„ŽEMĖS SKLYPŲ (kad. Nr. 8701/0001:224 ir kad. Nr. 8701/0001:225) Kadarių k., Laukuvos sen., Šilalės r. DETALUSIS PLANAS”

1. TEKSTINĖ DALIS
1.1. AIŠKINAMASIS RAŠTAS
1.1.1. BENDRIEJI DUOMENYS
PLANAVIMO ORGANIZATORIUS:
Sofija Adelė Mišeikienė a.k. 44003050356, atstovaujama UAB "Energijos grupė" (į.k.
300611941) direktoriaus Sauliaus Veličkos, veikiančio pagal UAB "Vėjo elektra"(į.k. 300611941) ir
UAB "Lariteksas" (į.k. 123813195) pergaliojimus
PLANAVIMO UŽSAKOVAS:
UAB „Lariteksas“, Lentvario g. 15A, 02300 Vilnius, adresas korespondencijai – Šv. Ignoto g. 1,
01120 Vilnius
PLANAVIMO RENGĖJAS:
AB "Archstudija", Konstitucijos pr. 9-41, 09308 Vilnius.
PLANAVIMO TIKSLAS:
Numatomas sklypų dalijimas ir atskirų sklypų tikslinės žemės naudojimo paskirties, naudojimo
būdo ir pobūdžio keitimas inžinerinių komunikacijų ir vėjo jėgainių statybai.
PROJEKTO RENGIMO PAGRINDAS:
•

•

ŠILALĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS ĮSAKYMAS DĖL
DETALIOJO PLANO ORGANIZATOIRIAUS TEISIŲ IR PAREIGŲ PERDAVIMO 2009 m. KOVO 31
d. Nr. DĮV-448 SU 1 PRIEDU;
SUTARTIS DĖL DETALIOJO TERITORIJŲ PLANAVIMO ORGANIZATORIAUS TEISIŲ IR
PAREIGŲ PERDAVIMO 2009-04-03 NR. B6-75(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-iojo – 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 2009-12-02 Nr.
90/10:
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•

PLANAVIMO SĄLYGOS DETALIOJO PLANO DOKUMENTUI RENGTI 2009-12-02 Nr. 90/10:

•

LR APLINKOS MINISTERIJOS KLAIPĖDOS REGIONO APLINKOS APSAUGOS DEPARTAMENTO
PLANAVIMO SĄLYGOS VIETOVĖS LYGMENS DETALIJO PLANAVIMO DOKUMENTUI
RENGTI 2010-05-04 Nr. (9.14.3)-LV4-2340;

•

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTERIJOS KLAIPĖDOS REGIONO APLINKOS
APSAUGOS DEPARTAMENTO 2009-05-26 RAŠTAS Nr. (9.14.5)-LV4-2625 „ATRANKOS IŠVADA
DĖL PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS – VĖJO ELEKTRINIŲ PARKO ĮRENGIMO ŠILALĖS
RAJONE – POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO“;

•

VALSTYBINĖS SAUGOMŲ TERITORIJŲ TARNYBOS PRIE APLINKOS MINISTERIJOS 2009-04-24
RAŠTAS Nr. V3-10.7-657 „DĖL PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS ĮGYVENDINIMO POVEIKIO
ĮSTEIGTOMS AR POTENCIALIOMS „NATURA 2000“TERITORIJOMS REIKŠMINGUMO
IŠVADOS“;

•

LIETUVOS AUTOMOBILIŲ KELIŲ DIREKCIJOS PRIE SUSISIEKIMO MINISTERIJOS 2009-05-27
PLANAVIMO SĄLYGOS DETALIOJO PLANAVIMO DOKUMENTUI RENGTI NR. PS-162;

•

AB „VST“ 2009-05-18 SĄLYGOS DETALIAJAM PLANUI RENGTI Nr. TS-09-24-0193;

•

AB „TEO LT“ 2009-05-15 PROJEKTAVIMO SĄLYGOS Nr. 03-2-05-2060;

•

ŠILALĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS ŽEMĖS ŪKIO SKYRIAUS 2009-05-06
RAŠTAS Nr. Ž3-206 (15.64), DĖL SĄLYGŲ DETALIOJO PLANO RENGIMUI;

•

TAURAGĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS CENTRO ŠILALĖS SKYRIAUS 2009-07-09 RAŠTAS Nr.
SD-252, DĖL PLANAVIMO SĄLYGŲ DETALIOJO PLANO RENGIMUI;

•

AB „LIETUVOS ENERGIJA“ 2009-07-15 RAŠTAS Nr. SD-4588 DĖL PLANAVIMO SĄLYGŲ
DETALIAJAM PLANUI RENGTI;

•

PLANAVIMO UŽDUOTIS DETALIAJAM PLANUI RENGTI.

