„ŽEMĖS SKLYPO (kad. Nr. 8740/0002:273) Palygumio k., Laukuvos sen., Šilalės r. DETALUSIS PLANAS“

2. TEKSTINĖ DALIS
2.1. AIŠKINAMASIS RAŠTAS
2.1.1. BENDRIEJI DUOMENYS
PLANAVIMO ORGANIZATORIUS:
Elena Barsteigienė a.k. 44608310150, adresas: Šilalės r. sav., Laukuvos sen., Palygumio k.
PLANAVIMO UŽSAKOVAS:
UAB „Energijos grupė“, adresas korespondencijai Konstitucijos pr. 9-41, 09308, Vilnius, tel.
(8~5) 2101297, faks. (8~5) 2607830.
PLANAVIMO RENGĖJAS:
UAB "Archstudija", Konstitucijos pr. 9-41, LT-09308, Vilnius.
PLANAVIMO TIKSLAS:
Numatomas sklypo dalijimas ir atskirto sklypo tikslinės žemės naudojimo paskirties, naudojimo
būdo ir pobūdžio keitimas vėjo jėgainių parko transformatorinės statybai.
PROJEKTO RENGIMO PAGRINDAS:
•
•

ŠILALĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS ĮSAKYMAS DĖL
DETALIOJO TERITORIJU PLANAVIMO ORGANIZATOIRIAUS TEISIŲ IR PAREIGŲ PERDAVIMO
2010 m. LIEPOS 9 d. Nr. DĮV-707;
SUTARTIS DĖL DETALIOJO TERITORIJŲ PLANAVIMO ORGANIZATORIAUS TEISIŲ IR
PAREIGŲ PERDAVIMO 2010-07-21 NR. B6-127(v).

PLANAVIMO ETAPAI:
Planavimo procesą sudaro 3 etapai:
• 1-asis – parengiamasis etapas, kurio metu: nustatomi planavimo tikslai, parengiama ir
patvirtinama planavimo užduotis, viešai paskelbiama apie priimtą sprendimą dėl detaliojo plano
rengimo pradžios ir planavimo tikslų, visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese
nuostatuose nustatyta tvarka.
• 2-asis – teritorijų planavimo dokumento rengimo etapas, kurį sudaro: esamos būklės analizės
stadija; koncepcijos nustatymo stadija; sprendinių konkretizavimo stadija.
• 3 – ojo – baigiamojo etapo metu atliekama viešo svarstymo su visuomene procedūra, projektas
apsvarstomas bei suderinamas nuolatinėje statybos komisijoje. Projektas tikrinamas valstybinę
teritorijų planavimo priežiūrą atliekančioje institucijoje, teikiamas tvirtinti bei registruoti teritorijų
planavimo registre.
DETALUSIS PLANAS PARENGTAS VADOVAUJANTIS ŠIAIS DOKUMENTAIS:
•

PLANAVIMO SĄLYGŲ SĄVADAS DETALIOJO PLANO DOKUMENTUI RENGTI 2010-09-27 Nr.
72/10:

AIŠKINAMASIS RAŠTAS
4820
A1213 PR. VAD. J.JANULEVIČIENĖ
ARCH. I.MACIJAUSKAITĖ

10 11 02
10 11 02
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•

PLANAVIMO SĄLYGOS DETALIOJO PLANO DOKUMENTUI RENGTI 2010-09-27 Nr. 72/10:

•

LR
APLINKOS
MINISTERIJOS
KLAIPĖDOS
REGIONO
APLINKOS
APSAUGOS
DEPARTAMENTO 2010-09-08 RAŠTAS Nr. (9.14.3.)-LV4-4695 PLANAVIMO SĄLYGOS
VIETOVĖS LYGMENS DETALIOJO PLANAVIMO DOKUMENTUI RENGTI;

•

AB „VST“ 2010-09-13 SĄLYGOS DETALIAJAM PLANUI RENGTI Nr. TS-10-24-0268;

•

AB „LIETUVOS ENERGIJA“ 2010-09-21 RAŠTAS Nr. SD-6430 PLANAVIMO SĄLYGOS
DETALIOJO PLANAVIMO DOKUMENTUI RENGTI;

•

PLANAVIMO UŽDUOTIS DETALIAJAM PLANUI RENGTI;

•

LR ENERGETIKOS MINISTERIJOS IŠDUOTAS LEIDIMAS
ENERGIJOS GAMYBOS PAJĖGUMĄ 2009-09-01 NR. LP-0247.

