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1 Informacija apie planą 

1.1 Rengiamo plano pavadinimas, rengimo pagrindas 

Planavimo dokumento pavadinimas: Šilalės rajono savivaldybės teritorijos alternatyvių energijos 
šaltinių – saulės ir vėjo jėgainių plėtros išdėstymo specialusis planas. 

Specialiojo plano rengimo pagrindas: Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2020-04-24 sprendimas 
Nr. T1-121 bei  2020-05-11 patvirtinta administracijos direktoriaus įsakymu Nr. DĮV-413 patvirtinta 
Planavimo darbų programa. 

Teritorijų planavimo dokumento rūšis: specialiojo teritorijų planavimo dokumentas. 

Teritorijų planavimo lygmuo: savivaldybės. 

Planuojama teritorija: Šilalės rajono savivaldybės teritorija. 

1.2 Pagrindiniai specialiojo plano tikslai 

Vadovaujantis Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2020-04-24 sprendimu Nr. T1-121 bei Šilalės rajono 
savivaldybės teritorijos alternatyvių energijos šaltinių – saulės ir vėjo jėgainių plėtros išdėstymo 
specialiajam planui 2020-05-11 Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu 
Nr. DĮV-413 patvirtinta planavimo darbų programa, planavimo tikslai yra: 

● Integruoti Šilalės rajono savivaldybės teritorijoje parengtus saulės ir vėjo jėgainių išdėstymo 
specialiuosius planus, numatyti galimas naujas teritorijas saulės ir vėjo jėgainių išdėstymui; 

● Numatyti galimą saulės ir vėjo jėgainių įtaką gamtinei ir gyvenamajai aplinkai, bei 
kompensacines priemones jai sumažinti; 

● Rezervuoti teritorijas komunikaciniams koridoriams nuo saulės ir vėjo jėgainių teritorijų iki 
galimų pajungimo vietų; 

● Plėtoti inžinerinę ir susisiekimo sistemą saulės ir vėjo jėgainių plėtrai užtikrinant visuomenės 
poreikius; 

● Numatyti inžinerinės infrastruktūros statinių ar teritorijų apsaugos zonas, žemės sklypų 
pertvarkymo būdus, reglamentuoti žemės naudojimo paskirtį, įvertinant teritorijos 
urbanistinę struktūrą, parengtus ir rengiamus teritorijų planavimo dokumentus, esamą 
infrastruktūros sistemą, ir kitą informaciją. 

Kaip numatyta Planavimo darbų programoje, Specialiojo plano rengimo etape bendrųjų 
sprendinių formavimo stadijoje buvo parengta koncepcija (keturios koncepcijos alternatyvos) 
ir atlikta atranka strateginiam pasekmių aplinkai vertinimui (toliau – SPAV) atlikti. Planavimo 
organizatoriaus sprendimu buvo vykdomas strateginis pasekmių aplinkai vertinimas – parengta 
SPAV ataskaita.  

Vadovaujantis Specialiojo plano rengimo proceso parengiamojo etapo metu teritorijų 
planavimo dokumentų rengimui galiojusiu ir šiuo metu galiojančiu teisiniu reglamentavimu, 
įvertinęs SPAV subjektų teiktas išvadas dėl SPAV dokumento kokybės ir koncepcijos alternatyvų, 
Planavimo organizatorius 2022 m. birželio 1 d. įsakymu Nr. B3-1144 (11.5 E) pritarė koncepcijai 
- 3-ajai alternatyvai, kurios pagrindu konkretizavimo stadijoje parengti sprendiniai. 

1.3 Plano sąsaja su kitais planais ar programomis 

Specialusis planas rengiamas vadovaujantis šiais teisės aktais: 
● LR aplinkos apsaugos įstatymu Nr. X-147; 
● LR atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymu Nr. XIII-1890; 
● LR aviacijos įstatymu Nr. VIII-2066; 



ŠILALĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOS ALTERNATYVIŲ ENERGIJOS ŠALTINIŲ – SAULĖS IR 

VĖJO JĖGAINIŲ PLĖTROS IŠDĖSTYMO SPECIALUSIS PLANAS 

Sprendinių konkretizavimo stadija. SPRENDINIAI 

7 

 

 

● LR elektros energetikos įstatymu Nr. VIII-1881; 
● LR elektros energetikos sistemos sujungimo su kontinentinės Europos elektros tinklais darbui 

sinchroniniu režimu įstatymu Nr. XI-2052; 
● LR energetikos įstatymu Nr. IX-884; 
● LR kelių įstatymu Nr. I-891; 
● LR laukinės augalijos įstatymu Nr. VIII-1226; 
● LR miškų įstatymu Nr. I-671; 
● LR nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymu Nr. I-733; 
● LR planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymu Nr. I-1495; 
● LR saugomų gyvūnų, augalų ir grybų rūšių įstatymu Nr. VIII-499; 
● LR saugomų teritorijų įstatymu Nr. I-301; 
● LR saugomų teritorijų įstatymo pakeitimo įstatymu Nr. IX-628; 
● LR specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymu Nr. XIII-2166; 
● LR teritorijų planavimo įstatymu Nr. I-1120; 
● LR vandens įstatymu Nr. IX-2089; 
● LR vietos savivaldos įstatymu Nr. X-1722; 
● LR visuomenės sveikatos priežiūros įstatymu Nr. IX-886; 
● LR želdynų įstatymu Nr. X-1241; 
● LR žemės gelmių įstatymu Nr. I-1034; 
● LR žemės įstatymu Nr. IX-1983; 
● Nacionaliniu pažangos planu 2021 - 2030, patvirtintu LR Vyriausybės 2020-09-09 nutarimu 

Nr. 998; 
● Kraštovaizdžio ir biologinės įvairovės išsaugojimo 2015−2020 metų veiksmų planu, patvirtintu 

LR aplinkos ministro 2015-01-09 įsakymu Nr. D1-12; 
● Nacionaline aplinkos apsaugos strategija, patvirtinta LR Seimo 2015-04-16 nutarimu Nr. XII-

1626; 
● Nacionaline miškų ūkio sektoriaus plėtros 2012-2020 metų programa, patvirtinta Lietuvos 

Respublikos Vyriausybės 2012-05-23 nutarimu Nr. 569; 
● Nacionaline darnaus vystymosi strategija, patvirtinta LR Vyriausybės 2003-09-11 nutarimu 

Nr. 1160; 
● LR vyriausybės 1997-10-23 nutarimu Nr. 1154 „Dėl valstybinės reikšmės miškų plotų 

patvirtinimo“; 
● LR vyriausybės 1996 m. nutarimu Nr. 1079 „Dėl visuomenės informavimo, konsultavimo ir 

dalyvavimo priimant sprendimus dėl teritorijų planavimo nuostatų patvirtinimo“ (suvestinė 
redakcija nuo 2018-11-10); 

● LR vyriausybės 2008-04-02 nutarimu Nr. 318 „Dėl Gamtinių ir kompleksinių draustinių 
nuostatų patvirtinimo“; 

● LR vyriausybės 2012-05-29 nutarimu Nr. 625 „Dėl aviacijai galinčių kliudyti statinių statybos 
bei rekonstravimo ir įrenginių įrengimo derinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“; 

● LR vyriausybės 2012-05-29 nutarimu Nr. 626 „Dėl Informacijos apie teritorijas, kuriose, 
atsižvelgiant į nacionalinio saugumo reikalavimus, taikomi vėjo elektrinių statybos 
apribojimai, teikimo, vėjo elektrinių statybos vietų šiose teritorijose derinimo ir 
kompensacijų mokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“; 

● Lietuvos kariuomenės vado 2016-02-15 įsakymu Nr. V-217 „Dėl Lietuvos Respublikos 
teritorijų, kuriose gali būti ribojami vėjo elektrinių (aukštų statinių) projektavimo ir statybos 
darbai, žemėlapio patvirtinimo“; 

● LR aplinkos ministro 2001–11–07 įsakymu Nr. 540 „Dėl paviršinių vandens telkinių apsaugos 
zonų ir pakrančių apsaugos juostų nustatymo taisyklių“ (Lietuvos Respublikos aplinkos 
ministro 2007 m. vasario 14 d. įsakymo Nr. D1-98 redakcija); 

● LR aplinkos ministro 2006-05-22 įsakymu Nr. D1-255 „Dėl Planų ar programų ir planuojamos 
ūkinės veiklos įgyvendinimo poveikio įsteigtoms ar potencialioms „Natura 2000“ teritorijoms 
reikšmingumo nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo“; 

● LR aplinkos ministro ir Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų 
ministerijos direktoriaus 2013-12-31 įsakymu Nr. D1-995/1-312 „Dėl Gaisrinės saugos normų 
teritorijų planavimo dokumentams rengti patvirtinimo“; 
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● LR energetikos ministro 2010-03-29 įsakymu Nr. 1-93 „Dėl Elektros tinklų apsaugos taisyklių 
patvirtinimo“ (Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2019 m. lapkričio 20 d. įsakymo Nr. 
1-300 redakcija); 

● LR energetikos ministro 2010-07-16 įsakymu Nr. 1-213 „Dėl Magistralinių dujotiekių apsaugos 
taisyklių patvirtinimo“ (Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2019 m. gruodžio 18 d. 
įsakymo Nr. 1-332 redakcija); 

● LR energetikos ministro 2011-12-20 įsakymu Nr. 1-309 „Dėl Elektros linijų ir instaliacijos 
įrengimo taisyklių patvirtinimo“; 

● LR energetikos ministro 2012-02-03 d. įsakymu Nr. 1-22 „Dėl Elektros įrenginių įrengimo 
bendrųjų taisyklių patvirtinimo“; 

● LR energetikos ministro 2012-07-04 d. įsakymu Nr. 1-127 „Dėl Elektros energijos gamintojų 
ir vartotojų elektros įrenginių prijungimo prie elektros tinklų tvarkos aprašo patvirtinimo“; 

● LR energetikos ministro 2012-11-23 įsakymu Nr. 1-228 „Dėl gamtinių dujų skirstomųjų 
dujotiekių apsaugos taisyklių patvirtinimo“ (Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2019 
m. 2019 m. rugsėjo 24 d. įsakymo Nr. 1-255 redakcija); 

● LR energetikos ministro 2014-01-28 įsakymu Nr. 1-12 „Dėl Magistralinio dujotiekio įrengimo 
ir plėtros taisyklių patvirtinimo“ (Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2017 m. birželio 
28 d. įsakymo Nr. 1-169 redakcija); 

● LR energetikos ministro 2016-03-25 įsakymu Nr. 1-99 „Dėl Vėjo elektrinių prijungimo prie 
elektros tinklų techninių taisyklių patvirtinimo“. 

● LR energetikos ministro ir LR aplinkos ministro 2011-01-24 įsakymu Nr. 1-10/D1-61 
patvirtintomis inžinerinės infrastruktūros vystymo (elektros, dujų ir naftos tiekimo tinklų) 
planų rengimo taisyklėmis;  

● HN 33:2011 „Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties 
pastatuose bei jų aplinkoje“, patvirtintomis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos 
ministro 2011 m. birželio 13 d. įsakymu Nr. V-604; 

● HN 30:2018 „Infragarsas ir žemadažnis garsas: ribiniai dydžiai gyvenamosiose, specialiosiose 
ir visuomeninėse patalpose“, patvirtintomis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos 
ministro 2009 m. kovo 13 d. įsakymu Nr. V-190 (Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos 
ministro 2018 m. sausio 23 d. įsakymo Nr. V-75 redakcija); 

● Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriaus 2020-03-26 įsakymu Nr. 2BE-109 
patvirtintu kliūčių ženklinimo tvarkos aprašu; 

● Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. gegužės 29 d. nutarimu Nr. 625 (Žin., 2012,64-
3237) patvirtinto Aviacijai galinčių kliudyti statinių statybos bei rekonstravimo ir įrenginių 
įrengimo derinimo tvarkos aprašo reikalavimais (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. 
birželio 17 d. nutarimo Nr. 627 redakcija); 

● Gaisrinės saugos normomis teritorijų planavimo dokumentams rengti, patvirtintomis 
Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Priešgaisrinės apsaugos gelbėjimo departamento 
prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2013 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. D1-995/1-
312. 

Specialusis planas rengiamas įvertinant ir/ar vadovaujantis šiais teritorijų planavimo dokumentais: 
● Nacionaliniu kraštovaizdžio tvarkymo planu, T00077225; 
● Tauragės apskrities teritorijos bendruoju (generaliniu) planu, T00053607 (100001100000); 
● Šilalės rajono savivaldybės teritorijos bendruoju planu, T00038262; 
● Saulės jėgainių statybos plėtros teritorijų specialiuoju planu Šilalės rajono savivaldybės 

Pajūrio seniūnijos teritorijoje, T00070583; 
● Vėjo jėgainių išdėstymo ir teritorijos ribų nustatymo Šilalės rajono savivaldybėje Kaltinėnų 

seniūnijoje, Rėzgalių kaime specialiuoju planu, T00084401; 
● Vėjo jėgainių išdėstymo ir teritorijos ribų nustatymo, Šilalės rajono savivaldybės Traksėdžio 

seniūnijos, Laukuvos seniūnijos ir Šilalės kaimiškosios seniūnijos teritorijoje, specialiojo 
plano, 2010-11-04, T00037458; 

● Vėjo jėgainių išdėstymo ir teritorijos ribų nustatymo Šilalės rajono savivaldybės Traksėdžio 
seniūnijos, Laukuvos seniūnijos ir Šilalės kaimiškosios seniūnijos teritorijoje specialiojo 



ŠILALĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOS ALTERNATYVIŲ ENERGIJOS ŠALTINIŲ – SAULĖS IR 

VĖJO JĖGAINIŲ PLĖTROS IŠDĖSTYMO SPECIALUSIS PLANAS 

Sprendinių konkretizavimo stadija. SPRENDINIAI 

9 

 

 

plano koregavimu, numatant praplėsti vėjo jėgainių statybos teritoriją į sklypus, esančius 
Šilalės r., sav., Laukuvos sen., Mėčių k., T00084121, T00084129; 

● Vėjo jėgainių išdėstymo ir teritorijos ribų nustatymo, Šilalės rajono savivaldybės teritorijoje, 
Bijotų seniūnijoje, Tūjainių kaime, specialiuoju planu, T00037031; 

● Tauragės apskrities miškų tvarkymo schema, patvirtinta Lietuvos Respublikos aplinkos 
ministro 2017 m. liepos 27 d. įsakymu Nr. D1-630; 

● Gamtinio karkaso lokalizavimo ir ūkinės veiklos apribojimų, specialiųjų žemės naudojimo 
sąlygų nustatymo specialiuoju planu, T00070724; 

● Šilalės rajono Džiaugėnų telkinio smėlio ir žvyro išteklių dalies naudojimo planu, T00079248; 
● Šilalės rajono Rauško ežero telkinio sapropelio išteklių naudojimo planu, T00084162; 
● Šilalės rajono savivaldybės teritorijos miškų išdėstymo žemėtvarkos schemos specialiuoju 

planu, T00035983; 
● Pagramančio regioninio parko planavimo schema, T00083737, 2019-08-21; 
● Gamtinio karkaso lokalizavimo ir ūkinės veiklos apribojimų, specialiųjų žemės naudojimo 

sąlygų nustatymo specialiojo plano, T00070724. 

Specialusis planas rengiamas įvertinant ir perkeliant tik teisės aktų ir aukštesnio lygmens teritorijų 
planavimo dokumentų nuostatas ir reikalavimus atitinkančių atsinaujinančių išteklių (saulės ir vėjo) 
energijos inžinerinės infrastruktūros vystymo (specialiųjų) planų sprendinius. Specialieji planai, 
kurių sprendiniai buvo vertinami, integruojami ir/ar atmetami (detalesnė informacija pateikiama 
3.2 skyriuje, žr. Lentelė Nr. 1: AIE specialiųjų planų integracija į SP): 

● Vėjo jėgainių išdėstymo ir teritorijos ribų nustatymo, Šilalės rajono savivaldybės Traksėdžio 
seniūnijos, Laukuvos seniūnijos ir Šilalės kaimiškosios seniūnijos teritorijoje, specialiojo 
plano, 2010-11-04, T00037458; 

● Vėjo jėgainių išdėstymo ir teritorijos ribų nustatymo, Šilalės rajono savivaldybės teritorijoje, 
Bijotų seniūnijoje, Tūjainių kaime, specialiojo plano, 2011-08-12, T00037031; 

● Saulės jėgainių statybos plėtros teritorijų specialiojo plano rengimo Šilalės rajono 
savivaldybės Pajūrio seniūnijos teritorijoje, 2019-07-16, T00083633; 

● Vėjo jėgainių išdėstymo ir teritorijos ribų nustatymo Šilalės rajono savivaldybės Traksėdžio 
seniūnijos, Laukuvos seniūnijos ir Šilalės kaimiškosios seniūnijos teritorijoje specialiojo 
plano koregavimo, numatant praplėsti vėjo jėgainių statybos teritoriją į sklypus, esančius 
Šilalės r., sav., Laukuvos sen., Mėčių k., 2019-12-05, T00084121, T00084129; 

● Vėjo jėgainių išdėstymo ir teritorijos ribų nustatymo Šilalės rajono savivaldybėje Kaltinėnų 
seniūnijoje, Rėzgalių kaime specialiojo plano, 2020-02-13, T00084401. 

Taip pat, formuojant specialiojo plano bendruosius sprendinius bei konkretizuojant sprendinius, 
vertinami Šilalės rajono savivaldybės teritorijos ir savivaldybės dalies (Šilalės miesto bei Kaltinėnų, 
Kvėdarnos, Pajūrio, Upynos, Laukuvos ir kt. miestelių) bendrųjų planų sprendiniai bei rengiamų 
Šilalės rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano keitimo ir Šilalės rajono savivaldybės 
teritorijos dalies (Šilalės miesto) bendrojo plano keitimo dokumentai. 

2 Esamos būklės įvertinimo rezultatai 

2.1 Inžinerinės infrastruktūros vystymo galimybių vertinimas 

2.1.1 Planuojama teritorija 

Planuojama teritorija - Šilalės rajono savivaldybės teritorija, kurios plotas siekia 118799,00 ha. 

Šilalės rajono savivaldybė – tai administracinis teritorinis vienetas vakarų Lietuvoje, Tauragės 
apskrityje, Žemaitijoje. 60,47 proc. užima žemdirbystės plotai, 30,51 proc. – miškai, 2,71 proc. – 
miestai ir gyvenvietės (užstatyta teritorija), 1,68 proc. – keliai, 2,31 proc. – vandenys, 2,32 proc. – 
kitos paskirties plotai.  
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Savivaldybės centras – Šilalės miestas. Statistikos departamento duomenimis Šilalės rajone 2020 m. 
buvo 21 899 gyventojų (iš jų 21 proc. gyveno miestuose), taigi gyventojų tankis teritorijoje yra 18,43 
žm./km2. Kaip visoje Lietuvoje, taip ir Šilalės rajono savivaldybės gyventojų nuolat mažėja. Rajone 
yra 1 miestas – Šilalė, 7 miesteliai – Kaltinėnai, Kvėdarna, Laukuva, Pajūris, Teneniai, Upyna ir 
Žvyngiai, bei 435 kaimai. Rajonas suskirstytas į 14 seniūnijų – Bijotų, Bilionių, Didkiemio, Kaltinėnų, 
Kvėdarnos, Laukuvos, Palentinio, Pajūrio, Šilalės miesto, Šilalės kaimiškąją, Tenenių, Traksėdžio, 
Upynos ir Žadeikių. 

2.1.2 Geologinės, hidrogeologinės sąlygos 

Šilalės rajono teritorijoje vyrauja moreninių plynaukščių ir limnoglacialinių lygumų smulkiai kalvotas 
reljefas (pagal GEOLIS geomorfologinį žemėlapį). Būdingi teritorijos dirvožemio tipai (Dirv DB10LT): 
išplautažemiai, balkšvažemiai ir slynžemiai Dirvožemio sudėtyje vyrauja priesmėlis ir smėlingas 
lengvas priemolis. 

Šilalės rajonas patenka į šiuos gamtinio karkaso elementus: regioninę tarpsisteminio stabilizavimo 
ašį (apima Vainuto miškus ir Varnių regioninį parką); regioninius vidinio stabilizavimo mazgus ir 
juostas (per Prapymo mišką ir Paršežerio ežero apylinkes); regioninį migracijos koridorių (driekiasi 
Jūros upe); rajoninius migracijos koridorius (eina Lokystos, Akmenos, Ančios upėmis bei jų intakais); 
rajoninius vidinio stabilizavimo mazgus (apima mažiau natūralias gamtines teritorijas).  

Šilalės rajone yra ir Europos ekologinio tinklo NATURA 2000 objektų, kurių apsauga yra orientuota į 
buveinių ir paukščių apsaugai svarbių teritorijų išsaugojimą, palaikymą, natūralių buveinių tipų, 
gyvūnų ir augalų rūšių atkūrimą. Rajone paukščių apsaugai svarbi teritorija yra Vainuto miškų 
biosferos poligonas, buveinių apsaugai svarbios teritorijos – Gojaus skroblynai, Medvėgalio pievos, 
Aitros, Šunijos upės, Jūros upės slėniai, Paršežerio – Lūksto pelkių kompleksas, Pagramančio 
regioninis parkas, Žaliosios, Gutautiškės, Vainuto miškai, Upynos kaimo apylinkės. 

Žemaičių aukštuma – geomorfologinė sritis Lietuvos vakaruose. Plotas – apie 10 000 km², vidutinis 
aukštis – 119 m, papėdės vidutinis aukštis – 80 m, ilgis iš šiaurės vakarų į pietryčius – apie 145 km, 
didžiausias plotis – apie 90 km. Aukštuma šiaurėje ribojasi su Kuršo aukštuma ir Ventos vidurupio 
žemuma, rytuose ir pietuose – su Vidurio Lietuvos lyguma, vakaruose – su Vakarų Žemaičių lyguma. 
Dabartinis aukštumos reljefas susiformavo po paskutinio ledynmečio. Kristalinis pamatas slūgso 
1100–2000 m žemiau jūros lygio, dengiamas storais paleozojaus ir mezozojaus nuosėdiniais uolienų 
sluoksniais. Pleistoceninės dangos storis – 40-300 m (vidutinis – 100 m).  

Aukščiausią dalį sudaro Žemaičių vandenskyrinis kalvynas tarp Luokės ir Kaltinėnų, kalvyno plotis – 
apie 10 km, ilgis – apie 40 km. Šiame kalvyne yra ir aukščiausia vieta – Medvėgalis (234 m). Kalvyno 
vakaruose yra Vakarų Žemaičių plynaukštė, užimanti Salanto-Minijos senslėnį. Rytuose – Rytų 
Žemaičių plynaukštė. Priešvėjiniuose šlaituose iškrenta bene daugiausia kritulių šalyje.  

Vakarų Žemaičių plynaukštė, Žemaičių aukštumos vakarinė dalis, apimanti Salanto, Minijos ir Jūros 
upių baseinų aukštupius. Vakaruose Vakarų Žemaičių plynaukštę riboja Endriejavo kalvagūbris (skiria 
Vakarų Žemaičių plynaukštę nuo Pajūrio žemumos), rytuose Vakarų Žemaičių plynaukštė remiasi į 
Žemaičių aukštumos vidurinę dalį – Žemaičių vandenskyrinį kalvyną. Vakarų Žemaičių plynaukštė 
susidarė paskutinio (Nemuno) ledynmečio Baltijos stadijos Šiaurės Lietuvos fazės metu. Suklota iš 
moreninių priemolių ir priesmėlių, pietvakarinėje dalyje yra smėlių. Paviršius kalvotas ir banguotas 
(aukštis 80–100 m), išraižytas gilių upių slėnių. Vakarų Žemaičių plynaukštės rytinė dalis miškinga 
(Kulių miškai, Grūšlaukės, Švėkšnos–Kvėdarnos–Judrėnų miškų masyvai). 

Hidrografinį Šilalės rajono tinklą sudaro 42 upės ir upeliai, didžiausios - Jūra, Yžnė, Ašutis, Tenenys, 
Ašva, Jūros intakai Lokysta, Akmena, Aitra; 7 ežerai - Paršežeris (198,5 ha), Požerės ežeras (44,7 
ha), Dievytis (38,9 ha), Kupstis(8,2 ha), Rauškas (4,5 ha) ir Obelynaitis (1 ha). Taip pat rajono 
teritorijai priklauso dalis Balskų tvenkinio, yra užtvankų ant Kisės, Lokystos, Geniutalio, Pienaujos, 
Ašučio, Yžnės, Pelos ir kt. upių ir upelių. Viso vandens telkiniai sudaro 2,51 % teritorijos ploto. 
Hidrografinio tinklo tankis 1,5 km/km2 (vienas tankiausių Lietuvoje). Duburiuose yra pelkių; 
didžiausios – Reiskių tyras (plotas 8,7 km2), Aukštasis tyras (4,3 km2). 
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Vyrauja balkšvažemių, išplautžemių ir šlynžemių dirvožemiai. 

2.1.3 Geomorfologija, reljefo ypatumai, gamtinis karkasas (kraštovaizdis) 

Nacionaliniame kraštovaizdžio plane įvertintas visos šalies kraštovaizdžio vizualinis estetinis 
potencialas. Šilalės rajono rytinė teritorijos dalis (žr. esamos būklės įvertinimo brėžinį, Priedas Nr. 
1) patenka į ypač raiškios ir vidutinės vertikaliosios sąskaidos atvirų ir pusiau atvirų erdvių vizualinės 
struktūros tipo zoną.  

Šilalės rajono gamtinio karkaso lokalizavimo ir ūkinės veiklos apribojimų, specialiųjų žemės 
naudojimo sąlygų nustatymo specialiajame plane rajono teritorijos kraštovaizdžio vizualinė 
struktūra išnagrinėta detaliau (žr. Pav. 1). 

 

Pav. 1 Šilalės rajono teritorijos kraštovaizdžio vizualinė struktūra 
Šaltinis: Šilalės rajono gamtinio karkaso lokalizavimo ir ūkinės veiklos apribojimų, specialiųjų žemės 

naudojimo sąlygų nustatymo specialusis planas 

Vienas iš vizualinę struktūrą formuojančių veiksnių – vertikalioji sąskaida, kuri plane sugraduota 
sekančiai: 

• V0 – neišreikšta vertikalioji sąskaida (lyguminis kraštovaizdis su 1 lygmens videotopais) 

• V1 – nežymi vertikalioji sąskaida (banguotas bei lėkštašlaičių slėnių kraštovaizdis su 2 
lygmenų videotopų kompleksais) 

• V2 – vidutinė vertikalioji sąskaida (kalvotas bei išreikštų slėnių kraštovaizdis su 3 lygmenų 
videotopų kompleksais) 

• V3 – ypač raiški vertikalioji sąskaida (stipriai kalvotas bei gilių slėnių kraštovaizdis su 4 – 5 
lygmenų videotopų kompleksais) 

Įvertinus Šilalės rajono gamtinio karkaso lokalizavimo ir ūkinės veiklos apribojimų, specialiųjų žemės 
naudojimo sąlygų nustatymo specialiojo plano sprendinius, V2 ir V3 zonose didelė dalis teritorijų dėl 
sudėtingo reljefo aspektu nėra patrauklios alternatyvių energijos šaltinių parkų plėtrai.  
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2.1.4 Klimato sąlygos 

Šilalės rajone, Laukuvos sen. yra Laukuvos metrologijos stotis, kurioje yra stebima orų kaita (vėjo 
greitis, kritulių tipas (lietus, sniegas, kruša), jų iškritimo koordinatės, kiekis ir judėjimo kryptis, 
debesuotumas, oro ir dirvos temperatūra).  

Pagal Lietuvos klimatą Šilalės rajonas patenka į Žemaičių aukštumos parajonį. Todėl klimatas skiriasi 
nuo Pajūrio ar Rytų Lietuvos klimato. 

Vertinant oro temperatūrą, lyginant su anksčiau naudota 1981–2010 m. standartine klimato norma 
(SKN), vidutinė metinė oro temperatūra Lietuvoje pakilo 0,5 °C. Jei anksčiau buvo vertinama, jog 
2020 m. vidutinė metų Lietuvos oro temperatūra 6,9 °C (pagal 1981–2010 m. SKN), tai 2021 m. – jau 
7,4 °C (pagal 1991–2020 m. SKN). 

Vidutinė metų oro temperatūra pagal Laukuvos metrologinę stotį 6,7 ºC. Šilčiausias mėnesis ir 
vidutinė mėnesio temperatūra – liepa +17,4 ºC. Šalčiausias mėnesis ir jo vidutinė temperatūra – 
Sausis -3,2 ºC. Kritulių kiekis per metus 789 mm. Vidutinis šalčio (ledo) dienų skaičius, kai maksimali 
oro temperatūra <0 °C – 47,9.  

Svarbiausi rajono klimatą veikiantys veiksniai: drėgnų oro masių kilimas vakariniais ir pietvakariniais 
aukštumų šlaitais, todėl rajone iškrenta didesnis vidutinis metinis kritulių kiekis (809 – 927 mm), 
lyginant su Lietuvos vidurkiu (695 mm). Laukuva yra laikoma drėgniausia šalies vieta. 

2.1.5 Šilalės rajono saugomos ir kt. jautrios teritorijos 

Šilalės rajone saugomos (įskaitant Natura 2000) teritorijos užima beveik 15859,32 ha (kai kurios 
iš jų persidengia), tai sudaro apie 14 proc. visos rajono teritorijos. Saugomų teritorijų išsidėstymas 
ir sąrašas pateikiamas sprendinių brėžinyje (Priedas Nr. 1), tačiau jis nėra baigtinis: gali būti 
vykdomas saugomų teritorijų įteisinimo procesas, todėl rengiant kitus teritorijų planavimo 
dokumentus, schemas, planus, programas ar projektus, būtina vadovautis naujausia LR saugomų 
teritorijų valstybės kadastro informacija. 

Šilalės rajone užregistruotų nekilnojamų kultūros vertybių sąrašas pateikiamas Priede Nr. 2, jos 
taip pat yra žymimos, pateikiant jų sąrašą, sprendinių brėžinyje (Priedas Nr. 1). Lietuvos Respublikos 
gamtos ir kultūros vertybių registrai yra nuolat tikslinami ir papildomi naujais gamtos ir kultūros 
paveldo objektais bei teritorijomis, todėl pateikiami sąrašai nėra baigtiniai. Rengiant kitus teritorijų 
planavimo dokumentus, schemas, planus, programas ar projektus būtina vadovautis naujausia 
kultūros vertybių registro informacija bei nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialiaisiais 
planais, Nekilnojamo kultūros paveldo vertinimo tarybos aktais, Nekilnojamojo kultūros paveldo 
apsaugos, Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymais bei kt. teisiniais dokumentais. 

Paukščių apsaugai svarbios teritorijos identifikuotos remiantis projekto „Vėjo energetikos plėtra 
ir biologinei įvairovei svarbios teritorijos“ ataskaitos „Galimas poveikis VE jautrioms tikslinėms 
paukščių ir šikšnosparnių rūšims NATURA 2000 teritorijose ir jų apylinkėse“ (VENBIS) duomenimis. 

Žemiau pateikiama schema, parengta pagal VENBIS projekto duomenis, kurioje parodytas bendras 
planuojamos teritorijos jautrumo lygis pagal poveikį šikšnosparniams ir paukščiams (schemoje 
neeksplikuojamos mažai jautrios teritorijos). 
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Pav. 2 Teritorijos jautrumas vėjo elektrinių plėtrai 
Šaltinis: VENBIS. Sudaryta Rengėjų. 

Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo nuostatomis yra taikomos 
specialiosios žemės naudojimo sąlygos pelkėse, šaltinynuose, natūraliose pievose ir ganyklose. 
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo 96 ir 102 straipsnių 
nuostatomis yra draudžiama ardyti augalines dangas, keisti žolynų būklę ir sudėtį, užsodinti 
želdiniais ar paversti miško naudmenomis ir pan. Todėl, rengiant Specialiojo plano sprendinius 
vadovaujantis aukščiau įvardintomis nuostatomis, AIE plėtra pelkėse ir šaltinynuose, natūraliose 
pievose ir ganyklose bei Europos bendrijos svarbos natūraliose buveinėse numatoma nebus. 

Gamtinio karkaso teritorijose, kurios Gamtinio karkaso lokalizavimo ir ūkinės veiklos apribojimų, 
specialiųjų žemės naudojimo sąlygų nustatymo specialiojo plano, patvirtintame 2013-12-30 Šilalės 
rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T1-316, sprendiniais suformuotos prioritetinėse miškų 
ūkio paskirčiai, jei nebuvo išreikštų aiškių iniciatyvų AIE elektrinių plėtrai jose, nebus siūlomos 
saulės šviesos energijos ir vėjo elektrinių įrengimui ir plėtrai. Kitos gamtinio karkaso teritorijose, 
priklausomai nuo AIE įrenginių rūšies įrengiant elektrines, turėtų būti vertinamos ir vertinimo metu 
numatomos kompensacinės priemonės atskirai. 

Kitos teritorijos, kuriose yra taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos, ir teritorijose, 
kuriose nebus siūloma AIE įrenginių infrastruktūros plėtra: miškai, apžvalgos taškų artimiausia 
aplinka, kelių apsaugos zonos, paviršinių vandens telkinių apsaugos zonos bei jų pakrantės apsaugos 
juostos; potvynių grėsmės ir rizikos teritorijos (vadovaujantis 2014 m. rugpjūčio 6 d. Lietuvos 
Respublikos aplinkos ministro įsakymu patvirtintais žemėlapiais – šie duomenys yra dinamiški ir 
periodiškai atnaujinami, todėl būtina vadovautis naujausia patvirtinta informacija ir duomenimis), 
naudingųjų iškasenų telkiniai (detaliai, parengtinai išžvalgyti bei prognoziniai), teritorijos šalia 
gyvenamųjų, visuomeninių ir kt. teritorijų (VE elektrinių plėtros atžvilgiu), teritorijos, kuriose VE 
projektavimo ir statybos darbai draudžiami (Lietuvos kariuomenės vado 2016-02-15 įsakymas Nr. V-
217). 

2.2 Esamų tendencijų ir problemų nustatymas 

2.2.1 Elektros sektorius 

Šilalės rajono savivaldybės elektros perdavimo ir skirstymo sistema yra dalis Lietuvos energetinės 
sistemos, kuri susideda iš aukštos įtampos perdavimo ir skirstymo bei žemos įtampos skirstomojo 
tinklo.  

Šilalės elektros tiekimo sistemos (ETS) aptarnaujamoje teritorijoje, kuri sutampa su rajono 
administracinėmis ribomis, yra:  
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• 110/35/10 kV transformatorinė pastotė (TP) – Šilalė su 16 MV 110 kV ir 10,5 MW 35 kV 
transformatoriais; 

• 110/10 kV TP – Laukuva su 16 MW 110 kV transformatoriumi; 

• 35/10 kV TP – Kvėdarna su 4,5 MW 35/10 kV transformatoriumi; 

• 35/10 kV TP – Pajūris su 4 MW 35/10 kV transformatoriumi; 

• 35/10 kV TP – Kaltinėnai su 4 MW ir Tūbučiai 4 MW 35/10 kV transformatoriais. 

Transformatorinės Šilalės rajono pastotės sumontuotos prieš 20-30 metų, tačiau dėl nuolatinio 
planinio ir einamojo remonto minėti įrengimai tinkamai atlieka savo funkcijas. Skirstomajame tinkle 
esančios transformatorinės pastotės 10 kV ir 0,4 kV linijos yra gana geros būklės, ir gali praleisti 
žymiai didesnę galią nei vartojama šiuo metu. Šilalės rajono 10 kV elektros tinklas išvystytas puikiai 
– tolygiai apima visą rajono teritoriją. Optimaliam elektros tinklo darbui bei techninių sąnaudų 
mažinimui reikėtų papildomai įrengti nedidelio galingumo transformatorinių pastočių. 