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“;
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• Visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese nuostatai 1996 m. rugsėjo 18 d. Nr.1079,
2004 m. liepos 16 d. Nr.904.
• 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 įstatymas 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: 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
Traksėdžio seniūnijos, Laukuvos seniūnijos ir Šilalės kaimiškosios seniūnijos teritorijoje, specialusis
planas, patvirtintas Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2010-10-28 sprendimu Nr. T1-254;
Detaliųjų planų: -
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1.1.2. ESAMOS PADĖTIES ANALIZĖ
PLANUOJAMA TERITORIJA:
ŽEMĖS SKLYPAS KAD. NR. 8701/0001:224;
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

Adresas: Kadarių k., Laukuvos sen., Šilalės r.;
Unikalus Nr.: 8701-0001-0224;
Žemės sklypo pagrindinė tikslinė naudojimo paskirtis: žemės ūkio paskirties žemė;
Naudojimo būdas: kiti žemės ūkio paskirties žemės sklypai;
Žemės sklypo plotas: 266187 m²;
Valdymo(disponavimo) forma: nuosavybės teisė - Sofija Adelė Mišeikienė; sudaryta nuomos
sutartis - UAB „Lariteksas“, 2008-10-08, Nr. 08/10/08-SAM-36, terminas iki 2107-10-08;
Naudojimo apribojimai: II. Kelių apsaugos zonos (po 70 m nuo magistralinio kelio briaunų į
abi puses) - plotas 23340 m²; II. Kelių apsaugos zonos (po 10 m nuo kelio briaunų į abi puses)
- plotas 8165 m²; VI. Elekros linijų apsaugos zonos (po 2m) - plotas 819 m²; XXI. Žemės
sklype įrengtos valstybei priklausančios melioracijos sistemos bei įrenginiai - plotas 199539
m²; XXVI. Miško naudojimo apribojimai - plotas 60263 m²; XXIX. Vandens telkinių apsaugos
juostos ir zonos (po 1m) - plotas 603 m².
Žemės sklype esantys statiniai: Nėra.
Žemės sklype esantys želdiniai: Sklype yra medžių. XXVI. Miško naudojimo apribojimai plotas 60263 m² - yra miško plotai. Sklype auga žolė.
Žemės sklype esantys inžineriniai tinklai ir įrenginiai: melioracijos sistemos bei įrenginiai,
sklypo teritorijoje yra 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. 8701/0001:225;
•
•
•
•
•
•

•

Adresas: Kadarių k., Laukuvos sen., Šilalės r.;
Unikalus Nr.: 8701-0001-0225;
Žemės sklypo pagrindinė tikslinė naudojimo paskirtis: žemės ūkio paskirties žemė;
Naudojimo būdas: kiti žemės ūkio paskirties žemės sklypai;
Žemės sklypo plotas: 71847 m²;
Valdymo(disponavimo) forma: nuosavybės teisė - Sofija Adelė Mišeikienė; sudaryta nuomos
sutartis - UAB „Lariteksas“, 2008-10-08, Nr. 08/10/08-SAM-35, terminas iki 2107-10-08;
sudaryta nuomos sutartis – UAB „ATENERGO“, 2009-08-31 Nr. 01/37, terminas nuo 200908-31 iki 2108-08-31.
Naudojimo apribojimai: II. Kelių apsaugos zonos (po 70 m nuo magistralinio kelio briaunų į
abi puses) - plotas 30760 m²; VI. Elekros linijų apsaugos zonos (po 2m) - plotas 251 m²; XXI.
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•
•
•
•
•
•
•
•

