaip 10 minučių apšvietimo sąlygos 
nebeleidžia susidaryti intensyviam šešėlių mirgėjimui. Tokiu būdu, artimose sodybose bus užtikrinama, 
kad šešėliavimo laikas neviršytų nustatytų 30 valandų per metus ir nedarytų neigiamo poveikio 
gyvenamosios aplinkos kokybei. 

Taip pat galimos kitos kompensacinės priemonės - želdiniai, kurie užstotų VE laikotarpiu, kai VE 
šešėlis krenta į sodybą. Tokie želdiniai turėtų būti sodinami, jeigu tam pritartų sodybų savininkai, nes ši 
priemonė būtų efektyvi tik arti sodybos, t.y. želdiniai turėtų būti sodinami sodybų sklypo ribose. 

 
1.1.6.5. NORMUOJAMŲ ATSTUMŲ IŠLAIKYMAS  

 
Pagal Sanitarinių apsaugos zonų ribų nustatymo ir režimo taisykles (patvirtinta LR SAM 2004-08-19 

įsakymu Nr. V-586) bei pagal „Specialiąsias žemės ir miško naudojimo sąlygas“ (LRV 1992-05-12 
nutarimas Nr. 343) VE parkams nėra apibrėžta normatyvinė sanitarinė apsaugos zona.  

VE parko sanitarinė apsaugos zona teritorijos detaliajame plane formuojama atsižvelgiant į sukeliamą 
fizikinę taršą – triukšmo lygio padidėjimą. 

Detaliajame plane normuojami atstumai bus išlaikomi vadovaujantis galiojančiais normatyviniais 
dokumentais. Siekiant išvengti VE parko sukeliamo triukšmo neigiamo poveikio gyvenamajai aplinkai, 
VE bokštai turi būti išdėstyti taip, kad jų keliamas triukšmo lygis gyvenamoje teritorijoje neviršytų 
didžiausio leidžiamo triukšmo lygio nakties metu (55 dBA). 

Atlikus PAV, pagal triukšmo modeliavimo rezultatus, gyvenamų sodybų teritorijoje triukšmo lygis 
neviršija ribinių triukšmo lygio verčių. Detaliojo plano brėžiniuose yra užbrėžta 55 dBA SAZ, gauta pagal 
PAV rezultatus. 

Tam, kad šešėliavimo laikas neviršytų nustatytų 30 valandų per metus bei siekiant išvengti galimo 
neigiamo šešėliavimo poveikio gyvenamos aplinkos teritorijoje, kai kurios, PAV ataskaitoje išvardintos, 
VE turi būti montuojamos su šešėlio stabdymo (Shadow Shut down“) mechanizmu. Bokštuose įrengus 
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stabdymo mechanizmą, neigiamo šešėliavimo poveikio gyvenamosios aplinkos kokybei artimiausių 
sodybų teritorijose būtų išvengta. 

VE parko sudaromo elektromagnetinio lauko spinduliavimas neigiamo poveikio žmonių sveikatai 
neturės, nes sveikatą įtakojantis elektromagnetinio lauko stiprumas susidarytų tik greta aukštos įtampos 
(110 kV) elektros transformavimo ir perdavimo įrenginių bei greta VE elektros generatorių, kurie būtų 
109 ar 144 m aukštyje. 

 
1.1.6.6. VISUOMENĖS SVEIKATOS SAUGA 

 
VE parko neigiamo poveikio visuomenės sveikatai sumažinimui rekomenduojamos šios priemonės: 

• Projektuojamos VE turi atitinka ES standartus ir saugumo reikalavimus tokiems įrenginiams; 
• VE bokštų išdėstymas parinktas taip, kad leistų išvengti neigiamo poveikio gyvenamai 

aplinkai ir išlaikyti visus normatyvinius atstumus;  
• VE, esančios arčiausiai gyvenamų sodybų ir galinčios sukelti šešėlių mirgėjimą sodybų 

aplinkoje, turi būti aprūpintos šešėliavimo mažinimo (stabdymo – shadow shut-down) 
mechanizmu; 

• Menčių danga turi neatspindintį paviršių. 
• Siekiant išvengti galimo visuomenės nepasitenkinimo planuojama ūkine veikla, veiklos 

organizatorius informavo artimiausios sodybose gyvenančius gyventojus ir besiribojančių 
sklypų savininkus apie numatomą vėjo elektrinių parko įrengimą. 