PLĖSTI

ELEKTROS

IR REMIANTIS ŠIŲ NORMATYVINIŲ DOKUMENTŲ REIKALAVIMAIS:
• Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymas (Žin., 1995, Nr. 107 - 2391, Žin., 2004, Nr.
21-617);
• Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų įstatymas (Žin., 2001, Nr. 108-3902);
• Lietuvos Respublikos triukšmo valdymo įstatymas (Žin., 2004, Nr. 164-5971);
• Lietuvos Respublikos aplinkos monitoringo įstatymas (Žin., 1997, Nr. 112-2824, Žin., 2006, Nr.
57-2025);
• 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 2004-08-19 įsakymas Nr. V-586 „Dėl
sanitarinių apsaugos zonų ribų nustatymo ir režimo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2004, Nr. 1344878, Žin., 2009, Nr. 152-6849);
• Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1992-05-12 nutarimas Nr. 343 „Dėl specialiųjų žemės ir miško
naudojimo sąlygų patvirtinimo“ (Žin., 1992, Nr. 22-652);
• 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“ (Žin., 2004, Nr. 153-5579);
• Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996-09-18 nutarimas Nr. 1079 „Dėl Teritorijų planavimo
dokumentų projektų svarstymo su visuomene nuostatų patvirtinimo“ (Žin., 1996, Nr. 90-2099;
2007, Nr. 33-1190);
• 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 (Žin., 2004, Nr. 112-4189);
• Žemės sklypų pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties, būdų ir pobūdžių specifikacija.
LR aplinkos ministro 2005 m. kovo 17 d. įsakymas Nr. D1-151 (Žin., 2005, Nr. 41-1317, Žin.,
2010, Nr.114-5850);
• 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 (Žin., 2006, Nr. 45-1633);
• Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymas (Žin.,
1996, Nr. 82-1965, Žin., 2005, Nr. 84-3105);
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Lietuvos Respublikos žemės įstatymas (Žin., 1994, Nr. 34-620, Žin., 2004, Nr. 28-868);
Lietuvos Respublikos vandens įstatymas (Žin., 1997, Nr. 104-2615, Žin., 2003, Nr. 36-1544);
Lietuvos Respublikos aplinkos oro apsaugos įstatymas (Žin., 1999, Nr. 98-2813);
Lietuvos Respublikos statybos įstatymas (Žin., 1996, Nr. 32-788, Žin., 2001, Nr. 101-3597);
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 (Žin., 1992, Nr. 5-75);
Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymas (Žin.,
1996, Nr. 82-1965, Žin., 2005, Nr. 84-3105);
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;
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. (Žin., 2000, Nr. 74-2262);
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: Šilalės rajono bendrasis planas, patvirtintas Šilalės rajono tarybos 2008-03-27
sprendimu Nr. T1-107;
Specialiųjų planų: - Vėjo jėgainių išdėstymo ir teritorijos ribų nustatymo, Šilalės rajono savivaldybės
teritorijoje: Traksėdžio seniūnijoje, Laukuvos seniūnijoje ir Šilalės kaimiškoje seniūnijoje, specialusis
planas, patvirtintas Šilalės rajono tarybos 2010-10-28 sprendimu Nr. T1-254
Detaliųjų planų: 2.1.2. ESAMOS PADĖTIES ANALIZĖ
PLANUOJAMA TERITORIJA:

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

ŽEMĖS SKLYPAS KAD. NR. 8740/0002:644;
Adresas: Šilalės raj., Palygumio k.
Unikalus Nr.: 4400-2161-0528;
Žemės sklypo pagrindinė tikslinė naudojimo paskirtis: žemės ūkio paskirties žemė;
Naudojimo būdas: kiti žemės ūkio paskirties žemės sklypai;
Žemės sklypo plotas: 24039 m²;
Valdymo(disponavimo) forma: nuosavybės teisė - Elena Barsteigienė;
Naudojimo apribojimai: XXIX. Vandens telkinių apsaugos juostos ( po 5 m.) - 727 m²; XXIX.
Vandens telkinių apsaugos zonos ( po 100 m.) - 14765 m²; XXI. Žemės sklype įrengtos valstybei
priklausančios melioracijos sistemos bei įrenginiai - 20022 m²; VI. Elektros linijų apsaugos zonos
( po 2 m.) - 553 m²; XXVIII. Vandens telkiniai - 1057 m².
Žemės sklype esantys statiniai: Nėra.
Žemės sklype esantys želdiniai: Sklype auga žolė.
Žemės sklype esantys inžineriniai tinklai ir įrenginiai: melioracijos sistemos bei įrenginiai; iki 1
kV, 110 kV elektros oro linija.
Šilumos tinklai: planuojamoje teritorijoje nėra šilumos tinklų;
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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. 8740/0002:273;
Adresas: Šilalės raj., Palygumio k.
Unikalus Nr.: 8740-0002-0273;
Žemės sklypo pagrindinė tikslinė naudojimo paskirtis: žemės ūkio paskirties žemė;
Naudojimo būdas: kiti žemės ūkio paskirties žemės sklypai;
Žemės sklypo plotas: 37043 m²;
Valdymo(disponavimo) forma: nuosavybės teisė - Elena Barsteigienė;
Naudojimo apribojimai: XXI. Žemės sklype įrengtos valstybei priklausančios melioracijos
sistemos bei įrenginiai - 36263 m²; VI. Elektros linijų apsaugos zonos ( po 20 m.) - 9712 m²;
XXVII. Saugotini medžių ir krūmų želdiniai, augantys ne miško žemėje - 2 m².
203 - Kelio servitutas - teisė važiuoti transporto priemonėmis (tarnaujantis daiktas). Plotas - 1643
m².
Žemės sklype esantys statiniai: Nėra.
Žemės sklype esantys želdiniai: Yra saugotinų medžių ir krūmų želdinių, augančių ne miško
žemėje. Sklype auga žolė.
Žemės sklype esantys inžineriniai tinklai ir įrenginiai: melioracijos sistemos bei įrenginiai; iki 1
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.
PLANUOJAMOS TERITORIJOS RELJEFAS:

