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AIŠKINAMASIS RAŠTAS 

 
I. BENDRIEJI DUOMENYS 
Planuojama teritorija adresu: Buikiškės k., Žemaičių Naumiesčio sen., Šilutės r. Sklypas 

įregistruotas Valstybiniame žemės ir kito nekilnojamojo turto registre reg. Nr. 88/47288, kad. Nr. 
8810/0003:71, plotas – 10.9678 ha. Žemės sklypas yra Valstybės nuosavybė valdoma panaudotas teise, 
naudotojas – Lietuvos kariuomenės Karinės oro pajėgos, a.k. 193097172. Įregistravimo pagrindas: 
Panaudos sutartis, 1997-10-08, Nr. N88/97-0030. Esama pagrindinė tikslinė žemės naudojimo paskirtis – 
kita (kitai specialiai paskirčiai). Tikslus planuojamos teritorijos plotas: 10,9678 ha 

Detaliojo planavimo organizatorius- Lietuvos karinės oro pajėgos (kodas 188732677), kurioms 
pagal nuostatus atstovauja Infrastruktūros plėtros departamentas prie krašto apsaugos ministerijos (kodas 
188743887) 

Detaliojo plano rengėjas- UAB „GEOMETRA“. 
Detaliojo plano rengimo tikslas – tikslinti kitos paskirties žemės sklypo naudojimo būdą ir pobūdį 

nustatant teritorijos krašto apsaugos tikslams naudojimo būdą ir valstybės sienos apsaugos tikslų 
naudojimo pobūdį; nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo reglamentus valstybinės sienos ir krašto 
apsaugos tikslams 

Detalusis planas rengiamas remiantis Šilutės rajono savivaldybės sąlygomis detaliajam planui 
rengti: 

1. Šilutės rajono savivaldybės Architektūros ir urbanistikos skyriaus 2010-02-10 planavimo 
sąlygų sąvadas detaliojo planavimo dokumentui rengti Nr. AR8-09; 

2. Šilutės rajono savivaldybės Architektūros ir urbanistikos skyriaus 2009-12-21 planavimo 
sąlygos detaliojo planavimo dokumentui rengti Nr. 09-038; 

3. LR AM Klaipėdos regiono aplinkos apsaugos departamento 2009-12-17 sąlygos 
Nr.(9.14.3)-LV4-6261; 

4. VSC Šilutės filialo 2009-12-16 sąlygos Nr.(12.6.9)ŠE2-33; 
5. Šilutės rajono savivaldybės administracijos kaimo reikalų skyrius 2009-12-09 sąlygos Nr. 

KR3-(19.15)-442; 
6. AB „VST“2010-01-12 sąlygos Nr. TS-09-25-0007; 
7. AB „TEO LT“ 2009-12-09 sąlygos Nr. 03-2-05-5056; 
8. UAB „Šilutės vandenys“ 2009-12-14 sąlygos Nr. (6.24-06)-261(S12); 
9. UAB „Šilutės komunalininkas“ 2009-12-03 sąlygos Nr. 175; 
10. UAB „Šilutės šilumos tinklai“ 2009-12-03 sąlygos Nr. 2R-(1.16)-844; 
 
II. TERITORIJOS PADĖTIES ANALIZĖ 
Planuojamos teritorijos padėties analizei atlikti panaudota UAB „Geometra“ 2009-06-02 atlikta 

topografininės nuotrauka, žemės ir kito nekilnojamojo turto kadastro ir registro VĮ Klaipėdos filialo, bei 
planavimo organizatoriaus pateikti duomenys. Planuojama teritorija apžiūrėta vietoje. 

Sklypas, kuriame rengiamas detalusis planas yra Buikiškės k., Ž. Naumieščio sen., Šilutės r. sav. 
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Teritorijos reljefas yra ramus, pagal topografinę medžiagą žemės paviršiaus altitudės svyruoja iki 2 
m pagal Baltijos aukščių sistemą. Sklypo plotas yra 10.9678 ha, pagrindinė tikslinė naudojimo paskirtis – 
Kita (kitai specialiai paskirčiai). 