Žemės sklype įrengtos valstybei priklausančios melioracijos sistemos bei įrenginiai - plotas
70202 m²; XXIX. Vandens telkinių apsaugos juostos ir zonos (po 1m) - plotas 565 m².
Žemės sklype esantys statiniai: Nėra.
Žemės sklype esantys želdiniai: Sklype yra medžių. Sklype auga žolė.
Žemės sklype esantys inžineriniai tinklai ir įrenginiai: sklype nėra inžinerinių tinklų ir
įrenginių;
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 sklype kad.nr. 8701/0001:224 kinta nuo 142,31 m
iki 163,35 m, sklype kad.nr. 8701/0001:225 kinta nuo 143,24m iki 155,96 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 Laisvos žemės fondo plotai. Planuojamoje teritorijoje
vyrauja vietinės reikšmės žvyruoti keliukai, o su šiaurinėmis sklypų kraštinėmis ribojasi magistralinio
kelio A1 Vilnius-Kaunas-Klaipėda sklypai. Esama pagrindinė tikslinė žemės sklypų paskirtis - žemės
ūkio, vyrauja ganyklos, šienaujamos pievos, taip pat dirbama žemė.
Sklypai, kuriuose planuojamos vėjo elektrinės jėgainės, bus aptarnaujami vietinės reikšmės žvyruotu
keliu, besiribojančiu su minėtais sklypais.
Kelių trąsos ties planuojamomis teritorijomis yra susiformavusios, priklauso Šilalės rajono
savivaldybės teritorijai. Planuojama teritorija nėra užstatyta, įvertinta valstybinės reikšmės autokelių
tinklo plėtros požiūriu.
Įvertinus šio detaliojo plano sprendinius (sklype kad. Nr. 8701/0001:224 numatoma vėjo jėgainių
statyba), bei planavimo sąlygas, išduotas LIETUVOS AUTOMOBILIŲ KELIŲ DIREKCIJOS PRIE
SUSISIEKIMO MINISTERIJOS 2009-05-27 NR. PS-162, kuriose nurodoma sklypus aptarnauti tik iš
vietinės reikšmės automobilių kelių. Naujų nuovažų nuo valstybinės reikšmės automobilių kelių nebus
planuojama ir nebus įrengiama. Valstybinės reikšmės automobilių kelių apsaugos zonose nebus
planuojami jokie statiniai. Inžinerinių komunikacijų tinklai bus planuojami tik už valstybinės reikšmės
automobilių kelių juostų ribų. Planuojamos vėjo elekrinių jėgainių stiebo aukštis kartu su mentės ilgiu –
iki 200 m. O atstumai iki valstybinės reikšmės magistralės Nr. A1 Vilnius – Klaipėda nuo vėjo elekrinių
jėgainių centrų: kad. Nr. 8701/0001:224 - X = 6159534.74, Y = 386820.96 yra 396,55 m todėl įtakos
nebus.
Susikirtimai su vietinės reikšmės keliais turi atitikti R 36-1“Automobilių kelių sankryžos“
reikalavimus. Tai bus projektuojama techninio projekto stadijoje.
Automobilinis aptarnavimas minimalus – vėjo elektrinės jėgainės dalims privežti bei aptarnavimo
automobiliams privažiuoti. Numatoma, kad sklype bus įrengta aikštelė montavimo įrenginiams laikinai
sukrauti.
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Grafineje dalyje pateikiami susisiekimo sistemos schema bei skersiniai parametrai.
1.1.3.

DETALIOJO PLANO SPRENDINIAI

1. Žemės ūkio paskirties sklype kad. Nr. 8701/0001:224 (266187 ha); numatoma vėjo elektrinės
jėgainės statyba. Iš žemės ūkio paskirties sklypo (266187 ha) atidalinamas 1500 kv.m. sklypas
vėjo jėgainės statybai.
2. Todėl atidalintam sklypui vėjo jėgainės statybai 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 sklypo dalyse pagrindinė tikslinė žemės naudojimo paskirtis nekeičiama – išlieka žemės
ūkio paskirties žemė. Žemės sklypo naudojimo būdas nekeičiamas – išlieka kitos žemės ūkio
paskirties žemė(indeksas Z4; Z kodas tp1);
6. Suformuotiems sklypams nustatyti užstatymo reglamentai, patikslintos specialiosios žemės
naudojimo sąlygos ir servitutai;
7. Minėtame sklype (kad. Nr. 8701/0001:224) planuojamos inžinerinės infrastruktūros. Privažiavimai
į atidalintą sklypą planuojami iš vietinės reikšmės kelio. Privažiavimo danga bus pritaikoma
objekto statybai ir eksploatacijai atskiru techniniu projektu. Į sklypą, kurio kad. nr. 8757/0001:12,
kuriame planuojama elektros transformatorių pastotė, bus pravedami požeminiai elektros kabeliai
iš šiuo detaliuoju planu naujai suformuoto sklypo bei 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.
8. Vėjo elektrinę jėgainę požeminėmis elektros kabelinėmis linijomis numatoma pajungti į žemės
sklype, kurio kad. nr. 8757/0001:12, planuojamą transformatorių pastotę ir prijungti prie
energetikos sistemos AB „Lietuvos energija“ 110 kV OL Šilalė – Rietavas (OL atkarpa Šilalė –
Laukuva) perdavimo tinklo.
1.1.4. PLANUOJAMOS TERITORIJOS PLĖTRA
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
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
264687
078.224.225-DP-TD-1.1.
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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.
II. Kelių apsaugos zonos (po 70 m nuo
magistralinio kelio briaunų į abi puses) - plotas
23340 m².
II. Kelių apsaugos zonos (po 10 m nuo kelio
briaunų į abi puses) - plotas 8165 m².
VI. Elekros linijų apsaugos zonos (po 2m) - plotas
819 m².
XXI. Žemės sklype įrengtos valstybei
priklausančios melioracijos sistemos bei įrenginiai plotas 198039 m².
XXVI. Miško naudojimo apribojimai - plotas
60263 m².
XXIX. Vandens telkinių apsaugos juostos ir zonos
(po 1m) - plotas 603 m².
Servitutai:
206 - Servitutas - teisė tiesti požemines ir
antžemines komunikacijas (tarnaujantis daiktas) plotas 1361 m².
207-Servitutas - teisė aptarnauti požemines ir
antžemines komunikacijas (tarnaujantis daiktas) plotas 1361 m².
208 - Servitutas - teisė naudoti požemines ir
antžemines komunikacijas (tarnaujantis daiktas) plotas 1361 m².
(Teisė tiesti, aptarnauti, naudoti vėjo elektrinių
parką aptarnaujančias požemines elektros kabelių
linijas).
201 - Kelio servitutas S2 (tarnaujantis daiktas).
Plotas - 911 m².
203 - Kelio servitutas S1 - teisė važiuoti transporto
priemonėmis (tarnaujantis daiktas). Plotas - 1334
m². (Teisė įvažiuoti transporto priemonėmis į
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sklypą Nr.2).