Pagal pateiktą planuojamos teritorijos topografinę medžiagą (rengė UAB „Ducatus nekilnojamasis
turtas“, licenzijos Nr. 297TK-705), paviršiaus altitudės kinta nuo 127,40 m iki 131,49 m. Teritorijos
reljefas yra banguotas.
GRETIMOS TERITORIJOS, TRANSPORTO TINKLAS (KELIAI, GATVĖS):
Teritorijos reljefas yra banguotas, su pasitaikančiomis nedidelėmis kalvelėmis, reljefo bangavimais.
Šalia planuojamos teritorijos dažnai pasitaiko Laisvo žemės fondo plotai. Planuojamoje teritorijoje
vyrauja vietinės reikšmės žvyruoti keliukai. Esama pagrindinė tikslinė žemės sklypų paskirtis - žemės
ūkio, vyrauja ganyklos, šienaujamos pievos, taip pat dirbama žemė.
Sklypas, kuriame planuojama elektros transformatorinė pastotė, ir bus aptarnaujamas vietinės
reikšmės žvyruotu privažiavimo keliu, kuris vėliau jungiasi su krašto keliu Nr.197 (Kryžkalnis–Rietavas–
Vėžaičiai).
Kelių trąsos ties planuojamomis teritorijomis yra susiformavusios, priklauso Šilalės rajono
savivaldybės teritorijai. Planuojama teritorija nėra užstatyta.
Automobilinis aptarnavimas minimalus – elektros transformatorinės pastotės aptarnavimo
automobiliams privažiuoti. Grafineje dalyje pateikiami susisiekimo sistemos schema bei skersiniai
parametrai.
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2.1.3.