Sklypo teritorijoje saugotinų želdinių ar kitų kultūros vertybių nėra. Pietinė sklypo dalis apaugusi 
mišku. Sklypo teritorijoje reljefas yra lygus, altitudė svyruoja iki 2 metrų. Dirbtiniu būdu įrengtos kalvos 
(estakados), įrenginių pastatymui, yra iškilusios virš vietovės reljefo iki 11 m aukščio. Ant dviejų iš jų yra 
cemento danga.  

1,5 km spinduliu aplink sklypo teritorija nėra įsikūrusių mokyklų, ikimokyklinių ugdymo įstaigų, 
asmens ir visuomenės sveikatos priežiūros įstaigų, bendrojo naudojimo (žmonių susitelkimo) statinių, 1-2 
butų gyvenamųjų ar daugiabučių gyvenamųjų namų. Aplinkui esanti teritorija nėra apgyvendinta. Iki 
artimiausio statinio nuo sklypo ribos yra 320 m (negyvenamo apleisto pastato). Į radiolokacinių stočių 
apsaugos zoną, esančią 1,5 km aplink planuojamo sklypo teritorijoje esantį radiolokacinį pastatą, nepatenka 
valstybės saugomos teritorijos ar kultūros vertybės, gyvenamųjų namų ar visuomenės paskirties teritorijos 
ar pastatai. Aplinkui planuojamo sklypo teritoriją išsidėsčiusių žemės sklypų pagrindinė tikslinė naudojimo 
paskirtis yra miškų ūkio (naudojimo būdas: ūkinių miškų sklypai) arba žemės ūkio paskirties sklypai 
(naudojimo būdas: kiti žemės ūkio paskirties sklypai). Iki artimiausio kultūros vertybių objekto 
„Piliakalnio su gyvenviete“ (unikalus objekto kodas 23814) yra apie 1,7 km (iki jo vizualinės apsaugos 
zonos pozonio teritorijos ribos yra apie 786 m nuo planuojamo sklypo ribos). Artimiausias vandens 
telkinys (neįskaitant sklypo teritorijoje esančių griovių) yra upė Mirglonas. Iki upės vagoje esančio 
vandens telkinio (apie 4 ha ploto) nuo planuojamo sklypo teritorijos yra apie 2,2 km. 

 
1. Esami planuojamos teritorijos naudojimo apribojimai 
Remiantis valstybės įmonės registrų centro Klaipėdos filialo pateiktais duomenimis apie 

planuojamą žemės sklypą, kurio unikalus Nr. 8810-0003-0071, Kad. Nr. 8810/0003:71 užregistruoti šie 
apribojimai: 

- Miško naudojimo apribojimai; 
- Krašto apsaugos objektų įtakos zonos; 
- Vandens telkinių apsaugos juostos ir zonos;  
    
2. Sklypo gretimybės 
Gretimi sklypai, kurie ribojasi su planuojamo sklypo kad. Nr. 8810/0003:71 ribomis, pagal 

Valstybės įmonės registrų centro informaciją yra: 

• žemės sklypas, kadastro Nr. 8810/0003:290, registro įrašo Nr. 44/124003, savininkas – Albinas 
Rimkus (gim. 1939-06-04). Žemės sklypas suformuotas atliekant preliminarius matavimus. 
Pagrindinė tikslinė naudojimo paskirtis – miškų ūkio, naudojimo būdas – ūkinių miškų sklypai; 

• žemės sklypas, kadastro Nr. 8810/0003:130, registro įrašo Nr. 44/39790, savininkai – Algimantas 
Čiužauskas (gim. 1938-05-28), Aldona Tutlienė (gim. 1941-10-18), Vytautas Čiužauskas (gim. 
1944-11-15). Žemės sklypas suformuotas atliekant preliminarius matavimus. Pagrindinė tikslinė 
naudojimo paskirtis – miškų ūkio; 