Papildomieji teritorijos tvarkymo ir naudojimo
režimo reikalavimai

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

PRIVALOMIEJI TERITORIJOS TVARKYMO IR NAUDOJIMO REŽIMO REIKALAVIMAI
SKLYPAS NR. 2
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
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 = 6159534.74, Y = 386820.96
Statybos riba
Nustatoma.
Statybos linija
Nenustatoma.
Komunalinių ar vietinių inžinerinių tinklų ir pastatų Požeminėmis elektros linijomis numatoma pajungti
šildymo sistemų prijungimo sąlygos
žemės sklype, kurio kad. nr. 8757/0001:12,
planuojamą transformatorių pastotę ir prijungti prie
energetikos sistemos AB „Lietuvos energija“ 110
kV perdavimo tinklo.
Susisiekimo sistemos organizavimas(transporto
Įvažiavimas į sklypą planuojamas iš esamo vietinės
srautai, skersiniai gatvės važiuojamosios dalies
reikšmės žvyruoto kelio.
profiliai)
Servitutai(teisė į svetimą žemės sklypą ar jo dalį
Apribojimai.
suteikiama naudotis Žemės įstatymo nustatyta
XXI. Žemės sklype įrengtos valstybei
tvarka)
priklausančios melioracijos sistemos bei įrenginiai 1500 m²;
Nustatyti servitutai:
103 - Kelio servitutas - teisė važiuoti transporto
priemonėmis (viešpataujantis daiktas). Plotas 1334 m². (Teisė važiuoti transporto priemonėmis
per sklypą Nr. 1).
Kiti apribojimai: Elektros linijų apsaugos zonos;
bendra jėgainių parko sanitarinės apsaugos zona
078.224.225-DP-TD-1.1.
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(SAZ); įvažiavimo vieta - nuo esamo vietinės
reikšmės kelio.
Nenustatoma.

Papildomieji teritorijos tvarkymo ir naudojimo
režimo reikalavimai
PRIVALOMIEJI TERITORIJOS TVARKYMO IR NAUDOJIMO REŽIMO REIKALAVIMAI
SKLYPAS NR. 3
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
71847
Leistinas statinio aukštis nuo žemės paviršiaus, m
Leistinas žemės sklypo užstatymo tankis (%)
Leistinas žemės sklypo užstatymo intensyvumas

-

Statinių statybos zona
Statybos riba
Statybos 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.
II. Kelių apsaugos zonos (po 70 m nuo
magistralinio kelio briaunų į abi puses) - plotas
30760 m².
VI. Elekros linijų apsaugos zonos (po 2m) - plotas
251 m².
XXI. Žemės sklype įrengtos valstybei
priklausančios melioracijos sistemos bei įrenginiai plotas 70202 m².
XXIX. Vandens telkinių apsaugos juostos ir zonos
(po 1m) - plotas 565 m².
Servitutai:
202 - Kelio servitutas S2 (viešpataujantis daiktas).
Plotas - 911 m².
Nenustatoma.