 
1.1.6.7. SVEIKOS GYVENAMOSIOS APLINKOS UŽTIKRINIMAS 

 
VE parko atsiradimas planuojamoje teritorijoje gali įtakoti tam tikrą vietos gyventojų 

nepasitenkinimą. Šio nepasitenkinimo priežastis yra psichoemocinis (įtampa, nepasitenkinimas, baimė ir 
pan.) poveikis, kurį sukelia gyventojų baimė, kad vėjo elektrinės gali turėti neigiamą poveikį gyvenimo 
kokybei, gyventojų sveikatai bei nekilnojamojo turto vertei. Psichoemocinio poveikio vertinimui nėra 
sukurtų ir patvirtintų metodikų. 

Psichoemocinis poveikis, susijęs su abejonėmis dėl neigiamo poveikio sveikatai greta VE parkų kyla 
dėl:  

• vėjo elektrinių sukeliamo triukšmo; 
• šviesos mirgėjimo. 

Atsižvelgiant į veiklos pobūdį numatomos šios prevencinės ir poveikio mažinimo priemonės: 
• VE bokštų išdėstymas parinktas taip, kad leistų išvengti neigiamo poveikio gyvenamai 

aplinkai ir išlaikyti visus normatyvinius atstumus (triukšmo, šešėliavimo zonos);  
• Menčių danga turi neatspindintį paviršių. 

Baimės jausmas ir tam tikras emocinis diskomfortas gali atsirasti dėl: 
• didelio besisukančio ir vizualiai nestabilaus objekto gretimybės; 
• kraštovaizdžio pasikeitimo. 

 
1.1.6.8. ERDVINIS – URBANISTINIS(KRAŠTOVAIZDŽIO FORMAVIMO) ASPEKTAS 
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Vėjo elektrinių parkas yra planuojamas pamario lygumoje. Vyrauja agrarinio tipo kraštovaizdis, kurį 
formuoja žemės ūkio paskirties žemėnaudos.  

Dabartinis teritorijos bei aplinkinių teritorijų reljefo pagrindas buvo suformuotas viršutinio Nemuno 
ledynmečio Baltijos stadijos laikotarpiu. Reljefas labai intensyviai žmogaus pakeistas per pastaruosius 
200 metų teritoriją įsisavinant žemės ūkio produkcijos auginimui. Teritorija yra antropogeniškai 
performuota (melioruota), naudojama intensyviai žemdirbystei., turinti labai mažai natūralių teritorijų. 

Įrengus vėjo elektrinių parką, kraštovaizdžio tipas – nepakis. Žemėnaudos struktūra sklypuose iš 
esmės taip pat nepakis, nes VE yra vertikalūs statiniai ir jų pagrindo užimamas plotas nėra didelis, o 
privažiavimo ir kelių įrengimas pagerins žemės sklypo dalių pasiekiamumą. 

Pakis teritorijos erdvinė struktūra. Agrariniame mažai urbanizuotame kraštovaizdyje atsiras vertikalūs 
dominuojantys elementai - technogeninio dizaino aukštuminiai statiniai, iškylantys virš visų 
kraštovaizdžio elementų. Vėjo elektrinių parko įrengimas pakeis vizualinę vietos charakteristiką. Tokiu 
būdu vėjo jėgainių parkas keičia vizualinę vietos charakteristiką – atvira laukų erdvė įgyja vertikalius 
aukštuminius akcentus, o gretimose teritorijose ši vietovė tampa išskirtina, matoma iš labai toli. 

Detaliojo plano sprendinių įgyvendinimas neturės didelės įtakos dirvožemio ištekliams ir žemės ūkio 
naudmenims, ekosistemų ir biologinės įvairovėms, saugomų gamtos vertybių, gamtinės rekreacinės 
aplinkos bei kraštovaizdžio ekologinėms pusiausvyroms. 

 
1.1.6.9. APLINKOSAUGA 

 
Rajono viešąją infrastruktūrą numatoma gerinti taip, kad energijos ištekliai ir energija būtų efektyviai 
vartojami, o žalingas poveikis aplinkai sumažėtų. Pirmiausia reikia modernizuoti inžinerinio aprūpinimo 
sistemų infrastruktūrą. Siekiant sumažinti oro taršą, būtina įgyvendinti kitą uždavinį panaudoti 
alternatyvius energijos šaltinius: žaliąjį (žilvičių) kurą, vėjo ir vandens energiją. Vystant ekonominę 
infrastruktūrą labai svarbu išlaikyti švarią ir sveiką aplinką, išsaugoti biologinę ir kraštovaizdžio įvairovę. 
Tai padės įgyvendinti numatomas uždavinys vykdyti žalos aplinkai prevenciją, patobulinant atliekų 
surinkimo būdus, rekonstruojant melioracijos įrenginius, sutvarkant ir rekultivuojant pažeistas teritorijas. 
Atlikus Šilutės rajono savivaldybės bendrojo plano inžinerinės infrastruktūros sprendinių poveikio 
aplinkai vertinimą, nustatyta, kad sprendimai turės teigiamą poveikį aplinkai. Neigiamas poveikis yra 
nereikšmingas, trumpalaikis ir gali būti dar labiau sumažintas tokiomis priemonėmis: 