• žemės sklypas, kadastro Nr. 8810/0003:166, registro įrašo Nr. 44/257806, savininkas – Juozas  
Bieta (gim. 1935-02-27). Žemės sklypas suformuotas atliekant preliminarius matavimus. Pagrindinė 
tikslinė naudojimo paskirtis – miškų ūkio. 
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Planuojamo sklypo kad. Nr. 8810/0003:71 kiti artimiausi sklypai: 

• žemės sklypas, kadastro Nr. 8810/0003:152, registro Nr. 44/247995, savininkas – Ona Morta 
Reikertienė (gim. 1936-11-18). Žemės sklypas suformuotas atliekant preliminarius matavimus. 
Pagrindinė tikslinė naudojimo paskirtis – miškų ūkio; 

•  žemės sklypas, kadastro Nr. 8810/0003:198, registro Nr. 44/390022, savininkas – Nastazija  
Bacienė (gim. 1914-05-11). Žemės sklypas suformuotas atliekant preliminarius matavimus. 
Pagrindinė tikslinė naudojimo paskirtis – žemės ūkio, naudojimo būdas – kiti žemės ūkio 
paskirties sklypai; 

• žemės sklypas, kadastro Nr. 8810/0003:302, registro Nr. 44/1266753, savininkas – Lietuvos 
Respublika (a.k. 111105555). Žemės sklypas suformuotas atliekant preliminarius matavimus. 
Pagrindinė tikslinė naudojimo paskirtis – žemės ūkio, naudojimo būdas – kiti žemės ūkio 
paskirties sklypai; 

• žemės sklypas, kadastro Nr. 8810/0003:298, registro Nr. 44/1267438, savininkas – Lietuvos 
Respublika (a.k. 111105555). Žemės sklypas suformuotas atliekant preliminarius matavimus. 
Pagrindinė tikslinė naudojimo paskirtis – žemės ūkio, naudojimo būdas – kiti žemės ūkio 
paskirties sklypai; 

• žemės sklypas, kadastro Nr. 8810/0003:309, registro Nr. 44/1282094, savininkas – Lietuvos 
Respublika (a.k. 111105555). Žemės sklypas suformuotas atliekant preliminarius matavimus. 
Pagrindinė tikslinė naudojimo paskirtis – žemės ūkio, naudojimo būdas – kiti žemės ūkio 
paskirties sklypai. 

Rytinė sklypo pusėje yra esamas 4 m pločio vietinės reikšmės, III kat. kelias, kuris tęsiasi iki 
įvažiavimo į sklypo teritoriją, o už jos palaipsniui siaurėja iki 2,4 m pločio, kelio danga – žvyras, sanitarinė 
apsaugos zona – 10 m nuo kelio briaunos.  

 
3. Planuojamos teritorijos inžinerinė įranga: 

• Vandentiekis. Sklypo teritorijoje yra įrengti vietiniai vandentiekio tinklai. Prie įvažiavimo į  
sklypo teritoriją įrengtas artezinis gręžinys, iš kurio paklota vandentiekio trasa iki radiolokacinio pastato.  

• Kanalizacija. Nuotekų šalinimui įrengta vietinė kanalizacija. Šiaurinėje sklypo dalyje įrengtos 
nuotekų talpos (septikas). Į kurį iš radiolokacinio pastato nuotekos nuvedamos 100-150 mm diametro 
inžineriniais tinklais.  

• Lietaus nuotekos. Paviršinės (lietaus) nuotekos nukreipiamos į priešgaisrinio vandens rezervuarus 
225 mm diametro tinklais.  

• Elektros tiekimas. Aukštos įtampos elektros oro linija yra pietinėje sklypo dalyje, kuri įrengta iki 
modulinės transformatorinės. Elektra tiekiama į radiolokacinį pastatą ir teritorijos apšvietimui naudojamus 
šviestuvus 0,4 kV požeminėm elektros linijom. Sklypo teritorijoje yra įrengti du šviestuvai, vienas prie 
įvažiavimo į teritoriją, kitas ant esamos estakados.  

• Kuro tiekimas. Prie radiolokacinio pastato įrengta kuro saugykla – dvi išorėje esančios dyzelino 
talpyklos iš kurių kuras inžineriniais tinklais tiekiamas ir į radiolokacinį pastatą.  