Rajono elektros įrengimai apkrauti apie 61-62 %, tad galios rezervas yra gana didelis. Elektros 
sunaudojimo poreikis rajone nėra toks didelis ir esami įrengimų pajėgumai nėra visiškai išnaudojami. 
Tikėtina, kad susidaro minėtinos didelės eksploatacinės elektros tiekimo sistemos išlaidos dėl 
techniškai pasenusių įrengimų, mažai apkrauto, išvystyto elektros tinklo, kurio galimybės nėra 
pilnumoje išnaudojamos. 

Remiantis AB „Energijos skirstymo operatoriaus“ (ESO) Transformatorių pastočių laisvų galių 
žemėlapio preliminaria informacija apie laisvas galias elektros energijos gamintojams, visose Šilalės 
rajono savivaldybėje esančiose transformatorių pastotėse yra 0 laisvos galios gamintojų elektros 
energijos elektrinių prijungimui. Ši galia apskaičiuota iš transformatorių pastočių galios 
transformatorių nominalios galios atėmus prijungtų elektrinių galias bei rezervuotas galias 
vystantiems projektus gamintojams. Nesant laisvos galios, naujų objektų prijungimas taip pat yra 
galimas, tačiau reikalaujantis didesnių investicijų už prijungimo paslaugą. 

Transformatorių pastočių laisvų galių žemėlapio vartotojams pateikta preliminaria informacija apie 
laisvas galias 110/35/10 kV 110/10 bei 35/10 kV Šilalės rajono savivaldybėje esančiose 
transformatorių pastotėse, vartotojams, suminė visų transformatorių pastočių laisvos galios dalis 
siekia 38,6 proc. (apie 12,8 MW). Tik vienoje Tūbučių transformatorių pastotėje laisvos galios 
vartotojų poreikiams nėra (lygi 0). Nesant laisvos galios, naujų objektų prijungimas taip pat yra 
galimas, tačiau pareikalautų ženkliai didesnių investicijų už prijungimo paslaugą.  

2016 metų pabaigoje Lietuvoje buvo jau įrengta 504 MW vėjo elektrinių. Pasak Šilalės rajono 
savivaldybės AIE naudojimo plėtros veiksmų plano - AB „Litgrid“ duomenimis, nevystant aukštos 
įtampos 330 kV tinklų papildomai būtų galima prijungti 300 – 500 MW sugeneruosiančių vėjo 
elektrinių. Jeigu likę 300-500 MW pajėgumai Šilalės rajono savivaldybei būtų priskirti atitinkamai 
pagal jos užimamą sausumos plotą (Lietuvos ploto atžvilgiu), Šilalės rajono savivaldybei tektų 1,8 
proc. likusių galimų įdiegti vėjo jėgainių pajėgumų, t. y. apie 5,4-9 MW. Remiantis LITGRID tinklų 
žemėlapiu plėsti vėjo jėgaines jokių galimybių nėra, nes elektros perdavimo linijos - pilnai užimtos. 
Šilalėje buvo numatyta leisti prijungti į tinklus 60 MW galingumo vėjo parką, kuris planuojamas 
statyti prie Laukuvos jau nuo 2017 metų, tačiau šis projektas yra pristabdytas dėl neatitikimo 
kraštovaizdžio išsaugojimo reikalavimams. 

2.2.2 Gyventojų skaičiaus kitimo įtaka energetikai 

Kasmetinis Šilalės rajono savivaldybės gyventojų mažėjimo rodiklis pastaraisiais metais sumažėjo ir 
stabilizavosi – šiuo metu jis siekia 1,5 proc. Lietuvos Respublikos bendrojo plano rengimo metu 
atlikta Lietuvos 2050 m. gyventojų prognozė parodė, kad nors ir galima tikėtis teigiamo tarptautinės 
neto migracijos balanso 2050 m., tačiau įvertinus gyventojų skaičiaus pokyčių ir migracijos 
tendencijas, gimstamumo lygį, medianinį gyventojų amžių bei galimus didelio socioekonominio 
poveikio projektus, Šilalės rajono savivaldybė priskirtina prie savivaldybių, kuriose perspektyvoje 
visgi numatomas traukimasis. 
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Gyventojų skaičiaus mažėjimas beveik neturi įtakos namų ūkiuose sunaudojamos energijos šildymo 
reikmėms, tačiau tiesiogiai paveikia energijos sąnaudas karšto vandens gamybai, maisto ruošimui 
bei iš dalies formuoja ir kitas sąnaudas. Pagal naujausią atliktą tyrimą šios sąnaudos namų ūkiuose 
sudaro apie 17,6 proc. nuo bendro energijos suvartojimo. Vadinasi energijos poreikio sumažėjimas 
dėl gyventojų skaičiaus mažėjimo gali siekti apie 180 MWh/metus. Tai atitinka 1,2 proc. energijos 
poreikio sumažėjimą visame gyvenamajame sektoriuje. 

2.2.3 Energijos poreikio kitimas pramonės ir žemės ūkio sektoriuje 

Vertinant pramonės ir žemės ūkio sektoriaus energijos poreikio kitimo prognozes daroma prielaida, 
kad šie sektoriai, o kartu ir jų energijos poreikis vystysis analogiškai Lietuvos ekonomikos vystymuisi. 
Lietuvos respublikos finansų ministerija buvo paskelbusi numatomas bendrojo vidaus produkto (BVP) 
augimo prognozes (2015 metų rugsėjo mėn.) iki 2019 metų. Patikimų vėlesnių prognozių BVP kitimui 
nėra, todėl buvo priimta, kad ekonominiam augimui 2020 metų laikotarpyje išliekant stabiliam, jis 
bus lygus 2,5 proc. per metus.  

Šilalės rajono savivaldybės gyventojų skaičiaus mažėjimas kiek pristabdė šio sektoriaus augimą. 
Todėl pagal šias prielaidas buvo daroma išvada, kad pramonės ir žemės ūkio sektoriaus augimas iki 
ir po 2020 metų sudarys apie 3,2 proc., t. y. atitinkamai 1 221,94 MWh arba 244,39 MWh/metus. 

2.3 Esamos atsinaujinančių išteklių energijos naudojimo apimtys 
Šilalės rajono savivaldybėje 

2.3.1 Elektros energijos gamyba naudojant AIE  

2015 m. Šilalės rajono savivaldybėje buvo įrengtos saulės fotoelektrinės (4 elektrinės, kurių bendra 
galia lygi 0,12 MW) pagamino daugiau nei 128,17 MWh elektros energijos, kas sudaro šiek tiek 
daugiau nei 0,24 proc. nuo viso tais metais Šilalės rajono savivaldybėje suvartoto elektros energijos 
kiekio. 

Rajono savivaldybė 2020 - 2021 metais pastatė ir planuoja pastatyti 9 saulės fotovoltines elektrines 
ant viešųjų pastatų stogų. Pajūrio seniūnijoje, Tūbučių kaime jau yra veikiantis saulės elektrinių 
parkas. 

Didžiausią dalį energijos, pagamintos iš AIE, Šilalės rajono savivaldybėje sudarė vėjo elektrinės (5 
elektrinės), kurių bendra galia siekė 1,56 MW. Pvz. 2015 m. vėjo elektrinės pagamino 3 648,827 
MWh elektros energijos, kas sudarė šiek tiek daugiau nei 6,8 proc. nuo viso tais metais Šilalės rajono 
savivaldybėje suvartoto elektros energijos kiekio. 

Iki 2020 m. Šilalės rajono savivaldybėje jau buvo įrengtos dar papildomai 5 vėjo elektrinės ir iš viso 
jau dirba 10 jėgainių, kurių bendra galia yra 15,25 MW. 6 didžiausios vėjo jėgainės po 2,3 MW 
kiekvienos galia veikia Stungaičių k., Bučių k. teritorijose. Galima teigti, kad vėjo jėgainės pagamina 
apie 35669,65 kWh arba 66,5 proc. visos rajone suvartojamos elektros energijos. Laukuvos 
apylinkėse jau nuo 2018 metų planuojama pastatyti 60 MW galios vėjo jėgainių parką. Šiuo metu 
galiojančiais specialiaisiais planais suplanuotos 32 vėjo jėgainės. 

2.3.2 Vėjo energijos potencialas  

Paskutiniai moksliniai tyrimai rodo, kad visoje Lietuvos teritorijoje (ne tik pajūryje) galima rasti 
vietų, tinkamų vėjo energetikai plėtoti, tačiau labai svarbu nustatyti, koks yra vidutinis metinis vėjo 
greitis pasirinktoje vietovėje. Tai lemia vėjo elektrinės pagaminamos energijos kiekį ir gaunamas 
pajamas.  

Nuo 2021 m. Lietuvos hidrometeorologijos tarnyba prie AM pradėjo naudoti naują 1991–2020 m. 
standartinę klimato normą (SKN), kuri apibūdina įprastines klimato sąlygas Lietuvoje. Lyginant su 
ankstesne SKN (1981–2010 m.) vidutinis metinis vėjo greitis Lietuvoje sumažėjo 0,2 m/s. Didžiausias 
pokytis įvyko sausio (-0,4 m/s) bei rugpjūčio–lapkričio mėnesiais (-0,3 m/s). 
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Remiantis Vidutinio metinio vėjo greičio pagal naująją standartinę klimato normą (SKN) (1991–2020 
m.) Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos prie AM duomenimis ir žemėlapiu, Šilalės rajono 
savivaldybės teritorijoje vėjingumo vidutinė reikšmė yra aukštesnė nei šalies vidurkis (Lietuvoje 3,1 
m/s) – Šilalės rajone vidutinis metinis vėjo greitis siekia apie 3,6 m/s, ir nusileidžia tik Klaipėdai 
(4,1 m/s). Labiausiai vėjuoti mėnesiai yra lapkritis–vasaris (4,1–4,3 m/s), o silpniausiais vėjais 
pasižymi liepa ir rugpjūtis (2,8–2,9 m/s). 

 

Pav. 3 Vidutinis metinis vėjo greitis Lietuvoje 
Šaltinis: Lietuvos hidrometeorologijos tarnyba prie AM. Vėjas (prieiga per internetą: 

http://www.meteo.lt/lt/vejas) 

Vertinant dienų skaičių, kuomet maksimalus vėjo greitis buvo ≥15 m/s vėl gi Šilalės rajono teritorija 
nusileidžia tik Klaipėdai ir pagal dienų skaičių yra antroje vietoje po Klaipėdos, taip pat viršija 
bendrą Lietuvos dienų skaičiaus rodiklį. Šilalėje vidutiniškai per metus yra 28,8 dienos, kuomet 
vėjingumas būna didesnis nei 15 m/s. Todėl vėjo elektrinių plėtrai rajono teritorija šiuo aspektu yra 
gana palanki. 

2.3.3 Saulės energijos išteklių potencialas  

Iš saulės, kaip energijos šaltinio, galima gauti tiek šilumą, tiek elektros energiją. Lyginant su 
ankstesne SKN (1981–2010 m.) Saulės spindėjimo trukmė Lietuvoje pailgėjo 2 % (100 val.), labiausiai 
pailgėjo sausio, kovo ir balandžio mėn. (7–10 %), o sutrumpėjo – lapkritį (-7 %). Vidutiniškai Lietuvoje 
Saulės spindėjimo trukmė per metus sudarė 1917 val. Šilalės rajono savivaldybės atsinaujinančių 
išteklių energijos naudojimo plėtros veiksmų plane nurodoma, kad skirtingose Lietuvos vietovėse 
per metus patenka nuo 926 kWh/m2 (Biržuose) iki 1 042 kWh/m2 (Nidoje) saulės spindulinės 
energijos. Vidutinė metinė Saulės spindėjimo trukmė Lietuvos regionuose pateikiama paveiksle 
žemiau (vertinamas laikotarpis 1991–2020 m.). 
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Pav. 4 Vidutinė metinė Saulės spindėjimo trukmė, val. 

Šaltinis: Lietuvos hidrometeorologijos tarnyba prie AM. Vidutinė metinė Saulės spindėjimo trukmė 
(prieiga per internetą: http://www.meteo.lt/lt/saules-spindejimo-trukme). 

Nuo Vidurio Lietuvos į vakarų pusę visa Lietuvos teritorija gauna didesnį saulės spinduliuotės kiekį – 
šioje dalyje saulės spindėjimo trukmė yra vidutiniškai nuo 1838,5 iki 1999,4 val. per metus. 
Mažiausias saulės potencialas yra Rytų Lietuvoje, čia vidutinė metinė saulės spindėjimo trukmė 
siekia iki 1769,4 val. Šilalės rajono savivaldybė patenka į 1900-1950 ir 1950-2000 saulės spindėjimo 
valandų zonų ribas. Nors šioje geografinėje vietovėje saulės energijos potencialas yra mažesnis, 
negu vakarų Lietuvoje, skirtumas nėra didelis ir Šilalės rajono teritorija šiuo aspektu yra palanki 
saulės elektrinių plėtrai.  

Įvairūs moksliniai ir praktiniai tyrimai parodė, kokiomis priemonėmis galima optimizuoti įmanomą 
išgauti didžiausią energijos kiekį. Pvz. buvo nustatyta, kad įrengiant kolektorius tam tikru pasvirimo 
kampu į kolektoriaus plokštumas krenta didžiausias energijos kiekis - kai pasvirimo kampas yra 37°, 
krentančios saulės spinduliuotės kiekis padidėja apie 20 proc., lyginant su horizontalia plokštuma. 
Šilalės rajono savivaldybės AIE naudojimo plėtros veiksmų plane buvo atliktas saulės energijos 
gamybos rajone potencialo įvertinimas: nustatytas vidutinis metinis saulės energijos srautas – 1000 
kWh/m2, įvertintas maksimalus stogų bei žemės sklypų plotas, kuris galėtų būti panaudotas foto 
moduliams įrengti. Įvertinus papildomas sąlygas (šešėliavimo, įrengimo principus ir pan.) buvo 
nustatyta, kad bendras plotas, tinkamas įrengti foto modulius, siekė beveik 627 tūkst. m2. Nustatant 
žemės, tinkamos foto moduliams įrengti, plotą, į skaičiavimus nebuvo įtraukiami sodų, miškų, kelių, 
vandenų, užstatytos teritorijos, medžių ir krūmų želdinių, pelkių ir drėkinamų žemių plotai. Buvo 
priimta, kad ariamoji žemė, pievos ir ganyklos, pažeista, nenaudojama ir nusausinta žemė yra 
tinkamos foto moduliams įrengti.  

Nacionalinės žemės tarnybos LR Žemės fondo 2021 m. sausio 1 d. duomenimis Šilalės rajono 
savivaldybė valdė 45 žemės sklypus, kurių bendras plotas buvo 52,6034 ha. Visi sklypai - kitos 
paskirties, tik 2 jų  - namų valdos (2,5500 ha). Remiantis šia informacija galima daryti prielaidą, kad 
savivaldybė valdo 43 kitos paskirties sklypus po 1,16 ha ploto. Viename tokiame sklype, įvertinus 
Šilalės rajono reljefo ypatumus, esant tinkamoms prisijungimo sąlygoms būtų galima pastatyti apie 
500 kW galios fotovoltinę elektrinę. Vertinant teoriškai, tokiame plote būtų galima įrengti iki 21500 
kW, arba 21,5 MW galios elektrinių parką.  
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3 Sprendiniai 

Rengiant Specialųjį planą bendrųjų sprendinių formavimo stadijoje buvo parengtos 4 koncepcijos 
alternatyvos: 

• I alternatyva – Savaiminės plėtros alternatyva; 

• II alternatyva – Koordinuotos plėtros alternatyva –alternatyva buvo atmesta, kaip netinkama 
kraštovaizdžio aspektu; 

• III alternatyva – Subalansuotos plėtros alternatyva; 

• IV alternatyva – Biologinės įvairovės ir kraštovaizdžio apsaugos alternatyva. 

Vadovaujantis Specialiojo plano rengimo proceso parengiamojo etapo metu teritorijų planavimo 
dokumentų rengimui galiojusiu ir šiuo metu galiojančiu teisiniu reglamentavimu, įvertinęs SPAV 
subjektų teiktas išvadas dėl SPAV ataskaitos dokumento kokybės ir koncepcijos alternatyvų, 
Planavimo organizatorius 2022 m. birželio 1 d. įsakymu Nr. B3-1144 (11.5 E) pritarė koncepcijai - 3-
ajai alternatyvai, kurios pagrindu konkretizavimo stadijoje ir rengiami sprendiniai. 

3.1 Plano rengimo metodika 

Šilalės savivaldybės lygmenyje alternatyvių energijos šaltinių (saulės ir vėjo jėgainių) plėtros 
galimybės identifikuotos įvertinus: 

1. Saugomas teritorijas, gamtos paveldo objektus ir jų apsaugos zonas; 
2. „Natura 2000“ teritorijas: 

a. Buveinių apsaugai svarbias teritorijas (BAST), 
b. Paukščių apsaugai svarbias teritorijas (PAST); 

3. Teritorijas labai ir vidutiniškai jautrias vėjo energetikos plėtrai pagal poveikį paukščiams ir 
šikšnosparniams (pagal projekto „Vėjo energetikos plėtra ir biologinei įvairovei svarbios 
teritorijos“ ataskaitos „Galimas poveikis VE jautrioms tikslinėms paukščių ir šikšnosparnių 
rūšims NATURA 2000 teritorijose ir jų apylinkėse“ (VENBIS) duomenis); 

4. Regioninius parkus; 
5. Miškus; 
6. Pelkes ir šaltinynus, natūralias pievas ir ganyklas bei Europos bendrijos svarbos natūralias 

buveines; 
7. Nekilnojamo kultūros paveldo objektų teritorijas su apsaugos zonomis bei artimiausią jų 

aplinką; 
8. Teritorijas, kuriose nesiūlomas šios infrastruktūros įrengimas: kelių apsaugos zonas, 

paviršinių vandens telkinių apsaugos zonas bei jų pakrantės apsaugos juostas; potvynių 
grėsmės ir rizikos teritorijas, naudingųjų iškasenų telkinius (detaliai, parengtinai išžvalgytus 
bei prognozinius); 

9. Teritorijas šalia gyvenamųjų pastatų pagal LR specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo 
2 priede nustatytus sanitarinės apsaugos zonų dydžius: 

a. vėjo elektrinėms, kurių įrengtoji galia nuo 30 kW iki 300 kW – 200 m; 
b. vėjo elektrinėms, kurių įrengtoji galia nuo 300 kW iki 2 MW – 315 m; 
c. vėjo elektrinėms, kurių įrengtoji galia 2 MW ir didesnė – 440 m. 

10. Teritorijas, kurios vadovaujantis Gamtinio karkaso lokalizavimo ir ūkinės veiklos apribojimų, 
specialiųjų žemės naudojimo sąlygų nustatymo specialiojo plano, patvirtinto 2013-12-30 
Šilalės rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T1-316, sprendiniais (jei nėra išreikštų 
aiškių iniciatyvų AIE elektrinių plėtrai jose) numatomos kaip prioritetinės miškų ūkio 
paskirčiai skirtos teritorijos; 

11. Miestų ir miestelių urbanizuotas esamas ir plėtros teritorijas; 
12. Teritorijas, kuriose vėjo elektrinių projektavimo ir statybos darbai draudžiami (Lietuvos 

kariuomenės vado 2016-02-15 įsakymas Nr. V-217). 
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VE plėtros zonos suformuotos remiantis LR Aplinkos ministerijos Vizualinės taršos gamtiniams 
kraštovaizdžio kompleksams ir objektams nustatymo metodika. 

 

Pav. 5 Objekto vizualinio poveikio dydžio nustatymas pagal jo horizontalų ir vertikalų matymo kampą 
Šaltinis: Vizualinės taršos gamtiniams kraštovaizdžio kompleksams ir objektams nustatymo 

metodika, UAB „Infraplanas, 2015 

Remiantis šia metodika buvo parengti bendrieji koncepcijos sprendiniai – koncepcijos alternatyvos, 
iš kurių buvo pritarta 3-ajai alternatyvai ir kuri aprašoma toliau: jos pagrindu atliekamas sprendinių 
konkretizavimas, tikslinamos plėtros zonos. 

Formuojant VE plėtros zonas buvo parinktas tam tikras vėjo elektrinių aukščio žingsnis – iki 25 m, 50 
m, 100 m ir 150 m (matuojant iki aukščiausio konstrukcijų taško). Pagal juos suformuotos 4 buferinės 
zonos vizualinei apsaugai aplink saugomas teritorijas ir KPO (dvarus ir piliakalnius), bei 
vertingiausius Lietuvos kraštovaizdžio panoramų apžvalgos taškus, parenkant tokį minimalų atstumą 
ir maksimalų vėjo elektrinės aukštį, kad vizualinis poveikis aukščiau įvardintoms teritorijoms ir 
objektams, net, jei ir būtų matomas, tačiau būtų nereikšmingas arba silpnas.  

Vizualinės taršos gamtiniams kraštovaizdžio kompleksams ir objektams nustatymo metodikos 
pagrindu suformuota teritorijų pagal VE aukštingumą diferenciacija: 

• Arčiau nei 0,5 km iki aukščiau įvardintų objektų esančioje buferinėje zonoje – iki 25 m 
aukščio VE plėtra; 

• 0,5 - 2,8 km buferinėje zonoje – iki 50 m aukščio VE plėtra; 

• 2,8 km - 5,7 km buferinėje zonoje – iki 100 m aukščio VE plėtra; 

• Toliau nei 5,7 km – iki 150 m VE plėtra. 

Strateginio pasekmių aplinkai vertinimo metu gavus iš Kultūros paveldo departamento prie Kultūros 
ministerijos išvadą, jog vėjo ir saulės elektrinių išdėstymas arčiau nei 1 km nuo kultūros paveldo 
objektų darys neigiamą įtaką kultūros paveldo objektų (ypač piliakalnių, dvarų sodybų ir 
etnoarchitektūrinių sodybų aplinkai), nei saulės šviesos energijos, nei vėjo elektrinių plėtra 
nesiūloma 1 km atstumu aplink įvardintus objektus. 

VE aukštingumo diferenciacija nereiškia, kad suformuotose zonose negali būti statomos aukštesnės, 
nei nurodyto aukštingumo vėjo elektrinės, tačiau atvejais, kuomet norima statyti aukštesnes nei VE 
plėtros zonose pasiūlyto aukštingumo vėjo elektrinės, nepriklausomai nuo to ar turės būti atliekamas 
ūkinės ir (ar) kitokios veiklos poveikio aplinkai, visuomenės sveikatai vertinimas Planuojamos ūkinės 
veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo ir kt. teisės aktų nustatyta tvarka, bus būtina atlikti 
vizualinio poveikio kraštovaizdžiui bei gamtos ir nekilnojamųjų kultūros vertybių vizualinei aplinkai 
įvertinimą su vėjo energijos elektrinių masyvų vizualizacija iš aplinkinėse kultūros paveldo objektų 
teritorijose esančių, kitais teritorijų planavimo dokumentais ir/ar kitais planais numatomų regyklų, 
apžvalgos vietų. Aukštesnių vėjo elektrinių nei zonose pasiūlytos plėtra bus galima tik tuo atveju, 
jei atliktus šį įvertinimą plėtrai neprieštaraus Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos 
ministerijos ir Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos. 

SE plėtros teritorijos formuojamos siekiant riboti vizualinės taršos tikimybę kraštovaizdžiui bei 
siekiant eliminuoti arba minimizuoti įtaką saugomų teritorijų steigimo/priskyrimo Natura 2000 
tinklui tikslams: 

• Vidurio Žemaitijos kalvyno teritorijoje formuojama zona tik mažesnių nei 500 kW įrengtosios 
galios SE plėtrai; 
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• Kraštovaizdžio vizualinio estetinio potencialo teritorijose V2H2 (AIV) ir V2H1 (BIII) numatoma 
zona, kurioje didesnių, nei 500 kW įrengtosios galios SE plėtra leidžiama atlikus papildomus 
tyrimus ir gavus atsakingų institucijų pritarimus (plačiau žr. Error! Reference source not 
found.). Į šią zoną taip pat įtraukiamos saugomų ir Natura 2000 teritorijų aplinkoje 1 km 
atstumu esančios teritorijos (išskyrus teritorijas, kurios patenka į Vidurio Žemaitijos kalvyno 
teritoriją ar teritorijas, kuriose plėtra negalima); 

• Likusios SE plėtros teritorijos, kuriose plėtra galima pagal galiojančius įstatymus. 

Pagal šią metodiką suformuotos šešios VE plėtros zonos su skirtingais VE plėtros reikalavimais ir 
papildomomis sąlygomis (V-1, V-2.1, V-2.2, V-3,1, V-3.2, V-4). SE plėtrai suformuotos trys zonos (S-
1, S-2, S-3). 

V-1 – V-4 zonose vėjo elektrinių plėtra galima, tačiau zonose numatytas vėjo elektrinių statybos 
arealų diferencijavimas pagal aukštį, atsižvelgiant į atstumus iki nustatyta tvarka įsteigtų saugomų 
teritorijų, kultūros paveldo objektų bei vertingiausių Lietuvos kraštovaizdžio panoramų apžvalgos 
taškų. Siekiant maksimaliai apsaugoti rajono kultūrinį ir gamtinį kraštovaizdį, vadovaujantis Aplinkos 
ministerijos patvirtinta Vizualinės taršos gamtiniams kraštovaizdžio kompleksams ir objektams 
nustatymo metodika, tolimesniu nei 1 km atstumu nuo piliakalnių ir dvarų, panoraminių apžvalgos 
taškų ir saugomų teritorijų yra nustatytos vėjo elektrinių plėtros zonos su vėjo elektrinių aukščių 
diferenciacijos reikalavimais (priklausomai nuo atstumų iki KPO, panoraminių apžvalgos taškų ir 
saugomų teritorijų). Aplink piliakalnius ir dvarus taip pat yra suformuotos 1 km buferinės zonos 
vizualinei KPO apsaugai, nesiūloma nei saulės šviesos energijos, nei vėjo elektrinių plėtra. 

S-1 zonoje galima tik mažesnių nei 500 kW įrengtosios galios SE plėtra, kadangi tai – Vidurio Žemaičių 
kalvyno teritorija, kuri yra priskirta ypač saugomo šalies vizualinio estetinio potencialo arealui. 
Vadovaujamasi Lietuvos Respublikos teritorijos bendruoju planu, patvirtintu 2021 m. rugsėjo 29 d. 
Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 789 „Dėl Lietuvos Respublikos teritorijos bendrojo 
plano patvirtinimo“, kuriame nurodyta, kad tokio tipo teritorijose taikomi vizualinės apsaugos 
reikalavimai - neplanuoti saulės šviesos energijos elektrinių didesnių kaip 500 kW įrengtosios galios 
bei vėjo elektrinių statybos, išskyrus iki 25 metrų aukščio (matuojant iki aukščiausio konstrukcijų 
taško) vėjo elektrinę statomą sodyboje ar prie esamų ūkinių pastatų. 

S-2 zonoje SE plėtra galima, tačiau kadangi šios plėtros teritorijos sutampa su ypač ir vidutiniškai 
raiškios vertikaliosios sąskaidos atvirų ir pusiau atvirų erdvių (V2H2 (AIV)) ir ypač raiškios ir vidutinės 
vertikaliosios sąskaidos pusiau uždarų ir uždarų erdvių (V2H1 (BIII)) kraštovaizdžio teritorijomis, 
būtina sąlyga dėl vizualinio poveikio vertinimo (kultūros, gamtos paveldo objektams, jų teritorijoms, 
kraštovaizdžiui) su SE masyvų vizualizacija iš aplinkinėse kultūros paveldo objektų teritorijose 
esančių, kitais teritorijų planavimo dokumentais ir/ar kitais planais numatomų regyklų, apžvalgos 
vietų. 

Konkretizuojant specialiojo plano sprendinius, VE ir SE plėtros zonos nėra formuojamos savivaldybės 
dalies vietovės lygmens (Šilalės miesto, Pajūrio, Upynos, Kvėdarnos, Laukuvos bei Kaltinėnų 
miestelių) bendraisiais planais suplanuotose teritorijose: numatoma, kad jose VE plėtra negalima 
(išskyrus LR Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo nustatytais atvejais, kuomet įrengiamos 
mažesnės kaip 30 kW įrengtosios galios VE, neviršijančios teisės aktuose nustatyto triukšmo lygio), 
o SE plėtra galima esamose ir planuojamose pramonės ir inžinerinės infrastruktūros objektų 
teritorijose. 

Formuojamos konkrečios plėtros teritorijos, kurios išlieka priskirtos tam tikrai zonai su jai 
suformuotomis plėtros sąlygomis (žr. skyrių Error! Reference source not found. Saulės šviesos 
energijos ir vėjo elektrinių plėtros reikalavimai). 
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3.2 Teritorijų planavimo dokumentų registre įregistruotų specialiųjų 
planų integravimas 

Į SP integruojami tie patvirtintų saulės ir vėjo energetikos specialiųjų planų sprendiniai, kurie 
patenka į suformuotas AIE plėtros zonas (žr. konkretizuotų sprendinių brėžinį, Priedas Nr. 1). Iš 
suplanuotų 32 vėjo elektrinių 18 patenka į teritorijas, kuriose VE plėtra negalima, todėl šie 
sprendiniai atmetami. 

 

Pav. 6 Patvirtintų saulės ir vėjo energetikos specialiųjų planų sprendinių integravimo statutas 
Šaltinis: Sudaryta Rengėjų. 

Lentelėje žemiau pateikiama informacija apie kiekvieną SP rengimo metu galiojantį saulės ir vėjo 
energetikos specialųjį planą ir jo integravimo į SP statusą. 

Lentelė Nr. 1: AIE specialiųjų planų integracija į SP 

TPD pavadinimas Statusas  

Vėjo jėgainių išdėstymo ir teritorijos ribų nustatymo, 
Šilalės rajono savivaldybės Traksėdžio seniūnijos, 
Laukuvos seniūnijos ir Šilalės kaimiškosios seniūnijos 
teritorijoje, specialiojo plano, 2010-11-04, T00037458 

Pilnai atmetami sprendiniai teritorijose 
Nr.* 1, 2. 

Dalinai atmetami sprendiniai teritorijose 
Nr.* 3, 4, 5, 7. 

Pilnai integruojami sprendiniai 
teritorijoje Nr.* 6. 

*Pagal galiojančio SP sprendinių brėžinio 
informaciją (teritorijų Nr. žiūrėti 
brėžinyje (brėžinio žymuo 74-SP-3.3.)). 

Esamos VE 
Integruoti sprendiniai 
Integruotos VE 
Atmesti sprendiniai 
Atmestos VE 

Esamos VE 
Integruoti sprendiniai 
Integruotos VE 
Atmesti sprendiniai 
Atmestos VE 

Esamos VE 
Integruoti sprendiniai 
Integruotos VE 
Atmesti sprendiniai 
Atmestos VE 

Esamos VE 
Integruoti sprendiniai 
Integruotos VE 
Atmesti sprendiniai 
Atmestos VE 

Vėjo elektrinių plėtra draudžiama 
Lietuvos kariuomenės vado 2016-02-15 

įsakymu Nr. V-217 

Vidurio Žemaitijos kalvynas 
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Vėjo jėgainių išdėstymo ir teritorijos ribų nustatymo 
Šilalės rajono savivaldybės Traksėdžio seniūnijos, 
Laukuvos seniūnijos ir Šilalės kaimiškosios seniūnijos 
teritorijoje specialiojo plano koregavimo, numatant 
praplėsti vėjo jėgainių statybos teritoriją į sklypus, 
esančius Šilalės r., sav., Laukuvos sen., Mėčių k., 
2019-12-05, T00084121, T00084129 

Koreguoti sprendiniai (praplėsta VE 
statybos teritorija) atmetami pilna 
apimtimi. 

Vėjo jėgainių išdėstymo ir teritorijos ribų nustatymo 
Šilalės rajono savivaldybėje Kaltinėnų seniūnijoje, 
Rėzgalių kaime specialiojo plano, 2020-02-13, 
T00084401 

Sprendiniai pilnai integruojami. 

Vėjo jėgainių išdėstymo ir teritorijos ribų nustatymo, 
Šilalės rajono savivaldybės teritorijoje, Bijotų 
seniūnijoje, Tūjainių kaime, specialiojo plano, 2011-
08-12, T00037031 

Sprendiniai įgyvendinti. 

Saulės jėgainių statybos plėtros teritorijų specialiojo 
plano rengimo Šilalės rajono savivaldybės Pajūrio 
seniūnijos teritorijoje, 2019-07-16, T00083633 

Sprendiniai pilnai integruojami. 

3.3 Bendrųjų saulės ir vėjo jėgainių įtakos gamtinei ir gyvenamajai 
aplinkai sumažinti kompensacinių priemonių aprašymas 

Saulės ir vėjo jėgainių poveikio aplinkai kompensacinių priemonių būtinybė ir pobūdis nustatomi 
planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo ir poveikio visuomenės sveikatos vertinimo 
metu pagal šiuos procesus reglamentuojančių įstatymų reikalavimus bei šiame SP numatytais 
atvejais - vykdant papildomą vertinimą kraštovaizdžiui vizualiniu aspektu aukštesniems ir 
galingesniems nei nurodyta SP įrenginiams. Toliau pateikiamas bendrinis poveikio sumažinimo ir 
kompensavimo priemonių rinkinys, kuris turi būti konkretizuojamas atlikus aukščiau įvardintus 
vertinimus. 

3.3.1 Galimų plano įgyvendinimo pasekmių visuomenės sveikatai sumažinimo, 
kompensavimo priemonės 

Vėjo elektrinės 

Triukšmas. Vadovaujantis higienos norma HN 33:2011 „Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose 
ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje“ vėjo elektrinių triukšmo lygis dienos periodu 
(06-18 val.) turi būti nedidesnis kaip 55 dBA, vakaro - 50 dBA ir nakties - 45 dBA. Rengiant VE parkų 
specialiuosius ar detaliuosius planus turi būti atliekama PŪV triukšmo lygio prognozė, įvertinant 
jautrias triukšmo poveikiui zonas. 

Šešėliavimas. Nors šešėliavimo poveikio vertinimui Lietuvoje higienos normų nėra, vėjo elektrinių 
metamas šešėlis ir besisukančių sparnų keliamas šviesos mirgėjimas gali pabloginti visuomenės 
sveikatą. Rekomenduojama rengiant VE parkų specialiuosius ar detaliuosius planus taip pat 
atliekama PŪV šešėliavimo modeliavimą ir remiantis modeliavimo rezultatais bei moksliniais 
straipsniais ar tyrimais parinkti šešėliavimo mažinimo priemones pagal poreikį – pvz. intensyviausios 
saulės metu stabdyti VE veiklą ir sumažinti šešėlių mirgėjimą gyvenamosiose teritorijose, naudoti 
šešėliavimo mažinimo kompiuterines programas, sensorius VE darbo optimizavimui ir kt. 

Infragarsas. Infragarso poveikio vertinimui Lietuvoje higienos normų taip pat nėra, o užsienyje 
atlikti matavimai parodė, kad VE sukeliami garsai yra gerokai žemesni nei žmogaus girdimo 
diapazono slenksčio riba, todėl nesukelia neigiamo poveikio sveikatai (Donata Kurpas, Bozena 
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Mroczek, Beata Karakiewicz, Krzysztof Kassolik, Waldemar Andrzejewski. Health impact of wind 
farms Annals of Agricultural and Environmental Medicine 2013, Vol 20,No. 3). 