DETALIOJO PLANO SPRENDINIAI

1. Atliekant kadastrinius matavimus, žemės sklypas kad. Nr. 8740/0002:273 (plotas 6,1887 ha) buvo
performuotas į du sklypus: sklypas ploto 3,7043 ha ( kad. Nr. 8740/0002:273) ir sklypas ploto
2,4039 ha ( kad. Nr. 8740/0002:644), kadangi žemės sklypą į dvi dalis dalina vietinės reikšmės
žvyro kelias. Buvo vadovautasi Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu dėl LR nekilnojamojo
turto kadastro nuostatų patvirtinimo (2002 m., balandžio 15 d., Nr. 534 Vilnius, aktuali redakcija
nuo 2008-12-07), punktu 22: „ Žemės plotai, kuriuos skiria magistraliniai, krašto, rajoniniai,
viešieji ir vidaus keliai, gatvės, geležinkeliai ir neprivatizuojami" bei Nacionalinės žemės tarnybos
prie Žemės ūkio ministerijos Šilalės žemėtvarkos skyriaus vedėjo įsakymu 2011m. balandžio 14 d.
Nr.33VĮ-(14.33.2)-279.
2. Esamas žemės ūkio paskirties sklypas kad. nr. 8740/0002:273 (plotas 61887 m²) buvo
performuotas į du sklypus: sklypas ploto 3,7043 ha ir sklypas ploto 2,4039 ha. Suformuotas
sklypas ploto 3,7043 ha buvo padalintas į du sklypus: Nr.1 (plotas 3,2043 ha) ir Nr.3 (plotas 5000
m²). Sklypui ploto 2,4039 ha suteiktas pavadinimas - Nr. 2.
3. Sklype Nr. 3 (0,5 ha) numatoma transformatorių pastotės statyba, todėl sklypui keičiama
pagrindinė tikslinė žemės naudojimo paskirtis iš žemės ūkio į kitą paskirtį. Nustatomas žemės
sklypo naudojimo būdas ir pobūdis:
4. Naudojimo būdas - Inžinerinės infrastrukturos teritorijos (I);
5. Naudojimo pobūdis - Susisiekimo ir inžinerinių komunikacijų aptarnavimo objektų statybos
(indeksas I1; I kodas tp10);
6. Sklypo Nr. 1 ir sklypo Nr. 2 paskirtis nekeičiama – išlieka žemės ūkio paskirties žemė;
7. Žemės sklypų naudojimo būdas nekeičiamas – išlieka kitos žemės ūkio paskirties žemė(indeksas
Z4; Z kodas tp1);
8. Suformuotiems sklypams nustatyti užstatymo reglamentai, patikslintos specialiosios žemės
naudojimo sąlygos ir servitutai;
9. Sklype planuojama inžinerinės infrastruktūros objektų statyba (privažiavimas į sklypą
planuojamas iš vietinės reikšmės kelio. Privažiavimo danga bus pritaikoma objekto statybai ir
eksploatacijai atskiru techniniu projektu. Į sklypą, kuriame planuojama elektros transformatorių
pastotė, bus pravedami požeminiai elektros kabeliai iš gretimose teritorijose kitais detaliaisiais
planais formuojamų sklypų vėjo elektrinėms jėgainėms. Sklype įrengtos valstybei priklausančios
melioracijos sistemos bei įrenginiai. Rengiant statinio techninį projektą įvertinti esamas sistemas
bei vykdyti jų rekonstrukcijai ar iškėlimui keliamus reikalavimus. Statiniai sklype turi būti
išdėstomi taip, kad nebūtų pažeisti gretimų sklypų savininkų ar naudotojų interesai, laikantis
galiojančiais pagrindiniais statybos techniniais dokumentais ir teisės aktais. Neišlaikius reikiamų
atstumų - turi būti gauti gretimų sklypų savininkų sutikimai raštu.
10. Į sklype, Nr. 3 (0,5 ha), planuojamą transformatorių pastotę požeminėmis elektros kabelinėmis
linijomis iš gretimose teritorijose kitais detaliaisiais planais formuojamų sklypų vėjo elektrinėms
jėgainėms, numatoma atvesti ir prijungti prie energetikos sistemos AB „Lietuvos energija“ 110 kV
OL Šilalė – Rietavas perdavimo tinklo.
2.1.4. PLANUOJAMOS TERITORIJOS PLĖTRA
2.1.4.1. PLANUOJAMOS TERITORIJOS TVARKYMO IR NAUDOJIMO REŽIMO
PAGRINDINIŲ SPRENDINIŲ APRAŠOMOSIOS LENTELĖS
PRIVALOMIEJI TERITORIJOS TVARKYMO IR NAUDOJIMO REŽIMO REIKALAVIMAI
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SKLYPAS NR. 1
Žemės sklypo pagrindinė tikslinė naudojimo
Žemės ūkio paskirties žemė
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
32043
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)
Servitutai(teisė į svetimą žemės sklypą ar jo dalį
suteikiama naudotis Žemės įstatymo nustatyta
tvarka)

Įvažiavimas į sklypą planuojamas iš esamo vietinės
reikšmės žvyruoto kelio.
Apribojimai.
XXI. Žemės sklype įrengtos valstybei
priklausančios melioracijos sistemos bei įrenginiai 31263 m²; VI. Elektros linijų apsaugos zonos ( po
20 m.) - 7954 m²; XXVII. Saugotini medžių ir
krūmų želdiniai, augantys ne miško žemėje - 2 m².
Nustatyti servitutai:
206 - Servitutas - teisė tiesti požemines ir
antžemines komunikacijas (tarnaujantis daiktas).
Plotas projektuojamo servituto se - 118 m².
207-Servitutas - teisė aptarnauti požemines ir
antžemines komunikacijas (tarnaujantis daiktas).
Plotas projektuojamo servituto se - 118 m².
208 - Servitutas - teisė naudoti požemines ir
antžemines komunikacijas (tarnaujantis daiktas).
Plotas projektuojamo servituto se - 118 m².
(Teisė tiesti, aptarnauti, naudoti vėjo elektrinių
parką aptarnaujančias požemines elektros kabelių
linijas).
203 - Kelio servitutas s1 - teisė važiuoti transporto
priemonėmis (tarnaujantis daiktas). Plotas - 1146
m².
Kiti apribojimai:
Ūkinė veikla nėra ribojama.
Nenustatoma.

Papildomieji teritorijos tvarkymo ir naudojimo
režimo reikalavimai
PRIVALOMIEJI TERITORIJOS TVARKYMO IR NAUDOJIMO REŽIMO REIKALAVIMAI
273-DP-TD-2.1.
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SKLYPAS NR. 2
Žemės sklypo pagrindinė tikslinė naudojimo
Žemės ūkio paskirties žemė
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
24039
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)
Servitutai(teisė į svetimą žemės sklypą ar jo dalį
suteikiama naudotis Žemės įstatymo nustatyta
tvarka)

-

Papildomieji teritorijos tvarkymo ir naudojimo
režimo reikalavimai

Įvažiavimas į sklypą planuojamas iš esamo vietinės
reikšmės žvyruoto kelio.
Apribojimai.
XXIX. Vandens telkinių apsaugos juostos ( po 5
m.) - 727 m²; XXIX. Vandens telkinių apsaugos
zonos ( po 100 m.) - 14765 m²; XXI. Žemės sklype
įrengtos valstybei priklausančios melioracijos
sistemos bei įrenginiai - 20022 m²; VI. Elektros
linijų apsaugos zonos ( po 2 m.) - 553 m²; XXVIII.
Vandens telkiniai - 1057 m².
Kiti apribojimai:
Ūkinė veikla nėra ribojama.
Nenustatoma.