• Ryšiai. Ryšių linijų tinklai pakloti nuo pietinės sklypo dalies iki ryšių bokšto esančio šiaurinėje 
sklypo dalyje. 
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• Melioracinė sistema. Sklypo teritorija nėra drenuota. Netoli įvažiavimo į teritoriją yra vandens 
telkinys – grioviai, skirti susidariusiam paviršinio vandens pertekliui šalinti. Šie grioviai sujungti su 
Mirglono upe.  
 

III. TERITORIJOS RAIDOS PROGRAMA 
1. Numatomas veiklos pobūdis 
 Planuojamos teritorijos plotas 10,9678 ha.  
Nr.1 – 109678 m² - Krašto apsaugos tikslams 
Planuojamo sklypo paskirtis nekeičiama, nustatomas naudojimo būdas – teritorijos krašto apsaugos 

tikslams ir naudojimo pobūdis – valstybės sienos apsaugos tikslų. 
 
2. Užstatymo rodikliai 

 Teritorija neurbanizuojamą, gretimybėse yra miškų ūkio sklypai. Detaliuoju planu numatoma naujo 
radiolokacinio pastato statyba su administracinėmis patalpomis. Užstatymo linija ir zona formuojama, 
įvertinant projektuojamų privažiavimų, esamų bei projektuojamų inžinierinių tinklų apsaugos zonas, bei 
planuojamų statinių dydžius ir vietą, pagal reikalavimus nurodytus programinėje projektavimo užduotyje. 
Statybos zonoje statybų metu bus iškertami medžiai ir krūmai. 
 

3. Inžinerinė įranga 
Detaliuoju planu išnagrinėti galimi planuojamų sklypų aprūpinimo inžineriniais tinklais būdai. 

Rengiant inžinerinių tinklų techninį(-ius) projektą(-us) įvertinti esamą situaciją, ar nėra  ekonominiu ir 
techniniu požiūriu tikslingesnių aprūpinimo būdų. 

 
• Vandentiekis, nuotėkos – vandentiekio ir buitinių nuotekų prijungimas numatomas prie vietinių 

tinklų. Numatomi nuotekų valymo įrenginiai.  
• Elektros energija – Naujai numatomiems statiniams elektros pajungimas planuojamas nuo esamos 

transformatorinės (pagrindiniame brėžinyje pažymėta nr. 10), esant poreikiui numatoma galimybė esamos 
transformatorinės galingumo didinimui. 

 
4. Sanitarinė apsaugos zona - Vilniaus Gedimino technikos universiteto Antano Gustaičio 

aviacijos instituto aviacijos technologijų katedros vedėjo doc., dr. Kazimiero Vytauto Maceikos yra atlikti 
Oro erdvės apžvalgos radiolokatoriaus, numatomo įrengti Šilutės rajone Buikiškių kaime, 
elektromagnetinės spinduliuotės skaičiavimai ir sanitarinių zonų nustatymo techninės ekspertizės ataskaita.  
       Nustatyta, kad kai antenos spinduliavimas vyksta horizontaliai, elektromagnetinio lauko energijos 
srauto tankio reikšmė atstume 200m iki 1200m nuo antenos yra 50 kartų mažesnės už leidžiamas. 
Nukreipus antenos spinduliavimą maksimaliu kampu į žemės paviršių, 800m atstume nuo antenos labai 
išryškėja vidutinio radiolokatoriaus antenos spinduliavimo elektromagnetinio lauko energijos srauto tankio 
maksimumas, kuris yra apie 3 kartus mažesnis už leidžiamas normas. Patikrinta, ar radiolokatoriaus antena, 
spinduliuojanti galingus radijo inpulsus, gali žmonėms sukelti akustinį poveikį. Įrodyta, kad tokio poveikio 
nebus, elektromagnetinio lauko inpulsinis energijos srauto tankis šimtus kartų mažesnis už leidžiamas 
normas ir nepavojingas gyventojams.   
       Visais ekspertizėje nagrinėtais atvejais aplink radiolokatorių sanitarinės apsaugos zonos nėra. 
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5. Poveikis gyventojams ir aplinkai, veiklos pasekmių įvertinimas 
Planuojamoje teritorijoje veikla pavojaus aplinkai nekelia, kenksmingų teršalų, didelio triukšmo, 