Elektromagnetiniai laukai. Vadovaujantis higienos norma HN 104:2011 „Gyventojų sauga nuo 
elektros oro linijų sukuriamų elektrinių laukų“ elektrinio lauko stipriai ir jų poveikio žmogui trukmė 
turi būti ne didesni kaip gyvenamųjų ir visuomeninės paskirties pastatų viduje − 0,5 kV/m ir buvimo 
trukmė neribojama; gyvenamojoje aplinkoje − 1 kV/m ir buvimo trukmė neribojama. Remiantis 
elektromagnetinių laukų tyrimų, atliktų Kanadoje įrengtame VE parke, rezultatais (McCallum LC, 
Whitfield Aslund ML, Knopper LD, Ferguson GM, Ollson CA. Measuring electromagnetic fields (EMF) 
around wind turbines in Canada: is there a human health concerns? Enironmental Health. 
2014:13:9), elektromagnetiniai laukai išmatuoti šalia VE buvo daug mažesni nei esamų higienos 
normų nustatyti ribiniai dydžiai ir įtakos sveikatai neturėtų turėti. 

Saulės šviesos energijos elektrinės 

Saulės energija nekelia jokios taršos, neturi poveikio aplinkai ir yra ekologiška.  Išgaunant saulės 
energiją SE pagalba neatsiranda jokių šalutinių produktų, tokių kaip anglies dioksidas ar kiti teršalai, 
galintys sukelti kenksmingą poveikį atmosferai.  SE įrengimas ir gamyba yra susiję su kai kuriais į 
aplinką išmetamais teršalais, todėl poveikis visuomenės sveikatai galimas tik šiuo aspektu.  

Siekiant sumažinti SE gamybos ir įrengimo metu daromą poveikį, tikslinga yra siekti ilgesnio SE 
modulių tarnavimo laiko bei kenksmingų medžiagų emisijų mažinimo utilizuojant arba perdirbant SE 
modulius. 

Numatomas saulės fotoelektrinių modulių tarnavimo laikas yra apie 30 metų. Kai kurie šaltiniai 
teigia, jog aktyvinio sluoksnio patalpinimas tarp dviejų stiklų (technologija stiklas-stiklas), gali 
prailginti saulės modulio tarnavimo laiką iki 40 metų. Taip pat yra nustatyta, jog toks sprendimas 
saugo modulius nuo mechaninio poveikio ir celių trūkinėjimo. Išlieka aktualus ir labai svarbus 
aplinkosaugos aspektu klausimas kaip su saulės moduliais reikės daryti po 30 – 40 metų. Draugiško 
aplinkai energijos šaltinio išmetimas prieštarautų bendrai koncepcijai, todėl svarbu siekti, kad per 
modulių susidėvėjimo laikotarpį Lietuvoje atsiras kenksmingų medžiagų emisijos normų ir standartų 
besilaikančios gamyklos, kurios supirks ir perdirbs susidėvėjusius saulės modulius arba tiesiog saugiai 
juos utilizuos, pasiliekant sau vertingus cheminius junginius. 

3.3.2 Galimų plano įgyvendinimo pasekmių biologinei įvairovei sumažinimo, kompensavimo 
priemonės 

Vėjo elektrinės 

Poveikis biologinei įvairovei. Užtikrinti Saugomų rūšių informacinėje sistemoje (SRIS) registruotų 
ir (ar) PŪV PAV metu nustatytų saugomų rūšių radaviečių ir augaviečių apsaugą nuo sunaikinimo arba 
pažeidimo – įgyvendinant projektus pagal specialiojo plano sprendinius vadovautis SRIS ir (ar) PŪV 
PAV duomenimis, atitinkamai neplanuoti plėtros, statybos darbų ir neatlikti kitų veiksmų, galinčių 
pakenkti esamoms radavietėms ir augavietėms. 

Poveikis paukščiams. VE neplanuojamos vidutiniškai ir labai jautriose teritorijose. Mažai jautriose 
teritorijose poveikis paukščiams gali būti mažinamas dažant VE mentes ir bokštus tam tikrais būdais, 
kurie parenkami priklausomai nuo jautrios rūšies tipo, buveinių ir kt. Galimos poveikio mažinimo 
priemonės: 

● VE parinkimas su rotoriaus mentės apatinėje pozicijoje atstumu iki žemės ne mažesniu, nei 
80 m; 

● stabdyti VE veiklą paukščius pritraukiančių žemės ūkio darbų metu, jei tokie darbai vykdomi 
500 metrų atstumu nuo VE; 

● šalinti VE aplinkoje objektus, kurie skatina paukščių lankymąsi VE aplinkoje (pavieniai 
medžiai, krūmai, šiaudų ritiniai ir pan.); 

● ant VE diegti paukščių atpažinimo ir VE stabdymo įrangą; 
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● didinti VE matomumą paukščiams dažant VE mentes skersai, UV atspindinčiais ryškiais 
dažais, pvz. baltai-raudonais dryžiais*. 

* Ši priemonė gali būti taikoma tik VE poveikio aplinkai vertinimo metu nustačius, kad jos teigiamas 
efektas paukščių apsaugai bus neabejotinas ir konkrečioje vietoje reikšmingai nepadidins vizualinės 
kraštovaizdžio taršos ir neprieštaraus 3.3.3 skyriuje numatytoms priemonėms poveikiui kraštovaizdžiui 
mažinti. 

Poveikis šikšnosparniams. VE neplanuojamos vidutiniškai ir labai jautriose teritorijose. Mažai 
jautriose teritorijose poveikis gali būti mažinamas: 

● parenkant VE su rotoriaus mentės apatinėje pozicijoje atstumu iki žemės ne mažesniu, nei 
80 m; 

● ant VE diegiant šikšnosparnių atpažinimo ir VE stabdymo įrangą; 
● formuojant VE ramybės laikotarpius jautriausiu šikšnosparniams paros metu (nuo saulėlydžio 

iki saulėtekio esant mažam vėjo greičiui rugpjūčio - spalio mėnesiais). 

Saulės šviesos energijos elektrinės 

Biologinei įvairovei. Kadangi SE plėtros teritorijos, tai pagrinde žemės ūkio paskirties žemės plotai, 
kuriuose biologinė įvairovė menka, žymesnio poveikio biologinei įvairovei nenumatoma. 
Teritorijose, kurios sutampa su gamtinio karkaso teritorijomis, siekiant sumažinti poveikį biologinei 
įvairovei rekomenduojamas tvorų apželdinimas, apsauginės želdinių juostos ir kitos priemonės, 
formuojančios saugius migracijos koridorius. Tam, kad būtų užtikrinta Saugomų rūšių informacinėje 
sistemoje (SRIS) registruotų ir (ar) PŪV PAV metu nustatytų saugomų rūšių radaviečių ir augaviečių 
apsauga nuo sunaikinimo arba pažeidimo – įgyvendinant projektus pagal specialiojo plano 
sprendinius vadovautis SRIS ir (ar) PŪV PAV duomenimis, atitinkamai neplanuoti plėtros, statybos 
darbų ir neatlikti kitų veiksmų, galinčių pakenkti esamoms radavietėms ir augavietėms. 

3.3.3 Galimų plano įgyvendinimo pasekmių kraštovaizdžiui ir gamtinei aplikai sumažinimo, 
kompensavimo priemonės 

LR teisės aktai vizualinio poveikio dydžio (masto) nereglamentuoja. Vizualinio poveikio 
kraštovaizdžiui efektas kiekybiškai negali būti išmatuotas ar apskaičiuotas, todėl poveikio mažinimo 
priemonės yra ribotos ir subjektyvios. 

Vėjo elektrinės 

Kraštovaizdis. Didžiausias galimas VE įrengimo planuojamoje teritorijoje poveikis kraštovaizdžiui 
yra vizualinis poveikis. VE vizualinės įtakos zonų intervalai dažniausiai gali kisti priklausomai nuo 
vietos reljefo, miško masyvų išsidėstymo, pačių elektrinių vizualinių - erdvinių parametrų, kitų 
antropogeninės ir gamtinės aplinkos elementų. SP koncepcijos alternatyvose jautriose 
kraštovaizdžio aspektu teritorijose numatoma atlikti vizualinio poveikio vertinimą (kultūros, gamtos 
paveldo objektams bei kraštovaizdžiui) su vėjo ir saulės šviesos energijos elektrinių masyvų 
vizualizacija iš aplinkinėse teritorijose esančių, taip pat kitais teritorijų planavimo dokumentais 
ir/ar kitais planais numatomų regyklų, apžvalgos vietų. Remiantis vertinimo rezultatais VE parkai 
formuotini taip, kad būtų užtikrintas efektyvus darbas, o VE sudarytų tam tikrą kompoziciją 
kraštovaizdyje bei būtų maksimaliai sumažintas vėjo elektrinių poveikis gretimoms teritorijoms. 

Siekiant sumažinti įtaką kraštovaizdžiui, rekomenduojama vėjo elektrinių konstrukcijas dažyti 
šviesiomis dangaus fonui  artimomis spalvomis. Speciali dažų sudėtis leis išvengti konstrukcijų 
blizgėjimo ir atspindžių susidarymo. VE konstrukcijos dažnu atveju ir taip būna nudažytos šviesia 
spalva, o atskiri gamintojų taikomi spalviniai sprendimai pritaiko objektą prie dangaus ir gamtos 
fono.  

Vadovaujantis J. Abromo disertacijoje „Vėjo elektrinių vizualinio poveikio kraštovaizdžiui 
vertinimas“ pateikiamais duomenimis galima teigti, jog vizualinis kontrastas su kaimo kraštovaizdžiu 
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gali būti ir teigiamas: dažniausia iš žalios į pilką spalvą pereinantis vėjo jėgainės bokštas gali 
vizualiai derėti su žalia kaimo agrarine aplinka. 

Kitos priemonės – kaip reljefo formų pakeitimas, naujų želdinių plotų įrengimas ir pan. itin 
saugomame kraštovaizdyje neplanuojamas ir nerekomenduojamas, nes tokių sprendinių 
įgyvendinimo pasekmės esamam kraštovaizdžiui būtų daug didesnės nei papildomų VE atsiradimas 
horizonte. 

Dirvožemio erozija, reljefo formos ardymas. Vėjo energija pasižymi tuo, kad ji yra išsklaidyta, o 
jai sukaupti reikalingas tam tikras kiekis jėgainių, išdėstytų dideliame žemės plote. Apytiksliai 
apskaičiuota, kad vėjo jėgainės 1 MW galios įrengimui reikalingas nuo 0,08 iki 0,13 km2 plotas. Gali 
pasitaikyti, kad vėjo jėgainių statyba gali sukelti dirvožemio eroziją. Šios problemos galima išvengti 
statybos projektavimo pradžioje skiriant pakankamą dėmesį dirvožemio apsaugai ir erozijos 
reguliavimo priemonėms: tai kuo mažesnis kelių skaičius vėjo jėgainės statybos metu, natūralių 
žemės kontūrų išlaikymas, suardytas žemės kuo skubesnis atstatymas. 

Saulės šviesos energijos elektrinės 

Kraštovaizdis. SE nėra aukštuminiai statiniai, todėl jų poveikis kraštovaizdžiui yra ne toks stiprus, 
kaip VE įrenginių statybos atveju. Siekiant sumažinti poveikį kraštovaizdžiui jautriose teritorijose 
vietos SE parkams parenkamos atlikus vizualinio poveikio vertinimą (kultūros, gamtos paveldo 
objektams bei kraštovaizdžiui) su vėjo ir saulės šviesos energijos elektrinių masyvų vizualizacija iš 
aplinkinėse teritorijose esančių, taip pat kitais teritorijų planavimo dokumentais ir/ar kitais planais 
numatomų regyklų, apžvalgos vietų. 

SE parkų vietos turi būti parenkamos taip, kad SE būtų “paslepiamos” už reljefo nelygumų, medžių 
masyvų urbanizuotų teritorijų ir pan. SE poveikis kraštovaizdžiui gali būti kompensuojamas tokiomis 
kompensacinėmis priemonėmis, kaip tvorų apželdinimas, apsauginės želdinių juostos ir kt. 

Želdinių plotų įrengimas kaip kompensacinė priemonė gali būti taikomas SE parkams užstoti, kai 
želdiniai įrengiami taip, kad nesumažintų ir neužstotų saulės, reikalingos energijai generuoti. Tokia 
priemonė gali būti taikoma iš šiaurinės saulės elektrinės parko pusės, formuojant “uždangą” nuo 
apžvalgos vietų ar trasų.  

3.4 Teritorijų rezervavimo atsinaujinančių išteklių energetikos 
įrenginių plėtrai, servitutų nustatymo bendrieji nuostatai 

Žemė visuomenės poreikiams iš privačios žemės savininkų gali būti paimama, privačios žemės 
nuomos ir panaudos sutartys prieš terminą nutraukiamos arba tam tikslui valstybinės žemės nuomos 
ir panaudos sutartys prieš terminą nutraukiamos tik išimtiniais atvejais Nacionalinės žemės tarnybos 
vadovo sprendimu pagal valstybės institucijos ar savivaldybės tarybos prašymą, kai ši žemė pagal 
specialiojo teritorijų planavimo dokumentus ar vietovės lygmens kompleksinio teritorijų planavimo 
dokumentus, parengtus Teritorijų planavimo įstatymo nustatyta tvarka, tenkinant viešąjį interesą 
reikalinga aukštos įtampos elektros linijoms tiesti, taip pat jiems eksploatuoti reikalingiems 
visuomenės reikmėms skirtiems inžineriniams statiniams ir kt. LR Žemės įstatymo VIII skyriaus 45 
straipsnyje įvardintas atvejais. 

Žemės servitutai nustatomi Civilinio kodekso nustatytais pagrindais. Servitutų nustatymo 
administraciniu aktu pagal patvirtintų teritorijų planavimo dokumentų ar žemės valdos projektų 
sprendinius valstybinės žemės, savivaldybių ar privačios žemės sklypams atvejai ir tvarka apibrėžta 
LR Žemės įstatymo IV skyriaus 23 straipsnyje, taip pat servituto nustatymo pagrindus ir momentus 
nustato Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas (žr. Ketvirtoji knyga. Daiktinė teisė).  

Siekiant užtikrinti visuomenės poreikius teritorijos gali būti rezervuojamos arba nustatomi 
servitutai: 
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1. komunikaciniams koridoriams nuo saulės ir vėjo jėgainių teritorijų iki galimų prijungimo 
vietų; 

2. inžineriniams statiniams saulės šviesos energijos, vėjo elektrinių įrengimui, pajungimui iki 
esamų tinklų, transformatorių pastočių ir t.t.  

Kadangi šio SP apimtyje nustatomos zonos AIE plėtrai, konkretūs objektai nėra planuojami (išskyrus 
galiojančių vietovės lygmens specialiųjų planų aktualius sprendinius), teritorijos komunikaciniams 
koridoriams, objektams šiuo specialiuoju planu nėra rezervuojamos, servitutai nenustatomi. Tai turi 
būti atliekama rengiant žemesnio lygmens teritorijų planavimo dokumentus, tikslinami techninio 
projektavimo metu. 

3.5 Teritorijos, kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo 
sąlygos 

3.5.1 Inžinerinės infrastruktūros statinių, teritorijų apsaugos zonos 

Inžinerinės infrastruktūros statinių ir teritorijų apsaugos zonos ir jose taikomos specialiosios žemės 
naudojimo sąlygos nustatomos vadovaujantis Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo 
sąlygų įstatymu Nr. XIII-2166 (galiojanti suvestinė redakcija nuo 2021-12-01) ir planavimo sąlygose 
nurodytais reikalavimais. 

Specialiosios žemės naudojimo sąlygos karinio aerodromo ir civilinio aerodromo apsaugos 
zonose 

Aerodromų apsaugos zonų nustatymą reglamentuoja Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo 
III skyriaus pirmasis skirsnis. Nesuderinus su viešąja įstaiga Transporto kompetencijų agentūra (toliau 
– Transporto kompetencijų agentūra) ir (ar) Lietuvos kariuomenės vadu Vyriausybės patvirtintame 
Aviacijai galinčių kliudyti statinių statybos, rekonstravimo, įrenginių įrengimo ir želdinių sodinimo 
(įveisimo) derinimo tvarkos apraše nustatyta tvarka, toliau nurodytose aerodromo apsaugos zonose 
draudžiama: 

1) apsaugos zonose A ir B – statyti ir (ar) rekonstruoti statinius ir įrengti įrenginius, 
nepriklausomai nuo jų aukščio; 

2) apsaugos zonoje C – statyti ir (ar) rekonstruoti statinius ir įrengti įrenginius, kurių aukštis 
aerodromo žemiausio KTT slenksčio altitudės atžvilgiu yra 20 metrų ir didesnis; 

3) apsaugos zonoje D – statyti ir (ar) rekonstruoti statinius ir įrengti įrenginius, kurių aukštis 
aerodromo žemiausio KTT slenksčio altitudės atžvilgiu yra 45 metrai ir didesnis; 

4) apsaugos zonoje E – statyti ir (ar) rekonstruoti statinius ir įrengti įrenginius, kurių aukštis 
aerodromo žemiausio KTT slenksčio altitudės atžvilgiu yra 100 metrų ir didesnis; 

5) apsaugos zonose A, B ir C – sodinti želdinius (išskyrus žolinius augalus), įveisti miškus, parkus, 
medelynus, pramoninius sodus; 

6) apsaugos zonose A, B, C, D ir E – tiesti elektros tinklus ir (ar) elektroninių ryšių infrastruktūros 
linijas (išskyrus požemines), statyti statinius ir įrengti įrenginius, kurie skleidžia radijo ir 
elektromagnetines bangas, spinduliuoja ar atspindi šviesą, keldami pavojų orlaivių skrydžių 
saugai, ir gali turėti neigiamą įtaką aviacijos ryšių, navigacijos ir stebėjimo sistemų veiklai, 
taip pat dėl kurių veiklos blogėja matomumas, statyti ar rekonstruoti fermas, sąvartynus ir 
kitus statinius, apie kuriuos telksis paukščiai ir laukiniai gyvūnai. 

Bendrieji reikalavimai įgyvendinant specialiojo plano sprendinius: 

• Rengiant ir įgyvendinant žemesnio lygmens teritorijų planavimo dokumentus vadovautis 
aviacijai galinčių kliudyti statinių statybos bei rekonstravimo ir įrenginių įrengimo derinimo 
tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. gegužės 29 d. nutarimu 
Nr. 625 „Dėl Aviacijai galinčių kliudyti statinių statybos bei rekonstravimo ir įrenginių 
įrengimo derinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“; 
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• Planuojant statyti 100 metrų ir aukštesnius statinius (vėjo jėgaines, skaičiuojant kartu su 
sparnuote iki aukščiausio jos galimo taško) vykdyti Civilinės aviacijos administracijos 
direktoriaus 2009-03-27 įsakymu Nr. 4R-72 patvirtintų Aukštų statinių ženklinimo taisyklių 
reikalavimus, o tokių statinių techninius (statybos) projektus iš anksto derinti su VšĮ 
Transporto kompetencijų agentūra; 

• Rengiant ir įgyvendinant žemesnio lygmens teritorijų planavimo dokumentus vykdyti 
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. gegužės 29 d. nutarimu Nr. 625 (Žin., 2012,64-
3237) patvirtinto Aviacijai galinčių kliudyti statinių statybos bei rekonstravimo ir įrenginių 
įrengimo derinimo tvarkos aprašo reikalavimus; 

• Projektuojant vėjo elektrines jėgaines ar jų parkus, planuojamas jų statybos vietas ir 
aukščius iš anksto derinti su Civilinės aviacijos administracija. 

Kelių apsaugos zonos 

Kelių apsaugos zonų nustatymą reglamentuoja Lietuvos Respublikos kelių įstatymas Nr. I-891 
(galiojanti suvestinė redakcija (2022-06-01 - 2022-12-31) ir Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų 
įstatymo III skyriaus antrasis skirsnis. Pagal šių įstatymų apibrėžimą kelio apsaugos zona – tai abipus 
kelio briaunų esanti žemės juosta, kurioje ribojama ūkinė veikla.  

Lentelė Nr. 2 Kelių apsaugos zonų dydžiai 

Kelių apsaugos zonos tipas Kelių apsaugos zonos dydis 

Magistralinių kelių apsaugos zona Po 70 metrų į abi puses nuo kelio briaunų 

Krašto kelių apsaugos zona Po 50 metrų į abi puses nuo kelio briaunų 

Rajoninių kelių apsaugos zona Po 20 metrų į abi puses nuo kelio briaunų 

Vietinės reikšmės I, II ir III kategorijos kelių apsaugos 
zona 

Po 10 metrų į abi puses nuo kelio briaunų 

Vietinės reikšmės IV kategorijos kelių apsaugos zona Po 3 metrus į abi puses nuo kelio briaunų 

Šaltinis: Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas Nr. XIII-2166 (galiojanti 
suvestinė redakcija nuo 2021-12-01) 

Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas draudžia statyti ir (ar) rekonstruoti pastatus (jeigu 
rekonstravimo metu didėja pastato išorės matmenys), kurie nesusiję su kelių transporto priemonių 
ir eismo dalyvių aptarnavimu, išskyrus atvejus, kai Teritorijų planavimo įstatyme, Statybos įstatyme 
ar Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro nustatyta tvarka yra gaunamas kelio savininko ar 
valdytojo pritarimą (derinimą) projektui ar numatomai veiklai.  

Lietuvos automobilių kelių direkcijos išduotos planavimo sąlygose nurodyta neplanuoti ir nestatyti 
statinių valstybinės reikšmės kelių apsaugos zonose, todėl tiek vėjo, tiek saulės šviesos energijos 
elektrinių plėtra valstybinės reikšmės kelių apsaugos zonose nenumatoma. 

Bendrieji reikalavimai įgyvendinant specialiojo plano sprendinius: 

• Inžinerinių komunikacijų tinklai turi būti planuojami už valstybinės reikšmės kelių juostų 
ribų ne arčiau kaip 3 metrai nuo kelių pylimų padų, iškasų ar kelių griovių išorinių kraštų; 

• Vėjo jėgainių vietos nuo valstybinės reikšmės kelių briaunų turi būti parenkamos atstumu ne 
mažesniu nei jėgainės konstrukcijos aukštis (įvertinant stiebo aukštį ir mentės ilgį); 

• Privažiavimo keliai prie planuojamų objektų turi būti numatomi tik iš vietinės reikšmės kelių 
(gatvių) naudojant valstybinės reikšmės keliuose jau esamas, teisėtai įrengtas, sankryžas 
(nuovažas); naujų nuovažų nuo valstybinės reikšmės kelių neplanuoti; 

• Valstybinės reikšmės kelių apsaugos zonose negali būti planuojama ir įrengiama atvirų 
vandens telkinių, vizualios reklamos. 
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Geležinkelio kelių ir jų įrenginių, geležinkelio želdinių apsaugos zonos 

Šilalės rajono teritorijoje nėra geležinkelio infrastruktūros, todėl šios srities apsaugos zonos 
planuojamoje teritorijoje nenustatomos. 

Elektros tinklų apsaugos zonos 

Elektros tinklų apsaugos zonų nustatymą reglamentuoja Lietuvos Respublikos elektros energetikos 
įstatymas Nr. VIII-1881 (aktuali suvestinė redakcija 2022-06-01 - 2022-06-30) ir Lietuvos Respublikos 
specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo III skyriaus ketvirtasis skirsnis. 

Lentelė Nr. 3 Elektros tinklų apsaugos zonų dydžiai 

Elektros tinklų apsaugos zonos tipas Elektros tinklų apsaugos zonos dydis 

Oro linijos apsaugos zona 
Išilgai oro linijos esanti žemės juosta, kurios ribos nustatomos matuojant horizontalų atstumą į 
abi puses nuo kraštinių oro linijos laidų, ir oro erdvė virš šios juostos 

− iki 1 kV įtampos oro linijoms Po 2 metrus 

− 6 ir 10 kV įtampos oro linijoms Po 10 metrų 

− 35 kV įtampos oro linijoms Po 15 metrų 

− 110 kV įtampos oro linijoms Po 20 metrų 

− 330 ir 400 kV įtampos oro linijoms Po 30 metrų 

− 750 kV įtampos oro linijoms Po 40 metrų 

Oro kabelių linijos apsaugos zona Po 2 metrus į abi puses nuo kraštinių 
kabelių, ir oro erdvė virš šios juostos 

Požeminių kabelių linijos apsaugos zona Po 1 metrą į abi puses nuo šios linijos, 
vanduo virš jos ir žemė po šia juosta 

Oro linijos apsaugos zona ir oro kabelių linijos apsaugos 
zona išilgai šių linijų ir kabelių sankirtos su vandens 
telkiniais (upėmis, kanalais, ežerais ir kitais vandens 
telkiniais) 

Oro erdvė virš vandens telkinių 
paviršiaus, matuojant horizontalų 
atstumą nuo kraštinių laidų ar kabelių: 
laivybiniams vandens telkiniams – 100 
metrų atstumu, nelaivybiniams vandens 
telkiniams – atstumais, nustatytais 
aukščiau nurodytais atvejais 

Povandeninių kabelių linijų apsaugos zona Žemės (dugno) juosta išilgai 
povandeninės kabelių linijos, kurios ribos 
yra po 100 metrų į abi puses nuo šios 
linijos kabelių inžinerinio statinio išorinių 
ribų (jeigu kabelių inžinerinio statinio 
nėra, – nuo šios linijos kraštinių kabelių), 
ir vanduo virš šios juostos 

Transformatorių pastotės, skirstyklos, srovės keitimo 
stoties apsaugos zona 

Sutampa su transformatorių pastotės, 
skirstyklos ir srovės keitimo stoties 
statiniais ir įrenginiais užstatyta teritorija 
ir oro erdve virš jos. Uždarų 
transformatorių pastočių apsaugos zonos 
nenustatomos 

Transformatorinės ar skirstomojo punkto apsaugos 
zona 

5 metrų pločio žemės juosta aplink 
transformatorinę ar skirstomąjį punktą ir 
oro erdvė virš šios juostos. Integruotų į 
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pastatą transformatorinių apsaugos zonos 
nenustatomos 

Šaltinis: Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas Nr. XIII-2166 (galiojanti 
suvestinė redakcija nuo 2021-12-01 

Elektros tinklų apsaugos zonose draudžiama: 

1) statyti gyvenamosios, kultūros, mokslo, gydymo, maitinimo, paslaugų, prekybos, 
administracinės, viešbučių, transporto, sporto paskirties pastatus 110 kV ir aukštesnės 
įtampos oro linijų apsaugos zonose; 

2) statyti ir (ar) įrengti stadionus, sporto, žaidimų aikšteles, turgavietes, pavojingų medžiagų 
talpyklas ir saugyklas, sąvartynus, viešojo transporto stoteles; 

3) statyti ir (ar) įrengti visų rūšių transporto priemonių ir (ar) mechanizmų stovėjimo ir 
saugojimo aikšteles oro linijų apsaugos zonose; 

4) organizuoti renginius, susijusius su žmonių susibūrimu; 
5) gadinti, užtverti ar užversti kelius, skirtus privažiuoti prie elektros tinklų; 
6) laidyti aitvarus ir skraidymo aparatų sportinius modelius, skraidyti bet kokio tipo skraidymo 

aparatais žemiau kaip 30 metrų virš aukščiausio oro linijos laido, išskyrus elektros tinklų 
naudotojų naudojamus elektros tinklų priežiūrai skirtus skraidymo aparatus; 

7) stovėti visų rūšių transporto priemonėms ir (ar) mechanizmams po oro linijų laidais 330 kV 
ir aukštesnės įtampos oro linijų apsaugos zonose; 

8) barstyti iš lėktuvų ir kitų skraidymo aparatų trąšas ir chemikalus ant 35 kV ir aukštesnės 
įtampos oro linijų, transformatorių pastočių, skirstyklų ir srovės keitimo stočių; 

9) naudoti ugnį ir atlikti ugnies darbus, įrengti bei naudoti laužavietes, kepsnines, turistines 
virykles, laikinąsias lauko pirtis ir kitus atvirus arba uždarus ugnies šaltinius, taip pat bet 
kokius aukštos temperatūros, galinčius sukelti ugnį, įrenginius, išskyrus atvejį, nurodytą šio 
straipsnio 2 dalies 8 punkte; 

10) sandėliuoti bet kokias medžiagas, išskyrus skirtas elektros tinklų statybos darbams vykdyti. 

Elektros tinklų apsaugos zonose, Statybos įstatyme, Teritorijų planavimo įstatyme ar Lietuvos 
Respublikos energetikos ministro nustatyta tvarka negavus elektros tinklų savininko ar valdytojo 
pritarimo (derinimo) projektui ar numatomai veiklai, draudžiama: 

1) statyti statinius ir (ar) įrengti įrenginius, išskyrus statinius ir įrenginius, kurių statyba 
draudžiama pagal šio straipsnio 1 dalį; 

2) keisti pastato (patalpos, patalpų) ar inžinerinio statinio paskirtį; 
3) rekonstruoti, griauti statinius ar išardyti įrenginius; 
4) įrengti gyvūnų laikymo aikšteles, vielines užtvaras ir metalines tvoras; 
5) atlikti įvairius kasybos, dugno gilinimo, žemės kasimo (lyginimo), sprogdinimo, melioravimo, 

užtvindymo darbus; 
6) sodinti, auginti arba kirsti želdinius (išskyrus krūmus ir žolinius augalus); 
7) mechanizuotai laistyti žemės ūkio kultūras; 
8) naudoti ugnį ir atlikti ugnies darbus technologiniams procesams vykdyti; 
9) įrengti visų rūšių transporto priemonių ir kitų mechanizmų stovėjimo aikšteles požeminių 

kabelių linijų apsaugos zonose; 
10) dirbti smūginiais ir (ar) vibraciją sukeliančiais mechanizmais požeminių kabelių linijų 

apsaugos zonose; 
11) keisti žemės paviršiaus altitudes daugiau kaip 0,3 metro (kasti gruntą arba užpilti papildomą 

grunto sluoksnį) požeminių ir povandeninių kabelių linijų apsaugos zonose; 
12) nuleisti inkarus, plaukti su nuleistais inkarais ir kitais dugną siekiančiais įrankiais 

povandeninių kabelių linijų apsaugos zonose; 
13) įvažiuoti transporto priemonėms ir kitiems mechanizmams, kurių aukštis su kroviniu arba be 

jo yra daugiau kaip 4,5 metro nuo kelio (žemės) paviršiaus oro linijų ir oro kabelių linijų 
apsaugos zonoje. 
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Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas nedraudžia elektros tinklų apsaugos zonose įrengti 
vėjo ir saulės šviesos energijos elektrinių, jei Statybos įstatyme, Teritorijų planavimo įstatyme ar 
Lietuvos Respublikos energetikos ministro nustatyta tvarka yra gaunamas elektros tinklų savininko 
ar valdytojo pritarimo (derinimo) projektui ar numatomai veiklai. 

Bendrieji reikalavimai įgyvendinant specialiojo plano sprendinius: 

• Esamų elektros tinklų apsaugos zonose turi būti nustatomi servitutai apsaugos zonų ribose 
pagal Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymo Nr. VIII-1881 nuostatas; 

• Vėjo elektrinių prijungimas turi būti planuojamas ir vykdomas vadovaujantis Vėjo elektrinių 
prijungimo prie elektros tinklų techninėmis taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos 
energetikos ministro 2016 m. kovo 25 d. įsakymu Nr. 1-99 „Dėl Vėjo elektrinių prijungimo 
prie elektros tinklų techninių taisyklių patvirtinimo“; 

• Siekiant užtikrinti trečiųjų šalių interesus, techninio projekto ruošimui būtina gauti 
prisijungimo sąlygas. 

Magistralinių dujotiekių ir naftotiekių (produktotiekių) apsaugos zonos 

Magistralinių dujotiekių ir naftotiekių (produktotiekių) apsaugos zonų nustatymą reglamentuoja 
Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo III skyriaus penktasis skirsnis. 

Lentelė Nr. 4 Magistralinių dujotiekių ir naftotiekių (produktotiekių) apsaugos zonų dydžiai 

Magistralinių dujotiekių ir naftotiekių 
(produktotiekių) apsaugos zonos tipas 

Magistralinių dujotiekių ir naftotiekių 
(produktotiekių) apsaugos zonos dydis 

Magistralinių dujotiekių ir naftotiekių (produktotiekių) 
vamzdyno apsaugos zona 

Išilgai vamzdyno trasos esanti žemės 
juosta, kurios ribos yra po 25 metrus į abi 
puses nuo vamzdyno ašies, virš šios 
juostos esanti oro erdvė, po šia juosta 
esanti žemė bei vanduo virš šio juostos ir 
po ja 

Apsaugos zona talpyklos kondensatui laikyti ir dujoms 
iš jo pašalinti 

50 metrų pločio žemės juosta aplink 
talpyklą, virš šios juostos esanti oro erdvė 
ir žemė po šia juosta 

Kitų magistralinių dujotiekių ir naftotiekių 
(produktotiekių) įrenginių ir statinių (stočių, uždarymo 
įtaisų, valymo ir diagnozavimo įtaisų paleidimo ir 
priėmimo kamerų, slėgio ribojimo mazgų) apsaugos 
zona 

Žemės juosta, kurios ribos yra 25 metrų 
atstumu aplink teritorijos, kurioje yra šie 
įrenginiai ar statiniai, aptvėrimą, virš šios 
juostos esanti oro erdvė ir žemė po šia 
juosta 

Šaltinis: Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas Nr. XIII-2166 (galiojanti 
suvestinė redakcija nuo 2021-12-01 

Vadovaujantis Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymu magistralinių dujotiekių ir naftotiekių 
(produktotiekių) apsaugos zonose vėjo ir saulės šviesos energijos elektrinių plėtra galima tik 
Statybos įstatyme, Teritorijų planavimo įstatyme ar energetikos ministro nustatyta tvarka gavus šių 
dujotiekių ir naftotiekių (produktotiekių) savininko ar valdytojo pritarimo (derinimo) projektui ar 
numatomai veiklai. 

Bendrieji reikalavimai įgyvendinant specialiojo plano sprendinius: 

• Esamų dujų tinklų apsaugos zonose turi būti nustatomi servitutai apsaugos zonų ribose pagal 
Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymo Nr. VIII-1881 nuostatas; 

• Siekiant užtikrinti trečiųjų šalių interesus, techninio projekto ruošimui būtina gauti 
prisijungimo sąlygas. 

Skirstomųjų dujotiekių apsaugos zonos 
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Skirstomųjų dujotiekių apsaugos zonų nustatymą reglamentuoja Lietuvos Respublikos specialiųjų 
žemės naudojimo sąlygų įstatymo III skyriaus šeštasis skirsnis. 