PRIVALOMIEJI TERITORIJOS TVARKYMO IR NAUDOJIMO REŽIMO REIKALAVIMAI
SKLYPAS NR. 3
Žemės sklypo pagrindinė tikslinė naudojimo
Kitos paskirties žemė
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
5000
Leistinas statinio aukštis nuo žemės paviršiaus, m
8,5
Leistinas žemės sklypo užstatymo tankis (%)
0.35 (statiniais užstatyto ploto santykis su viso
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sklypo plotu).
Leistinas žemės sklypo užstatymo intensyvumas
0.35 (visų pastatų bendro ploto santykis su sklypo
plotu).
Statinių statybos zona
Nenustatoma.
Statybos riba
Nustatoma.
Statybos linija
Nenustatoma.
Komunalinių ar vietinių inžinerinių tinklų ir pastatų Gretimose teritorijose planuojamas pavienes vėjo
šildymo sistemų prijungimo sąlygos
jėgaines ir vėjo jėgainių grupes požeminėmis
elektros kabelinėmis linijomis numatoma pajungti į
planuojamą transformatorių pastotę ir prijungti prie
energetikos sistemos AB „Lietuvos energija“ 110
kV OL Šilalė – Rietavas perdavimo tinklo.
Susisiekimo sistemos organizavimas(transporto
Įvažiavimas į sklypą planuojamas iš esamo vietinės
srautai, skersiniai gatvės važiuojamosios dalies
reikšmės žvyruoto privažiavimo kelio, kuris vėliau
profiliai)
jungiasi su krašto keliu Nr.197 (Kryžkalnis–
Rietavas–Vėžaičiai).
Servitutai(teisė į svetimą žemės sklypą ar jo dalį
Apribojimai.
suteikiama naudotis Žemės įstatymo nustatyta
VI. Elektros linijų apsaugos zonos ( po 20 m.) tvarka)
3808 m²; XXI. Žemės sklype įrengtos valstybei
priklausančios melioracijos sistemos bei įrenginiai 5000 m².
Nustatyti servitutai:
103 - Kelio servitutas s1- teisė važiuoti transporto
priemonėmis (viešpataujantis daiktas). Plotas - 1146
m². (Teisė važiuoti transporto priemonėmis per
sklypą Nr. 1).
206 - Servitutas - teisė tiesti požemines ir
antžemines komunikacijas (tarnaujantis daiktas).
Plotas projektuojamo servituto se - 118 m².
207-Servitutas - teisė aptarnauti požemines ir
antžemines komunikacijas (tarnaujantis daiktas).
Plotas projektuojamo servituto se - 118 m².
208 - Servitutas - teisė naudoti požemines ir
antžemines komunikacijas (tarnaujantis daiktas).
Plotas projektuojamo servituto se - 118 m².
(Teisė tiesti, aptarnauti, naudoti vėjo elektrinių
parką aptarnaujančias požemines elektros kabelių
linijas,teisė aptarnauti elektros transformatorinę
(TP)).
Papildomieji teritorijos tvarkymo ir naudojimo
Nenustatoma.
režimo reikalavimai
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
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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.
2.1.5. PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS APRAŠYMAS IR VERTINIMAS
2.1.5.1. 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 elektros 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.
Planuojamos veiklos pavadinimas: vadovaujantis Ekonominės veiklos rūšių klasifikatoriumi,
patvirtintu Statistikos departamento prie LRV generalinio direktoriaus 2007-10-31 įsakymu Nr.DĮ-226
“Dėl Ekonominės veiklos rūšių klasifikatoriaus patvirtinimo“ (Žin., 2007, Nr.119-4877), pareiškiama
ūkinė veikla priskiriama:
Sekcija