Papildomieji teritorijos tvarkymo ir naudojimo
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
078.224.225-DP-TD-1.1.
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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 ŪKINĖS VEIKLOS APRAŠYMAS IR VERTINIMAS
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 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.
Sklypai vėjo elektrinių 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.
Statybos darbų pagrindinę laiko sąnaudų dalį sudarys žemės darbai, privažiavimo kelio bei vėjo
elektrinės pamatų įrengimas. Vėjo elektrinės konstrukcijų montavimas, esant palankioms oro sąlygoms,
vykdomas per kelias dienas.
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. Elektros energijos perdavimui į AB „Lietuvos energija“ tinklus, vėjo elektrinę jėgainę
požeminėmis elektros kabelinėmis linijomis numatoma pajungti į žemės sklype, kurio kad. nr.
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8757/0001:12, planuojamą transformatorių pastotę ir prijungti prie energetikos sistemos AB „Lietuvos
energija“ 110 kV perdavimo tinklo. 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 Šilalės rajono bendrąjį planą:
1. Šilalės rajono savivaldybės bendrojo plano “Funkcinių prioritetų brėžinyje Nr. 2” planuojamos
teritorijos sklypai patenka į Ž1 (žemės ūkio teritorijos, tarp jų - biokuro auginimui), Ž2 (žemės ūkio
teritorijos, rekomenduojamos miškui sodinti), Ž3 (žemės ūkio teritorijos, kuriose draudžiama sodinti
mišką), U.7. (verslo, pramonės, logistikos teritorijos) zonas, kur planuojama ūkinė veikla – vėjo elektrinių
statyba – visiškai neprieštarauja tokiam sprendimui.
2. Šilalės rajono savivaldybės bendrojo plano “Teritorijos vystymo erdvinės struktūros brėžinyje Nr.
1” – planuojamos teritorijos sklypai patenka į urbanistinių koridorių zonas, ir nepatenka į nevystitinų
vietovių zonas. Taigi vėjo elektrinės su transformatorių pastote statyba taip pat neprieštarauja šiam
sprendimui.
3. Šilalės rajono savivaldybės bendrojo plano “Gamtos kultūros ir paveldo brėžinyje”– teritorija
patenka į vietinio lygio gamtinio karkaso teritorijas. Todėl šiuo aspektu teritorija nevertinga.
4. Pagal Šilalės rajono savivaldybės bendrojo plano “Rekreacijos ir turizmo brėžinį” planuojama
teritorija šiuo aspektu nevertinga.
5. Pagal Šilalės rajono savivaldybės bendrojo plano “Susisiekimo sistemos brėžinį” planuojama
teritorija įtakos šiam aspektui neturės.
Įvertinus planuojamos teritorijos urbanistinę situaciją (planuojama teritorija yra neurbanizuota),
gretimų žemės sklypų paskirtį (žemės ir miškų ūkio), planuojamą ūkinės veiklos pobūdį žemės sklypuose
(vėjo elektrinių ir jas aptarnaujančių statinių statyba) daroma išvada, kad detaliojo plano sprendiniuose
numatyta ūkinė veikla, vykdoma laikantis nustatytų urbanistinių apribojimų, planuojamai teritorijai
galiojančių aplinkos apsaugos, higienos bei statybos ir projektavimo normatyvinių dokumentų
reikalavimų, neturės neigiamo poveikio aplinkai bei gretutinėms teritorijoms. Be to bus užtikrinti
Bendrojo plano sprendinių siekiai, tokie kaip:
• sudaryti geresnes sąlygas investuotojų iniciatyvai skatinti ir įgyvendinti sumanymus;
• efektyviai valdyti viešas socialinės ir inžinerinės infrastruktūros investicijas;
• skatinti polifunkcinį žemės naudojimą;
• mažinti savivaldybės teritorijos išsivystymo disproporcijas, socialinę ir komunikacinę
atskirtį;
• mažinti taršos emisiją ir poveikį aplinkai;
• padidinti savivaldybės ir valstybės kapitalo investicijų efektyvaus naudojimo galimybes.
Išnagrinėjus Šilalės rajono savivaldybės teritorijos bendrąjį planą įvairiais aspektais, galima daryti
išvadą, kad detaliojo plano sprendiniai – planuojamoje teritorijoje įrengti vėjo elektrines jėgaines neprieštarauja bendrojo plano sprendiniams.
Pagal Vėjo jėgainių išdėstymo ir teritorijos ribų nustatymo, Šilalės rajono savivaldybės Traksėdžio
seniūnijos, Laukuvos seniūnijos ir Šilalės kaimiškosios seniūnijos teritorijoje, specialusis planą:
• Detalusis planas (tame tarpe ir vėjo elektrinė) patenka į vėjo elektrinių jėgainių parkų
galimos plėtros teritorijos ribas, todėl detaliojo plano sprendimai šiam specialiajam planui
neprieštarauja.
078.224.225-DP-TD-1.1.
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1.1.5.2. PAGRINDINIAI ĮRENGINIAI