Lentelė Nr. 5 Skirstomųjų dujotiekių apsaugos zonų dydžiai 

Skirstomųjų dujotiekių apsaugos zonos tipas 
Skirstomųjų dujotiekių apsaugos zonos 
dydis 

Dujotiekių vamzdyno apsaugos zona 
Žemės juosta išilgai vamzdyno trasos, virš šios juostos esanti oro erdvė, žemė po šia juosta bei 
vanduo virš šios juostos ir po ja 

− ne didesnio kaip 5 barų slėgio dujotiekių 
vamzdynų apsaugos zona 

1 metras į abi puses nuo vamzdyno 
sienelės 

− didesnio kaip 5 barų, bet ne didesnio kaip 16 
barų slėgio dujotiekių vamzdynų apsaugos zona 

2 metrai į abi puses nuo vamzdyno 
sienelės 

Dujų slėgio reguliavimo įrenginių apsaugos zona 
Žemės juosta aplink šį įrenginį 

− dujų slėgio reguliavimo įrenginių (ne didesnio 
kaip 5 barų darbinio slėgio) apsaugos zona 

2 metrai aplink šį įrenginį, o jeigu šis 
įrenginys yra pastate, apsaugos zonos 
ribos yra 2 metrai aplink šį pastatą 

− dujų slėgio reguliavimo įrenginių (didesnio kaip 
5 barų darbinio slėgio, bet ne didesnio kaip 16 
barų darbinio slėgio) apsaugos zona 

7 metrai aplink šį įrenginį, o jeigu šis 
įrenginys yra pastate, apsaugos zonos 
ribos yra 7 metrai aplink šį pastatą 

Katodinės saugos įrenginių, esančių ne pastate, 
apsaugos zona 

2 metrų pločio žemės juosta aplink 
įrenginį 

SGD įrenginių apsaugos zona Apsaugos zonų dydžiai nustatyti 
Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų 
įstatymo 1 priede 

Šaltinis: Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas Nr. XIII-2166 (galiojanti 
suvestinė redakcija nuo 2021-12-01 

Vadovaujantis Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymu skirstomųjų dujotiekių apsaugos zonose 
vėjo ir saulės šviesos energijos elektrinių plėtra galima tik Statybos įstatyme, Teritorijų planavimo 
įstatyme ar energetikos ministro nustatyta tvarka gavus šių dujotiekių savininko ar valdytojo 
pritarimo (derinimo) projektui ar numatomai veiklai. 

Bendrieji reikalavimai įgyvendinant specialiojo plano sprendinius: 

• Esamų dujų tinklų apsaugos zonose turi būti nustatomi servitutai apsaugos zonų ribose pagal 
Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymo Nr. VIII-1881 nuostatas; 

• Siekiant užtikrinti trečiųjų šalių interesus, techninio projekto ruošimui būtina gauti 
prisijungimo sąlygas. 

Magistralinių dujotiekių vietovės klasių teritorijų apsaugos zonos 

Magistralinių dujotiekių apsaugos zonų nustatymą reglamentuoja Lietuvos Respublikos specialiųjų 
žemės naudojimo sąlygų įstatymo III skyriaus septintasis skirsnis. 

Lentelė Nr. 6 Magistralinių dujotiekių apsaugos zonų dydžiai 

Magistralinių dujotiekių apsaugos zonos tipas 
Magistralinių dujotiekių apsaugos zonos 
dydis 
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Magistralinių dujotiekių vietovės klasės teritorija Išilgai magistralinio dujotiekio vamzdyno 
trasos esanti žemės juosta, kurios ribos 
yra po 200 metrų į abi puses nuo 
vamzdyno ašies ir 200 metrų atstumu nuo 
kraštinių jo taškų 

Šaltinis: Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas Nr. XIII-2166 (galiojanti 
suvestinė redakcija nuo 2021-12-01 

Vadovaujantis Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymu magistralinių dujotiekių apsaugos 
zonose vėjo ir saulės šviesos energijos elektrinių plėtra galima tik Statybos įstatyme, Teritorijų 
planavimo įstatyme ar energetikos ministro nustatyta tvarka gavus šių dujotiekių savininko ar 
valdytojo pritarimo (derinimo) projektui ar numatomai veiklai. 

Bendrieji reikalavimai įgyvendinant specialiojo plano sprendinius: 

• Esamų dujų tinklų apsaugos zonose turi būti nustatomi servitutai apsaugos zonų ribose pagal 
Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymo Nr. VIII-1881 nuostatas; 

• Siekiant užtikrinti trečiųjų šalių interesus, techninio projekto ruošimui būtina gauti 
prisijungimo sąlygas. 

Naftos ir naftos produktų įrenginių, suskystintų naftos dujų įrenginių apsaugos zonos 

Šilalės rajono teritorijoje nėra naftos ir naftos produktų, suskystintų naftos dujų įrenginių ir 
infrastruktūros, todėl šios srities apsaugos zonos planuojamoje teritorijoje nenustatomos. 

Vandens tiekimo ir nuotekų, paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros apsaugos zonos 

Vandens tiekimo ir nuotekų, paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros apsaugos zonų nustatymą 
reglamentuoja Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo III skyriaus 
dešimtasis skirsnis. 

Lentelė Nr. 7 Vandens tiekimo ir nuotekų, paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros apsaugos 
zonų dydžiai 

Vandens tiekimo ir nuotekų, paviršinių nuotekų 
tvarkymo infrastruktūros apsaugos zonos tipas 

Vandens tiekimo ir nuotekų, paviršinių 
nuotekų tvarkymo infrastruktūros 
apsaugos zonos dydis 

Vandens tiekimo ir nuotekų, paviršinių nuotekų 
tvarkymo vamzdynų, įrengiamų iki 2,5 metro gylyje, 
apsaugos zona 

Išilgai vamzdyno trasos esanti žemės 
juosta, kurios ribos yra po 2,5 metro į abi 
puses nuo vamzdyno ašies, po šia juosta 
esanti žemė bei vanduo virš šios juostos 

Vandens tiekimo ir nuotekų, paviršinių nuotekų 
tvarkymo vamzdynų, įrengiamų didesniame kaip 2,5 
metro gylyje, apsaugos zona 

Išilgai vamzdyno trasos esanti žemės 
juosta, kurios ribos yra po 5 metrus į abi 
puses nuo vamzdyno ašies, po šia juosta 
esanti žemė bei vanduo virš šios juostos 

Magistralinių vamzdynų, kurių skersmuo yra 400 
milimetrų ir didesnis, apsaugos zona 

Išilgai vamzdyno trasos esanti žemės 
juosta, kurios ribos yra po 10 metrų į abi 
puses nuo vamzdyno ašies, po šia juosta 
esanti žemė bei vanduo virš šios juostos 

Vandens rezervuarų, skaidrintuvų apsaugos zona 30 metrų pločio žemės juosta aplink šių 
įrenginių išorines ribas 
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Vandens tiekimo bokštų, vandens ir nuotekų siurblinių, 
nuotekų rezervuarų apsaugos zona 

10 metrų pločio žemės juosta aplink šių 
statinių ar įrenginių išorines ribas 

Šaltinis: Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas Nr. XIII-2166 (galiojanti 
suvestinė redakcija nuo 2021-12-01 

Vadovaujantis Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymu vandens tiekimo ir nuotekų, paviršinių 
nuotekų tvarkymo infrastruktūros apsaugos zonose vėjo ir saulės šviesos energijos elektrinių plėtra 
galima tik Statybos įstatyme, Teritorijų planavimo įstatyme ar aplinkos ministro nustatyta tvarka 
gavus šios infrastruktūros savininko ar valdytojo pritarimo (derinimo) projektui ar numatomai 
veiklai. 

Elektroninių ryšių tinklų elektroninių ryšių infrastruktūros apsaugos zonos 

Elektroninių ryšių tinklų elektroninių ryšių infrastruktūros apsaugos zonų nustatymą reglamentuoja 
Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo III skyriaus vienuoliktasis skirsnis. 

Lentelė Nr. 8 Elektroninių ryšių tinklų elektroninių ryšių infrastruktūros apsaugos zonų dydžiai 

Elektroninių ryšių tinklų elektroninių ryšių 
infrastruktūros apsaugos zonos tipas 

Elektroninių ryšių tinklų elektroninių 
ryšių infrastruktūros apsaugos zonos 
dydis 

Požeminių elektroninių ryšių tinklų laidinių linijų 
apsaugos zona 

Išilgai požeminių elektroninių ryšių tinklų 
laidinių linijų esanti žemės juosta, kurios 
ribos yra po vieną metrą į abi puses nuo 
šių laidinių linijų, vanduo virš jos ir žemė 
po šia juosta 

Kitų elektroninių ryšių tinklų laidinių linijų apsaugos 
zona 

Išilgai kitų elektroninių ryšių tinklų 
laidinių linijų esanti žemės juosta, kurios 
ribos yra po 2 metrus į abi puses nuo šių 
laidinių linijų, oro erdvė virš jos ir žemė 
po šia juosta 

Kitų elektroninių ryšių infrastruktūros objektų apsaugos 
zona 

2 metrų pločio žemės juosta aplink šiuos 
objektus 

Šaltinis: Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas Nr. XIII-2166 (galiojanti 
suvestinė redakcija nuo 2021-12-01 

Vadovaujantis Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymu elektroninių ryšių tinklų elektroninių 
ryšių infrastruktūros apsaugos zonose vėjo ir saulės šviesos energijos elektrinių plėtra galima tik 
Statybos įstatyme, Teritorijų planavimo įstatyme ar Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos 
nustatyta tvarka gavus elektroninių ryšių infrastruktūros savininko ar valdytojo pritarimo (derinimo) 
projektui ar numatomai veiklai. 

Bendrieji reikalavimai įgyvendinant specialiojo plano sprendinius: 

• Rengiant žemesnio lygmens teritorijų planavimo dokumentus numatyti, kad 
telekomunikacijų tinklai nepatektų po planuojamais statiniais bei į gatvės važiuojamąją dalį. 
Priešingu atveju turi būti numatomos esamų telekomunikacijų tinklų ir įrengimų iškėlimo 
trasos ir vietos; 

• Rengiant žemesnio lygmens teritorijų planavimo dokumentus numatyti reikiamas naujas 
telekomunikacijų trasas, einančias inžinerinių komunikacijų koridoriumi nuo artimiausio 
ryšių kabelių kanalų šulinio. Nustatyti telekomunikacijų tinklų apsaugos zonoje žemės 
panaudojimo apribojimus; 
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• Rengiant žemesnio lygmens teritorijų planavimo dokumentus įvertinti planuojamoje 
teritorijoje jau įrengtą, esamą RAIN tinklą; 

• Rengiant žemesnio lygmens teritorijų planavimo dokumentus planuojamoje teritorijoje 
numatyti RAIN tinklo trasų apsaugos zonas bei užtikrinti privažiavimus prie esamo RAIN tinklo 
elementų tinkamai-sklandžiai eksploatuoti / aptarnauti RAIN tinklą. 

Šilumos perdavimo tinklų apsaugos zonos 

Šilumos perdavimo tinklų apsaugos zonų nustatymą reglamentuoja Lietuvos Respublikos specialiųjų 
žemės naudojimo sąlygų įstatymo III skyriaus dvyliktasis skirsnis. 

Lentelė Nr. 9 Šilumos perdavimo tinklų apsaugos zonų dydžiai 

Šilumos perdavimo tinklų apsaugos zonos tipas 
Šilumos perdavimo tinklų apsaugos 
zonos dydis 

Antžeminių šilumos perdavimo tinklų vamzdynų ir 
požeminių šilumos bei karšto vandens perdavimo tinklų 
vamzdynų apsaugos zona 

Išilgai antžeminio šilumos perdavimo 
tinklų vamzdyno ar požeminių šilumos bei 
karšto vandens perdavimo tinklų 
vamzdyno esanti žemės juosta, kurios 
ribos yra po 5 metrus į abi puses nuo 
kanalo (arba vamzdyno, jeigu vamzdynas 
paklotas bekanaliu būdu) išorinių ribų ir 
žemė po šia juosta 

Šiluminių kamerų, sklendžių priežiūros statinių, 
drenažo šulinių, termofikacinio vandens bei drenažo 
siurblinių, grupinių šilumos punktų apsaugos zona 

5 metrų pločio žemės juosta aplink šių 
įrenginių ir (ar) statinių išorines ribas ir 
žemė po šia juosta 

Išilgai požeminių šilumos bei karšto vandens perdavimo 
tinklų vamzdynų paklotų drenažo vamzdžių, 
telesignalizacijos kabelių bei jiems priklausančių 
įrenginių apsaugos zona 

Išilgai šių priklausinių esanti žemės 
juosta, kurios ribos yra po 5 metrus į abi 
puses nuo šių inžinerinių tinklų ir 
įrenginių išorinių ribų bei žemė po šia 
juosta 

Šaltinis: Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas Nr. XIII-2166 (galiojanti 
suvestinė redakcija nuo 2021-12-01 

Vadovaujantis Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymu šilumos perdavimo tinklų apsaugos 
zonose vėjo ir saulės šviesos energijos elektrinių plėtra galima tik Statybos įstatyme, Teritorijų 
planavimo įstatyme ar energetikos ministro nustatyta tvarka gavus šių šilumos perdavimo tinklų 
savininko ar valdytojo pritarimo (derinimo) projektui ar numatomai veiklai. 

3.5.2 Saugomų teritorijų apsaugos zonos 

Kultūros paveldo objektų ir vietovių teritorijos, jų apsaugos zonos 

Kultūros paveldo objektų ir vietovių teritorijų apsaugos zonų nustatymą reglamentuoja Lietuvos 
Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo V skyriaus pirmasis skirsnis. Specialiosios 
žemės naudojimo sąlygos nustatomos: 

1) kultūros paveldo objektų, nepaskelbtų saugomais, teritorijose; 
2) valstybės ar savivaldybių saugomų kultūros paveldo objektų teritorijose ir vietovėse pagal 

šių objektų ir vietovių apsaugos tikslus, nurodytus teisės akte, kuriuo jie yra paskelbti 
saugomais; 

3) valstybės ar savivaldybių saugomų kultūros paveldo objektų apsaugos zonose; 
4) valstybės ar savivaldybių saugomų kultūros paveldo vietovių apsaugos zonose. 
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Vadovaujantis Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo nuostatomis ir Kultūros paveldo 
departamento prie Kultūros ministerijos išduotomis planavimo sąlygomis, vėjo ir saulės šviesos 
energijos elektrinių plėtra Kultūros paveldo objektų teritorijose ir jų apsaugos zonose draudžiama, 
taip pat įvesta papildoma 1000 m vizualinės apsaugos zona piliakalnių ir dvarų aplinkoje. 

Bendrieji reikalavimai įgyvendinant specialiojo plano sprendinius: 

• Rengiant žemesnio lygmens teritorijų planavimo dokumentus vadovautis aktualiais Kultūros 
vertybių registro duomenimis (nekilnojamųjų kultūros paveldo objektų apibrėžtų teritorijų 
ir apsaugos zonų ribų planais, Nekilnojamo kultūros paveldo vertinimo tarybos aktais), 
skelbiamais tinklapyje www.kpd.lt. 

Specialiosios žemės naudojimo sąlygos gamtos paveldo objektų teritorijose, gamtos paveldo 
objektų buferinės apsaugos zonos ir pozonių dydžiai 

Specialiąsias žemės naudojimo sąlygas gamtos paveldo objektų teritorijose reglamentuoja Lietuvos 
Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo V skyriaus antrasis skirsnis. Gamtos 
paveldo objektų buferinės apsaugos zonos ir pozonių dydžiai nurodyti to pasies skyriaus trečiajame 
skirsnyje. Saugomų teritorijų įstatymo nustatyta tvarka rengiant gamtos paveldo objektų schemas 
gamtos paveldo objekto buferinės apsaugos zonos, šio objekto fizinės ir (ar) vizualinės (regimosios) 
apsaugos pozonių ribos nustatomos aplink gamtos paveldo objekto teritoriją ne mažesniu atstumu 
kaip: 

1) 25 metrai, kai gamtos paveldo objektai yra kalvos, gūbriai, daubos, ozai, kopos, griovos, 
raguvos, smegduobės ir kitos reljefo formos, atstumą matuojant teigiamų reljefo formų 
atveju nuo papėdės, neigiamų – nuo šlaito viršutinės briaunos; 

2) 25 metrai, kai gamtos paveldo objektai yra atodangos, skardžiai, olos, uolos, atstumą 
matuojant nuo šlaito viršutinės ir apatinės briaunos; 

3) 5 metrai, kai gamtos paveldo objektai yra akmenys, atstumą matuojant nuo akmens kraštų 
statmenų projekcijų į žemės paviršių; 

4) 25 metrai, kai gamtos paveldo objektai yra šaltiniai, ežerėliai, kriokliai, atstumą matuojant 
nuo vandens telkinio ribos; 

5) 5 metrai, kai gamtos paveldo objektai yra medžiai, atstumą matuojant nuo medžio lajos 
projekcijos į žemės paviršių. 

Tiek gamtos paveldo objektų teritorijose, tiek jų buferinės apsaugos zonos fizinės apsaugos 
pozoniuose draudžiama statyti statinius, įrengti įrenginius, nesusijusius su gamtos paveldo objektų 
atkūrimu, eksponavimu ar tvarkymu, taigi vėjo ir saulės šviesos energijos elektrinių plėtra negalima. 

Taip pat gamtos paveldo objektų buferinės apsaugos zonos fizinės apsaugos pozonyje, Teritorijų 
planavimo įstatyme, Žemės įstatyme, Statybos įstatyme ar aplinkos ministro nustatyta tvarka 
negavus už gamtos paveldo objekto buferinės apsaugos zonos apsaugą atsakingos institucijos 
pritarimo (derinimo) projektui ar numatomai veiklai, draudžiama: 

1) formuoti ir pertvarkyti žemės sklypus; 
2) keisti žemės sklypų naudojimo būdą (būdus), užstatymo tankį, intensyvumą, užstatymo tipą; 
3) statyti statinius, išskyrus statinius, kurių statyba draudžiama pagal šio straipsnio 1 dalį; 
4) rekonstruoti, kapitališkai remontuoti, griauti statinius, tiesti inžinerinius tinklus; 
5) atlikti šiuos darbus: 

✓ kasti ir (ar) arti žemę, vykdyti žemės darbus, perkelti į kitą vietą riedulius, išskyrus 
atvejus, kai šie darbai susiję su gamtos paveldo objektų atkūrimu, eksponavimu ar 
tvarkymu ir jiems vykdyti yra gautas už gamtos paveldo objekto buferinės apsaugos 
zonos apsaugą atsakingos institucijos pritarimas šio straipsnio 3 dalyje nurodyta 
tvarka; 

✓ statyti statinius, įrengti įrenginius, nesusijusius su gamtos paveldo objektų atkūrimu, 
eksponavimu ar tvarkymu; 

http://www.kpd.lt/
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✓ statyti ir (ar) įrengti užtvankas, išskyrus atvejus, kai atkuriami ir tvarkomi kultūros 
paveldo objektai; 

✓ ne tam skirtose vietose statyti transporto priemones, palapines, kurti laužus, 
važinėti ne keliais; 

✓ sandėliuoti aktyvias chemines, degias bei sprogstamąsias medžiagas. 

Specialiosios žemės naudojimo sąlygos kultūriniuose rezervatuose (rezervatuose-muziejuose) 

Šilalės rajono teritorijoje nėra kultūrinių rezervatų, todėl šios srities apsaugos zonos planuojamoje 
teritorijoje nenustatomos. 

Specialiosios žemės naudojimo sąlygos rezervatuose ir jų buferinėse zonose 

Šilalės rajono teritorijoje nėra gamtinių rezervatų, todėl šios srities apsaugos zonos planuojamoje 
teritorijoje nenustatomos. 

Draustiniuose, valstybiniuose parkuose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos 

Specialiąsias žemės naudojimo sąlygas gamtos paveldo objektų teritorijose reglamentuoja Lietuvos 
Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo V skyriaus septintasis – dvidešimt trečiasis 
skirsniai. Dalis jų yra neaktuali planuojamai teritorijai, kadangi Šilalės rajono teritorijoje nėra tam 
tikro tipo draustinių. Likusių draustinių teritorijose vėjo ir saulės šviesos energijos elektrinių plėtra 
negalima, išskyrus Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo numatytais atvejais. 

Specialiosios žemės naudojimo sąlygos valstybinių parkų ir valstybinių draustinių buferinėse 
apsaugos zonose 

Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo V skyriaus dvidešimt ketvirtajame 
skirsnyje nurodoma, kad valstybinio parko ar valstybinio draustinio buferinės apsaugos zonoje, 
Statybos įstatyme, Teritorijų planavimo įstatyme, Žemės įstatyme ar aplinkos ministro nustatyta 
tvarka negavus už valstybinio parko ar valstybinio draustinio buferinės apsaugos zonos apsaugą 
atsakingos institucijos pritarimo (derinimo) projektui ar numatomai veiklai, draudžiama: 

1) formuoti ir pertvarkyti žemės sklypus; 
2) keisti žemės sklypų naudojimo būdą (būdus), užstatymo tankį, intensyvumą, užstatymo tipą, 

leistiną statinių aukštį; 
3) statyti, rekonstruoti statinius; 
4) kapitališkai remontuoti, griauti statinius, tiesti inžinerinius tinklus; 
5) atlikti šio straipsnio 1 dalyje nurodytą natūralaus hidrologinio režimo atkūrimą. 

Specialiosios žemės naudojimo sąlygos biosferos poligonuose 

Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo V skyriaus dvidešimt 
septintajame skirsnyje nurodoma, kad biosferos poligonuose Statybos įstatyme, Teritorijų 
planavimo įstatyme, Žemės įstatyme arba aplinkos ministro nustatyta tvarka negavus už biosferos 
poligono apsaugą atsakingos institucijos pritarimo (derinimo) projektui ar numatomai veiklai, 
draudžiama: 

1) formuoti ir pertvarkyti žemės sklypus; 
2) keisti pagrindinę žemės naudojimo paskirtį (išskyrus konservacinę ir miškų ūkio žemės 

naudojimo paskirtį, kurios keitimas draudžiamas pagal šio straipsnio 3 dalį), žemės sklypų 
naudojimo būdą (būdus), užstatymo tankį, intensyvumą, užstatymo tipą; 

3) statyti statinius, išskyrus statinius, kurių statyba draudžiama pagal šio straipsnio 2 dalį; 
4) tiesti inžinerinius tinklus. 

Pagal specialiojo plano sprendinius, biosferos poligonuose vėjo ir saulės šviesos energijos elektrinių 
plėtra draudžiama. 
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3.5.3 Ekologinės apsaugos zonos ir gamtos ištekliai 

Akvakultūros tvenkinių apsaugos zonos 

Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo VI skyriaus pirmajame skirsnyje 
nurodoma, kad aplink akvakultūros tvenkinius nustatomos 20 metrų pločio apsaugos zonos. 
Akvakultūros tvenkinių apsaugos zonose draudžiama: 

1) statyti statinius (išskyrus hidrotechnikos statinius ir statinius, skirtus akvakultūros 
tvenkiniams eksploatuoti ir prižiūrėti); 

2) naudoti pesticidus ir kitus chemikalus, neskirtus akvakultūros tvenkiniams eksploatuoti ir 
prižiūrėti; 

3) dirbti žemę, ardyti velėną, ganyti gyvulius; 
4) įrengti poilsiavietes, kurti laužus; 
5) statyti motorines transporto priemones, išskyrus specialiąsias, kurių reikia akvakultūros 

tvenkiniams eksploatuoti ir prižiūrėti; 
6) užkasti kritusius gyvulius ir atliekas, įrengti sąvartynus. 

Melioruotos žemės ir melioracijos statinių apsaugos zonos 

Melioruotos žemės ir melioracijos statinių apsaugos zonų nustatymą reglamentuoja Lietuvos 
Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo VI skyriaus antrasis skirsnis. 

Lentelė Nr. 10 Melioracijos statinių apsaugos zonų dydžiai 

Melioracijos statinių apsaugos zonos tipas 
Melioracijos statinių apsaugos zonos 
dydis 

Melioracijos griovio apsaugos zona Žemės juosta išilgai šio griovio, kurios 
ribos yra 15 metrų nuo griovio šlaito 
viršutinės briaunos 

Bendrojo naudojimo drenažo rinktuvų apsaugos zona Žemės juosta išilgai drenažo rinktuvo, 
kurios ribos yra po 15 metrų į abi puses 
nuo rinktuvo ašies. Tiksliai nustačius 
(atsikasus) drenažo rinktuvo buvimo vietą 
ir suderinus su savivaldybės 
administracijos direktoriaus įgaliotu 
savivaldybės administracijos atstovu, – po 
5 metrus į abi puses nuo drenažo rinktuvo 
(išskyrus taršos šaltinius) 

Polderių apsaugos zona 15 metrų pločio žemės juosta į abi puses 
nuo pylimo (nuo vidinio ir išorinio šlaitų 
(ten, kur galima) papėdės ir kanalo 
viršutinės briaunos) 

Šaltinis: Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas Nr. XIII-2166 (galiojanti 
suvestinė redakcija nuo 2021-12-01 

Melioracijos statinių apsaugos zonose draudžiama: 

1) statyti pastatus; 
2) sodinti medžius; 
3) įrengti dirbtinius vandens telkinius. 

Specialiosios žemės naudojimo sąlygos miško žemėje 
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Specialiąsias žemės naudojimo sąlygas miško žemėje reglamentuoja Lietuvos Respublikos specialiųjų 
žemės naudojimo sąlygų įstatymo VI skyriaus trečiasis skirsnis. Miško žemėje draudžiama: 

1) statyti statinius ir (ar) įrenginius, tiesti inžinerinius tinklus, išskyrus miško infrastruktūrai 
priskiriamus inžinerinius statinius ir (ar) įrenginius; 

2) paversti miško žemę kitomis žemės naudmenomis, išskyrus Miškų įstatyme nustatytus 
atvejus; 

3) privačią miško valdą arba privačiame ne miškų ūkio paskirties žemės sklype esančią miško 
žemę skaidyti į dalis, išskyrus Miškų įstatyme nustatytus atvejus. 

Specialiosios žemės naudojimo sąlygos natūraliose pievose ir ganyklose 

Specialiąsias žemės naudojimo sąlygas natūraliose pievose ir ganyklose reglamentuoja Specialiųjų 
žemės naudojimo sąlygų įstatymo VI skyriaus ketvirtasis skirsnis. Natūralias pievas ir ganyklas 
draudžiama suarti, sausinti arba kitaip keisti jų žolynų būklę ir sudėtį, užsodinti želdiniais ar įveisti 
mišką. 

Specialiosios žemės naudojimo sąlygos paviršiniuose vandens telkiniuose, jų apsaugos zonose 
ir pakrantės apsaugos juostose 

Specialiąsias žemės naudojimo sąlygas paviršiniuose vandens telkiniuose, jų apsaugos zonose ir 
pakrančių apsaugos juostose reglamentuoja Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo VI skyriaus 
šeštasis - aštuntasis skirsniai. Pagal išvardintą draudžiamų veiklų sąrašą paviršiniuose vandens 
telkiniuose ir pakrantės apsaugos juostose vėjo ir saulės šviesos energijos elektrinių plėtra negalima. 
Specialiojo plano sprendiniais SE ir VE zonos nėra siūlomos paviršinių vandens telkinių apsaugos zonų 
ribose. Specialiosios žemės naudojimo sąlygos paviršinių vandens telkinių apsaugos zonose yra 
nustatytos Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatyme. 

Pelkėse ir šaltinynuose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos 

Specialiąsias žemės naudojimo sąlygas pelkėse ir šaltinynuose reglamentuoja Specialiųjų žemės 
naudojimo sąlygų įstatymo VI skyriaus devintasis skirsnis. Pelkėse ir šaltinynuose draudžiama: 

1) vykdyti teritorijos sausinimo darbus, keisti šaltinynų ir (ar) jų grupių hidrologinį režimą, 
ardyti pelkių ir apypelkių augalinę dangą, išskyrus atvejus, kai Planuojamos ūkinės veiklos 
poveikio aplinkai vertinimo įstatyme nustatyta tvarka atlikus poveikio aplinkai vertinimą 
priimamas sprendimas pritarti planuojamai ūkinei veiklai; 

2) pelkes ir šaltinynus paversti ariamąja žeme ir (ar) miško naudmenomis, užsodinti želdiniais; 
3) pelkes ir šaltinynus paversti žeme, užimta paviršiniais vandens telkiniais, išskyrus atvejus, 

kai žemės sklype įrengiamas vienas, ne didesnio kaip 0,1 hektaro ploto dirbtinis 
nepratekamas paviršinis vandens telkinys. 

Specialiosios žemės naudojimo sąlygos potvynių grėsmės teritorijose 

Specialiąsias žemės naudojimo sąlygas potvynių grėsmės teritorijose reglamentuoja Specialiųjų 
žemės naudojimo sąlygų įstatymo VI skyriaus dešimtasis skirsnis.  

Didelės tikimybės potvynių grėsmės teritorijose draudžiama: 

1) įrengti gyvulių laikymo, srutų ir mėšlo sandėliavimo vietas, tirštojo mėšlo rietuves; 
2) statyti statinius ir įrengti įrenginius, išskyrus sodybos statinius esamose sodybose, 

hidrotechninius statinius, inžinerinius tinklus ir susisiekimo komunikacijas, aplinkos tyrimų 
ir stebėjimų įrenginius, kai jie apsaugoti nuo potvynių. 

Specialiosios žemės naudojimo sąlygos požeminio vandens vandenviečių apsaugos zonose 
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Specialiąsias žemės naudojimo sąlygas požeminio vandens vandenviečių apsaugos zonose Specialiųjų 
žemės naudojimo sąlygų įstatymo VI skyriaus vienuoliktasis skirsnis. Požeminio vandens vandenviečių 
apsaugos zonose negali būti nenaudojamų gręžinių, išskyrus konservuotus gręžinius. 

Požeminio vandens vandenviečių apsaugos zonose draudžiama: 

1) įrengti angliavandenilių (naftos ir (ar) dujų) išteklių tyrimui ir (ar) naudojimui skirtus 
gręžinius; 

2) į požeminius vandeninguosius sluoksnius tiesiogiai išleisti valytas ir nevalytas komunalines, 
gamybines ir paviršines nuotekas, radioaktyviąsias ir chemines medžiagas. 

Visų grupių požeminio vandens vandenviečių apsaugos zonų 1-ojoje juostoje draudžiama bet kokia 
veikla, tiesiogiai nesusijusi su požeminio vandens paėmimu, gerinimu ir tiekimu. 

Visų grupių požeminio vandens vandenviečių apsaugos zonų 2-ojoje juostoje draudžiama įrengti 
naujus požeminio vandens išteklių naudojimui skirtus gręžinius, išskyrus atvejus, kai viešasis 
geriamojo vandens tiekėjas neturi galimybės tiekti vandenį arba neužtikrina vartotojui tiekiamo 
vandens kokybės. 

I grupės požeminio vandens vandenviečių apsaugos zonos 2-ojoje juostoje draudžiama: 

1) gaminti, naudoti ir sandėliuoti pavojingas chemines medžiagas ir preparatus, išskyrus 
naudojamus geriamajam vandeniui ruošti; 

2) įrengti pavojingųjų atliekų apdorojimo įrenginius ir sąvartynus. 

II grupės požeminio vandens vandenviečių apsaugos zonos 2-ojoje juostoje draudžiama: 

1) vykdyti šio straipsnio 5 dalyje nurodytas veiklas; 
2) statyti pastatus, neprijungtus prie komunalinių nuotekų šalinimo tinklų arba prie vietinių 

nuotekų šalinimo tinklų, pagal teisės aktų reikalavimus užtikrinančių lygiavertį 
komunaliniams nuotekų šalinimo tinklams aplinkos apsaugos lygį; 

3) tręšti nuotekomis, nuotekų dumblu, mėšlu, skystu mėšlu ir srutomis; 
4) įrengti kapines, užkasti kritusius gyvulius; 
5) įrengti mėšlo ir srutų kaupimo ir tvarkymo statinius ar įrenginius, nuotekų filtravimo 

sistemas, nuotekų dumblo kaupimo (kompostavimo) aikšteles, žaliųjų atliekų kompostavimo 
aikšteles; 

6) įrengti užterštos žemės ir grunto valymo aikšteles; 
7) įrengti naftos ir naftos produktų saugyklas. 

III grupės požeminio vandens vandenviečių apsaugos zonos 2-ojoje juostoje draudžiama: 

1) vykdyti šio straipsnio 5 ir 6 dalyse nurodytas veiklas ir įrengti atliekų tvarkymo įrenginius; 
2) įrengti nuotekų valymo įrenginius su išleistuvais į paviršinius vandenis; 
3) įrengti karjerus. 

II grupės požeminio vandens vandenviečių apsaugos zonos 3-iojoje juostoje 3a sektoriuje 
draudžiama vykdyti šio straipsnio 5 dalyje nurodytas veiklas. 

III grupės požeminio vandens vandenviečių apsaugos zonos 3-iojoje juostoje draudžiama vykdyti šio 
straipsnio 6 dalyje nurodytas veiklas. 

Požeminio vandens vandenvietės taršos apribojimo juostoje draudžiama vykdyti šio straipsnio 4 
dalyje ir 7 dalies 1 ir 3 punktuose nurodytas veiklas. 

Bendrieji reikalavimai įgyvendinant specialiojo plano sprendinius: 

• Rengiant žemesnio lygmens teritorijų planavimo dokumentus vadovautis Lietuvos 
Respublikos Žemės gelmių įstatymo 20 str. Nuostatomis; 
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• Rengiant žemesnio lygmens teritorijų planavimo dokumentus planuojamoje teritorijoje 
įsivertinti inžinerines geologines sąlygas; 

• Rengiant žemesnio lygmens teritorijų planavimo dokumentus vadovautis Ūkinės veiklos 
teritorijų ekogeologinių sąlygų vertinimo rekomendacijomis, patvirtintomis LGT direktoriaus 
įsakymu 2010-12-16 Nr. 1-248, atsižvelgiant į teritorijos jautrumą taršai, nurodytą 
Cheminėmis medžiagomis užterštų teritorijų tvarkymo aplinkos apsaugos reikalavimų 2 
priede. 

Specialiosios žemės naudojimo sąlygos žemės gelmių išteklių telkiniuose 

Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo VI skyriaus tryliktame skirsnyje nurodoma, kad žemės 
gelmių išteklių telkiniuose draudžiama: 

1) statyti statinius, įrengti įrenginius, tiesti inžinerinius tinklus (išskyrus statinius, įrenginius ar 
inžinerinius tinklus, skirtus šių telkinių eksploatavimui); 

2) įveisti mišką ar sodą; 
3) įrengti dirbtinius vandens telkinius ir mažuosius karjerus; 
4) keisti pagrindinę žemės naudojimo paskirtį ir (ar) žemės sklypo naudojimo būdą (būdus), 

išskyrus pakeitimą į kitos paskirties žemės naudingųjų iškasenų teritorijų naudojimo būdą. 

Bendrieji reikalavimai įgyvendinant specialiojo plano sprendinius: 

• Rengiant žemesnio lygmens teritorijų planavimo dokumentus vadovautis Lietuvos 
Respublikos Žemės gelmių įstatymo 20 str. nuostatomis; 

• Rengiant žemesnio lygmens teritorijų planavimo dokumentus planuojamoje teritorijoje 
įsivertinti inžinerines geologines sąlygas; 

• Rengiant žemesnio lygmens teritorijų planavimo dokumentus vadovautis Ūkinės veiklos 
teritorijų ekogeologinių sąlygų vertinimo rekomendacijomis, patvirtintomis LGT direktoriaus 
įsakymu 2010-12-16 Nr. 1-248, atsižvelgiant į teritorijos jautrumą taršai, nurodytą 
Cheminėmis medžiagomis užterštų teritorijų tvarkymo aplinkos apsaugos reikalavimų 2 
priede. 

Žemės ūkio paskirties žemės sklypuose dirvožemio apsaugos tikslais taikomos specialiosios 
žemės naudojimo sąlygos 

Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo VI skyriaus keturioliktame skirsnyje nurodoma, kad 
žemės ūkio paskirties žemės sklypuose dirvožemio apsaugos tikslais taikomos šios specialiosios 
žemės naudojimo sąlygos: 

1) ariamoji žemė, kurios dirvožemio našumas didesnis už vidutinį šalyje, taip pat žemė, kurioje 
yra eksploatuojamos melioracijos sistemos, turi būti naudojama taip, kad nesumažėtų jos 
plotas, išskyrus ekologiškai nuskurdintas gamtinio karkaso teritorijas, ir nepablogėtų 
dirvožemio savybės; 

2) žemės ūkio naudmenos, kurių dirvožemis yra veikiamas vėjo ir vandens erozijos, turi būti 
naudojamos taikant antierozinių priemonių kompleksą; 

3) žemės naudmenų plotai, kuriuos sudaro dirvožemio ir vandens apsauginę reikšmę turintys ir 
ekologiškai vertingi miškai bei medžių ir krūmų želdiniai, pažymėti teritorijų planavimo 
dokumentuose ar žemės valdos projektuose, turi būti naudojami atsižvelgiant į 
kraštovaizdžio formavimo ir aplinkos apsaugos reikalavimus; 

4) atliekant žemės kasimo darbus, draudžiama naikinti derlingąjį dirvožemio sluoksnį. 