• laikantis Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytų su aplinkosauga susijusių reikalavimų ir 
procedūrų – sanitarinių apsaugos zonų nustatymo reikalavimų ir tvarkymo režimų, planuojamos 
ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo procedūrų, specialiųjų žemės ir miško naudojimo 
sąlygų, stebėsenos (monitoringo) taisyklių ir pan.; 

• teritorijas planuojamiems infrastruktūros objektams, kurie numatyti netoli saugotinų teritorijų, 
parinkti specialiojo ar detaliojo planavimo metu tikslesniu masteliu. 

Neigiamas ilgalaikis poveikis gamtinei aplinkai ir kraštovaizdžiui yra realus tuo atveju, jeigu: 
- gyvenamosios vietovės, ypač mažos ir išsklaidytos, nebus aprūpintos geresnės kokybės inžinerine 
įranga, ypač centralizuoto tiekimo, nuotekų tinklais; 

- gyvenamųjų namų energetinis efektyvumas išliks žemas, namai nebus renovuoti, nuostoliai 
tinkluose ir sistemose išliks dideli. 

- kraštovaizdžio kaitos tendencijos yra užprogramuotos dėl rekomendacijų užsodinti mišką 
menkaverčiuose žemės ūkiui sklypuose (teritorijose), nes toks principas neleidžia prognozuoti 



„ŽEMĖS SKLYPŲ (kad. Nr. 8820/0003:88; 8820/0003:91; 8820/0003:105; 8820/0003:108; 8820/0003:114; 8820/0011:43; 8820/0011:91; 
8820/0011:99; 8820/0011:104; 8820/0011:113; 8820/0011:128; 8844/0006:90; 8877/0001:012; 8877/0001:68; 8877/0001:166; 8877/0001:167; 
8877/0001:168; 8877/0001:173; 8877/0001:175; 8877/0001:176; 8877/0001:177; 8877/0001:178; 8877/0001:186; 8877/0001:192; 
8877/0001:208; 8877/0001:226; 8877/0002:78; 8877/0002:123; 8877/0002:133; 8877/0002:134; 8877/0002:139; 8877/0003:162; 
8877/0003:163; 8877/0003:165; 8877/0009:187) Kūgelių k., Kanteriškių k., Jakštelių k., Vaitkaičių k., Meišlaukių k., Kavolių k., Stremenių k., 
Uostiškių k., Juknaičių sen., Usėnų sen., Šilutės r. DETALUSIS PLANAS“ 
 
Pastaba: žemės sklypams kad. Nr. 8820/0003:91; 8820/0011:128; 8844/0006:90; 8877/0001:012; 8877/0001:175; 8877/0001:208; 
8877/0002:123;  8877/0003:163; 8877/0009:187  Kanteriškių k., Vaitkaičių k.,  Meišlaukių k., Kavolių k., Uostiškių k., Šilutės r. detalusis planas 
nerengiamas 
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tokio sodinimo proceso vyksmo ir tempų nei laike nei erdvėje. Prevencinė priemonė – 
kraštovaizdžio specialusis planas. 
Elektros įrenginių veikimas turi užtikrinti, kad nebūtų teršiamas gruntas ir vandens telkiniai, 
triukšmo lygis neviršytų sanitarinio normatyvo, elektrinio ir magnetinio lauko intensyvumas 
neviršytų ribinio leistinojo lygio. 
 

1.1.6.10. PRIEŠGAISRINIS ASPEKTAS 
 

Vadovaujantis LR AM 1999-07-19 patvirtintu įsakymu Nr. 221 “Lietuvos ūkio objektuose 
naudojamų pavojingų medžiagų ribiniai kiekiai”, lentelėje 1 išvardintos medžiagos planuojamoje 
teritorijoje naudojamos nebus, todėl numatomi statybos objektai priskiriami prie nepavojingų. 

Pagal atsparumo ugniai kategoriją įrenginiai turi būti įrengti vadovaujantis statybos techniniu 
reglamentu STR 2.01.04:2004 „Gaisrinė sauga. Pagrindiniai reikalavimai“, patvirtintu Lietuvos 
Respublikos aplinkos ministro 2003 m. gruodžio 24 d. įsakymu Nr. 704 (Žin., 2004, Nr. 23-720), ir 
Energetikos objektų priešgaisrinių saugos taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos ūkio ministro ir 
Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 1999 m. vasario 26 d. įsakymu Nr. 80/121 (Žin., 1999,   
Nr. 22-631), reikalavimais. 
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