dulkių tokia veikla nesukelia. Taip pat nebus žymaus oro teršimo. Planuojamoje teritorijoje numatomas 
vandentiekio pajungimas iš gręžinio nuotekų išleidimas numatomas per valymo įrenginius. Reguliariai 
tikrinama išvalyto vandens kokybė kad nebūtų užterštas požeminiai vandens telkiniai. Numatoma veikla 
neturės žymaus poveikio supančiai aplinkai. 

 
IV. DETALIOJO PLANO SPRENDINIAI 
Remiantis patvirtintomis sąlygomis detaliajam planui rengti bei planuojamoje teritorijoje 

galiojančiais planavimo dokumentais, normatyvais, teisės aktais ir kita surinkta grafine bei juridine 
medžiaga nustatomi teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo reikalavimai: 

 
1. Žemės sklypo naudojimo būdas ir pobūdis: naudojimo būdas - teritorijos krašto apsaugos 

tikslams (A), naudojimo pobūdis – valstybės sienos apsaugos tikslų (A2). 
 
2. Leistinas pastatų aukštis 57 m; 
 
3. Leistinas žemės sklypo užstatymo tankumas (statinių užimto sklypo ploto santykis su sklypo 

plotu) 4,2%; 
 
4. Leistinas žemės sklypo užstatymo intensyvumas (visų pastatų antžeminės dalies bendro ploto 

santykis su viso sklypo plotu ) 131%;  
 
5. Želdiniai – pagal 2007-12-21 D. Lietuvos respublikos aplinkos ministro įsakymą Nr. D1-694 „ 

Dėl atskirų rekreacinės paskirties želdynų plotų normų ir priklausomųjų želdynų normų (plotų) nustatymo 
tvarkos aprašo patvirtinimo" ,  krašto apsaugos tikslams skirtai žemei, želdynų plotas nereglamentuojamas. 

 
6. Žemės sklypo inžinerinio aprūpinimo būdai: 
Detaliuoju planu išnagrinėti galimi planuojamų sklypų aprūpinimo inžineriniais tinklais būdai. 

Rengiant inžinerinių tinklų techninį(-ius) projektą(-us) įvertinti esamą situaciją, ar nėra  ekonominiu ir 
techniniu požiūriu tikslingesnių aprūpinimo būdų. 

• Vandentiekis ir nuotekos - sklype yra artezinis gręžinys, nustatoma griežto režimo 
sanitarine apsaugos zona R-5.00m (pagrindiniame brėžinyje pažymėta nr.13). Numatomas planuojamo 
vandentiekio prijungimas prie esamų linijų. Buitinėms nuotekoms sklype yra nuotekų talpos 
(pagrindiniame brėžinyje pažymėta nr.11), naujai projektuojamiems buitinių nuotekų tinklams 
projektuojamas valymo įrenginys su R-10 m sanitarine apsaugos zona (pagrindiniame brėžinyje pažymėta 
nr.12). Išvalytas vanduo bus išleidžiamas į sklype esantį kanalą. Esamos paviršinės (lietaus) nuotekos 
nuvedamos į priešgaisrinius rezervuarus. Nuo naujai projektuojamo pastato ir naujai projektuojamos 
automobilių parkavimo aikštelės lietaus nuotekos nuvedamos į projektuojamus paviršinių (lietaus) nuotekų 
valymo įrenginius su naftos gaudykle ir R-10m apsaugos zona. Išvalytą vandenį pagal aplinkosauginius 
reikalavimus numatoma išleisti į priešgaisrinius rezervuarus (pagrindiniame brėžinyje pažymėta nr.9).   
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• Elektra - prisijungimas prie elektros tinklų numatytas pagal akcinės bendrovės "VST", 
Šilutės- Šilalės skyriaus, 2010-01-29 išduotas planavimo sąlygas Nr. TS-10-25-0007. Nenumatoma išplėsti 
esamų ar nutiesti naujų akcinei bendrovei "VST" priklausančių tinklų. Naujai numatomiems statiniams 
elektros pajungimas planuojamas nuo esamos transformatorinės (pagrindiniame brėžinyje pažymėta nr. 
10), esant poreikiui numatoma galimybė esamos transformatorinės galingumo didinimui. 