Planuojamos vėjo elektrinės jėgainės tipas – keitiklinė su sinchroniniu kintamo greičio generatoriumi.
Vėjo elektrinės išėjimo įtampa 30 kV. Generuojama galia bus perduodama požeminių kabelių linijomis
iki planuojamos transformatorinės pastotės (žemės sklype, kurio kad. nr. 8757/0001:12), kuri planuojama,
kad bus prijungta prie perdavimo tinklo 110 kV oro linijos.
Numatomi šie pagrindiniai technologiniai įrenginiai.
aukštinančioji – 110/30 kV – transformatorinė pastotė (žemės sklype, kurio kad. nr. 8757/0001:12);
vėjo elektrinės –2 MW (Enercon E-82 modelio) arba 3 MW galios (Vestas V90 modelio).
Vėjo elektrinių pagrindiniai techniniai duomenys:
Kilmės šalis:
Danija
Danija
Kompanija:
ENERCON
VESTAS
Tipas:
E-82
V90
Nominali galia:
Statinio aukštis:
Tame tarpe mentės
skersmuo:
Rotacinis greitis
Stabdymo vėjo greitis:
Konstrukcijų išlaikomas
vėjo greitis (3 sek.)
Triukšmo lygis 10 m
aukštyje, 8m/s:

2000 kW
Iki 200 metrų
82 m

3000 kW
Iki 200 metrų
90 m

6-19,5 aps/min.
28-34 m/s
59,5 m/s

8,6-16,1 aps/min.
25 m/s
57 m/s

102,1±1,5 dB(A)

102,1±1,5 dB(A)

Elektrinių tipas bus pasirinktas atsižvelgiant į ekonominius rodiklius, kurie savo ruožtu priklauso nuo
vietovės aukštingumo, optimalaus vėjo greičio. 2 MW arba 3 MW galios VE poveikis aplinkai tiek
triukšmo, tiek šešėliavimo bei kitais aspektais vertinamas atsižvelgiant į kiekvieno modelio technines
charakteristikas.
Planuojamos vėjo elektrinės techniniai parametrai turi atitikti Lietuvos ir Europos Sąjungos
nustatytus reikalavimus tokiems įrenginiams.
1.1.5.3. TRANSPORTAS

Vėjo elektrinės statybos metu bei eksploatuojant, numatoma naudoti automobilių transportą.
Privažiuoti numatoma esamu žvyruotu vietiniu keliu. Kelias bus naudojamas tik periodiškai, transporto
intensyvumas vidaus keliuose bus nedidelis. Naują privažiavimo kelią žvyro dangos, iki vėjo elektrinės
statybos vietos, planuojama irengti planuojamame žemės sklype. Esant butinybei, numatoma rekonstruoti
esamą vietinės reikšmės kelią.
Planuojamo privažiavimo kelio techniniai parametrai privalo užtikrinti sunkiasvorės statybinės
technikos ir didelių gabaritų vėjo elektrinių konstrukcijas gabenančio transporto judėjimo galimybes. Vėjo
elektrinės su elektros transformatorine pastote eksploatacijos laikotarpiu, privažiavimo kelias bus
naudojamas atliekant vėjo elektrinės 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.
1.1.5.4. INŽINERINIAI TINKLAI
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Siekiant sumažinti vizualinę kraštovaizdžio taršą, vėjo elektrinių generuojama elektros energija
požeminėmis elektros kabelių linijomis bus jungiama prie žemės sklype, kurio kad. nr. 8757/0001:12,
planuojamos aukštinančios transformatorių pastotės.
Paviršinį (lietaus) vandenį nuo vėjo elektrinių aptarnavimo aikštelės 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, nustatytų
“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 vėjo elektrinės numatoma naudoti
vietinius kelius, kurie pagal poreikį būtų sustiprinti ir renovuoti.
Elektros energijos perdavimas numatomas požeminiais kabeliais. Vėjo elektrinės valdymas
numatomas distancinis bevielis (bevielių telekomunikacijų metodu). Transformatorinė pastotė (žemės
sklype, kurio kad. nr. 8757/0001:12) 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 elektrinė numatoma statyti saugiu atstumu nuo kitų vėjo elektrinių planuojamų gretimuose
teritorijose. Vėjo elektrinė yra autonomiškai veikiantis, automatikos valdomas įrenginys be pastovių darbo
vietų.
Elektros įrenginių, turbinų ir kitų mechanizmų darbas fiksuojamas davikliais, duomenys nuotolinio
ryšio pagalba pastoviai perduodami i 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, planuojama vėjo elekrinė jėgainė iškyla virš 100 m, planuojama vėjo jėgainė bus
paženklinta 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 jėgainės techninis projektas bus
derinamas su Civilinės aviacijos administracija papildomai.
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1.1.6. APLINKOS KOKYBĖS IR HIGIENINĖS BŪKLĖS ĮVERTINIMAS IR APSAUGOS
PRIEMONĖS
1.1.6.1. BIOLOGINĖ ĮVAIROVĖ