3.5.4 Įvairių objektų ar reiškinių stebėjimo ir matavimo statiniai, įrenginiai ir jų teritorijos 

Specialiosios žemės naudojimo sąlygos meteorologinių radiolokatorių apsaugos zonose 

Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo VII skyriaus trečiajame skirsnyje nustatomos šios 
meteorologinių radiolokatorių apsaugos zonos: 
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1) specialioji meteorologinio radiolokatoriaus apsaugos zona – 1,5 kilometro pločio žemės 
juosta aplink meteorologinį radiolokatorių; 

2) bendroji meteorologinio radiolokatoriaus apsaugos zona – 10 kilometrų pločio žemės juosta 
aplink meteorologinį radiolokatorių, išskyrus specialiąją meteorologinio radiolokatoriaus 
apsaugos zoną. 

Specialiojoje meteorologinio radiolokatoriaus apsaugos zonoje, Vyriausybės nustatyta tvarka 
negavus Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos pritarimo (derinimo) 
projektui, draudžiama: 

a) statyti statinius, įrengti įrenginius, kurių aukštis virš žemės paviršiaus yra daugiau kaip 35 
metrai; 

b) didinti aukštesnių kaip 35 metrai nuo žemės paviršiaus statinių ar įrenginių aukštį; 
c) rekonstruoti statinius ar įrenginius į statinius ar įrenginius, kurių aukštis virš žemės paviršiaus 

yra daugiau kaip 35 metrai. 

Bendrojoje meteorologinių radiolokatorių apsaugos zonoje, Vyriausybės nustatyta tvarka negavus 
Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos pritarimo (derinimo) projektui, 
draudžiama: 

a) statyti statinius, įrengti įrenginius, kurių aukštis virš žemės paviršiaus yra daugiau kaip 45 
metrai; 

b) didinti aukštesnių kaip 45 metrai nuo žemės paviršiaus statinių ar įrenginių aukštį; 
c) rekonstruoti statinius ar įrenginius į statinius ar įrenginius, kurių aukštis virš žemės paviršiaus 

yra daugiau kaip 45 metrai. 

3.5.5 Krašto apsauga 

Specialiosios žemės naudojimo sąlygos krašto apsaugos objektų apsaugos zonose 

Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo X skyriaus pirmajame skirsnyje aplink krašto apsaugos 
objektus nustatomos šios apsaugos zonos: 

1) 400 m pločio žemės juosta, jeigu šiame objekte yra įrengti ar planuojami įrengti sprogmenų 
sandėliai; 

2) 100 m pločio žemės juosta neurbanizuotose teritorijose, išskyrus šio straipsnio 1 punkte 
nurodytą atvejį; 

3) 50 m pločio žemės juosta urbanizuotose teritorijose (išskyrus miestus), išskyrus 1 punkte 
nurodytą atvejį; 

4) 25 m pločio žemės juosta miestuose, išskyrus šio straipsnio 1 punkte nurodytą atvejį. 

Krašto apsaugos objektų apsaugos zonose, Statybos įstatyme arba Lietuvos Respublikos krašto 
apsaugos ministro nustatyta tvarka negavus Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerijos 
pritarimo projektui ar numatomai veiklai, draudžiama: 

1) statyti, rekonstruoti statinius, įrengti įrenginius, keisti statinių paskirtį; 
2) sodinti želdinius (išskyrus žolinius augalus), įveisti miškus, parkus, medelynus, pramoninius 

sodus; 
3) vykdyti sprogdinimo darbus; 
4) vykdyti tiesioginius žemės gelmių geologinius tyrimus ir kitus darbus, susijusius su gręžinių 

įrengimu ir grunto bandinių (išskyrus dirvos pavyzdžius) ėmimu, vandens telkinių gilinimo, 
kasybos darbus; 

5) gadinti, užtverti ar užversti kelius, skirtus privažiuoti prie krašto apsaugos objektų. 

Specialiosios žemės naudojimo sąlygos teritorijose, kuriose, atsižvelgiant į nacionalinio 
saugumo reikalavimus, taikomi statybos apribojimai 
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Specialiosios žemės naudojimo sąlygos teritorijose, kuriose, atsižvelgiant į nacionalinio saugumo 
reikalavimus, taikomi statybos apribojimai, yra pateikiamos Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų 
įstatymo X skyriaus antrajame skirsnyje.  

Teritorijose, kuriose, atsižvelgiant į nacionalinio saugumo reikalavimus, taikomi statybos 
apribojimai, Vyriausybės nustatyta tvarka negavus Lietuvos kariuomenės vado ir kitų nacionalinį 
saugumą užtikrinančių institucijų pritarimo (derinimo) projektui, draudžiama statyti, rekonstruoti 
ar įrengti vėjo elektrines. 

Lietuvos kariuomenės vadas nepritaria projektui, jeigu planuojamos statyti vėjo elektrinės 
nurodytose statybos vietose kliudys stebėti, kontroliuoti ir ginti oro erdvę, kitos nacionalinį saugumą 
užtikrinančios institucijos – jeigu planuojamos statyti vėjo elektrinės nurodytose statybos vietose 
kliudys atlikti tiesiogines jų funkcijas, susijusias su nacionalinio saugumo užtikrinimu. Vėjo 
elektrinių statybos vietų su Lietuvos kariuomenės vadu ir kitomis nacionalinį saugumą 
užtikrinančiomis institucijomis derinimo sąlygos nustatytos Atsinaujinančių išteklių energetikos 
įstatyme. 

Vadovaujantis Lietuvos kariuomenės vado 2016-02-15 įsakymu Nr. V-217 „Dėl Lietuvos Respublikos 
teritorijų, kuriose gali būti ribojami vėjo elektrinių (aukštų statinių) projektavimo ir statybos darbai, 
žemėlapio patvirtinimo“ patvirtintu žemėlapiu (https://e-
seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/52fb4fc1d58011e59019a599c5cbd673?jfwid=-fxdp80pu) , 
Šilalės rajono teritorijos pietvakarinėje dalyje yra išsidėsčiusi zona, kurioje vėjo elektrinių 
projektavimo ir statybos darbai draudžiami. Saulės energetikos plėtra šiuo dokumentu 
nereglamentuojama. 

Šilalės rajono savivaldybės teritorijoje taikomi papildomi draudimai ir apribojimai vėjo elektrinių 
projektavimui ir statybai -  draudžiama statyti vėjo elektrines tiesioginio matomumo tarp krašto 
apsaugos sistemos telekomunikacijų ryšio tinklo bokštų, dalis rajono teritorijos patenka į Šilutės r., 
Buikiškės k. 13, sklype, kurio kadastro Nr. 8810/0003:71, esančio karinio radiolokatoriaus 30 km 
spindulio specialiąją apsaugos zoną, kurioje vėjo elektrinių statyba yra draudžiama. 

Bendrieji reikalavimai įgyvendinant specialiojo plano sprendinius: 

• Rengiant žemesnio lygmens teritorijų planavimo dokumentus vykdyti Lietuvos Respublikos 
Vyriausybės 2012 m. gegužės 29 d. nutarimo Nr. 625 „Dėl Aviacijai galinčių kliudyti statinių 
statybos bei rekonstravimo ir įrenginių įrengimo derinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ 
nuostatas; 

• Rengiant žemesnio lygmens teritorijų planavimo dokumentus vykdyti Lietuvos Respublikos 
Vyriausybės 2012 m. gegužės 29 d. nutarimo Nr. 626 „Dėl Informacijos apie Lietuvos 
Respublikos teritorijas, kuriose, atsižvelgiant į nacionalinio saugumo reikalavimus, gali būti 
taikomi vėjo elektrinių projektavimo ir statybos apribojimai, teikimo ir vėjo elektrinių 
projektavimo bei statybos vietų šiose teritorijose derinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ 
nuostatas; 

• Rengiant žemesnio lygmens teritorijų planavimo dokumentus vykdyti Specialiųjų žemės 
naudojimo sąlygų įstatymo nuostatas (taip pat ir 50, 51, 52, 53, 54, 55, 118, 119, 120, 132, 
133, 134, 135 straipsnių nuostatas). Lietuvos kariuomenė ir Krašto apsaugos ministerija 
(KAM) Šilalės rajone (išskyrus miesto teritoriją) sklypų nenaudoja. Šilalės miesto teritorijoje 
LK naudoja sklypą, kurio kadastro Nr. 8760/0004:31 (J. Basanavičiaus g. 5); 

• Rengiant žemesnio lygmens teritorijų planavimo dokumentus vykdyti Lietuvos Respublikos 
aviacijos įstatymo 13 str. nuostatas; 

• Rengiant žemesnio lygmens teritorijų planavimo dokumentus vykdyti Lietuvos Respublikos 
atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo nuostatas (žr. 49 str. 8 dalies nuostatas). 

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/52fb4fc1d58011e59019a599c5cbd673?jfwid=-fxdp80pu
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/52fb4fc1d58011e59019a599c5cbd673?jfwid=-fxdp80pu


ŠILALĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOS ALTERNATYVIŲ ENERGIJOS ŠALTINIŲ – SAULĖS IR 

VĖJO JĖGAINIŲ PLĖTROS IŠDĖSTYMO SPECIALUSIS PLANAS 

Sprendinių konkretizavimo stadija. SPRENDINIAI 

43 

 

 

3.6 Bendrieji reikalavimai įgyvendinant specialiojo plano sprendinius 

Specialiuoju planu numatoma, kad šiame Specialiajame plane nustatytos SE ir VE plėtros zonos gali 
būti tikslinamos žemesnio lygmens teritorijų planavimo dokumentais, išlaikant šiame specialiajame 
plane taikytos metodikos ir principais suformuotus reikalavimus VE aukštingumo ir SE įrengtosios 
galios zonų diferencijavimui bei reikalavimus poveikio kraštovaizdžio, gamtos ir kultūros paveldo 
vizualinei aplinkai vertinimo procesui, kuomet įrengiamos didesnio aukštingumo, įrengtosios galios 
įrenginiai atitinkamose plėtros zonose. Visais atvejais, tikslinant VE ir SE plėtros zonas, sprendiniai 
neturi prieštarauti LR Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo nuostatoms ir reikalavimams. 

VE ir SE plėtros zonos specialiuoju planu nėra nustatomos vietovės lygmens BP turinčiose 
teritorijose. Jose SE plėtra gali būti vykdoma jų sprendiniais išskirtose pramonės ir sandėliavimo 
objektų ir/arba inžinerinės infrastruktūros objektų teritorijose, kitose teritorijose - 
neprieštaraujant bendrųjų planų reglamentams, išlaikant privalomuosius atstumus pagal 
specialiąsias žemės naudojimo sąlygas. VE plėtra vietovės lygmens BP turinčiose teritorijose 
nenumatoma, išskyrus atvejus, kai įrengiamos iki 30 kW įrengtosios galios vėjo elektrinės, kurioms 
taikomi supaprastinti įrengimo reikalavimai, arba įrengiamoms ant stogų iki 30 kW VE, neviršijant 
teisės aktuose nustatyto triukšmo lygio. 

Šilalės rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendiniais išskirtose urbanizuotose 
urbanizuojamose teritorijose SE ir VE galima esamose ir planuojamose pramonės sandėliavimo ir 
inžinerinės infrastruktūros objektų teritorijose, net jei specialiajame plane zonos ir nepažymėtos. 
Plėtros sąlygas žr. 3.6 ir 3.7 skyrius. 

Planuojant VE plėtrą žemesnio lygmens teritorijų planavimo dokumentais, techninio projektavimo 
metu, įgyvendinant VE įrengimą turi būti atliekami veiksmai visuomenės sveikatos užtikrinimui. 
Būtina: 

✓ Užtikrinti, kad planuojamoje teritorijoje gyvenamieji pastatai nepatektų į sanitarines 
apsaugos zonas (Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas 2019 m. 
birželio 6 d. Nr. XIII-2166). 

✓ Įvertinti triukšmo ribinius dydžius gyvenamosios paskirties pastatuose bei jų aplinkoje, 
vadovaujantis Lietuvos higienos norma HN 33:2011 „Triukšmo ribiniai dydžiai 
gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje“, patvirtinta 
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. birželio 13 d. įsakymu Nr. V-604 
„Dėl Lietuvos higienos normos HN 33:2011 „Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir 
visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje“ patvirtinimo“. 

✓ Įvertinti infragarsą ir žemo dažnio poveikį žmonių sveikatai, vadovaujantis Lietuvos higienos 
norma HN 30:2018 „Infragarsas ir žemadažnis garsas: ribiniai dydžiai gyvenamosiose, 
specialiosiose ir visuomeninėse patalpose“, patvirtinta Lietuvos Respublikos sveikatos 
apsaugos ministro 2018 m. sausio 23 d. įsakymu Nr. V-75 (Lietuvos Respublikos sveikatos 
apsaugos ministro įsakymuose nuoroda į Lietuvos higienos normą HN 30:2009 „Infragarsas ir 
žemo dažnio garsai: ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose“ 
reiškia nuorodą į Lietuvos higienos normą HN 30:2018 „Infragarsas ir žemadažnis garsas: 
ribiniai dydžiai gyvenamosiose, specialiosiose ir visuomeninėse patalpose). 

✓ Vadovautis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. gegužės 13 d. įsakymu 
Nr. V-474 ,,Dėl Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo 
įstatyme nenumatytų poveikio visuomenės sveikatai vertinimo atlikimo atvejų nustatymo ir 
tvarkos aprašo patvirtinimo ir įgaliojimų suteikimo“. 

✓ Vadovautis Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo 
įstatymo Nr. I-1495 nauja redakcija, patvirtinta 2017 m. birželio 27 d. Nr. XIII-529; 

✓ Išlaikyti privalomuosius SAZ, nustatytus LR Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatyme, 
neplanuojant/nestatant VE arčiau nei Įstatymo 2 priede įvardinti SAZ dydžiai. 

Rengiant žemesnio lygmens teritorijų planavimo dokumentus sklandžiam SE ir VE plėtros 
įgyvendinimui taikomi bendrieji reikalavimai: 
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✓ Suformuoti sklypą, nustatyti privalomuosius ir papildomus teritorijos naudojimo 
reglamentus, apsaugos zonas, reikalingus servitutus; 

✓ Numatyti inžinerinius komunikacinius koridorius statinių prijungimui prie veikiančių elektros 
įrenginių ir elektros perdavimo tinklo; 

✓ Planuojant naują elektros perdavimo liniją ar esamos elektros perdavimo linijos iškėlimą į 
naują trasą, elektros perdavimo linijos statybai nustatyti ir įregistruoti Nekilnojamojo turto 
registre specialiąsias žemės naudojimo sąlygas bei servitutus, suteikiančius teisę tiesti, 
aptarnauti, naudoti požemines/antžemines komunikacijas; 

✓ Išlaikyti vertikalius ir horizontalius atstumus nuo veikiančių Elektros ir Gamtinių dujų 
skirstomųjų tinklų pagal (LR Energetikos ministro 2010-03-29 įsakymas Nr. 1-93); 

✓ Esant būtinybei numatyti trukdančių statybai veikiančių elektros ir dujų tinklų iškėlimą (LR 
Energetikos ministro 2012-07-04 įsakymu Nr. 1-127). 

Kiekvienoje VE ir SE plėtros zonoje, vykdant atskirų saulės šviesos energijos elektrinių, vėjo 
elektrinių, jų parkų įrengimą ir plėtrą, parkai tarpusavyje turi būti atskirti neaptvertais ir įrenginiais 
neužimtais žemės plotais. Atskiro, neužimto įrenginiais žemės ploto dydis turi būti ne mažesnis nei 
pusė parko dydžio. Didelės (daugiau nei 5 MW) įrengtosios galios saulės šviesos energijos elektrinių 
parkų plotai tarpusavyje taip pat turi būti atskirti saulės šviesos energijos elektrinėmis neužimtais, 
neaptvertais ir tarpusavyje susijungiančias (rišliais) žemės plotais. 

VE ir SE įrengimas ir plėtra turi būti vykdoma taip, kad būtų sudaroma (išlaikoma) galimybė patogiai 
patekti prie paviršinių vandens telkinių, lankytinų objektų, saugomų teritorijų, rekreacinių teritorijų 
ir kt. visuomenei bei rajono lankytojams svarbių teritorijų ir objektų. 

3.7 Energijos iš AI gamybos įrenginių (vėjo ir saulės šviesos energijos 
elektrinių) plėtros zonos ir reikalavimai 

Specialiojo plano sprendiniais yra numatomos kiek įmanoma optimalesnės poveikio minimizavimo 
gamtinei aplinkai, visuomenei bei ekonominių ir ekologinių galimybių aspektais elektrinių, 
gaminančių elektros energiją iš AI, plėtros zonos (SE ir VE plėtros zonos). Numatytose zonose 
esančios teritorijos specialiuoju planu nėra rezervuojamos gaminančių elektros energiją iš AI 
elektrinių bei joms reikiamų inžinerinių koridorių, statinių įrengimui ir/ar plėtrai, tačiau šiose 
zonose specialiuoju planu sudaroma galimybė, galiojančių ir reglamentuojančių atsinaujinančių 
išteklių energetikos sektorių teisės aktų pagrindu, parengiant teritorijų planavimo (kai būtina), 
techninio projektavimo dokumentus, vykdyti šių elektrinių (VE ir SE) ir jų veiklai reikalingų 
inžinerinių statinių suplanavimą, įrengimą ir/ar plėtrą. 

Šilalės rajono savivaldybės teritorijoje specialiuoju planu viso yra suplanuotos devynios SE ir VE 
plėtros zonos, suklasifikuotos pagal specialiuoju planu siūlomus elektrinių aukštingumus (vėjo 
elektrinių plėtrai) ir siūlomą įrengtąją galią (saulės šviesos energijos elektrinių plėtrai) bei plėtros 
šiose zonose sąlygas. 

Lentelė Nr. 11: VE plėtros zonose taikomi reikalavimai  

Zona Plotas, ha Plėtros kryptis 

V-1 1394,13 Iki 25 m aukščio VE plėtros zona 

Planuojamos ūkinės veiklos atrankos dėl poveikio aplinkai 
vertinimo ir planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai 
vertinimo procesus reglamentuoja LR Planuojamos ūkinės 
veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymas. 

Išimtis aukštesnių VE plėtros galimybei: 

Aukštesnių VE plėtra V-1 zonoje gali būti vystoma AIE vystymo 
projektų apimtyje atlikus planuojamos įgyvendinti veiklos 
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techninių, technologinių, vietos ir kitų sprendinių analizę ir 
šių sprendinių poveikio kraštovaizdžiui bei gamtos ir 
nekilnojamųjų kultūros vertybių vizualinei aplinkai 
vertinimą (nepriklausomai nuo to ar bus atliekamas ūkinės 
ir (ar) kitokios veiklos poveikio aplinkai vertinimas 
Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo 
įstatymo tvarka). Reikalavimas netaikomas tais atvejais, kai 
Vyriausybės įgaliotos institucijos nustatyta tvarka (kai 
numatomai ūkinei veiklai neprivaloma atlikti poveikio 
aplinkai vertinimą pagal Planuojamos ūkinės veiklos 
poveikio aplinkai vertinimo įstatymą) jau yra priimtas 
sprendimas, kad planuojama veikla nepakenks 
kraštovaizdžiui, gamtos ir nekilnojamosioms kultūros 
vertybėms). 

Plėtra galima, jeigu: 

− atlikus ūkinės ir (ar) kitokios veiklos poveikio aplinkai 
vertinimą Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai 
vertinimo įstatymo arba Vyriausybės įgaliotos institucijos 
nustatyta tvarka (kai numatomai ūkinei veiklai 
neprivaloma atlikti poveikio aplinkai vertinimą pagal 
Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo 
įstatymą), yra priimtas sprendimas, kad planuojama 
veikla nepakenks kraštovaizdžiui, gamtos ir 
nekilnojamosioms kultūros vertybėms; 

− atlikus planuojamos įgyvendinti veiklos techninių, 
technologinių, vietos ir kitų sprendinių analizę ir šių 
sprendinių poveikio kraštovaizdžiui bei gamtos ir 
nekilnojamųjų kultūros vertybių vizualinei aplinkai 
vertinimą, išvadoms ir siūlomoms kompensacinėms 
priemonėms pritaria Valstybinė saugomų teritorijų 
tarnyba prie Aplinkos ministerijos ir Kultūros paveldo 
departamentas prie Kultūros ministerijos. 

Pažymėtina, kad atliekant analizę ir vertinant galimą 
planuojamos įgyvendinti veiklos poveikį, tiek planuojama, tiek 
jau vykdomos veiklos neturi sukelti ne tik tiesioginio, bet ir 
suminio ar kaupiamojo poveikio grėsmės. 

V-2.1 1852,42 Iki 50 m aukščio VE plėtros zona 

Planuojamos ūkinės veiklos atrankos dėl poveikio aplinkai 
vertinimo ir planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai 
vertinimo procesus reglamentuoja LR Planuojamos ūkinės 
veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymas. 

Išimtis aukštesnių VE plėtros galimybei: 

Aukštesnių VE plėtra V-1 zonoje gali būti vystoma AIE vystymo 
projektų apimtyje atlikus planuojamos įgyvendinti veiklos 
techninių, technologinių, vietos ir kitų sprendinių analizę ir 
šių sprendinių poveikio kraštovaizdžiui bei gamtos ir 
nekilnojamųjų kultūros vertybių vizualinei aplinkai 
vertinimą (nepriklausomai nuo to ar bus atliekamas ūkinės 
ir (ar) kitokios veiklos poveikio aplinkai vertinimas 
Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo 
įstatymo tvarka). Reikalavimas netaikomas tais atvejais, kai 
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Vyriausybės įgaliotos institucijos nustatyta tvarka (kai 
numatomai ūkinei veiklai neprivaloma atlikti poveikio 
aplinkai vertinimą pagal Planuojamos ūkinės veiklos 
poveikio aplinkai vertinimo įstatymą) jau yra priimtas 
sprendimas, kad planuojama veikla nepakenks 
kraštovaizdžiui, gamtos ir nekilnojamosioms kultūros 
vertybėms). 

Plėtra galima, jeigu: 

− atlikus ūkinės ir (ar) kitokios veiklos poveikio aplinkai 
vertinimą Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai 
vertinimo įstatymo arba Vyriausybės įgaliotos institucijos 
nustatyta tvarka (kai numatomai ūkinei veiklai 
neprivaloma atlikti poveikio aplinkai vertinimą pagal 
Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo 
įstatymą), yra priimtas sprendimas, kad planuojama 
veikla nepakenks kraštovaizdžiui, gamtos ir 
nekilnojamosioms kultūros vertybėms; 

− atlikus planuojamos įgyvendinti veiklos techninių, 
technologinių, vietos ir kitų sprendinių analizę ir šių 
sprendinių poveikio kraštovaizdžiui bei gamtos ir 
nekilnojamųjų kultūros vertybių vizualinei aplinkai 
vertinimą, išvadoms ir siūlomoms kompensacinėms 
priemonėms pritaria Valstybinė saugomų teritorijų 
tarnyba prie Aplinkos ministerijos ir Kultūros paveldo 
departamentas prie Kultūros ministerijos. 

Pažymėtina, kad atliekant analizę ir vertinant galimą 
planuojamos įgyvendinti veiklos poveikį, tiek planuojama, tiek 
jau vykdomos veiklos neturi sukelti ne tik tiesioginio, bet ir 
suminio ar kaupiamojo poveikio grėsmės. 

V-2.2 2470,99 Iki 50 m aukščio VE plėtros zona 

● Šioje zonoje galioja visos V-2.1 zonai suformuluotos 
nuostatos. 

● Kadangi ši zona yra bendrojoje meteorologinio 
radiolokatoriaus apsaugos zonoje, galioja papildomas 
reikalavimas: VE plėtra įmanoma tik gavus Lietuvos 
hidrometeorologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos 
pritarimą.  

V-3.1 1373,70 Iki 100 m aukščio VE plėtros zona 

Planuojamos ūkinės veiklos atrankos dėl poveikio aplinkai 
vertinimo ir planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai 
vertinimo procesus reglamentuoja LR Planuojamos ūkinės 
veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymas. 

Išimtis aukštesnių VE plėtros galimybei: 

Aukštesnių VE plėtra V-1 zonoje gali būti vystoma tik AIE 
vystymo projektų apimtyje atlikus planuojamos įgyvendinti 
veiklos techninių, technologinių, vietos ir kitų sprendinių 
analizę ir šių sprendinių poveikio kraštovaizdžiui bei gamtos 
ir nekilnojamųjų kultūros vertybių vizualinei aplinkai 
vertinimą (nepriklausomai nuo to ar bus atliekamas ūkinės 
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ir (ar) kitokios veiklos poveikio aplinkai vertinimas 
Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo 
įstatymo tvarka). Reikalavimas netaikomas tais atvejais, kai 
Vyriausybės įgaliotos institucijos nustatyta tvarka (kai 
numatomai ūkinei veiklai neprivaloma atlikti poveikio 
aplinkai vertinimą pagal Planuojamos ūkinės veiklos 
poveikio aplinkai vertinimo įstatymą) jau yra priimtas 
sprendimas, kad planuojama veikla nepakenks 
kraštovaizdžiui, gamtos ir nekilnojamosioms kultūros 
vertybėms). 

Plėtra galima, jeigu: 

− atlikus ūkinės ir (ar) kitokios veiklos poveikio aplinkai 
vertinimą Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai 
vertinimo įstatymo arba Vyriausybės įgaliotos institucijos 
nustatyta tvarka (kai numatomai ūkinei veiklai 
neprivaloma atlikti poveikio aplinkai vertinimą pagal 
Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo 
įstatymą), yra priimtas sprendimas, kad planuojama 
veikla nepakenks kraštovaizdžiui, gamtos ir 
nekilnojamosioms kultūros vertybėms; 

− atlikus planuojamos įgyvendinti veiklos techninių, 
technologinių, vietos ir kitų sprendinių analizę ir šių 
sprendinių poveikio kraštovaizdžiui bei gamtos ir 
nekilnojamųjų kultūros vertybių vizualinei aplinkai 
vertinimą, išvadoms ir siūlomoms kompensacinėms 
priemonėms pritaria Valstybinė saugomų teritorijų 
tarnyba prie Aplinkos ministerijos ir Kultūros paveldo 
departamentas prie Kultūros ministerijos. 

Pažymėtina, kad atliekant analizę ir vertinant galimą 
planuojamos įgyvendinti veiklos poveikį, tiek planuojama, tiek 
jau vykdomos veiklos neturi sukelti ne tik tiesioginio, bet ir 
suminio ar kaupiamojo poveikio grėsmės. 

V-3.2 130,17 Iki 100 m aukščio VE plėtros zona 

● Šioje zonoje galioja visos V-3.1 zonai suformuluotos 
nuostatos. 

● Kadangi ši zona yra bendrojoje meteorologinio 
radiolokatoriaus apsaugos zonoje, galioja papildomas 
reikalavimas: VE plėtra įmanoma tik gavus Lietuvos 
hidrometeorologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos 
pritarimą.  

V-4 176,07 Iki 150 m aukščio VE plėtros zona 

Planuojamos ūkinės veiklos atrankos dėl poveikio aplinkai 
vertinimo ir planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai 
vertinimo procesus reglamentuoja LR Planuojamos ūkinės 
veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymas. 

Išimtis aukštesnių VE plėtros galimybei: 

Aukštesnių VE plėtra V-1 zonoje gali būti vystoma tik AIE 
vystymo projektų apimtyje atlikus planuojamos įgyvendinti 
veiklos techninių, technologinių, vietos ir kitų sprendinių 
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analizę ir šių sprendinių poveikio kraštovaizdžiui bei gamtos 
ir nekilnojamųjų kultūros vertybių vizualinei aplinkai 
vertinimą (nepriklausomai nuo to ar bus atliekamas ūkinės 
ir (ar) kitokios veiklos poveikio aplinkai vertinimas 
Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo 
įstatymo tvarka). Reikalavimas netaikomas tais atvejais, kai 
Vyriausybės įgaliotos institucijos nustatyta tvarka (kai 
numatomai ūkinei veiklai neprivaloma atlikti poveikio 
aplinkai vertinimą pagal Planuojamos ūkinės veiklos 
poveikio aplinkai vertinimo įstatymą) jau yra priimtas 
sprendimas, kad planuojama veikla nepakenks 
kraštovaizdžiui, gamtos ir nekilnojamosioms kultūros 
vertybėms). 

Plėtra galima, jeigu: 

− atlikus ūkinės ir (ar) kitokios veiklos poveikio aplinkai 
vertinimą Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai 
vertinimo įstatymo arba Vyriausybės įgaliotos institucijos 
nustatyta tvarka (kai numatomai ūkinei veiklai 
neprivaloma atlikti poveikio aplinkai vertinimą pagal 
Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo 
įstatymą), yra priimtas sprendimas, kad planuojama 
veikla nepakenks kraštovaizdžiui, gamtos ir 
nekilnojamosioms kultūros vertybėms; 

− atlikus planuojamos įgyvendinti veiklos techninių, 
technologinių, vietos ir kitų sprendinių analizę ir šių 
sprendinių poveikio kraštovaizdžiui bei gamtos ir 
nekilnojamųjų kultūros vertybių vizualinei aplinkai 
vertinimą, išvadoms ir siūlomoms kompensacinėms 
priemonėms pritaria Valstybinė saugomų teritorijų 
tarnyba prie Aplinkos ministerijos ir Kultūros paveldo 
departamentas prie Kultūros ministerijos. 

Pažymėtina, kad atliekant analizę ir vertinant galimą 
planuojamos įgyvendinti veiklos poveikį, tiek planuojama, tiek 
jau vykdomos veiklos neturi sukelti ne tik tiesioginio, bet ir 
suminio ar kaupiamojo poveikio grėsmės. 

Lentelė Nr. 12: SE plėtros zonose taikomi reikalavimai  

Zona Plotas Reglamentas 

S-1 15916,15 Mažesnių nei 500 kW įrengtosios galios SE plėtros zona 

S-2 14907,48 500 kW ir didesnės įrengtosios galios SE vystymo projektų 
apimtyje turi būti atliekama planuojamos įgyvendinti veiklos 
techninių, technologinių, vietos ir kitų sprendinių analizė ir 
šių sprendinių poveikio kraštovaizdžiui bei gamtos ir 
nekilnojamųjų kultūros vertybių vizualinei aplinkai 
vertinimas (nepriklausomai nuo to ar bus atliekamas ūkinės 
ir (ar) kitokios veiklos poveikio aplinkai vertinimas 
Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo 
įstatymo tvarka). Reikalavimas netaikomas tais atvejais, kai 
Vyriausybės įgaliotos institucijos nustatyta tvarka (kai 
numatomai ūkinei veiklai neprivaloma atlikti poveikio 



ŠILALĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOS ALTERNATYVIŲ ENERGIJOS ŠALTINIŲ – SAULĖS IR 

VĖJO JĖGAINIŲ PLĖTROS IŠDĖSTYMO SPECIALUSIS PLANAS 

Sprendinių konkretizavimo stadija. SPRENDINIAI 

49 

 

 

aplinkai vertinimą pagal Planuojamos ūkinės veiklos 
poveikio aplinkai vertinimo įstatymą) jau yra priimtas 
sprendimas, kad planuojama veikla nepakenks 
kraštovaizdžiui, gamtos ir nekilnojamosioms kultūros 
vertybėms). 

Plėtra galima, jeigu: 

− atlikus ūkinės ir (ar) kitokios veiklos poveikio aplinkai 
vertinimą Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai 
vertinimo įstatymo arba Vyriausybės įgaliotos institucijos 
nustatyta tvarka (kai numatomai ūkinei veiklai 
neprivaloma atlikti poveikio aplinkai vertinimą pagal 
Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo 
įstatymą), yra priimtas sprendimas, kad planuojama 
veikla nepakenks kraštovaizdžiui, gamtos ir 
nekilnojamosioms kultūros vertybėms;  

− atlikus planuojamos įgyvendinti veiklos techninių, 
technologinių, vietos ir kitų sprendinių analizę ir šių 
sprendinių poveikio kraštovaizdžiui bei gamtos ir 
nekilnojamųjų kultūros vertybių vizualinei aplinkai 
vertinimą, išvadoms ir siūlomoms kompensacinėms 
priemonėms pritaria Valstybinė saugomų teritorijų 
tarnyba prie Aplinkos ministerijos ir Kultūros paveldo 
departamentas prie Kultūros ministerijos. 

Pažymėtina, kad atliekant analizę ir vertinant galimą 
planuojamos įgyvendinti veiklos poveikį, tiek planuojama, tiek 
jau vykdomos veiklos neturi sukelti ne tik tiesioginio, bet ir 
suminio ar kaupiamojo poveikio grėsmės. 

S-3 5399,78 SE plėtra pagal galiojančių teisės aktų reikalavimus. 

Siekiant minimalaus poveikio aplinkai (įskaitant kraštovaizdį), visuomenės sveikatai, Specialiojo 
plano sprendiniai, norint vykdyti vėjo ir saulės šviesos energijos elektrinių įregimą ir/ar plėtrą 
specialiuoju planu numatytose zonose, nustato papildomas sąlygas ir reikiamus atlikti veiksmus 
planuojant, projektuojant, atliekant poveikio aplinkai vertinimo procedūras Planuojamos ūkinės 
veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo nustatytais atvejais ir tvarka. T. y. visais atvejais, 
norint įrengti didesnio aukštingumo vėjo elektrines ir didesnės įrengtosios galios saulės šviesos 
energijos elektrines (jų parkus) nei specialiojo plano sprendiniais suformuotose plėtros zonose yra 
pasiūlytos (išskyrus S1, kurioje galima tik iki 500 kW saulės šviesos energijos elektrinių plėtra) (žr. 
… ir … lenteles), nepriklausomai nuo to ar bus privaloma (ar ne) atlikti ūkinės ir (ar) kt. veiklos 
poveikio aplinkai, visuomenės sveikatai vertinimą LR Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai 
vertinimo įstatymo atvejais ir tvarka, rengiant elektrinių plėtros techninę, ar kt. dokumentaciją, 
kurioje sprendžiami techninių, technologinių, vietos parinkimo ir kt. klausimai, būtina įvertinti 
numatomos įgyvendinti veiklos poveikį kraštovaizdžiui bei gamtos ir nekilnojamųjų kultūros vertybių 
vizualinei aplinkai, įskaitant vėjo ir saulės šviesos energijos elektrinių masyvų vizualizacijų 
parengimą iš aplinkinėse kultūros paveldo objektų teritorijose esančių, kt. teritorijų planavimo 
dokumentais ir/ar kt. planais numatomų regyklų, apžvalgos vietų. Plėtra galima, jeigu: 
− atlikus ūkinės ir (ar) kitokios veiklos poveikio aplinkai vertinimą Planuojamos ūkinės veiklos 

poveikio aplinkai vertinimo įstatymo arba Vyriausybės įgaliotos institucijos nustatyta tvarka 
(kai numatomai ūkinei veiklai neprivaloma atlikti poveikio aplinkai vertinimą pagal 
Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymą), yra priimtas sprendimas, 
kad planuojama veikla nepakenks kraštovaizdžiui, gamtos ir nekilnojamosioms kultūros 
vertybėms; 
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− atlikus planuojamos įgyvendinti veiklos techninių, technologinių, vietos ir kitų sprendinių 
(sprendimų) analizę ir nustatymą ir šių sprendinių (sprendimų) poveikio kraštovaizdžiui bei 
gamtos ir nekilnojamųjų kultūros vertybių vizualinei aplinkai vertinimą, išvadoms ir 
siūlomoms kompensacinėms priemonėms pritaria arba plėtrai neprieštarauja Valstybinė 
saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos ir Kultūros paveldo departamentas prie 
Kultūros ministerijos. 