Skyrius

Grupė

D

35

35.1

Klasė

PAVADINIMAS
Elektros energijos gamyba, perdavimas ir paskirstymas

35.11

Elektros gamyba

Planuojama elektros transformatorių pastotė ateityje aptarnaus numatomą 12 MW (2011-2012 m.
numatoma plėtra) suminės galios vėjo elektrinių parką teritorijose, esančiose Kikonių k., Degutalių k.,
Palygumio k., Laukuvos k.v., Šilalės r. sav. Planuojama transformatorinė pastotė planuojama, kad bus
prijungiama prie AB „Lietuvos energija“ 110 kV įtampos elektros oro linijos, energetikos sistemos AB
„Lietuvos energija“ 110 kV OL Šilalė – Rietavas perdavimo tinklo.
Tikslus planuojamų vėjo jėgainių išsidėstymas ir techniniai parametrai bus detalizuoti rengiant
ateityje numatomų vėjo jėgainių pastatymo ir pajungimo į skirstomuosius tinklus techninį projektą. Šio
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detaliojo plano tikslas ir uždavinys suplanuoti teritoriją elektros transformatorinei pastotei. Investicijos
bus numatomos techninio projekto eigoje.
Numatomos technologijos ir pajėgumai – bus numatyti techniniu projektu.
Pastatų, infrastruktūros inžinerinių tinklų bei objektų statybai bus naudojamos statybinės medžiagos
bei įrenginiai, sertifikuoti atitinkamų sertifikavimo institucijų. Energetiniai ištekliai: į transformatorių
pastotę požeminėmis elektros kabelinėmis linijomis iš gretimose teritorijose kitais detaliaisiais planais
formuojamų sklypų vėjo elektrinėms jėgainėms, numatoma atvesti ir prijungti prie energetikos sistemos
AB „Lietuvos energija“ 110 kV OL Šilalė – Rietavas perdavimo tinklo gretimose teritorijose planuojamas
pavienes vėjo jėgaines ir vėjo jėgainių grupes (realūs kiekiai bus nustatomi atskirais vėjo jėgainių
detaliaisiais/techniniais projektais). Pavojingų (sprogstamų, degių, dirginančių, kenksmingų, toksiškų,
kancerogeninių, ėsdinančių, infekcinių, teratogeninių, mutageninių, radioaktyviųjų ir kt.) medžiagų
naudojimas ir saugojimas nenumatomas.
Terminai: 2010-2011 metai. Eiliškumas: 2010 m. atliekamas teritorijos detalusis planas. Nuo 2011 m.
bus vykdomi objekto techninis ir darbo projektai, atliekami statybos darbai ir objektas įvedamas į
eksplotaciją. Bendras planuojamos ūkinės veiklos laikas neribotas, atskirų įrengimų eksploatacija
priklausys nuo jų techninių charakteristikų.
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, be 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.
2.1.5.2. TRANSPORTAS

Elektros transformatorinės pastotės statybos metu bei eksploatuojant, numatoma naudoti automobilių
transportą. Privažiuoti numatoma iš esamo vietinės reikšmės žvyruoto privažiavimo kelio, kuris vėliau
jungiasi su krašto keliu Nr.197 (Kryžkalnis–Rietavas–Vėžaičiai). Kelias bus naudojamas tik periodiškai,
transporto intensyvumas vidaus keliuose bus nedidelis.
Elektros transformatorinės pastotės eksploatacijos laikotarpiu, privažiavimo kelias bus naudojamas
atliekant įrenginių priežiūros ir remonto darbus.
Vykdant privažiavimo kelio statybos darbus, iš po kelio 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.
2.1.5.3. INŽINERINIAI TINKLAI

Sklype Nr. 3 numatoma 110/30kV transformatorių pastotės statyba. Pastotėje bus atvira 110kV
skirstykla su valdymo pultu, galios transformatorius ir uždara 30kV skirstykla su valdymo pultu. Siekiant
sumažinti vizualinę kraštovaizdžio taršą, gretimose teritorijose planuojamų pavienių vėjo jėgainių ir vėjo
jėgainių grupių generuojama elektros energija požeminėmis elektros kabelinėmis linijomis numatoma
pajungti į planuojamą transformatorių pastotę ir prijungti prie energetikos sistemos AB „Lietuvos
energija“ 110 kV OL Šilalė – Rietavas perdavimo tinklo.
Paviršinį (lietaus) vandenį nuo transformatorių duobių numatoma nuvesti per valymo įrenginius į
avarinį alyvos surinkimo rezervuarą (panaudojant išvalytas nuotėkas esamos teritorijos lietinimo
sistemoje). Planuojama teritorija yra melioruota bendro naudojimo melioracijos sistemomis. Dalis
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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. Pastotės teritorijos
drenažo įrenginiai planuojami prijungti į esamus drenažo tinklus.
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.
Elektros energijos perdavimas numatomas požeminiais kabeliais. 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.
2.1.6. APLINKOS KOKYBĖS IR HIGIENINĖS BŪKLĖS ĮVERTINIMAS IR APSAUGOS
PRIEMONĖS
2.1.6.1. FIZIKINĖ IR CHEMINĖ 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).
Planuojamos elektros transformatorių pastotės elektromagnetinės spinduliuotės šaltiniai (generatoriai,
transformatoriai) yra pramoninio dažnio 50 Hz elektrotechniniai įrenginiai. Elektros įrenginių sukuriamų
suminių elektrinio ir magnetinio laukų intensyvumas nesieks gyvenamosioms teritorijoms nustatytų
didžiausių leidžiamų skaitinių verčių (iki 1 kV/m).
Planuojamos vykdyti ūkinės veiklos metu išmetamų teršalų į aplinkos orą nesusidarys, kadangi
numatoma elektros transformatorinė pastotė nenaudos jokio kuro ir neįtakos aplinkos oro užterštumo.
Cheminės taršos nenumatoma. Pavojingos žaliavos, cheminės medžiagos ir preparatai planuojamoje
ūkinėje veikloje nebus naudojami.
2.1.6.2. NORMUOJAMŲ ATSTUMŲ IŠLAIKYMAS