Planuojama veikla – vėjo elektrinės – yra nutolusi nuo artimiausių saugomų teritorijų: Varnių ir
Pagramančio regioniniai parkai 3,1 km ir 6,9 km atitinkamai.
Vėjo elektrinės įrengimas neįtakoja hidrologinio teritorijos režimo pasikeitimo, kas galėtų turėti
įtakos hidrografiniams draustiniams, saugomam pelkių kompleksui, todėl poveikis šioms vertybėms
nenumatomas. Dauguma saugomų rušių yra būdingos ir susiję su saugomomis buveinėmis, kurioms
planuojama vėjo elektrinė poveikio neturės.
Iki kraštovaizdžio draustinių yra išlaikomas pakankamas atstumas, todėl poveikis šiems draustiniams
nenumatomas.
Planuojamo vėjo elektrinės fizinis poveikis dėl sukeliamo triukšmo gali buti jaučiamas iki 100 – 200
m atstumu nuo bokšto, šešėliavimo poveikis – iki 500 – 1000 m atstumu nuo bokšto. Tokiu atstumu
saugomų teritorijų nėra, todėl poveikis gamtinėms vertybėms nenumatomas.
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).
Planuojamos vėjo elektrinės elektromagnetinės spinduliuotės šaltiniai (generatoriai, transformatoriai)
yra pramoninio dažnio 50 Hz elektrotechniniai įrenginiai. Vėjo elektrinės 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 elektrinės teritorijoje, nei gretimose teritorijose sukuriama
NEBUS.
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. Numatomos statyti vėjo elektrinės rotoriaus mentės
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gaminamos iš stiklo pluošto, neblogai praleidžiančio elektromagnetines bangas, nesukeliant ryškesnio
elektromagnetinių trikdžių efekto.
1.1.6.3. TRIUKŠMAS

Pagal pateikiamas gamintojų technines charakteristikas, planuojamos vėjo elektrinės sukeliamas
triukšmo lygis 10 m aukštyje esant 8 m/s vėjo greičiui sudaro nuo 102 ± 1,5 dB(A) iki 108 ± 1,5 dB(A)
priklausomai nuo modelio.
Gyvenamoje aplinkoje didžiausi leidžiami triukšmo lygiai (HN 33:2007):
Objektas
Gyvenamųjų namų
teritorija

Garso lygis, ekvivalentinis
garso lygis,dBA
65

Maksimalus
garso lygis, dBA
70

Paros laikas,
val.
6-18

60
65
18-22
55
60
22-6
Triukšmo modeliavimas atliktas WindPRO programa (versija 2.6.1.252) įvertinant maksimalų
apkrovima.
Maksimalaus sukeliamo triukšmo modeliavimui priimtos šios darbo salygos:
- skleidžiamo triukšmo lygis 109,4 dBA; modeliuojamas VESTAS V90 tipo vėjo elektrinei, kadangi
jos skleidžiamo triukšmo lygis yra didesnis nei ENERCON E-82.
- skaičiuojamas vėjo greitis 10 m/s;
- menčių skersmuo V-90 yra 90 m;
- priimtas foninis triukšmo lygis – 40 dBA.
Nustatyta, kad sukeliamas triukšmo lygis iki didžiausio leidžiamo gyvenamoje aplinkoje nakties metu
triukšmo lygio (55 dBA) sumažėja priklausomai nuo aplinkos salygį. Tokiu atveju keliamas triukšmo
lygis gyvenamoje aplinkoje neviršija HN 33:2007 nustatyto ribinio triukšmo lygio.
Vėjo jėgainės triukšmą generuoja tiek mechaniniu, tiek aerodinaminiu būdais. Triukšmą dažniausiai
apibūdina šie rodikliai:
1. garso stiprumas, dažnis, dažnio pasiskirstymas;
2. foninis garso lygis;
3. teritorija tarp triukšmo šaltinio ir priėmėjo;
4. priėmėjo požiuris i triukšmo šaltinį.
Siekiant išvengti vėjo jėgainės sukeliamo triukšmo neigiamo poveikio gyvenamajai aplinkai, bokštas
turi būti išdėstytas taip, kad jos keliamas triukšmo lygis gyvenamoje teritorijoje neviršytų didžiausio
leidžiamo triukšmo lygio nakties metu (55 dBA). Atlikus triukšmo modeliavimus nustatyta, kad triukšmo
lygis gyvenamos aplinkos teritorijoje neviršija leistinos normos, todėl neigiamo poveikio gyvenamai
aplinkai nenumatoma.
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.
Vėjo elektrinės 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.
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Šešėliavimui prognozuoti buvo naudojama WindPro (versija 2.6.1.252) programinė įranga, kuri
leidžia, dar projektuojant, numatyti kuriose sodybose ir kiek valandų per metus yra galimas šešėliavimo
poveikis.
Modeliavimas atliktas vadovaujantis:
− elektrinės išdėstymo koordinatėmis;
− esamų gyvenamųjų pastatų išdėstymo koordinatėmis;
− topografiniu žemėlapiu;
− skaitmeniniu aukščio žemėlapiu;
− sparnuotės diametru;
− saulėtų valandų skaičiumi (mėnesių vidurkiai) Lietuvos klimato salygomis.
Pagal atliktus modeliavimo rezultatus atsižvelgiant i vidutinę saulės spindėjimo trukmę bei vietos
sodybų išsidėstymą matome, kad bokštu šešėliavimas gyvenamų sodybų nepasiekia, todėl imtis
papildomų priemonių šešėliavimui sumažinti nebūtina. Gyvenamos aplinkos kokybės šešėlių mirgėjimas
neįtakos.
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 planuojamos vėjo elektrinės technines charakteristikas, jos 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.
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 bokštas turi būti išdėstytas taip, kad rotoriaus menčių
sukimosi sukeliamas šešėliavimas artimiausių sodybų teritorijose būtų kuo mažesnis.
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.
Vėjo jėgainės 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 vėjo jėgainės sukeliamo triukšmo neigiamo poveikio gyvenamajai
aplinkai, bokštas turi būti išdėstytas taip, kad keliamas triukšmo lygis gyvenamoje teritorijoje neviršytų
didžiausio leidžiamo triukšmo lygio nakties metu (55 dBA).
Atlikus PAV atranką, 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 atrankos rezultatus.
Atlikus PAV atranką, pagal triukšmo modeliavimo rezultatus, gyvenamų sodybų teritorijoje triukšmo
lygis neviršija ribinių triukšmo lygio verčių. Detaliojo plano brėžiniuose yra užbrėžta 55 dBA SAZ.
Gautos 55 dBA SAZ ribos nutolusios nuo planuojamos VEJ centro – 110 m.
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Pagal detaliojo plano pagrindiniame brėžinyje užbrėžtą 55 dBA SAZ nebuvo reikalinga gauti gretimų
sklypų savininkų sutikimai dėl sanitarinių apsaugos zonų formavimo, kadangi SAZ riboa neišeina iš
planuojamo sklypo ribų.
Vėjo jėgainės 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.
1.1.6.6. VISUOMENĖS SVEIKATOS SAUGA