• Ryšiai - prijungimas prie esamų ryšių linijų.  

• Šildymas - centralizuotų šilumos tinklų nėra. Statiniai šildomi kieto kuro katilu. Naujai 
projektuojamus statinius taip pat numatoma šildyti kieto kuro katilais. 

• Dyzelinio kuro tiekimo tinklai - esama dyzelinio kuro tiekimo sistema (pagrindiniame 
brėžinyje pažymėta nr.5) į dyzelių generatorių patalpą, esančią esamame pastate 1O2p. Numatomos kuro 
talpos(pagrindiniame brėžinyje pažymėta nr.4 ir tiekimo sistema į naujai projektuojamą pastatą (į 
generatorių patalpą) 

• Ūkio buitinės atliekos – Susidariusios atliekos bus tvarkomos vadovaujantis LR aplinkos 
apsaugos ministro 2003-12-30 d. Įsakymu Nr.722 patvirtintais „Atliekų tvarkymo taisyklių“ nustatytais 
reikalavimais.  

Teritorija tvarkoma ir prižiūrima posta aptarnaujančio dalinio pajėgomis. Buitinės nuotekos 
šalinamos per numatomus valymo įrenginius. Sąšlavos ir atliekos kaupiamos konteineriuose ir išvežamos. 

• Tvora  - naudojama teritorija aptverta tvora, techninio projekto metu tvoros padėtis gali būti 
keičiama, planuojamo sklypo ribose 

• Sklype esančius inžinerinius tinklus eksploatuoti vadovaujantis LR Vyriausybės 1992 
m.gegužės 12 d. nutarimu Nr.343. Detaliajame plane rodomos sąlyginės projektuojamų inžinerinių 
įrenginių ir tinklų vietos, kurios tikslinamos atliekant atskirus techninius inžinerinių tinklų projektus. 

 
7. Susisiekimo sistemos organizavimas:  
Artimiausias viešo susisiekimo elementas esamas vietinis kelias. Planuojamoje teritorijoje 

privažiavimui prie statinių esami ir papildomai projektuojami privažiavimai, kurių važiuojamosios dalies 
plotis 5 m, patekimui į planuojamą teritoriją suformuotas apie 5,5 m. pločio cemento dangos privažiavimas, 
nuo esamo žvyro dangos lauko kelio. Įvažiavimas į sklypą yra beveik status, todėl yra didinamas įsisukimo 
spindulys iki 15 m. Užtikrinant didelių gabaritų transporto priemonių judėjimą statybų metu. 

Automobilių parkavimas numatomas ir bus galimas tik sklypo ribose, tam tikslui numatoma 
automobilių stovėjimo vietos. 

 
8. Servitutai – nėra 

 
  Detalusis planas parengtas vadovaujantis LR 1995-12-12 Teritorijų planavimo įstatymu Nr. I-1120, 

kitais įstatymais ir poįstatyminiais aktais, normatyviniais dokumentais, atitinka aplinkosauginius, 
higieninius ir priešgaisrinius reikalavimus. 