3.7.1 Žemės sklypų pertvarkymo būdai, žemės naudojimo paskirties reglamentavimas 

VE ir SE plėtra neurbanizuotose ir neurbanizuojamose teritorijose 

Specialiajame plane nustatytose elektrinių (VE ir SE) plėtros zonose esančiose teritorijose (žr. 
sprendinių brėžinį), įvertinus poveikį aplinkai ir/ar atlikus kt. pobūdžio vertinimą Planuojamos 
ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo nustatytais atvejais ir tvarka, atliktus 
planuojamos ūkinės veiklos poveikį kraštovaizdžiui, gamtos ir kultūros paveldo objektų vizualinei 
aplinkai specialiuoju planu nustatytais atvejais (kuomet numatoma statyti aukštesnes nei plėtros 
zonose pasiūlyto aukštingumo vėjo elektrines, ir ar didesnės įrengtosios galios saulės elektrines 
pagal SP sprendinius), vėjo ir saulės šviesos energijos elektrinių plėtra vykdoma žemės naudojimo 
paskirtį - žemės ūkio paskirties žemė, - pakeitus į Kitos paskirties žemę inžinerinės infrastruktūros 
objektų įrengimui, t. y. nustatant žemės naudojimo būdą – Susisiekimo ir inžinerinių komunikacijų 
aptarnavimo objektų teritorijos. Pagal šiuo metu galiojantį teisinį reglamentavimą - Lietuvos 
Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymą, ši sąlyga galioja 500 kW ir didesnės 
įrengtosios galios vėjo ir saulės šviesos energijos elektrinių plėtrai. Pasikeitus šio įstatymo 
nuostatoms, vykdant vėjo ir saulės šviesos energijos elektrinių plėtrą, dėl paskirčių keitimo 
reikalavimo turi būti vadovaujamasi Įstatyme numatomomis sąlygomis. 

Specialiuoju planu nustatytose VE ir SE įrengimo ir/ar plėtros zonose žemės paskirties keitimas į 
kitas paskirtis ir kitus naudojimo būdus (nei aukščiau aprašyta SE ir VE plėtrai), galimas tik pagal 
galiojančius žemės naudojimo reglamentavimą nustatančius teritorijų planavimo dokumentus – 
Šilalės rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano bei jį detalizuojančių kitų žemesnio lygmens 
teritorijų planavimo dokumentų sprendinius. 

Taip pat Specialiuoju planu yra numatoma, kad VE ir SE įrengimas ir plėtra galima esamose 
gamybinės ūkinės veiklos teritorijose: 

1. kurios patenka į specialiajame plane nustatytas VE ir SE įrengimo ir/ar plėtros zonose 
kiekvienai plėtros zonai būdingomis plėtros sąlygomis; 

2. kurios nepatenka į specialiajame plane nustatytas VE ir SE įrengimo ir/ar plėtros zonas, 
plėtra galima tik tuo atveju, jei (nepriklausomai nuo to ar turi būti atliekamas ūkinės ir (ar) 
kitokios veiklos poveikio aplinkai, visuomenės sveikatai vertinimas Planuojamos ūkinės 
veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo ir kt. teisės aktų nustatyta tvarka) yra įvertintas 
numatomos įgyvendinti veiklos poveikis kraštovaizdžiui bei gamtos ir nekilnojamųjų kultūros 
vertybių vizualinei aplinkai ir šiai veiklai neprieštarauja Valstybinė saugomų teritorijų 
tarnyba prie Aplinkos ministerijos ir Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros 
ministerijos. 

VE ir SE plėtra urbanizuotose ir urbanizuojamose teritorijose 

VE ir SE plėtra teritorijose, turinčiose vietovės lygmens kompleksinio teritorijų planavimo 
dokumentus: 
I. Vėjo elektrinių plėtra šiose teritorijose - nenumatoma, išskyrus Lietuvos Respublikos 
atsinaujinančių išteklių energetikos įstatyme numatytus atvejus, kuomet įrengiamos iki 30 kW 
įrengtosios galios vėjo elektrinės, neviršijančios teisės aktuose nustatyto triukšmo lygio, kurių 
įrengimui taikomi supaprastinti reikalavimai. 
II. Saulės šviesos energijos elektrinių plėtra galima. Nors specialiojo plano sprendiniais nėra 
išskiriamos saulės šviesos energijos elektrinių plėtros zonos vietovės lygmens kompleksinio teritorijų 
planavimo dokumentus turinčiose teritorijose, tačiau yra numatoma, kad saulės šviesos elektrinių 
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plėtra galima šių planų urbanizuotose ir urbanizuojamose teritorijose žemės sklypuose, kurių 
paskirtis – Kitos paskirties žemė, žemės naudojimo būdai: 

1. Susisiekimo ir inžinerinių komunikacijų aptarnavimo objektų teritorijos; 
2. Pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos. 

Šilalės rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano urbanizuojamose teritorijose: 
I. VE plėtra galima tik šio specialiojo plano sprendiniais pažymėtose urbanizuotose ir/ar 
urbanizuojamose teritorijose. Šiose teritorijose vėjo elektrinės gali būti įrengiamos išlaikant būtinus 
sanitarinių apsaugos zonų (SAZ) atstumus (žr. Lietuvos Respublikos Specialiųjų žemės naudojimo 
sąlygų įstatymo 2 priedą „Gamybinių objektų sanitarinės apsaugos zonų dydis“) iki gyvenamųjų, 
visuomeninių ir kt. pastatų, taip pat negali būti viršijamas teisės aktuose nustatytas triukšmo lygis, 
turi būti įvertinamas šešėliavimas bei nustatomos šešėliavimo mažinimo priemonės, vertinami 
elektromagnetiniai laukai, atliekamos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo 
procedūros LR planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo nustatytais atvejais 
ir tvarka bei galioja specialiojo plano sprendiniais nustatomi reikalavimai (žr. 3.6 skyrių).  
II. Pramonės ir sandėliavimo funkcinėje zonoje. Specialiojo plano sprendiniais numatoma, kad vėjo 
elektrinių ir/ar saulės šviesos energijos elektrinių plėtra taip pat galima galiojančiu Bendruoju planu 
numatomoje pramonės ir sandėliavimo funkcinėje zonoje, Kitos paskirties žymėje, kurios žemės 
naudojimo būdas - Pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos. Vykdant plėtrą šiose teritorijose 
galioja kiekvienai plėtros zonai būdingos plėtros sąlygos, kurių privaloma laikytis, pagal jose 
numatomų SE ir VE plėtros zonų reikalavimus arba pagal arčiausiai šių teritorijų esančių SE ir/ar VE 
plėtros zonų reikalavimus, jei pramonės ir sandėliavimo funkcinėje zonoje plėtros zonos nėra 
pažymėtos (žr. 3.6 skyrių). 

Urbanizuotose teritorijose išdėstant saulės šviesos energijos elektrines (jų parkus) rekomenduojama 
formuoti kokybiškų želdinių juostas, atskiriančias įrenginius nuo gyvenamaisiais pastatais užstatytų 
teritorijų. 

Aukščiau įvardintos nuostatos netaikomos iki 30 kW įrengtosios galios vėjo, saulės šviesos energijos 
elektrinėms, kurių įrengimui taikomi supaprastinti reikalavimai, ir/ar ant stogų statomoms saulės 
šviesos energijos, iki 30 kW įrengtosios galios vėjo elektrinėms, neviršijančioms teisės aktuose 
nustatyto triukšmo lygio, kurios įrengiamos be statybą leidžiančio dokumento (žr. LR Atsinaujinančių 
išteklių energetikos įstatymą).  

Jei į specialiajame plane suformuotas zonas patenka tik dalis esamo žemės sklypo, laikoma, kad, 
išpildant visus specialiajame plane suformuotus ir konkrečioje zonoje, kurioje yra sklypo dalis, 
taikomus reikalavimus SE ir VE plėtrai (žr. Lentelė Nr. 11 ir Lentelė Nr. 12), tame žemės sklype gali 
būti vykdoma VE ir/ar SE plėtra, jei tai neprieštarauja LR Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų 
įstatymo nuostatoms, neatlieka neigiamo poveikio gamtinei aplinkai bei visuomenės sveikatai. 

Jei esamas žemės sklypas patenka į kelias skirtingas VE ir/ar SE plėtros zonas, atitinkamoms žemės 
sklypo dalims taikomi 3.7 skyriaus lentelėse nurodyti reikalavimai.  
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Priedas Nr. 1. Sprendinių brėžinys (pateikiamas 
atskirai) 

  



Priedas Nr. 2. Nekilnojamųjų kultūros vertybių Šilalės rajono savivaldybės teritorijoje sąrašas

Unikalus objekto kodas Pavadinimas Adresas Įregistravimo registre data Statusas Kiti kodai  

17094
Kvėdarnos miestelio 
istorinė dalis

Šilalės rajono sav., 
Kvėdarnos sen., Kvėdarnos 
mstl., 1993-12-07 Registrinis UV25

http://kvr.kpd.lt/#/heritage-
detail/9e05de55-1d05-
4d5d-8644-000f167a29b1

12916 Žvakidė
Šilalės rajono sav., Šilalės 
miesto sen., Šilalės m., 1993-06-23 Registrinis 221/7

http://kvr.kpd.lt/#/heritage-
detail/ab42dc69-f73e-4109-
b3c6-00243fa7e32f

6812 Paragaudžio kapinynas III

Šilalės rajono sav., 
Kvėdarnos sen., Kvėdarnos 
mstl., 1992-11-24 Registrinis AV1339

http://kvr.kpd.lt/#/heritage-
detail/e599f29f-dee7-4eef-
a660-00440827ced0

17033
Šilalės pradžios mokyklos 
pastatas

Šilalės rajono sav., Šilalės 
miesto sen., Šilalės m., 
Vasario 16-osios g.    9 1993-07-15 Valstybės saugomas S864, IV1277

http://kvr.kpd.lt/#/heritage-
detail/21b7e096-8f39-49b8-
9e3e-009806940115

13861
Skulptūra "Jonas 
Nepomukas"

Šilalės rajono sav., Laukuvos 
sen., Laukuvos mstl., 1993-04-01 Registrinis DV2715

http://kvr.kpd.lt/#/heritage-
detail/4b6e6999-ba0f-4775-
8668-00b38fec0cc0

24082

Padievaičio, Kvėdarnos 
piliakalnio su priešpiliu ir 
gyvenviete gyvenvietė

Šilalės rajono sav., 
Kvėdarnos sen., Padievaičio 
k., 1997-05-05 Paminklas A725K3P

http://kvr.kpd.lt/#/heritage-
detail/ae9e4fa6-0b9d-4771-
9483-012de1786a32

13850 Skulptūra "Šv. Antanas"

Šilalės rajono sav., 
Kvėdarnos sen., Kvėdarnos 
mstl., 1993-03-31 Registrinis DV2704

http://kvr.kpd.lt/#/heritage-
detail/ae02f513-302f-4bbd-
8dde-03a7b6b34b06

20714

Šilalės žydų senųjų kapinių 
dalies ir žydų žudynių vietos 
ir kapo kompleksas

Šilalės rajono sav., Šilalės 
miesto sen., Šilalės m., 2000-09-05 Valstybės saugomas 2756, L1086K

http://kvr.kpd.lt/#/heritage-
detail/d5c1f527-bf9d-4227-
a446-05021d9a0e7c

28209 Varpinė
Šilalės rajono sav., Upynos 
sen., Upynos mstl., 2003-12-31 Valstybės saugomas G428K2

http://kvr.kpd.lt/#/heritage-
detail/d7f374f1-0dcf-4fa0-
95a4-0531954c8404

25923 "Jėzus Nazarietis" skulptūra
Šilalės rajono sav., 
Traksėdžio sen., Leviškių k., 2001-03-30 Valstybės saugomas D76K4

http://kvr.kpd.lt/#/heritage-
detail/eb27a459-2f84-4708-
b648-0531cfd27b64

45075 Lietuvos partizanų kapai

Šilalės rajono sav., 
Kaltinėnų sen., Kaltinėnų 
mstl., 2021-11-29 Registrinis

http://kvr.kpd.lt/#/heritage-
detail/5e52eb21-f618-4088-
93dd-064d4e95a93b

13890 Ornamentuotas kryžius
Šilalės rajono sav., Šilalės 
kaimiškoji sen., Tūbinių I k., 1993-04-01 Registrinis DV2744

http://kvr.kpd.lt/#/heritage-
detail/504b7171-16a0-489a-
a5af-08b46b5cf604

38848

Lietuvos Respublikos 
Prezidento Aleksandro 
Stulginskio gimtosios 
sodybos atmintina vieta

Šilalės rajono sav., 
Kaltinėnų sen., Kutalių k., 2016-11-30 Paminklas

http://kvr.kpd.lt/#/heritage-
detail/78e54c0f-5201-40d9-
bebd-0939962216f6

28237

Prapymo kaimo 
etnoarchitektūrinė 
sodybos, vad. Pašlynės 
viensėdžiu klėtis

Šilalės rajono sav., Žadeikių 
sen., Prapymo k., 2003-12-31 Valstybės saugomas G437K2

http://kvr.kpd.lt/#/heritage-
detail/6414df4d-98aa-4f92-
b999-095b1f0bf54c

13925
Koplytėlė su Šv. Kazimiero 
skulptūra

Šilalės rajono sav., Bijotų 
sen., Girdiškės k., 1993-04-01 Registrinis DV2779

http://kvr.kpd.lt/#/heritage-
detail/686be7f4-6c24-4b23-
8596-0a113b1b45bd

3355
Lingių Fermų kapinynas, 
vad. Milžinkapiais

Šilalės rajono sav., Upynos 
sen., Lingių Fermų k., 1992-10-13 Paminklas A722P, AR1078

http://kvr.kpd.lt/#/heritage-
detail/44f4f201-403c-414a-
a952-0a398c61741e

3351 Žąsino kapinynas
Šilalės rajono sav., 
Traksėdžio sen., Žąsino k., 1992-10-13 Paminklas A754P, AR1074

http://kvr.kpd.lt/#/heritage-
detail/bb1e080d-06b5-
47a6-98e2-0af9efb73357

15751 Stacijos (2)

Šilalės rajono sav., 
Didkiemio sen., Didkiemio 
k., 1993-05-07 Registrinis DV4823

http://kvr.kpd.lt/#/heritage-
detail/486f6edb-a766-41b3-
a0dd-0b92597bcf47

13902 Ornamentuotas kryžius
Šilalės rajono sav., Pajūrio 
sen., Pajūrio mstl., 1993-04-01 Registrinis DV2756

http://kvr.kpd.lt/#/heritage-
detail/b8032d22-a012-4fc5-
bf6d-0c3bd5ece6d5

23907

Burbiškių piliakalnio su 
papiliu papilys, vad. 
Parškalniu

Šilalės rajono sav., Laukuvos 
sen., Burbiškių k., 1997-05-05 Paminklas A700K2P

http://kvr.kpd.lt/#/heritage-
detail/d712acce-fa75-4de6-
a3ce-0c76db1e3116

42085 Kiaukų piliakalnis
Šilalės rajono sav., Šilalės 
kaimiškoji sen., Kiaukų k., 2018-02-12 Registrinis

http://kvr.kpd.lt/#/heritage-
detail/c4ba7840-66e5-4414-
9d78-0cc177990bce

25916
Koplytstulpis su 
skulptūromis

Šilalės rajono sav., Pajūrio 
sen., Kunigiškių k., 2001-03-30 Valstybės saugomas D75K

http://kvr.kpd.lt/#/heritage-
detail/2f548b0a-fe6e-44ab-
b31c-0d98dc62dd48

629
Bijotų, vad. Baublių dvaro 
sodybos fragmentai

Šilalės rajono sav., Bijotų 
sen., Bijotų k., Muziejaus g.   
10, 12 1992-04-24 Paminklas 708, G95K, 413/2398

http://kvr.kpd.lt/#/heritage-
detail/51c4dfdc-73c4-427e-
8674-0db46f396f9b

13859 Skulptūra "Nukryžiuotasis"
Šilalės rajono sav., Laukuvos 
sen., Laukuvos mstl., 1993-04-01 Registrinis DV2713

http://kvr.kpd.lt/#/heritage-
detail/6fd00ff8-a881-4e63-
9909-0dffdcce3d64

27354 Vargonų instrumentas
Šilalės rajono sav., Laukuvos 
sen., Laukuvos mstl., 2003-05-06

Kultūros paveldo objekto 
apsauga panaikinta (tapo 
vertingąja savybe) P148K2

http://kvr.kpd.lt/#/heritage-
detail/239a9d7f-ca2b-425f-
b43d-0e252113ca0a

25533
"Šv. Jonas Nepomukas" 
skulptūra

Šilalės rajono sav., Šilalės 
kaimiškoji sen., Kiaukų k., 2001-03-05 Valstybės saugomas D66K2

http://kvr.kpd.lt/#/heritage-
detail/2de3562a-4111-4f19-
b3fe-0e7329d1bef4
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3310
Kalnas vad. Alkos kalnu, 
kitaip Pilale

Šilalės rajono sav., Grigulių 
k. dal.(negalioja nuo 
1999.01.01), 1998-07-14 Valstybės saugomas M91, 292, AR1030

http://kvr.kpd.lt/#/heritage-
detail/5b51646f-21c6-4316-
b5ca-0ef4cc35c96e

13885 Skulptūra "Šv. Pranciškus"
Šilalės rajono sav., Šilalės 
kaimiškoji sen., Tūbinių I k., 1993-04-01 Registrinis DV2739

http://kvr.kpd.lt/#/heritage-
detail/5a337e61-502e-4c7a-
9f4b-0f5ce33ce1ea

20292
Koplytstulpis su Kristaus 
krikšto skulptūrine grupe

Šilalės rajono sav., Upynos 
sen., Paiekvedžio k., 1993-04-21

Kultūros paveldo objekto 
apsauga panaikinta DV3776

http://kvr.kpd.lt/#/heritage-
detail/e445f252-f01c-44fa-
90e1-0ff841f52ab6

633
Buv. dvaro sodybos 
fragmentai

Šilalės rajono sav., 
Kaltinėnų sen., Labardžių k., 1992-04-24

Kultūros paveldo objekto 
apsauga panaikinta 712, 413/2387

http://kvr.kpd.lt/#/heritage-
detail/4a99faae-2084-46ee-
b1e9-10677be9d5ef

25922 "Šv. Pranciškus" skulptūra
Šilalės rajono sav., 
Traksėdžio sen., Leviškių k., 2001-03-30 Valstybės saugomas D76K3

http://kvr.kpd.lt/#/heritage-
detail/53da6256-e377-4994-
9971-11b51467e1fd

16641
JAV lietuvių visuomenės 
veikėjo Leono Joniko kapas

Šilalės rajono sav., Laukuvos 
sen., Laukuvos mstl., Plento 
g. 1993-07-08 Registrinis IV884

http://kvr.kpd.lt/#/heritage-
detail/4a599364-266e-4b2e-
bfba-11ef8e14b829

1626
Kaltinėnų mstl. kapinių 
koplyčia

Šilalės rajono sav., 
Kaltinėnų sen., Kaltinėnų 
mstl., Kapų g. 1992-06-10 Valstybės saugomas S877, AtV634

http://kvr.kpd.lt/#/heritage-
detail/1fede77a-c329-4fab-
b21f-13c53f1b8741

3332

Vedrių piliakalnio su 
priešpiliu ir gyvenviete 
piliakalnis

Šilalės rajono sav., Upynos 
sen., Vedrių k., 1992-10-13 Paminklas A750K1P, AR1052

http://kvr.kpd.lt/#/heritage-
detail/3701b067-5d5a-
4378-91ec-13cd86d0cd3a

13938
Koplytėlė su ornamentuotu 
kryželiu

Šilalės rajono sav., Upynos 
sen., Vytogalos k., 1993-04-01 Registrinis DV2792

http://kvr.kpd.lt/#/heritage-
detail/673e4939-0a41-4b0c-
86e4-144779022b59

12079 Senkapis, vad. Jurlaukiu
Šilalės rajono sav., Upynos 
sen., Lingių k., 1993-03-23 Registrinis AR1580

http://kvr.kpd.lt/#/heritage-
detail/57db21f2-078d-4646-
8b43-14affeb526ac

12919 Žvakidė (su lėkštute)
Šilalės rajono sav., Šilalės 
miesto sen., Šilalės m., 1993-06-23 Registrinis 221/10

http://kvr.kpd.lt/#/heritage-
detail/5f9d8577-b661-400d-
8de7-15194ad95dc4

23915

Medvėgalio, Karūžiškės 
piliakalnio su priešpiliu ir 
gyvenviete priešpilis, vad. 
Piliorių kalnu

Šilalės rajono sav., Laukuvos 
sen., Karūžiškės II k., 1997-05-05 Paminklas A713K2P

http://kvr.kpd.lt/#/heritage-
detail/0bbb9e51-cb4f-461b-
bc7a-153dd9ae70a2

12914 Taurė
Šilalės rajono sav., Šilalės 
miesto sen., Šilalės m., 1993-06-23 Registrinis 221/5

http://kvr.kpd.lt/#/heritage-
detail/2e4d3aa8-c74c-4032-
b117-166d9c204737

10062 Žvakidės (5)

Šilalės rajono sav., 
Didkiemio sen., Didkiemio 
k., 1993-01-18 Registrinis DR970

http://kvr.kpd.lt/#/heritage-
detail/12bd48c1-9df4-4c8c-
9f60-168cda269102

13920

Koplytėlė su ornamentuotu 
kryželiu ir Marijos 
Maloningosios skulptūra

Šilalės rajono sav., 
Traksėdžio sen., Nevočių k., 1993-04-01

Kultūros paveldo objekto 
apsauga panaikinta DV2774

http://kvr.kpd.lt/#/heritage-
detail/f14c0e81-f41c-4b53-
9fab-16d20271e140

13936

Koplytėlė su ornamentuotu 
kryželiu, Pietos, Šv. Roko ir 
Marijos Sopulingosios 
skulptūromis

Šilalės rajono sav., Upynos 
sen., Upynos mstl., 1993-04-01 Registrinis DV2790

http://kvr.kpd.lt/#/heritage-
detail/ecdcf665-9a67-463c-
9fbf-16f94654d217

3326

Burbiškių, Reistrų, Dargių 
kūlgrinda, vad. Sietuvos 
kūlgrinda

Šilalės rajono sav., Laukuvos 
sen., Burbiškių k., 1992-10-13 Registrinis AR1046

http://kvr.kpd.lt/#/heritage-
detail/6a7685b9-a310-4ecc-
a899-176e20ce2655

28321 Svirnas
Šilalės rajono sav., Pajūrio 
sen., Pajūrio mstl., 2003-12-31

Kultūros paveldo objekto 
apsauga panaikinta G456K2

http://kvr.kpd.lt/#/heritage-
detail/558b9325-beb4-4f49-
9efa-17fbfc8c18e9

13833 Skulptūra "Šv. Jurgis"
Šilalės rajono sav., Šilalės 
miesto sen., Šilalės m., 1993-03-31 Registrinis DV2687

http://kvr.kpd.lt/#/heritage-
detail/54eec8a8-e5dc-4f90-
b51c-189574bc7218

3337 Payžnio kapinynas
Šilalės rajono sav., Laukuvos 
sen., Payžnio k., 1992-10-13 Registrinis AR1057

http://kvr.kpd.lt/#/heritage-
detail/4f3f311c-1fc0-4d51-
b141-18e1853000ab

16386 Balsių pilkapynas
Šilalės rajono sav., Šilalės 
kaimiškoji sen., Balsių k., 1993-06-22 Paminklas A697P, AR1730

http://kvr.kpd.lt/#/heritage-
detail/b67d0b2f-a16a-4aea-
b1d9-1a5cbd3c4d6c

23149 Šaltinis
Šilalės rajono sav., Pajūrio 
sen., Paežerio k., 1997-12-31 Valstybės saugomas M39K2

http://kvr.kpd.lt/#/heritage-
detail/1357d1c0-a7dc-418b-
a60d-1ab81732ae5a

3323

Burbiškių piliakalnio su 
papiliu piliakalnis, vad. 
Pilies kalnu

Šilalės rajono sav., Laukuvos 
sen., Burbiškių k., 1992-10-13 Paminklas A700K1P, AR1043

http://kvr.kpd.lt/#/heritage-
detail/61bece8d-f690-445b-
9737-1bd4d0483baf

25917 Koplytstulpis
Šilalės rajono sav., Pajūrio 
sen., Kunigiškių k., 2001-03-30 Valstybės saugomas D75K1

http://kvr.kpd.lt/#/heritage-
detail/defc044e-8402-41cc-
87f4-1e4781fd88b5

42420 Simėnų kapinynas
Šilalės rajono sav., Bijotų 
sen., Simėnų k., 2018-03-15 Registrinis

http://kvr.kpd.lt/#/heritage-
detail/3dc2d6f0-b742-486f-
a27f-1e57ab3ce955

3342

Lileikėnų, Kunigiškių 
piliakalnis, vad. Švedkalniu, 
Jomantų pile

Šilalės rajono sav., Pajūrio 
sen., Lileikėnų k., 1992-10-13 Paminklas A721P, AR1065

http://kvr.kpd.lt/#/heritage-
detail/fdd4816b-0411-465c-
99e5-1ef8b8b097f1
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12911
Skulptūra "Švč. M. Marijos 
nekaltas prasidėjimas" II

Šilalės rajono sav., Šilalės 
miesto sen., Šilalės m., 1993-06-23 Registrinis 221/2

http://kvr.kpd.lt/#/heritage-
detail/ace39c30-e103-468a-
94a3-1f4f5643d547

27361

Vargonų instrumentas - 
saugomas kaip Požerės 
Kristaus Atsimainymo 
bažnyčios statinių 
komplekso (u.k. 31092) 
Kristaus Atsimainymo 
bažnyčios (u.k. 31093) 
vertingoji savybė

Šilalės rajono sav., Laukuvos 
sen., Požerės k., 2003-05-06 Registrinis P151K2

http://kvr.kpd.lt/#/heritage-
detail/d57ff850-a845-4a43-
ae42-1f953120755c

28236

Prapymo kaimo 
etnoarchitektūrinė 
sodybos, vad. Pašlynės 
viensėdžiu namas

Šilalės rajono sav., Žadeikių 
sen., Prapymo k., 2003-12-31 Valstybės saugomas G437K1

http://kvr.kpd.lt/#/heritage-
detail/d9082d99-883f-4bd6-
ba9e-1fba178b8815

3330
Kazokų piliakalnis, vad. 
Užpiliu

Šilalės rajono sav., Upynos 
sen., Kazokų I k., 1992-10-13 Paminklas A716P, AR1050

http://kvr.kpd.lt/#/heritage-
detail/bcf348e5-2714-4954-
a1f1-205fe375acc8

42103

Tūbinių paminklas Lietuvos 
didžiajam kunigaikščiui 
Vytautui

Šilalės rajono sav., Šilalės 
kaimiškoji sen., Tūbinių I k., 2018-01-18 Registrinis

http://kvr.kpd.lt/#/heritage-
detail/45260d2d-dbd9-
4009-875f-20a7095ca746

23914

Medvėgalio, Karūžiškės 
piliakalnis su priešpiliu ir 
gyvenviete

Šilalės rajono sav., Laukuvos 
sen., Karūžiškės II k., 1997-05-05 Paminklas A713KP

http://kvr.kpd.lt/#/heritage-
detail/59f29fb5-4422-41b9-
877a-2194a8a02703

28239

Bilionių kaimo 
etnoarchitektūrinės 
sodybos namas

Šilalės rajono sav., Bilionių 
sen., Bilionių k., Piliakalnio 
g.    5 2003-12-31 Valstybės saugomas G438K1

http://kvr.kpd.lt/#/heritage-
detail/a7e71224-37db-4607-
954f-236372f41915

20897 Koplytėlė su skulptūromis
Šilalės rajono sav., Bijotų 
sen., Simėnų k., 2001-03-05 Valstybės saugomas 2885, D63K

http://kvr.kpd.lt/#/heritage-
detail/7e1e2030-822b-4315-
b4d5-23a68a862493

31094

Požerės Kristaus 
Atsimainymo bažnyčios 
statinių komplekso varpinė

Šilalės rajono sav., Laukuvos 
sen., Požerės k., 2007-01-31 Registrinis

http://kvr.kpd.lt/#/heritage-
detail/0dc8e056-4b70-48bf-
a3de-253a1fafcf56

23928

Vedrių piliakalnio su 
priešpiliu ir gyvenviete 
gyvenvietė

Šilalės rajono sav., Upynos 
sen., Vedrių k., 1997-05-05 Paminklas A750K3P

http://kvr.kpd.lt/#/heritage-
detail/075a200e-afef-4e46-
b857-25d032a4941e

3321
Pavėžio, Drobūkščių 
piliakalnis

Šilalės rajono sav., 
Kvėdarnos sen., Padievaičio 
k., 1992-10-13 Paminklas A736P, AR1041

http://kvr.kpd.lt/#/heritage-
detail/a7ca0e8f-20d7-4f77-
b4d5-26b0accd3ca5

13820
Skulptūra "Šventasis su 
knyga dešinėje rankoje"

Šilalės rajono sav., Šilalės 
miesto sen., Šilalės m., 1993-03-31 Registrinis DV2674

http://kvr.kpd.lt/#/heritage-
detail/2b41699d-4833-
485d-9eca-276657274d08

10059

Altorėlis su Nazaretiečio 
paveikslu - saugomas kaip 
Požerės Kristaus 
Atsimainymo bažnyčios 
statinių komplekso (u.k. 
31092) Kristaus 
Atsimainymo bažnyčios 
(u.k. 31093) vertingoji 
savybė

Šilalės rajono sav., Laukuvos 
sen., Požerės k., 1993-01-18 Registrinis DR967

http://kvr.kpd.lt/#/heritage-
detail/69dd35d4-3bb4-
423e-aedc-276f68cba573

23913
Piliakalnio su priešpiliu ir 
gyvenviete gyvenvietė

Šilalės rajono sav., Upynos 
sen., Kalvalių k., 1997-05-05 Paminklas A711K3P

http://kvr.kpd.lt/#/heritage-
detail/7f5fc663-3255-4bd6-
b4ce-27de63990b5d

3333

Alkupio kalnas, vad. 
Šventkalniu, kitaip 
Švedkalniu

Šilalės rajono sav., Žadeikių 
sen., Alkupio k., 1996-12-23 Valstybės saugomas M21, AR1053

http://kvr.kpd.lt/#/heritage-
detail/74eb67b4-0d81-4b5f-
92c0-28646a12788e

3327

Medvėgalio, Karūžiškės 
piliakalnio su priešpiliu ir 
gyvenviete piliakalnis, vad. 
Medvėgaliu

Šilalės rajono sav., Laukuvos 
sen., Karūžiškės II k., 1992-10-13 Paminklas A713K1P, AR1047

http://kvr.kpd.lt/#/heritage-
detail/cfd317d2-949f-4914-
abb7-28f3efd97bfc

28210 Šventoriaus tvora su vartais
Šilalės rajono sav., Upynos 
sen., Upynos mstl., 2003-12-31 Valstybės saugomas G428K3

http://kvr.kpd.lt/#/heritage-
detail/74013753-147a-4459-
8968-298f8481540b

6845 Senkapis, vad. Kapeliais
Šilalės rajono sav., Bijotų 
sen., Pilsūdų k., 1992-11-24 Registrinis AV1372

http://kvr.kpd.lt/#/heritage-
detail/16cee958-c5cc-441c-
91f4-2a2c6e9514ea

15248
Koplytėlė prie medžio su 
Pietos skulptūra

Šilalės rajono sav., Upynos 
sen., Paiekvedžio k., 1993-04-27 Registrinis DV4337

http://kvr.kpd.lt/#/heritage-
detail/436c44c7-4668-42ee-
82fe-2c8502f6f791

3322
Piliakalnis vad. Švedkalniu, 
Šventkalniu

Šilalės rajono sav., Bilionių 
sen., Bilionių k., 1992-10-13 Paminklas A698K1P, AR1042

http://kvr.kpd.lt/#/heritage-
detail/eb03ec75-622a-4e42-
a647-2c8abdfedbf2

6797 Senkapis
Šilalės rajono sav., Bilionių 
sen., Baravykų k., 1992-11-24 Registrinis AV1324

http://kvr.kpd.lt/#/heritage-
detail/9d708e08-6eff-4565-
8b1e-2d483afc3865

3338 Dapkiškės piliakalnis
Šilalės rajono sav., Pajūrio 
sen., Dapkiškės k., 1992-10-13 Paminklas A701P, AR1058

http://kvr.kpd.lt/#/heritage-
detail/32e9ccf6-c90f-4a15-
8bfc-2e01354f9aa4

4254 Piliakalnis, vad. Piliakalniu

Šilalės rajono sav., 
Kaltinėnų sen., Jaunodavos 
k., 1992-11-30 Registrinis 383/2

http://kvr.kpd.lt/#/heritage-
detail/7eea3651-2d88-4c75-
8fe2-30c52d96b081
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43893
Laukuvos sinagogos 
pastatas

Šilalės rajono sav., Laukuvos 
sen., Laukuvos mstl., Taikos 
g.    6 2019-07-01 Registrinis

http://kvr.kpd.lt/#/heritage-
detail/9553395c-cf80-4da8-
b818-32905c652c28

24620 Kalnas vad. Aušrinės kalva
Šilalės rajono sav., 
Kaltinėnų sen., Kaušų k., 1998-07-14 Valstybės saugomas M90

http://kvr.kpd.lt/#/heritage-
detail/17c3bc58-b68a-4855-
9d19-331e96398b02

3328
Karūžiškės kalnas, vad. 
Alkos kalnu

Šilalės rajono sav., Laukuvos 
sen., Karūžiškės II k., 1992-10-13 Valstybės saugomas M22, AR1048

http://kvr.kpd.lt/#/heritage-
detail/fe745597-7937-43db-
90d7-33e423870167

28242

Bilionių kaimo 
etnoarchitektūrinės 
sodybos malkinė

Šilalės rajono sav., Bilionių 
sen., Bilionių k., Piliakalnio 
g.    5 2003-12-31 Valstybės saugomas G438K4

http://kvr.kpd.lt/#/heritage-
detail/f579e631-a720-4d63-
b9f4-33e46288285e

13836 Skulptūra "Ecce homo"
Šilalės rajono sav., Šilalės 
miesto sen., Šilalės m., 1993-03-31 Registrinis DV2690

http://kvr.kpd.lt/#/heritage-
detail/62f65bc6-c4b8-4a51-
b610-3511557411d1

3311

Pagrybio piliakalnio su 
gyvenviete piliakalnis, vad. 
Skuburkalniu, Skuburlės 
kalnu