Pagrindinė apsaugos priemonė - tai sanitarinės apsaugos zonos (SAZ) nustatymas ir griežtas visų jos
naudojimą reglamentuojančių reikalavimų vykdymas.
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Jeigu elektrinio lauko stipris viršija leidžiamą ribinį elektrinio lauko stiprį, būtina panaudoti jį
mažinančias priemones. Žmonių buvimo vietose elektrinio lauko stipris turi būti mažinamas:
Atitolinant gyvenamųjų namų statybos teritorijas nuo elektros oro linijų.
Naudojant ekranuojančius įrengimus ir kitas elektrinio lauko stiprį mažinančias priemones.
Pastatuose su nemetalinėmis stogo dangomis, paliekamuose 330-400 kV elektros oro linijų SAZ,
elektrinio lauko stipris gali būti sumažintas ant šių pastatų stogų, ne mažiau kaip dviejose vietose įrengus
įžemintą metalinį tinklą. Įžeminimo varža nenormuojama.
Elektrinio lauko stipris atvirose teritorijose, esančiose SAZ, gali būti sumažintas statant ekranines
užtvaras (gelžbetonines tvoras, lyninius ekraninius įrenginius) arba sodinant medžius ir krūmus,
aukštesnius nei 2 m.
Vielą, kuria tveriamos ganyklos, ir kt. įrengimus, esančius elektros oro linijų SAZ, rekomenduojama
nutiesti statmenai oro linijų ašiai. Kiekvienas laidininkas turi būti įžemintas ne mažiau kaip 3 taškuose.
Įžeminimo varža nenormuojama.
Vykdant statybos montavimo darbus oro linijų SAZ būtina ilgus metalinius objektus (vamzdžius,
kabelius, ryšių linijų laidus) įžeminti ne mažiau kaip 2 taškuose, taip pat darbų vykdymo vietoje.
Įžeminimo varža nenormuojama.
Automobilių kelių susikirtimo su 330 kV ir aukštesnės įtampos elektros oro linijomis vietoje, kur
elektrinio lauko stipris viršija 5 kV/m, prie apsaugos zonos ribų reikia statyti kelio ženklus, draudžiančius
stovėti linijų apsaugos zonose.
Elektros transformatorių pastotės sudaromo elektromagnetinio lauko spinduliavimas neigiamo
poveikio žmonių sveikatai neturės, nes sveikatą įtakojantis elektromagnetinio lauko stiprumas susidarytų
tik greta aukštos įtampos (330 kV) elektros transformavimo ir perdavimo įrenginių.
2.1.6.3. VISUOMENĖS SVEIKATOS SAUGA