Detalųjį planą keisti galima Teritorijų planavimo įstatymo, šio įstatymo poįstatyminių aktų 
nustatyta tvarka, pakeitimus derinant su detalųjį planą derinančiomis institucijomis.            
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Kitos sąlygos, susijusios su planuojama ūkine veikla 
LR aplinkos apsaugos įstatymas Nr.I-2223, 1992-01-21 
LR teritorijų planavimo įstatymas Nr. I-1120, 1995-12-12 
LR planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymas Nr.I-1495, 1996-08-15 
LR vandens įstatymo pakeitimo įstatymas Nr.IX-1388, 2003-03-25 
LR žemės įstatymo pakeitimo įstatymas Nr.IX-1983, 2004-01-27 
LR atliekų tvarkymo įstatymas Nr.VIII- 787 
LR Vyriausybės 1992-05-12 nutarimas Nr.343 „Dėl specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų 

patvirtinimo“  
 
V. TERITORIJŲ PLANAVIMO DOKUMENTO SPRENDINIŲ POVEIKIO VERTINIMO 

LENTELĖ 
1. Teritorijų planavimo dokumento organizatorius: 
 Lietuvos karinės oro pajėgos (kodas 188732677), kurioms pagal nuostatus atstovauja 

Infrastruktūros plėtros departamentas prie krašto apsaugos ministerijos (kodas 188743887) 

2. Teritorijų planavimo dokumento rengėjas: 
 UAB „GEOMETRA“ Taikos pr. 32A Klaipėda Įm. k. 1602970515 

3. Teritorijų planavimo dokumento pavadinimas: 
 Žemės sklypo, kurio kadastrinis Nr. 8810/0003:71, esančio Buikiškės k., Degučių k.v., Šilutės 

r. sav., detalusis planas.  

4. Ryšys su planuojamai teritorijai galiojančiais teritorijų planavimo dokumentais: 
 Šilutės rajono vandens telkinių apsaugos zonų ir pakrantės apsaugos juostų bendrasis planas, 

patvirtintas Šilutės rajono LDT VK 1985-07-25 sprendimu Nr. 143 (www.silute.lt) 

5. Ryšys su patvirtintais ilgalaikiais ar vidutinės trukmės strateginio planavimo 
dokumentais: 

 Nėra 

6. STATUS  QUO SITUACIJA: 
  

7. Tikslas, kurio siekiama įgyvendinant teritorijų planavimo sprendinius: 
 tikslinti kitos paskirties žemės sklypo naudojimo būdą ir pobūdį nustatant teritorijos krašto 

apsaugos tikslams naudojimo būdą ir valstybės sienos apsaugos tikslų naudojimo pobūdį; 
nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo reglamentus valstybinės sienos ir krašto apsaugos 
tikslams 

8. Galimo sprendinių poveikio vertinimas: 
 Planuojama ūkinė veikla – Naujo Oro erdvės stebėjimo radiolokatorių su administracinėmis 

patalpomis statyba. Įvertinus ūkinės veiklos pobūdį, gretimų žemės sklypų paskirtį, 
detaliajame plane daroma išvada, kad detaliojo plano sprendiniuose numatyta ūkinė veikla 
įvykdžius detaliajame plane nurodytų reglamentuojančių dokumentų reikalavimus, turės mažai 
neigiamą poveikį aplinkai, gretimybėms bei gretimų sklypų žemės paskirčiai. Vadovaujantis 
RSN 127-91 (Civilinė apsauga. Projektavimo taisyklės) planuojama statyba nepriskiriama 
gyvybiškai svarbių ar pavojingų cheminio užnuodijimo atžvilgiu objektų kategorijai. 
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9. Sprendinio poveikis: 
 Vertinimo aspektai Teigiamas poveikis Neigiamas poveikis 
 teritorijos vystymo darnai 

ir (ar) planuojamai veiklos 
sričiai 

nėra nėra 

 ekonominei aplinkai nėra nėra 

 socialinei aplinkai Projektuojami nauji krašto 
apsaugos statiniai 

nėra 

 gamtinei aplinkai ir 
kraštovaizdžiui 

 

nėra Pasikeis natūralus kraštovaizdis, 
bet poveikis bus nežymus. 

10. Nulinės alternatyvos poveikis: 
 teritorijos vystymo darnai - - 

 ekonominei aplinkai - - 

 socialinei aplinkai - - 

 gamtinei aplinkai ir 
kraštovaizdžiui 

- - 

 
 
  P.V.                                                             I. Satkutė 
        
  Arch. skyriaus vadovas                                  M. Ripinskis 

 
Asistentas             R. Markus 