Šilalės rajono sav., 
Kaltinėnų sen., Pagrybio k., 1992-10-13 Paminklas A727K1P, AR1031

http://kvr.kpd.lt/#/heritage-
detail/31cd706f-d0ea-478e-
8159-35f946901d60

6836 Senkapis I
Šilalės rajono sav., Bijotų 
sen., Bardžių k., 1992-11-24 Registrinis AV1363

http://kvr.kpd.lt/#/heritage-
detail/57fb076a-fefc-4428-
b83e-36883a095948

13915
Koplytstulpis su Šv. Antano 
skulptūra

Šilalės rajono sav., 
Traksėdžio sen., Dirkintų k., 1993-04-01

Kultūros paveldo objekto 
apsauga panaikinta DV2769

http://kvr.kpd.lt/#/heritage-
detail/59d24c3b-3632-486b-
8fe9-36b2999ee7cb

13877

Koplytėlė prie medžio su 
ornamentuotu kryželiu ir 
Pietos skulptūra

Šilalės rajono sav., Žadeikių 
sen., Prapymo k., 1993-04-01 Registrinis DV2731

http://kvr.kpd.lt/#/heritage-
detail/8a95a97b-3c2c-4444-
b19d-3715c017c84d

16385 Keberkščių kapinynas
Šilalės rajono sav., Pajūrio 
sen., Keberkščių k., 1993-06-22 Paminklas A717P, AR1729

http://kvr.kpd.lt/#/heritage-
detail/67940c39-84ea-44e5-
a6c0-371922cb8d16

13896
Skulptūra "Jonas 
Krikštytojas"

Šilalės rajono sav., Pajūrio 
sen., Pajūrio mstl., 1993-04-01

Kultūros paveldo objekto 
apsauga panaikinta DV2750

http://kvr.kpd.lt/#/heritage-
detail/2f08d41f-91d5-4738-
b338-37373aecd2f7

3325 Burbiškių kapinynas
Šilalės rajono sav., Laukuvos 
sen., Burbiškių k., 1992-10-13 Paminklas A699P, AR1045

http://kvr.kpd.lt/#/heritage-
detail/8a261cc7-69f5-41a6-
949c-375c503518c4

28203

Varsėdžių Šv. Roko 
bažnyčios pastatų 
komplekso varpinė

Šilalės rajono sav., Upynos 
sen., Varsėdžių k., 
Nepriklausomybės g.    9 2003-12-31 Valstybės saugomas G426K2

http://kvr.kpd.lt/#/heritage-
detail/228d0bc7-5d47-49f0-
93c6-3779ab24c4f0

16925 1863 m. sukilėlių kapai
Šilalės rajono sav., Laukuvos 
sen., Riešketų k., 1993-07-13 Valstybės saugomas L1096, IV1169

http://kvr.kpd.lt/#/heritage-
detail/2c46f447-cd82-4da2-
9188-379b5b2458f5

15381
Joakimo Šniepio antkapinis 
kryžius

Šilalės rajono sav., Šilalės 
miesto sen., Šilalės m., 
Kapų g. 1993-04-29 Valstybės saugomas D61, DV4446

http://kvr.kpd.lt/#/heritage-
detail/c5f62e53-4242-4663-
b011-389d82000e49

3354

Piliakalnio su priešpiliu ir 
gyvenviete piliakalnis, vad. 
Miegės kalnu

Šilalės rajono sav., Upynos 
sen., Kalvalių k., 1992-10-13 Paminklas A711K1P, AR1077

http://kvr.kpd.lt/#/heritage-
detail/7b488818-f24b-4910-
9eaf-398b545db558

13897 Skulptūra "Pieta"
Šilalės rajono sav., Pajūrio 
sen., Pajūrio mstl., 1993-04-01 Registrinis DV2751

http://kvr.kpd.lt/#/heritage-
detail/17d52978-71d2-4efb-
bcc3-3ae0cb2e020f

39393
Lietuvos partizanų kautynių 
ir žūties vieta

Šilalės rajono sav., Laukuvos 
sen., Vabalų k., 2018-02-02 Registrinis

http://kvr.kpd.lt/#/heritage-
detail/c908c7a7-907c-4566-
ad38-3aebc39b853b

13912

Koplytėlė su ornamentuotu 
kryželiu ir Jono Nepomuko 
skulptūra

Šilalės rajono sav., Bijotų 
sen., Bijotų k., 1993-04-01 Registrinis DV2766

http://kvr.kpd.lt/#/heritage-
detail/5b63fc93-040c-4096-
932c-3affa3ce0a54

26957 Šv. Barboros bažnyčia
Šilalės rajono sav., Tenenių 
sen., Tenenių mstl., 2003-02-28 Valstybės saugomas G333K1

http://kvr.kpd.lt/#/heritage-
detail/5d09c499-1fff-488f-
a24a-3c3ddccfc78b

27353 Vargonų prospektas
Šilalės rajono sav., Laukuvos 
sen., Laukuvos mstl., 2003-05-06

Kultūros paveldo objekto 
apsauga panaikinta (tapo 
vertingąja savybe) P148K1

http://kvr.kpd.lt/#/heritage-
detail/b5b85ad6-d338-44dc-
a6f8-3c4c4c2baaab

25529 Koplytstulpis
Šilalės rajono sav., Laukuvos 
sen., Degučių II k., 2001-03-05 Valstybės saugomas D65K1

http://kvr.kpd.lt/#/heritage-
detail/1fd84f0c-8be6-4cff-
b48e-3cc8d070cfbd

25906 Koplytstulpis
Šilalės rajono sav., Laukuvos 
sen., Virkių k., 2001-03-30 Valstybės saugomas D72K1

http://kvr.kpd.lt/#/heritage-
detail/17ccd685-244e-4873-
a483-3ce621ca1ae8

13826 Skulptūrinė grupė "Pieta"
Šilalės rajono sav., Šilalės 
miesto sen., Šilalės m., 1993-03-31 Registrinis DV2680

http://kvr.kpd.lt/#/heritage-
detail/1d39860a-0eac-47c5-
9665-3de2d47fd344

3174

Vilkų Lauko piliakalnio su 
gyvenviete piliakalnis, vad. 
Kuple

Šilalės rajono sav., Pajūrio 
sen., Vilkų Lauko k., 1992-10-13 Paminklas A751K1P, AR1061

http://kvr.kpd.lt/#/heritage-
detail/6d5f21a9-eb88-4a34-
bcfc-3e27839651a4

28241

Bilionių kaimo 
etnoarchitektūrinės 
sodybos tvartas ir daržinė

Šilalės rajono sav., Bilionių 
sen., Bilionių k., Piliakalnio 
g.    5 2003-12-31 Valstybės saugomas G438K3

http://kvr.kpd.lt/#/heritage-
detail/e62af97d-e85b-4699-
a04e-3e71f1519eb6

26440 Kalnas vad. Alkos kalnu
Šilalės rajono sav., Upynos 
sen., Gaidėnų k., 2002-03-29 Valstybės saugomas M234

http://kvr.kpd.lt/#/heritage-
detail/58a9de78-1787-47f6-
a76a-3ec6592c3e40
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23917
Pagrybio piliakalnio su 
gyvenviete gyvenvietė

Šilalės rajono sav., 
Kaltinėnų sen., Pagrybio k., 1997-05-05 Paminklas A727K2P

http://kvr.kpd.lt/#/heritage-
detail/e495579c-bb57-47fa-
9dbe-3f489f83305e

28240

Bilionių kaimo 
etnoarchitektūrinės 
sodybos klėtis

Šilalės rajono sav., Bilionių 
sen., Bilionių k., Piliakalnio 
g.    5 2003-12-31 Valstybės saugomas G438K2

http://kvr.kpd.lt/#/heritage-
detail/a9456cff-037f-4d11-
ad54-3f623ec8160c

45354
Lietuvos partizano Juozo 
Grabausko-Perkūno kapas

Šilalės rajono sav., Bijotų 
sen., Girdiškės k., 2022-01-03 Registrinis

http://kvr.kpd.lt/#/heritage-
detail/4bd1cad2-e224-4946-
ab2e-3fa5e0587b80

23240

Bijotų, vad. Baublių dvaro 
sodybos fragmentų parko 
fragmentai

Šilalės rajono sav., Bijotų 
sen., Bijotų k., 1997-12-31 Paminklas G95K4

http://kvr.kpd.lt/#/heritage-
detail/9bc5aa77-2d15-4fb8-
8744-3fd25d7b5b6f

20713
Laukuvos antrosios žydų 
senosios kapinės

Šilalės rajono sav., Laukuvos 
sen., Laukuvos mstl., 1993-10-27 Valstybės saugomas 2743, L1083

http://kvr.kpd.lt/#/heritage-
detail/2cae38ac-a17a-4017-
8029-40c4c786c8bd

13903

Koplytstulpis su 
ornamentuotu kryželiu, 
Marijos, Šv. Motiejaus ir 
Marijos Sopulingosios 
skulptūromis

Šilalės rajono sav., Pajūrio 
sen., Pajūrio mstl., 1993-04-01

Kultūros paveldo objekto 
apsauga panaikinta DV2757

http://kvr.kpd.lt/#/heritage-
detail/89ced508-8924-4c21-
ab0f-41964ef08b5b

28267 Vabolių k. vila
Šilalės rajono sav., 
Traksėdžio sen., Vabolių k., 2003-12-31 Registrinis S897

http://kvr.kpd.lt/#/heritage-
detail/4a86ecc9-4847-47c1-
9210-41f13bf0bd8a

25388
Lietuvos partizanų žuvimo 
vieta

Šilalės rajono sav., Šilalės 
kaimiškoji sen., Lentinės k., 2000-09-05 Valstybės saugomas I88

http://kvr.kpd.lt/#/heritage-
detail/9af1d15f-33a1-46fb-
9293-422d4d1c3af1

3357
Paupynio, Medsėdžių 
kapinynas

Šilalės rajono sav., Upynos 
sen., Paupynio k., 1992-10-12 Paminklas A735P, AR1080

http://kvr.kpd.lt/#/heritage-
detail/80bcf86c-6dfb-4647-
a58b-42e7f3016216

13860 Skulptūra "Šv. Pranciškus"
Šilalės rajono sav., Laukuvos 
sen., Laukuvos mstl., 1993-04-01 Registrinis DV2714

http://kvr.kpd.lt/#/heritage-
detail/d55325cb-4ba6-4331-
beba-4474ba269bfc

26971

Didkiemio Šv. Angelų Sargų 
bažnyčios pastatų 
kompleksas

Šilalės rajono sav., 
Didkiemio sen., Didkiemio 
k., Žvejų g.    1 2003-02-28 Valstybės saugomas G338K

http://kvr.kpd.lt/#/heritage-
detail/7d70caf6-b8b6-4ec7-
8ade-4487701229fa

13911

Koplytstulpis su 
ornamentuotu kryželiu ir 
Marijos Maloningosios 
skulptūras

Šilalės rajono sav., Tenenių 
sen., Tenenių mstl., 1993-04-01 Registrinis DV2765

http://kvr.kpd.lt/#/heritage-
detail/d24987a8-3cfb-42c6-
9d50-44de0dceaff4

13839

Koplytstulpis su 
ornamentuotu kryželiu, Šv. 
Roko, Pietos ir šv. Juozapo 
skulptūromis

Šilalės rajono sav., Šilalės 
kaimiškoji sen., Gedėliškės 
k., 1993-03-31 Registrinis DV2693

http://kvr.kpd.lt/#/heritage-
detail/66bc09ff-f294-4591-
b0de-44e9ff7beb8d

15749 Koplytėlė
Šilalės rajono sav., Laukuvos 
sen., Laukuvos mstl., 1993-05-07

Kultūros paveldo objekto 
apsauga panaikinta DV4821

http://kvr.kpd.lt/#/heritage-
detail/6046021a-aef6-40f2-
a035-44ebcad52d3a

13937

Koplytstulpis su 
ornamentuotu kryželiu, 
Nukryžiuotojo ir 2 angelų 
skulptūromis

Šilalės rajono sav., Upynos 
sen., Vytogalos k., 1993-04-01 Registrinis DV2791

http://kvr.kpd.lt/#/heritage-
detail/aec76db3-bcbc-4ed4-
a69a-45011dc5196a

23909
Indijos piliakalnio su papiliu 
papilys

Šilalės rajono sav., Šilalės 
kaimiškoji sen., Indijos k., 1997-05-05 Paminklas A707K2P

http://kvr.kpd.lt/#/heritage-
detail/d0583871-39ec-410a-
9d7b-4559dbabeb61

20898
Koplytėlė su skulptūra 
"Kristus, nešantis kryžių"

Šilalės rajono sav., Tenenių 
sen., Tenenių mstl., 1994-01-12 Registrinis 2882

http://kvr.kpd.lt/#/heritage-
detail/cc4e2d71-d3c5-4623-
b5d9-45b8f553a695

11208

Padievaičio, Kvėdarnos 
piliakalnis su priešpiliu ir 
gyvenviete

Šilalės rajono sav., 
Kvėdarnos sen., Padievaičio 
k., 1993-02-19 Paminklas A725KP, IV610

http://kvr.kpd.lt/#/heritage-
detail/2f28fe1b-3411-4d35-
a64f-4634a9597fec

3346

Simėnų, Ivenkių piliakalnio 
su priešpiliu ir gyvenviete 
piliakalnis, vad. Aukuro 
kalnu

Šilalės rajono sav., Bijotų 
sen., Simėnų k., 1992-10-13 Paminklas A743K1P, AR1069

http://kvr.kpd.lt/#/heritage-
detail/b7973d0a-5e8a-4e93-
9da6-4696508fcb09

13899
Skulptūra "Marija su 
kūdikiu"

Šilalės rajono sav., Pajūrio 
sen., Pajūrio mstl., 1993-04-01

Kultūros paveldo objekto 
apsauga panaikinta DV2753

http://kvr.kpd.lt/#/heritage-
detail/b5661237-0d2c-44e6-
a6fa-46b4ad1f2237

13927
Skulptūra "Šventasis su 
ištiestomis rankomis"

Šilalės rajono sav., Upynos 
sen., Upynos mstl., 1993-04-01 Registrinis DV2781

http://kvr.kpd.lt/#/heritage-
detail/f3819990-f0b6-4a29-
b22a-4785518c0582

6822 Sen. kelias, vad. Švedkeliu
Šilalės rajono sav., Žadeikių 
sen., Alkupio k., 1992-11-24 Registrinis AV1349

http://kvr.kpd.lt/#/heritage-
detail/91f8abd8-528d-4f73-
b601-489ba969db88

3353
Gegužių piliakalnis, vad. 
Bliūdkalniu, Gegužkalniu

Šilalės rajono sav., Upynos 
sen., Gegužių k., 1992-10-13 Paminklas A705P, AR1076

http://kvr.kpd.lt/#/heritage-
detail/fc2934b9-93ce-4bfe-
a090-4963374aad7d

25526 "Pieta" skulptūra
Šilalės rajono sav., Bijotų 
sen., Simėnų k., 2001-03-05 Valstybės saugomas D63K3

http://kvr.kpd.lt/#/heritage-
detail/03039ca9-86d8-4a77-
a9c9-49a8045eff50

13898 Skulptūra "Nukryžiuotasis"
Šilalės rajono sav., Pajūrio 
sen., Pajūrio mstl., 1993-04-01

Kultūros paveldo objekto 
apsauga panaikinta DV2752

http://kvr.kpd.lt/#/heritage-
detail/ad44f61b-b299-4388-
aecf-4a43cd16f42a

13834 Skulptūra "Šv. Izidorius"
Šilalės rajono sav., Šilalės 
miesto sen., Šilalės m., 1993-03-31 Registrinis DV2688

http://kvr.kpd.lt/#/heritage-
detail/abf9b947-a0ea-4bac-
9fee-4a9368077631
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13868

Koplytėlė su ornamentuotu 
kryželiu ir Šv. Juozapo 
skulptūra

Šilalės rajono sav., Šilalės 
kaimiškoji sen., Kiaukų k., 1993-04-01 Registrinis DV2722

http://kvr.kpd.lt/#/heritage-
detail/99460436-7623-
4bb6-80c5-4a986f5a8bbd

27360

Vargonų prospektas - 
saugomas kaip Požerės 
Kristaus Atsimainymo 
bažnyčios statinių 
komplekso (u.k. 31092) 
Kristaus Atsimainymo 
bažnyčios (u.k. 31093) 
vertingoji savybė

Šilalės rajono sav., Laukuvos 
sen., Požerės k., 2003-05-06 Registrinis P151K1

http://kvr.kpd.lt/#/heritage-
detail/7ec759d3-bc00-4d45-
885b-4b27ba5e837c

13922

Koplytstulpis su 
ornamentuotu kryželiu, 
Marijos, pamynusios žaltį, 
Pietos, šv. Antano ir šv. 
Onos skulptūromis

Šilalės rajono sav., 
Traksėdžio sen., Šarkų k., 1993-04-01 Registrinis DV2776

http://kvr.kpd.lt/#/heritage-
detail/8193df7c-e050-4f04-
8a9d-4d6925bd2616

16175 Kvėdarnos kapinynas

Šilalės rajono sav., 
Kvėdarnos sen., Kvėdarnos 
mstl., 1993-05-25 Paminklas A719P, AV2006

http://kvr.kpd.lt/#/heritage-
detail/9467e65c-0230-4395-
96ba-4d77187c734d

25528 Angelo skulptūra
Šilalės rajono sav., Bijotų 
sen., Simėnų k., 2001-03-05 Valstybės saugomas D63K5

http://kvr.kpd.lt/#/heritage-
detail/4ca09b97-7d16-4512-
8ec0-4e294aeec4a5

13858
Skulptūra "Šventasis su 
dešine ranka prie krūtinės"

Šilalės rajono sav., Laukuvos 
sen., Laukuvos mstl., 1993-04-01 Registrinis DV2712

http://kvr.kpd.lt/#/heritage-
detail/45f2b853-5623-4ffa-
b257-4eb01862e66b

28238

Prapymo kaimo 
etnoarchitektūrinė 
sodybos, vad. Pašlynės 
viensėdžiu tvartas

Šilalės rajono sav., Žadeikių 
sen., Prapymo k., 2003-12-31 Valstybės saugomas G437K3

http://kvr.kpd.lt/#/heritage-
detail/f0894938-c364-4ad6-
a6dc-4f12a1de86a7

23911
Piliakalnis su priešpiliu ir 
gyvenviete

Šilalės rajono sav., Upynos 
sen., Kalvalių k., 1997-05-05 Paminklas A711KP

http://kvr.kpd.lt/#/heritage-
detail/fb5dd5f5-69d6-448a-
b2c9-4fd6bec18f81

16289 Šakių pilkapynas
Šilalės rajono sav., 
Kaltinėnų sen., Šakių k., 1993-06-16 Paminklas A744P, AR1631

http://kvr.kpd.lt/#/heritage-
detail/2f122398-0ac5-4507-
81c1-4fff77c602b0

15249
Koplytėlė prie medžio su 
Rūpintojėlio skulptūra

Šilalės rajono sav., Laukuvos 
sen., Bagdono k., 1993-04-27

Kultūros paveldo objekto 
apsauga panaikinta DV4338

http://kvr.kpd.lt/#/heritage-
detail/50038669-09fb-43fd-
830c-502c5ba6d7aa

25521 Skulptūrinė grupė
Šilalės rajono sav., Upynos 
sen., Driežų k., 2001-03-05 Valstybės saugomas D62K4

http://kvr.kpd.lt/#/heritage-
detail/cd6ea113-482b-4437-
9759-505487226ff5

13847 Skulptūra "Pieta"
Šilalės rajono sav., 
Kvėdarnos sen., Gvaldų k., 1993-03-31 Registrinis DV2701

http://kvr.kpd.lt/#/heritage-
detail/f7e4edcd-9e56-4d75-
8130-5072e97080b1

17034 Vandens malūnas
Šilalės rajono sav., Šilalės 
kaimiškoji sen., Vaičių k., 1997-12-31 Valstybės saugomas S470K1, IV1278

http://kvr.kpd.lt/#/heritage-
detail/3e5ce355-cd56-46eb-
be4f-50a730bc3a30

13871

Koplytėlė su Nazariečio ir 
Marijos Maloningosios 
skulptūromis

Šilalės rajono sav., Upynos 
sen., Naujojo Obelyno k., 1993-04-01 Registrinis DV2725

http://kvr.kpd.lt/#/heritage-
detail/54c7d781-225e-4845-
83d9-51bc5f1f382c

26824 Vargonų instrumentas
Šilalės rajono sav., Tenenių 
sen., Tenenių mstl., 2002-12-18 Registrinis P139K2

http://kvr.kpd.lt/#/heritage-
detail/e2d9fdcf-e732-468f-
8e1e-51bdf2c2e4b2

23237

Kalbininko kunigo 
Kazimiero Jauniaus 
gimtosios sodybos tvartas

Šilalės rajono sav., 
Kvėdarnos sen., Lembo k., 
Aitros g.    5 1997-12-31 Valstybės saugomas G93K2

http://kvr.kpd.lt/#/heritage-
detail/4afdc38f-e4cb-48fa-
ac19-52cf92615bc4

38270

Simėnų, Ivankių piliakalnio 
su priešpiliu ir gyvenviete 
priešpilis

Šilalės rajono sav., Bijotų 
sen., Simėnų k., 2014-12-17

Inicijuotas skelbti Valstybės 
saugomu

http://kvr.kpd.lt/#/heritage-
detail/55be6627-5fd8-40a2-
b29e-54771e649cfa

4302
Šaltmirių senosios kapinės, 
vad. Užkapiais

Šilalės rajono sav., 
Palentinio sen., Beržės k., 1992-11-27 Registrinis AV1534

http://kvr.kpd.lt/#/heritage-
detail/6bfca4f6-a809-4060-
a72d-5619f0eda9e3

15748 Koplytėlė

Šilalės rajono sav., Šilalės 
miesto sen., Šilalės m., 
Kapų g. 1993-05-07 Valstybės saugomas D59, DV4820

http://kvr.kpd.lt/#/heritage-
detail/0a154237-7d01-4319-
a4ef-57463a0d6d1f

10559

Kalbininko kunigo 
Kazimiero Jauniaus gimtoji 
sodyba

Šilalės rajono sav., 
Kvėdarnos sen., Lembo k., 
Aitros g.    5 1997-12-31 Valstybės saugomas G93K, IR229

http://kvr.kpd.lt/#/heritage-
detail/bf021590-b485-4acd-
ac91-57687604dd0c

26958 Varpinė
Šilalės rajono sav., Tenenių 
sen., Tenenių mstl., 2003-02-28 Valstybės saugomas G333K2

http://kvr.kpd.lt/#/heritage-
detail/8df52323-c441-4b5a-
b508-5793ee666475

3313
Pilių, Kaltinėnų piliakalnis, 
vad. Kepaluškalniu

Šilalės rajono sav., 
Kaltinėnų sen., Pilių k., 1992-10-13 Paminklas A737P, AR1033

http://kvr.kpd.lt/#/heritage-
detail/e14ad692-875f-4883-
a42e-57d335579978

3343
Lileikėnų kapinynas, vad. 
Milžinkapiais

Šilalės rajono sav., Pajūrio 
sen., Lileikėnų k., 1992-10-13 Paminklas A720P, AR1066

http://kvr.kpd.lt/#/heritage-
detail/1b52ddce-c865-431b-
8d87-5923fa3d6cdb

24831

Laukuvos Šv. Kryžiaus 
Atradimo bažnyčios 
komplekso šventoriaus 
tvora su vartais

Šilalės rajono sav., Laukuvos 
sen., Laukuvos mstl., 1999-08-02 Valstybės saugomas G220K2

http://kvr.kpd.lt/#/heritage-
detail/11b81d8e-ca5a-473f-
b186-59eadd997ace

12915 Taurė (su dangteliu)
Šilalės rajono sav., Šilalės 
miesto sen., Šilalės m., 1993-06-23 Registrinis 221/6

http://kvr.kpd.lt/#/heritage-
detail/ea621336-ffec-4e83-
b22d-5a5445c492af

6



23912
Piliakalnio su priešpiliu ir 
gyvenviete priešpilis

Šilalės rajono sav., Upynos 
sen., Kalvalių k., 1997-05-05 Paminklas A711K2P

http://kvr.kpd.lt/#/heritage-
detail/dfe5e260-9702-4ce2-
839f-5c8fcb5c8dd8

1630

Varsėdžių Šv. Roko 
bažnyčios pastatų 
komplekso Šv. Roko 
bažnyčia

Šilalės rajono sav., Upynos 
sen., Varsėdžių k., 
Nepriklausomybės g.    9 1992-06-10 Valstybės saugomas G426K1, AtV638

http://kvr.kpd.lt/#/heritage-
detail/d18fb5e8-9943-4664-
a898-5cf52928b1d7

23908 Indijos piliakalnis su papiliu
Šilalės rajono sav., Šilalės 
kaimiškoji sen., Indijos k., 1997-05-05 Paminklas A707KP

http://kvr.kpd.lt/#/heritage-
detail/b6e8f8e1-3b8d-44a0-
ab6b-5cf8b64289f3

6826 Kūlgrinda
Šilalės rajono sav., Laukuvos 
sen., Padievyčio k., 1992-11-24 Registrinis AV1353

http://kvr.kpd.lt/#/heritage-
detail/7a97e574-fe42-4e83-
9584-5d32b51c4ac0

13884
Skulptūra "Nežinomas 
šventasis"

Šilalės rajono sav., Šilalės 
kaimiškoji sen., Tūbinių I k., 1993-04-01 Registrinis DV2738

http://kvr.kpd.lt/#/heritage-
detail/7a3c4357-c405-4ccb-
986e-5d5b1b20a4c5

1636

Upynos Švč. M. Marijos 
vardo bažnyčios statinių 
kompleksas

Šilalės rajono sav., Upynos 
sen., Upynos mstl., 1992-06-10 Valstybės saugomas G428K, AtV644

http://kvr.kpd.lt/#/heritage-
detail/b906a39f-ceae-4891-
ad13-5ee9f89983bc

23920
Rubinavo piliakalnis su 
gyvenviete

Šilalės rajono sav., Šilalės 
kaimiškoji sen., Kelmutiškės 
k., 1997-05-05 Paminklas A740KP

http://kvr.kpd.lt/#/heritage-
detail/ba7186fd-bcde-4d33-
a076-60da6cd27eac

10560

Bijotų, vad. Baublių dvaro 
sodybos fragmentų Vakarų 
baublys

Šilalės rajono sav., Bijotų 
sen., Bijotų k., 1993-02-02 Paminklas G95K1, IR230

http://kvr.kpd.lt/#/heritage-
detail/0922524f-b249-4105-
a2b6-62294fde8c6d

6815 Kaštaunalių kapinynas
Šilalės rajono sav., Laukuvos 
sen., Kaštaunalių k., 1992-11-24 Paminklas A714P, AV1342

http://kvr.kpd.lt/#/heritage-
detail/90f6a845-d370-4c20-
a78c-628a7d320945

3344 Kalnas
Šilalės rajono sav., Pajūrio 
sen., Paežerio k., 1997-12-31 Valstybės saugomas M39K1, AR1067

http://kvr.kpd.lt/#/heritage-
detail/2b79cd2a-6074-49de-
9511-6553c945d354

21142 Skulptūra "Šv. Ona"
Šilalės rajono sav., Upynos 
sen., Upynos mstl., 1994-10-03 Registrinis 395/2

http://kvr.kpd.lt/#/heritage-
detail/09a6f93d-c76a-4eda-
9cbe-6583913b015f

3306

Rubinavo piliakalnio su 
gyvenviete piliakalnis, vad. 
Pilale, Šarūno kalnu, Šarūno 
kapu, Švedų pilimi

Šilalės rajono sav., Šilalės 
kaimiškoji sen., Kelmutiškės 
k., 1992-10-13 Paminklas A740K1P, AR1026

http://kvr.kpd.lt/#/heritage-
detail/67fb8457-8c66-4492-
afe2-65bd54b4d23d

25411

Šilalės žydų senųjų kapinių 
dalies ir žydų žudynių vietos 
ir kapo komplekso žydų 
senųjų kapinių dalis

Šilalės rajono sav., Šilalės 
miesto sen., Šilalės m., 
Dariaus ir Girėno g. 2000-09-05 Valstybės saugomas L1086K1

http://kvr.kpd.lt/#/heritage-
detail/94dd5da7-52be-4cb2-
891a-65e5ff03c47b

20907 Varsėdžių kapinynas
Šilalės rajono sav., Upynos 
sen., Varsėdžių k., 1994-01-17 Paminklas 2621, A179P

http://kvr.kpd.lt/#/heritage-
detail/209a6275-09eb-4cf7-
b829-66e1a3a8e71e

27950 Vargonų prospektas
Šilalės rajono sav., Šilalės 
kaimiškoji sen., Tūbinių I k., 2003-12-18 Registrinis P262K1

http://kvr.kpd.lt/#/heritage-
detail/930595fc-8c82-4817-
9124-6741cbd53581

13867 Ornamentuotas kryžius
Šilalės rajono sav., Laukuvos 
sen., Požerės k., 1993-04-01 Registrinis DV2721

http://kvr.kpd.lt/#/heritage-
detail/54b23de6-857c-4d0b-
b6c8-68b0366e5ab0

13924

Koplytstulpis su 
ornamentuotu kryželiu ir 
Pietos skulptūra

Šilalės rajono sav., Bijotų 
sen., Girdiškės k., 1993-04-01 Registrinis DV2778

http://kvr.kpd.lt/#/heritage-
detail/8a0060c3-4a5c-4f6e-
93a0-692309197edc

3334 Dargalių kapinynas
Šilalės rajono sav., Laukuvos 
sen., Dargalių k., 1992-10-13 Paminklas A702P, AR1054

http://kvr.kpd.lt/#/heritage-
detail/bdaafabc-ad83-4fac-
830f-69297dafd9ed

17095 Laukuva
Šilalės rajono sav., Laukuvos 
sen., Laukuvos mstl., 1993-12-07 Registrinis UV26

http://kvr.kpd.lt/#/heritage-
detail/57ad2270-98a7-47eb-
87e4-69dfdada0e94

28202

Varsėdžių Šv. Roko 
bažnyčios pastatų 
kompleksas

Šilalės rajono sav., Upynos 
sen., Varsėdžių k., 
Nepriklausomybės g.    9 2003-12-31 Valstybės saugomas G426K

http://kvr.kpd.lt/#/heritage-
detail/91824939-e896-4a19-
93cc-6b18c441082e

13878
Koplytėlė prie medžio su 
Nazaretiečio skulptūra

Šilalės rajono sav., Žadeikių 
sen., Prapymo k., 1993-04-01 Registrinis DV2732

http://kvr.kpd.lt/#/heritage-
detail/311f9343-e8a1-4d5d-
974a-6b8a55f91adc

3358 Upynos kapinynas
Šilalės rajono sav., Upynos 
sen., Upynos k., 1992-10-13 Paminklas A748P, AR1081

http://kvr.kpd.lt/#/heritage-
detail/3a3e284c-17a4-4286-
9c15-6c886d32f19d

28322

Pajūrio dvaro sodybos 
fragmentų parko 
fragmentai

Šilalės rajono sav., Pajūrio 
sen., Pajūrio mstl., 2003-12-31 Valstybės saugomas G456K3

http://kvr.kpd.lt/#/heritage-
detail/4c6b9cdc-70fb-4606-
aced-6c93037746ad

1627
Bilionių kaimo 
etnoarchitektūrinė sodyba

Šilalės rajono sav., Bilionių 
sen., Bilionių k., Piliakalnio 
g.    5 2003-12-31 Valstybės saugomas G438K, AtV635

http://kvr.kpd.lt/#/heritage-
detail/456a9985-bd02-48f8-
87b9-6cd5b1d24640

15246

Koplytstulpis su 
ornamentuotais kryželiais, 
Pietos, Šv. Jurgio, Jono 
Nepomuki ir Rūpintojėlio 
skulptūromis

Šilalės rajono sav., Upynos 
sen., Gaidėnų k., 1993-04-27 Registrinis DV4335

http://kvr.kpd.lt/#/heritage-
detail/11d4b84a-9df0-4f63-
8be9-6d27ce4788e0

11206

Šilalės žydų senųjų kapinių 
dalies ir žydų žudynių vietos 
ir kapo komplekso žydų 
žudynių vieta ir kapas

Šilalės rajono sav., Šilalės 
miesto sen., Šilalės m., 1993-02-19 Valstybės saugomas L1086K2, IV608

http://kvr.kpd.lt/#/heritage-
detail/2487c1a7-ffcd-4979-
bca7-6d3145f25c86
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11840 Piliakalnis, vad. Pile

Šilalės rajono sav., 
Traksėdžio sen., Gūvainių 
k., 1993-03-15 Registrinis 383/1

http://kvr.kpd.lt/#/heritage-
detail/e16049b4-b8ad-
4057-bb1d-6e4865c30e9a

25387

Lietuvos partizano 
Aleksandro Milaševičiaus-
Ruonio žuvimo vieta

Šilalės rajono sav., 
Kaltinėnų sen., Rėzgalių k., 2000-09-05 Valstybės saugomas I87

http://kvr.kpd.lt/#/heritage-
detail/a4115788-25ff-4645-
b377-6e599b5fa587

13914

Koplytstulpis su 
ornamentuotu kryželiu ir 
Jono Nepomuko skulptūra

Šilalės rajono sav., 
Traksėdžio sen., Bokštų k., 1993-04-01 Registrinis DV2768

http://kvr.kpd.lt/#/heritage-
detail/29047e19-e068-4a12-
b059-6fa4a534a88d

13855 Skulptūra "Nukryžiuotasis"
Šilalės rajono sav., 
Kvėdarnos sen., Pajūralio k., 1993-03-31 Registrinis DV2709

http://kvr.kpd.lt/#/heritage-
detail/b0de1229-c2dc-40fe-
bbe3-6ff42d77ded0

25918 Skulptūra "Šv. Antanas"
Šilalės rajono sav., Pajūrio 
sen., Kunigiškių k., 2001-03-30 Valstybės saugomas D75K2

http://kvr.kpd.lt/#/heritage-
detail/7a266506-458f-4eb4-
9dad-704c2930bc04

21144
Skulptūra "Šv. Pranciškus 
Asyžietis"

Šilalės rajono sav., Upynos 
sen., Upynos mstl., 1994-10-03 Registrinis 395/4

http://kvr.kpd.lt/#/heritage-
detail/6ddc323c-8bd7-4f36-
993b-705a84671ba0

15793 Varpas
Šilalės rajono sav., Upynos 
sen., Upynos mstl., 1993-05-10 Registrinis DR1349

http://kvr.kpd.lt/#/heritage-
detail/d86b3dfa-927a-4501-
9a2c-70833e905bb7

3320
Pajūralio, Skerdynų 
pilkapynas

Šilalės rajono sav., 
Kvėdarnos sen., Pajūralio k., 1992-10-13 Paminklas A729P, AR1040

http://kvr.kpd.lt/#/heritage-
detail/0954892f-528f-453c-
a680-7107e3fc523f

25532 Koplytstulpis
Šilalės rajono sav., Šilalės 
kaimiškoji sen., Kiaukų k., 2001-03-05 Valstybės saugomas D66K1

http://kvr.kpd.lt/#/heritage-
detail/96823668-2e34-4475-
88fc-7146e33617a0

11932
Alkakmenis, vad. Pilaviniu, 
Velnio akmeniu

Šilalės rajono sav., 
Traksėdžio sen., Gūvainių 
k., 1993-03-17 Registrinis 383/4

http://kvr.kpd.lt/#/heritage-
detail/ca517bec-412d-43b2-
89a1-716137d461e6

23926
Vedrių piliakalnis su 
priešpiliu ir gyvenviete

Šilalės rajono sav., Upynos 
sen., Vedrių k., 1997-05-05 Paminklas A750KP

http://kvr.kpd.lt/#/heritage-
detail/302a985c-5aa0-4c66-
a316-726c7281d215

10061

Altorėlis su paveikslais 
"Marija Sopulingoji" ir "Ecce 
homo"