Stiprūs elektriniai laukai, kurie susidaro elektros oro linijų ar kitų įrenginių zonoje, kenkia žmogaus
organizmui. Tiesioginis elektrinio lauko poveikis priklauso nuo elektrinio lauko stiprio ir poveikio
žmogui trukmės (ekspozicijos). Slinkties srovės, tekančios žmogaus kūnu, kai pastarasis liečiasi su nuo
žemės izoliuotais dideliais daiktais, mechanizmais, mašinomis ar ilgais laidininkais. Impulsinis elektros
išlydis prisilietus žmogui prie nuo žemės izoliuotų konstrukcijų, mašinų korpusų ar kitų mechanizmų arba
izoliuotam nuo žemės žmogui prisilietus prie augalų, medžių, įžemintų konstrukcijų, mašinų ar kitų
mechanizmų. Elektrinis laukas gali sukelti degių medžiagų ar jų garų mišinių gaisrą ar sprogimą dėl
elektros išlydžio tarp žmogaus ar kokio nors daikto sąlyčio su mašinomis, mechanizmais ar
konstrukcijomis. Elektros oro linijos priskiriamos prie aplinkos biologinio poveikio veiksnių. Sistemingas
elektrinių laukų, viršijančių didžiausias leidžiamas normas, poveikis gali sukelti funkcinius nervų
sistemos, širdies, kraujagyslių, endokrininės sistemos, taip pat tam tikrus apykaitos procesų, organizmo
imuninio reaktyvumo ir reprodukcinės funkcijos sutrikimus.
Elektros transformatorių pastotės neigiamo poveikio visuomenės sveikatai sumažinimui
rekomenduojamos šios priemonės:
• Projektuojama elektros transformatorių pastotė turi atitikti ES standartus ir saugumo
reikalavimus tokiems įrenginiams;
• Elektros įrenginių išdėstymas parinktas taip, kad leistų išvengti neigiamo poveikio gyvenamai
aplinkai ir išlaikyti visus normatyvinius atstumus;
• Siekiant išvengti galimo visuomenės nepasitenkinimo planuojama ūkine veikla, veiklos
organizatorius informavo artimiausios sodybose gyvenančius gyventojus ir besiribojančių
sklypų savininkus apie numatomą elektros transformatorių pastotės įrengimą.
2.1.6.4. SVEIKOS GYVENAMOSIOS APLINKOS UŽTIKRINIMAS
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Siekiant apsaugoti gyventojus nuo žalingo oro linijų elektrinio lauko poveikio, turi būti nustatyta
sanitarinė apsaugos zona (SAZ). Šioje zonoje ribojama ar visiškai draudžiama ūkinė veikla:
• Statyti gyvenamuosius namus, visuomeninius pastatus, išdėstyti poilsio aikšteles, zonas.
• Steigti autotransporto aptarnavimo įmones ir naftos produktų sandėlius.
• Sandėliuoti visų rūšių degiąsias medžiagas ir atlikti bet kuriuos darbus su jomis.
• Važiuoti mašinomis ir mechanizmais, kurių bendras aukštis su kroviniu arba be krovinio nuo
kelio paviršiaus daugiau kaip 4,5 m.
• Dirbti su laistymo mašinomis, kurių čiurkšlė gali pasiekti oro linijų laidus.
• Išdėstyti ilgus, neįžemintus laidininkus (vielines tvoras, vynuogių ar apynių pakabinimo
metalinius tinklus ir kt.) vietose, prieinamose žmonėms.
• Vienu metu kirsti keletą medžių, lipti į medžius, dirbti, esant stipriam vėjui, rūkui, plikledžiui
(kai atliekami oro linijų trasos skynimo ar valymo darbai).
Elektros oro linijų SAZ teritorijoje leidžiama:
• Auginti žemės ūkio kultūras, nereikalaujančias ilgo žmonių buvimo jas prižiūrint.
• Išsaugoti ir eksploatuoti 330-400 kV įtampos oro linijų SAZ teritorijoje gyvenamuosius
pastatus ir individualius žemės sklypus su sąlyga, kad gyvenamųjų pastatų viduje ir atviroje
teritorijoje elektrinio lauko stipriai neviršys 0,5 ir 1 kV/m atitinkamai.
Elektros transformatorių pastotės 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 elektros transformatorių pastotė gali turėti
neigiamą poveikį gyvenimo kokybei, gyventojų sveikatai bei nekilnojamojo turto vertei. Psichoemocinio
poveikio vertinimui nėra sukurtų ir patvirtintų metodikų.
2.1.6.5. APLINKOSAUGA

Sprendiniai 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
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.
Vadovaujantis LR aplinkos ministro 2003-12-24 įsakymu Nr.701 patvirtintu organizaciniu
tvarkomuoju techniniu reglamentu „Dėl statinio projekto aplinkos apsaugos dalies patvirtinimo“ (Žin.,
2004, Nr.50-1675; 2006 Nr.60-2152; 2008 Nr.110-4205) statybos techninio projekto aplinkos apsaugos
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dalis rengiama, jeigu tai nurodyta techninio projektavimo sąlygose. Šiuo metu parengtas detalusis planas.
Sekančiame objekto vystymo etape numatoma iš suinteresuotų institucijų išimti projektavimo sąlygas ir
rengti techninį projektą. Techninio projektavimo sąlygose nurodžius pasirengti statinio projekto dalį
„Aplinkos apsauga“, ji bus rengiama ir derinama įstatymų nustatyta tvarka.
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo
įstatymo (Žin., 2005, Nr.84-3105,2008, Nr. 81-3167) 3 straipsnio 1 dalies nuostatomis, planuojama ūkinė
veikla dėl savo pobūdžio, masto ar numatomos vietos ypatumų negali daryti reikšmingo poveikio aplinkai
ir nėra poveikio aplinkai vertinimo objektas, todėl atranka dėl poveikio aplinkai vertinimo neatliekama.
2.1.6.6. 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 objektas priskiriamas prie nepavojingų.
Pagal atsparumo ugniai kategoriją įrenginiai turi būti įrengti vadovaujantis 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.

2.1.6.7. KULTŪROS PAVELDO ASPEKTAS
Pagal kultūros vertybių registrą, atstumai iki artimiausių kultūros vertybių, Juodainių kapinyno, vad.
Švedkapiais Šilalės r. sav., Juodainių k. (Laukuvos sen.), yra 1547 m, o iki Apvaršuvos kapinyno, Šilalės
r. sav., Apvaršuvos k. (Laukuvos sen.), yra 2490 m. Planuojami sklypai kad. Nr. 8740/0002:273 ir kad.
Nr. 8740/0002:644 nepatenka į reguliuojamą nekilnojamų kultūros vertybių teritoriją ir apsaugos zoną,
todėl paveldosauginiai reikalavimai planuojamai teritorijai nenustatomi ir neigiamo poveikio kultūros
paveldui nebus.

Projekto vadovė Joana Janulevičienė A1213
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