Vėjo jėgainės neigiamo poveikio visuomenės sveikatai sumažinimui rekomenduojamos šios
priemonės:
• Projektuojama vėjo jėgainė turi atitikti ES standartus ir saugumo reikalavimus tokiems
įrenginiams;
• Vėjo jėgainės bokšto išdėstymas parinktas taip, kad leistų išvengti neigiamo poveikio
gyvenamai aplinkai ir išlaikyti visus normatyvinius atstumus;
• Menčių danga turi turėti 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

Vėjo jėgainių 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 vėjo jėgainių
kyla dėl:
• vėjo elektrinių sukeliamo triukšmo;
• šviesos mirgėjimo.
Atsižvelgiant į veiklos pobūdį numatomos šios prevencinės ir poveikio mažinimo priemonės:
• Bokšto 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

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.
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Įrengus vėjo jėgainę, kraštovaizdžio tipas – nepakis. Žemėnaudos struktūra sklypuose iš esmės taip
pat nepakis, nes vėjo jėgainė yra vertikalūs statiniai ir jos pagrindo užimamas plotas nėra didelis, o
privažiavimo kelio įrengimas pagerins žemės sklypo dalių pasiekiamumą.
Pakis teritorijos erdvinė struktūra. Agrariniame mažai urbanizuotame kraštovaizdyje atsiras vertikalus
dominuojantis elementas - technogeninio dizaino aukštuminis statinys, iškylantis virš visų kraštovaizdžio
elementų. Vėjo jėgainės įrengimas pakeis vizualinę vietos charakteristiką. Tokiu būdu vėjo jėgainių
parkas keičia vizualinę vietos charakteristiką – atvira laukų erdvė įgyja vertikalų aukštuminį akcentą, 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.
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.
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 objektas priskiriamas prie nepavojingų.
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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.
1.1.6.11. KULTŪROS PAVELDO ASPEKTAS

Pagal Viešosios įstaigos „Kultūros paveldo išsaugojimo pajėgos“ pažymą 2009-07-10 „Dėl atliktų
žvalgomųjų archeologinių tyrimų vėjo elektrinių parko vietoje Šiauduvos, Kadarių, Stungaičių, Dargalių,
Gūbrių, Kikonių, Degutalių, Palokystalio kaimuose, Šilalės rajone, žemės judinimo darbų vietose“ išvadą
planuojamame sklype kad. Nr. 8701/0001:224 rekomenduojama žemės judinimo darbus leisti vykdyti.
Projekto vadovė Joana Janulevičienė A1213
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