Šilalės rajono sav., Šilalės 
kaimiškoji sen., Tūbinių I k., 1993-01-18 Registrinis DR969

http://kvr.kpd.lt/#/heritage-
detail/36a4155e-3a88-43bb-
bca5-729ef1389e6e

13831 Skulptūra "Angelas Sargas"
Šilalės rajono sav., Šilalės 
miesto sen., Šilalės m., 1993-03-31 Registrinis DV2685

http://kvr.kpd.lt/#/heritage-
detail/5ce78add-c484-4ad6-
ab71-737caf9167fb

3318

Padievaičio, Kvėdarnos 
piliakalnio su priešpiliu ir 
gyvenviete piliakalnis, vad. 
Padievaičio kalnu

Šilalės rajono sav., 
Kvėdarnos sen., Padievaičio 
k., 1992-10-13 Paminklas A725K1P, AR1038

http://kvr.kpd.lt/#/heritage-
detail/03f0d232-9b50-4343-
89d8-73c4de52fa26

25386
Žydų žudynių vieta ir kapas 
I

Šilalės rajono sav., Upynos 
sen., Pajėrubynio k., 2000-09-05 Valstybės saugomas I86

http://kvr.kpd.lt/#/heritage-
detail/10586d1a-7e47-48c9-
8bec-73fca3adab28

16177 Senkapis
Šilalės rajono sav., Upynos 
sen., Galvyčių k., 1993-05-25 Registrinis AV2008

http://kvr.kpd.lt/#/heritage-
detail/8054f92a-516b-4fd7-
bde3-741a16eaf53d

13846 Skulptūra "Nazaretietis"
Šilalės rajono sav., 
Kvėdarnos sen., Gvaldų k., 1993-03-31 Registrinis DV2700

http://kvr.kpd.lt/#/heritage-
detail/46762b58-db2c-4e87-
8407-74217f921f12

25523 Altorėlis
Šilalės rajono sav., Upynos 
sen., Driežų k., 2001-03-05 Valstybės saugomas D62K6

http://kvr.kpd.lt/#/heritage-
detail/a320c469-eb08-4cf7-
bdd7-74b8219a175b

23193
Vandens malūnas-karšykla 
su technologine įranga

Šilalės rajono sav., Šilalės 
kaimiškoji sen., Vaičių k., 1997-12-31 Valstybės saugomas S470K

http://kvr.kpd.lt/#/heritage-
detail/eb9893b1-3f2c-4e79-
a19f-7529e05b8574

634
Pajūrio dvaro sodybos 
fragmentai

Šilalės rajono sav., Pajūrio 
sen., Pajūrio mstl., 1992-04-24 Valstybės saugomas 713, G456K, 413/2397

http://kvr.kpd.lt/#/heritage-
detail/ca0831c7-c487-47d3-
ab53-7568e953387d

23919
Pakisio piliakalnio su 
gyvenviete gyvenvietė

Šilalės rajono sav., Pajūrio 
sen., Pakisio k., 1997-05-05 Paminklas A732K2P

http://kvr.kpd.lt/#/heritage-
detail/7369fe59-4773-4049-
8b3e-757bb1b96e8e

2816 Senkapiai
Šilalės rajono sav., Šilalės 
kaimiškoji sen., Grigulių k., 1992-09-16 Registrinis 63, 413/2400

http://kvr.kpd.lt/#/heritage-
detail/66678fe8-2a22-4a67-
ab9e-7629d815b9d8

10064

M. Vaitkaus kapo antkapinis 
koplytstulpis su Jėzaus 
Nazariečio skulptūra

Šilalės rajono sav., Tenenių 
sen., Tenenių mstl., 1993-01-18 Valstybės saugomas D74K, DR972

http://kvr.kpd.lt/#/heritage-
detail/f1047ffe-a3bb-49f0-
b454-771e8c0f3b3e

15244 Laukuvos kapinių koplytėlė
Šilalės rajono sav., Laukuvos 
sen., Laukuvos mstl., 2016-11-11 Valstybės saugomas D64, DV4333

http://kvr.kpd.lt/#/heritage-
detail/3667fc5d-6a67-4abc-
97e8-77af564da1d7

13930
Skulptūra "Nežinomas 
šventasis"

Šilalės rajono sav., Upynos 
sen., Upynos mstl., 1993-04-01 Registrinis DV2784

http://kvr.kpd.lt/#/heritage-
detail/11d08474-26b8-
4062-af18-77e5c4024b7b

23194 Technologinė įranga
Šilalės rajono sav., Šilalės 
kaimiškoji sen., Vaičių k., 1997-12-31 Valstybės saugomas S470K2

http://kvr.kpd.lt/#/heritage-
detail/a339f4a4-6ea3-4f72-
a0a6-77f56dc68852

13821
Skulptūra "Šventasis su 
knyga kairėje rankoje"

Šilalės rajono sav., Šilalės 
miesto sen., Šilalės m., 1993-03-31 Registrinis DV2675

http://kvr.kpd.lt/#/heritage-
detail/11c81377-2164-4c5c-
8f39-77fd6906ef09
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15747  Antkapinis paminklas

Šilalės rajono sav., Šilalės 
miesto sen., Šilalės m., 
Kapų g. 1993-05-07

Kultūros paveldo objekto 
apsauga panaikinta DV4819

http://kvr.kpd.lt/#/heritage-
detail/0deb3d6a-9ca3-4d38-
a747-78630c24be99

6842 Senkapis
Šilalės rajono sav., Bijotų 
sen., Simėnų k., 1992-11-24 Registrinis AV1369

http://kvr.kpd.lt/#/heritage-
detail/03114c6e-2255-443c-
9662-7915b183f88d

30732 Šulinys
Šilalės rajono sav., Bijotų 
sen., Maldūnų k., 2005-04-19 Valstybės saugomas S1070

http://kvr.kpd.lt/#/heritage-
detail/908d9340-27f0-4cca-
8a31-79bc2cb5cbc1

13827
Skulptūra "Marija 
Maloningoji" I

Šilalės rajono sav., Šilalės 
miesto sen., Šilalės m., 1993-03-31 Registrinis DV2681

http://kvr.kpd.lt/#/heritage-
detail/51c03bcc-975c-4dcf-
b4b1-79be223de5c0

13835 Skulptūra "Šv. Kazimieras"
Šilalės rajono sav., Šilalės 
miesto sen., Šilalės m., 1993-03-31 Registrinis DV2689

http://kvr.kpd.lt/#/heritage-
detail/060c628b-fecd-4e4f-
9208-7a0906512535

16384 Padievaičio kapinynas

Šilalės rajono sav., 
Kvėdarnos sen., Padievaičio 
k., 1993-06-22 Paminklas A724P, AR1728

http://kvr.kpd.lt/#/heritage-
detail/b200734f-dde9-4153-
9411-7a52ab5e8a3e

13872

Koplytstulpis su 
ornamentuotu kryželiu, šv. 
Jurgio, šv. Juozapo. Marijos 
Maloningosios, 2 angelų 
skulptūromis ir Jėzaus 
krikšto skulptūrine grupe

Šilalės rajono sav., Upynos 
sen., Senojo Obelyno k., 1993-04-01 Registrinis DV2726

http://kvr.kpd.lt/#/heritage-
detail/eee3162c-464b-4f7e-
b915-7a59d360a45d

3314
Prienų piliakalnis, vad. 
Birgkalniu

Šilalės rajono sav., 
Kaltinėnų sen., Prienų k., 1992-10-13 Registrinis AR1034

http://kvr.kpd.lt/#/heritage-
detail/9256e216-647b-4b2c-
9296-7a5f65248c86

3319
Padievaičio akmuo, vad. 
Velnio sostu

Šilalės rajono sav., 
Kvėdarnos sen., Padievaičio 
k., 1992-10-13 Valstybės saugomas M236, AR1039

http://kvr.kpd.lt/#/heritage-
detail/75e5ec42-3f3a-4c1c-
9bb7-7a6759cc0342

13852
Kryžius su 2 kryžmomis ir 
koplytėlė

Šilalės rajono sav., 
Kvėdarnos sen., Kvėdarnos 
mstl., 1993-03-31 Registrinis DV2706

http://kvr.kpd.lt/#/heritage-
detail/07bfc7b7-e631-4598-
a35a-7c0857f2452b

23236

Kalbininko kunigo 
Kazimiero Jauniaus 
gimtosios sodybos klėtelė

Šilalės rajono sav., 
Kvėdarnos sen., Lembo k., 
Aitros g.    5 1997-12-31 Valstybės saugomas G93K1

http://kvr.kpd.lt/#/heritage-
detail/a3dcbad2-e138-4e7b-
837b-7d2474935df8

6802
Pakalniškių kapinynas, vad. 
Sidabrine

Šilalės rajono sav., 
Kaltinėnų sen., Pakalniškių 
k., 1992-11-24 Paminklas A731P, AV1329

http://kvr.kpd.lt/#/heritage-
detail/53c5b135-d614-49d2-
87cf-7d45dd017f9f

20291

Paminklas Lietuvos 
didžiajam kunigaikščiui 
Vytautui

Šilalės rajono sav., 
Kvėdarnos sen., Kvėdarnos 
mstl., 1993-04-21 Valstybės saugomas D57, DV3775

http://kvr.kpd.lt/#/heritage-
detail/98e8b383-107f-451d-
b130-7e6d1f0184db

16176
Juodainių kapinynas, vad. 
Švedkapiais

Šilalės rajono sav., Laukuvos 
sen., Juodainių k., 1993-05-25 Paminklas A710P, AV2007

http://kvr.kpd.lt/#/heritage-
detail/ec72df95-cae2-4d07-
bf37-7ecd3114ed97

16268
Vytogalos kapinynas, vad. 
Milžinkapiu, Maro kapeliais

Šilalės rajono sav., Upynos 
sen., Vytogalos k., 1993-05-26 Paminklas A753P, AV2100

http://kvr.kpd.lt/#/heritage-
detail/c2287a82-6e9a-40d9-
b366-8015be48c3ce

13908 Krikštykla
Šilalės rajono sav., Tenenių 
sen., Tenenių mstl., 1993-04-01 Registrinis DV2762

http://kvr.kpd.lt/#/heritage-
detail/f502c4b8-125f-4451-
95fc-811617435fb8

20632 Žvakidės (2) II
Šilalės rajono sav., Upynos 
sen., Upynos mstl., 1993-09-22 Registrinis 198/4

http://kvr.kpd.lt/#/heritage-
detail/5a940ce1-ab98-414e-
8255-8187a6db529d

10558
Rašytojo, kultūros veikėjo 
Dionizo Poškos kapas

Šilalės rajono sav., 
Kaltinėnų sen., Kaltinėnų 
mstl., 1993-02-02 Registrinis IR228

http://kvr.kpd.lt/#/heritage-
detail/4152ce4f-d384-43a5-
ad91-8244755bab85

12917 Žvakidės (2)
Šilalės rajono sav., Šilalės 
miesto sen., Šilalės m., 1993-06-23 Registrinis 221/8

http://kvr.kpd.lt/#/heritage-
detail/c4f8fbbd-5949-4acd-
b3f0-832fa9de9b1b

16288
Kaušų, Mikniškės 
kapinynas, vad. Sapkalniu

Šilalės rajono sav., 
Kaltinėnų sen., Kaušų k., 1993-06-16 Paminklas A715P, AR1630

http://kvr.kpd.lt/#/heritage-
detail/aa8855f2-a694-4cad-
aa8e-84917073895b

13918 Koplytėlė

Šilalės rajono sav., 
Traksėdžio sen., Gūbrių k., 
Traukšlio g. 1993-04-01 Valstybės saugomas D67, DV2772

http://kvr.kpd.lt/#/heritage-
detail/141187d3-7ee8-4cc6-
aefd-84e5fc29688c

13883 Skulptūra "Šv. Elžbieta"
Šilalės rajono sav., Šilalės 
kaimiškoji sen., Tūbinių I k., 1993-04-01 Registrinis DV2737

http://kvr.kpd.lt/#/heritage-
detail/71bb8ee7-6ca5-4d24-
9e0d-85349db1e1a7

25904 Koplytėlė
Šilalės rajono sav., 
Traksėdžio sen., Dirkintų k., 2001-03-30 Valstybės saugomas D71K1

http://kvr.kpd.lt/#/heritage-
detail/0bb85519-42f9-460d-
8915-858450e968a0

22680

Aušros Vartų Dievo 
Motinos koplytstulpio 
Akolitas su žvake

Šilalės rajono sav., Šilalės 
kaimiškoji sen., Grigulių k., 1995-01-01

Pradėta valstybės saugomo 
statuso panaikinimo 
procedūra D16K3

http://kvr.kpd.lt/#/heritage-
detail/543df889-a45d-4af0-
8090-85ee023263fa

13919 Koplytėlė su skulptūromis
Šilalės rajono sav., 
Traksėdžio sen., Leviškių k., 2001-03-30 Valstybės saugomas D76K, DV2773

http://kvr.kpd.lt/#/heritage-
detail/ef01add4-d15e-4cd4-
b565-861c6375bc53

25915 Skulptūra "Jėzus Nazarietis"
Šilalės rajono sav., Tenenių 
sen., Tenenių mstl., 2001-03-30 Valstybės saugomas D74K2

http://kvr.kpd.lt/#/heritage-
detail/59c5ad55-6a29-45c3-
9b7c-8663b1c81df8
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13931 Skulptūra "Vyskupas"
Šilalės rajono sav., Upynos 
sen., Upynos mstl., 1993-04-01 Registrinis DV2785

http://kvr.kpd.lt/#/heritage-
detail/2cffbaf5-3d48-4c54-
994a-88b4c225ccfe

10057
Skulptūrinė grupė "Trys 
karaliai" (13 skulpt.)

Šilalės rajono sav., 
Kvėdarnos sen., Pajūralio k., 1993-01-18 Registrinis DR965

http://kvr.kpd.lt/#/heritage-
detail/2fac8de6-2022-48e0-
8e7e-8ad0db483279

26394
Knygnešio Petro 
Kavaliausko kapas

Šilalės rajono sav., 
Kvėdarnos sen., Kvėdarnos 
mstl., 2002-03-29 Valstybės saugomas L1226

http://kvr.kpd.lt/#/heritage-
detail/0938f82c-cda9-4fb5-
85de-8ae23e025256

28204

Varsėdžių Šv. Roko 
bažnyčios pastatų 
komplekso koplyčia

Šilalės rajono sav., Upynos 
sen., Varsėdžių k., 
Nepriklausomybės g.    9 2003-12-31 Valstybės saugomas G426K3

http://kvr.kpd.lt/#/heritage-
detail/5a1a8ca2-b680-4995-
a392-8d8a43b00964

13136 Apvaršuvos kapinynas
Šilalės rajono sav., Laukuvos 
sen., Apvaršuvos k., 1993-03-22 Paminklas A696P, AV1939

http://kvr.kpd.lt/#/heritage-
detail/de638288-3d4f-49d1-
95ff-8da2de92e67b

12920 Žvakidė (dekoratyvinė) II
Šilalės rajono sav., Šilalės 
miesto sen., Šilalės m., 1993-06-23 Registrinis 221/11

http://kvr.kpd.lt/#/heritage-
detail/d438fb44-55af-406e-
a9c8-8dc47fe716dd

3308 Žvilių kapinynas
Šilalės rajono sav., Šilalės 
kaimiškoji sen., Žvilių k., 1992-10-13 Paminklas A755P, AR1028

http://kvr.kpd.lt/#/heritage-
detail/037172ec-f15c-450d-
b124-8e20b73a5644

27949 Vargonai
Šilalės rajono sav., Šilalės 
kaimiškoji sen., Tūbinių I k., 2003-12-18 Registrinis P262K

http://kvr.kpd.lt/#/heritage-
detail/5d03d2de-2f7a-4ad6-
bf85-8e239ddee8cf

15250

Koplytėlė prie medžio su 
Marijos Maloningosios 
skulptūra

Šilalės rajono sav., Laukuvos 
sen., 1993-04-27

Kultūros paveldo objekto 
apsauga panaikinta DV4339

http://kvr.kpd.lt/#/heritage-
detail/12e85348-6a46-4f7b-
8850-8eafb5611cc7

3345

Pakisio piliakalnio su 
gyvenviete piliakalnis, vad. 
Pile

Šilalės rajono sav., Pajūrio 
sen., Pakisio k., 1992-10-13 Paminklas A732K1P, AR1068

http://kvr.kpd.lt/#/heritage-
detail/25bdd9bd-1650-
42aa-bec3-8f685b07d2a8

13815

Vitražai (16) su Šiluvos 
Marijos, Kristaus, šventųjų 
Andriejaus, Baltramiejaus, 
Jono, Jokūbo, Juditos, 
Jurgio, Mato, Motiejaus, 
Petro, Povilo, Pilypo, 
Pranciškaus, Simono, Tomo 
atvaizdais

Šilalės rajono sav., Šilalės 
miesto sen., Šilalės m., 1993-03-31 Registrinis DV2669

http://kvr.kpd.lt/#/heritage-
detail/69e9ce6a-986a-46de-
bbce-8f916fc82b49

13849 Altoriai (3) su skulptūromis

Šilalės rajono sav., 
Kvėdarnos sen., Kvėdarnos 
mstl., 1993-03-31 Registrinis DV2703

http://kvr.kpd.lt/#/heritage-
detail/6ac750ac-a02f-49ca-
808f-8fa25f5b2045

25530 Skulptūrinė grupė
Šilalės rajono sav., Laukuvos 
sen., Degučių II k., 2001-03-05 Valstybės saugomas D65K2

http://kvr.kpd.lt/#/heritage-
detail/cfca7327-e70a-46fd-
9cab-907ce42d1aab

13823
Paveikslas "Šv. Ona" su 
aptaisu

Šilalės rajono sav., Šilalės 
miesto sen., Šilalės m., 1993-03-31 Registrinis DV2677

http://kvr.kpd.lt/#/heritage-
detail/c69985ba-7c6d-4a84-
97a3-90922abdb77f

16290 Paragaudžio kapinynas IV

Šilalės rajono sav., 
Kvėdarnos sen., 
Paragaudžio k., 1993-06-16 Registrinis AR1633

http://kvr.kpd.lt/#/heritage-
detail/99041c25-427a-489d-
a598-911c65ccd477

15750 Būgnas su herbais
Šilalės rajono sav., Šilalės 
kaimiškoji sen., Tūbinių I k., 1993-05-07 Registrinis DV4822

http://kvr.kpd.lt/#/heritage-
detail/fe7c14e6-36a3-48f9-
8eba-91ad6b632ae1

13909 Ornamentuotas kryžius
Šilalės rajono sav., Tenenių 
sen., Tenenių mstl., 1993-04-01 Registrinis DV2763

http://kvr.kpd.lt/#/heritage-
detail/5d843961-d27b-
4b0b-bfa8-91d2971726ac

23148 Kalnas ir šaltinis
Šilalės rajono sav., Pajūrio 
sen., Paežerio k., 1997-12-31 Valstybės saugomas M39K

http://kvr.kpd.lt/#/heritage-
detail/7b12dc28-fcc3-4523-
a3c2-928dec1faf5d

13904

Koplytstulpis su 
ornamentuotu kryželiu, Šv. 
Elenos ir Nukryžiuotojo 
skulptūromis

Šilalės rajono sav., Pajūrio 
sen., Pajūrio mstl., 1993-04-01

Kultūros paveldo objekto 
apsauga panaikinta DV2758

http://kvr.kpd.lt/#/heritage-
detail/b19dcb54-5c62-410b-
b623-934ffa309b8b

13837
Skulptūra "Nuplaktas 
Kristus"

Šilalės rajono sav., Šilalės 
miesto sen., Šilalės m., 1993-03-31 Registrinis DV2691

http://kvr.kpd.lt/#/heritage-
detail/95e373a1-e401-46b4-
ab15-93f4fcac598e

3312 Pagrybio kapinynas
Šilalės rajono sav., 
Kaltinėnų sen., Pagrybio k., 1992-10-13 Paminklas A726P, AR1032

http://kvr.kpd.lt/#/heritage-
detail/cd0c2ea1-1af9-459f-
88c5-950ccef33466

25527 Angelo skulptūra skulptūra
Šilalės rajono sav., Bijotų 
sen., Simėnų k., 2001-03-05 Valstybės saugomas D63K4

http://kvr.kpd.lt/#/heritage-
detail/eabcd647-3ee8-48b8-
a731-95cb3b05dd3b

15251

Koplytstulpis su 
ornamentuotu kryželiu, 
Nukryžiuotojo, Marijos 
Maloningosios, Šv. Antano 
ir Jono Nepomuko 
skulptūromis

Šilalės rajono sav., Upynos 
sen., Upynos mstl., 1993-04-27

Kultūros paveldo objekto 
apsauga panaikinta DV4340

http://kvr.kpd.lt/#/heritage-
detail/9e9f2896-ea60-429f-
9ae5-9692b191cd5b

42886 Pasausalio piliakalnis

Šilalės rajono sav., 
Kaltinėnų sen., Nuomininkų 
k., 2018-09-24 Registrinis

http://kvr.kpd.lt/#/heritage-
detail/b73bc47a-a898-4d70-
9f69-978dc7b3c49c

24829

Laukuvos Šv. Kryžiaus 
Atradimo bažnyčios 
kompleksas

Šilalės rajono sav., Laukuvos 
sen., Laukuvos mstl., Taikos 
g.    1 1999-08-02 Valstybės saugomas G220K

http://kvr.kpd.lt/#/heritage-
detail/40bac60e-bea7-4cb3-
86ec-98ae74c411d7
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17186
Gedminiškės piliakalnis, 
vad. Traku

Šilalės rajono sav., 
Kaltinėnų sen., Gedminiškės 
k., 1994-02-10 Paminklas A704P, AR1921

http://kvr.kpd.lt/#/heritage-
detail/acbc2d35-cadd-4692-
b1ae-99cd5ac6c6bf

3324 Piliakalnis II
Šilalės rajono sav., Laukuvos 
sen., Burbiškių k., 1992-10-13

Kultūros paveldo objekto 
apsauga panaikinta AR1044

http://kvr.kpd.lt/#/heritage-
detail/c45749d2-89d6-46e8-
bcaf-99f4071e0906

14945

Koplytėlė su Marijos, 
Kristaus su kryžiumi ir 
vyskupo skulptūromis

Šilalės rajono sav., Šilalės 
kaimiškoji sen., Tūbinių I k., 1993-04-22 Registrinis DV4034

http://kvr.kpd.lt/#/heritage-
detail/b206e659-4b85-
4d69-a886-9a227ed8ab60

13928
Skulptūra "Šventoji su 
ištiestais delnais"

Šilalės rajono sav., Upynos 
sen., Upynos mstl., 1993-04-01 Registrinis DV2782

http://kvr.kpd.lt/#/heritage-
detail/80481a1f-19ad-4838-
a313-9a590642bad7

16173

Gedminiškės kalnas, vad. 
Ragankalniu, Raguvijos 
kalnu

Šilalės rajono sav., 
Kaltinėnų sen., Gedminiškės 
k., 1998-07-14 Valstybės saugomas M88, AV2004

http://kvr.kpd.lt/#/heritage-
detail/2a628def-2b00-481b-
a564-9b58acc973e8

12918 Žvakidė (dekoratyvinė) I
Šilalės rajono sav., Šilalės 
miesto sen., Šilalės m., 1993-06-23 Registrinis 221/9

http://kvr.kpd.lt/#/heritage-
detail/8b6b6d2f-df90-4c9a-
afda-9b9649f412cb

3304
Biržų Lauko piliakalnis, vad. 
Pilale

Šilalės rajono sav., Šilalės 
kaimiškoji sen., Biržų Lauko 
k., 1992-10-13 Registrinis AR1024

http://kvr.kpd.lt/#/heritage-
detail/65faf2a0-ddd5-4728-
8d66-9bc3c7ed1870

14944

Koplytėlė su Kristaus, 
Marijos Maloningosios, 
Nazaretiečio, šv. Barboros ir 
2 nežinomų šventųjų 
skulptūromis

Šilalės rajono sav., Šilalės 
kaimiškoji sen., Paneročio 
k., 1993-04-22 Registrinis DV4033

http://kvr.kpd.lt/#/heritage-
detail/1dc39af1-02ec-4845-
9bb3-9c2fafe7ea99

3348 Leviškių kapinynas
Šilalės rajono sav., 
Traksėdžio sen., Leviškių k., 1992-10-13 Registrinis AR1071

http://kvr.kpd.lt/#/heritage-
detail/50977224-ad1e-4e7e-
b957-9cfd0e5503a0

13863 Paveikslas "Šv. Antanas"
Šilalės rajono sav., Laukuvos 
sen., Laukuvos mstl., 1993-04-01 Registrinis DV2717

http://kvr.kpd.lt/#/heritage-
detail/4fc930cd-7df6-4ca4-
b07e-9d83f8df0ed4

632
Buv. dvaro sodybos 
fragmentai

Šilalės rajono sav., 
Kvėdarnos sen., Budrių k., 1992-04-24

Kultūros paveldo objekto 
apsauga panaikinta 711, 413/2389

http://kvr.kpd.lt/#/heritage-
detail/a3d8e09a-491e-4b7f-
937f-9de2e868ecdf

21146 Skulptūra "Šv. Juozapas"
Šilalės rajono sav., Upynos 
sen., Upynos mstl., 1994-10-03 Registrinis 395/6

http://kvr.kpd.lt/#/heritage-
detail/f98643fd-19e2-4130-
b6d7-9e9b35469ce9

15245

Koplytstulpis su Jono 
Krikštytojo skulptūrine 
grupe

Šilalės rajono sav., Upynos 
sen., Gaidėnų k., 1993-04-27

Kultūros paveldo objekto 
apsauga panaikinta DV4334

http://kvr.kpd.lt/#/heritage-
detail/3c4bc257-38f7-41f4-
9642-9ed00e6e98c3

25525
"Šv. Jonas Nepomukas" 
skulptūra

Šilalės rajono sav., Bijotų 
sen., Simėnų k., 2001-03-05 Valstybės saugomas D63K2

http://kvr.kpd.lt/#/heritage-
detail/9fef51be-6367-4e8e-
abe3-9ee7a102e893

16174 Jaunodavos kapinynas

Šilalės rajono sav., 
Kaltinėnų sen., Jaunodavos 
k., 1993-05-25 Paminklas A708P, AV2005

http://kvr.kpd.lt/#/heritage-
detail/4fb715bc-cb90-4de0-
8153-9f87eb733113

13825 Skulptūra "Šv. Povilas"
Šilalės rajono sav., Šilalės 
miesto sen., Šilalės m., 1993-03-31 Registrinis DV2679

http://kvr.kpd.lt/#/heritage-
detail/6c2455a0-3def-4a2d-
b4e5-a05470a69792

25389 Žuvimo vieta
Šilalės rajono sav., Šilalės 
kaimiškoji sen., Kiaukų k., 2000-09-05 Valstybės saugomas I89

http://kvr.kpd.lt/#/heritage-
detail/0aae9eb2-dd68-4d46-
b891-a0bbd36bcc18

13880

Koplytėlė prie medžio su 
Marijos Maloningosios 
skulptūra

Šilalės rajono sav., Žadeikių 
sen., Prapymo k., 1993-04-01 Registrinis DV2734

http://kvr.kpd.lt/#/heritage-
detail/46ca9797-316c-4ae5-
9b1c-a1188010e2a8

20712
Laukuvos žydų pirmųjų 
senųjų kapinių dalis

Šilalės rajono sav., Laukuvos 
sen., Laukuvos mstl., 1993-10-26 Valstybės saugomas 2755, L1082

http://kvr.kpd.lt/#/heritage-
detail/41140671-b058-42ca-
8cf9-a1f8642037c5

13887 Skulptūra "Šv. Nikodemas"
Šilalės rajono sav., Šilalės 
kaimiškoji sen., Tūbinių I k., 1993-04-01 Registrinis DV2741

http://kvr.kpd.lt/#/heritage-
detail/34addf82-23d7-4d91-
98d8-a24752970d9d

14942

Koplytstulpis su 
Nazaretiečio, Šv. Barboros, 
Jono Nepomuko ir Marijos 
su kūdikiu skulptūromis

Šilalės rajono sav., Laukuvos 
sen., Bagdono k., 1993-04-22

Kultūros paveldo objekto 
apsauga panaikinta DV4031

http://kvr.kpd.lt/#/heritage-
detail/2f1e2c27-d0d9-4660-
ae68-a2acb484ffbe

25911 Koplytstulpis
Šilalės rajono sav., Tenenių 
sen., Tenenių mstl., 2001-03-30 Valstybės saugomas D73K1

http://kvr.kpd.lt/#/heritage-
detail/51e87596-42c1-4834-
bf39-a2df91cb2f97

23905
Bilionių piliakalnio su 
gyvenviete gyvenvietė

Šilalės rajono sav., Bilionių 
sen., Bilionių k., 1997-05-05 Paminklas A698K2P

http://kvr.kpd.lt/#/heritage-
detail/ff21d4ef-1301-4101-
84b6-a2e68efaaed3

31213
Burbiškių, Reistrų, Dargių 
kūlgrinda II

Šilalės rajono sav., Laukuvos 
sen., Dargių k., 2007-05-09 Registrinis

http://kvr.kpd.lt/#/heritage-
detail/aef7afcb-9d96-4ea8-
aa1d-a3a8d98c82a6

15382 Koplytstulpis
Šilalės rajono sav., Pajūrio 
sen., Reistrų k., 1993-04-29 Valstybės saugomas D68, DV4447

http://kvr.kpd.lt/#/heritage-
detail/6f40c6ee-4aac-4058-
93b3-a3c112c65a96

21145 Skulptūra "Šv. Antanas"
Šilalės rajono sav., Upynos 
sen., Upynos mstl., 1994-10-03 Registrinis 395/5

http://kvr.kpd.lt/#/heritage-
detail/6eba719e-2618-4acc-
b624-a424eb39c8dd
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24830

Laukuvos Šv. Kryžiaus 
Atradimo bažnyčios 
komplekso Šv. Kryžiaus 
Atradimo bažnyčia

Šilalės rajono sav., Laukuvos 
sen., Laukuvos mstl., Taikos 
g. 1999-08-02 Valstybės saugomas G220K1

http://kvr.kpd.lt/#/heritage-
detail/f198cdd4-d324-40cb-
ab19-a4fc0c41ebd0

13024 Severėnų kapinynas

Šilalės rajono sav., 
Kaltinėnų sen., Jaunodavos 
k., 1993-03-19 Paminklas A742P, AR1538

http://kvr.kpd.lt/#/heritage-
detail/3f1448ae-1955-4228-
94f6-a525bf88ab96

3316 Kalnas vad. Alkos kakta
Šilalės rajono sav., 
Kvėdarnos sen., Lembo k., 1998-07-14 Valstybės saugomas M89, AR1036

http://kvr.kpd.lt/#/heritage-
detail/a5c2789e-aea5-42e5-
bad8-a64b952f9d1b

25921 "Šv. Benediktas" skulptūra
Šilalės rajono sav., 
Traksėdžio sen., Leviškių k., 2001-03-30 Valstybės saugomas D76K2

http://kvr.kpd.lt/#/heritage-
detail/37c5c5bc-7ecf-4c30-
afc5-a6d2abd91821

20630 Skulptūra "Šv. Kazimieras"
Šilalės rajono sav., Upynos 
sen., Upynos mstl., 1993-09-22 Registrinis 198/2

http://kvr.kpd.lt/#/heritage-
detail/2b4fcdb2-b6b7-4034-
9c45-a7c26b217a62

13889

Altorėlis su Marijos 
Maloningosios reljefu ir 
paveikslu "Marija su 
kūdikiu"

Šilalės rajono sav., Šilalės 
kaimiškoji sen., Tūbinių I k., 1993-04-01 Registrinis DV2743

http://kvr.kpd.lt/#/heritage-
detail/6bded2c9-2d29-4a6e-
8b21-a7f2f2d41758

23927

Vedrių piliakalnio su 
priešpiliu ir gyvenviete 
priešpilis

Šilalės rajono sav., Upynos 
sen., Vedrių k., 1997-05-05 Paminklas A750K2P

http://kvr.kpd.lt/#/heritage-
detail/e2af2c18-74d0-4a1c-
99b8-a7f3ba8376ec

3340
Vilkų Lauko, Spraudaičių 
piliakalnis, vad. Veringa

Šilalės rajono sav., Pajūrio 
sen., Vilkų Lauko k., 1992-10-13 Paminklas A752P, AR1060

http://kvr.kpd.lt/#/heritage-
detail/83e98547-4f84-4ff6-
addf-a8889bd009ad

25522 "Nukryžiuotasis" skulptūra
Šilalės rajono sav., Upynos 
sen., Driežų k., 2001-03-05 Valstybės saugomas D62K5

http://kvr.kpd.lt/#/heritage-
detail/8e8b11e4-31b5-
4123-ae67-a8b2d11ca8a4

15383 Koplytstulpis
Šilalės rajono sav., Pajūrio 
sen., Reistrų k., 1993-04-29 Valstybės saugomas D69, DV4448

http://kvr.kpd.lt/#/heritage-
detail/df94dca7-c281-4e8c-
8953-a8c24a39b4eb

42087
Leviškių piliakalnis, vad. 
Pilale, Pile

Šilalės rajono sav., 
Traksėdžio sen., Leviškių k., 2018-02-12 Registrinis

http://kvr.kpd.lt/#/heritage-
detail/20472a2d-7ae6-41e3-
935c-a9b2eef2978d

13818
Skulptūra "Šventoji su 
iškelta dešine ranka"

Šilalės rajono sav., Šilalės 
miesto sen., Šilalės m., 1993-03-31 Registrinis DV2672

http://kvr.kpd.lt/#/heritage-
detail/873b9f5e-8cd8-4a35-
a50c-a9bb2045f3a3

23906
Burbiškių piliakalnis su 
papiliu

Šilalės rajono sav., Laukuvos 
sen., Burbiškių k., 1997-05-05 Paminklas A700KP

http://kvr.kpd.lt/#/heritage-
detail/87459315-0fd9-4996-
8d86-a9bffc4b4911

17069 Paragaudžio pilkapynas

Šilalės rajono sav., 
Kvėdarnos sen., 
Paragaudžio k., 1997-12-31 Paminklas A734P, AR1632

http://kvr.kpd.lt/#/heritage-
detail/fda43871-21f1-4913-
ba4c-ab25f1e06c2b

16873 Vargonai

Šilalės rajono sav., 
Didkiemio sen., Didkiemio 
k., 1993-07-13

Kultūros paveldo objekto 
apsauga panaikinta (tapo 
vertingąja savybe) IV1117

http://kvr.kpd.lt/#/heritage-
detail/671a6857-3c3b-4c57-
aff2-ab6fa856d50f

6817
Ręsčių kapinynas, vad. 
Švedkapiu

Šilalės rajono sav., Laukuvos 
sen., Ręsčių k., 1992-11-24 Registrinis AV1344

http://kvr.kpd.lt/#/heritage-
detail/cfc9fe2c-8df0-47f0-
a97e-aba69ac543cd

21143 Skulptūra "Šv. Dominykas"
Šilalės rajono sav., Upynos 
sen., Upynos mstl., 1994-10-03 Registrinis 395/3

http://kvr.kpd.lt/#/heritage-
detail/1f60aefa-a02e-4096-
8149-ac1170bef04e

13873 Paveikslas "Šv. Rokas"
Šilalės rajono sav., Upynos 
sen., Varsėdžių k., 1993-04-01 Registrinis DV2727

http://kvr.kpd.lt/#/heritage-
detail/8ee029b2-78f3-403f-
9d26-ac3014b67867

13907
Koplytstulpis su Šv. Agotos 
skulptūra

Šilalės rajono sav., Pajūrio 
sen., Žvingių mstl., 1993-04-01 Registrinis DV2761

http://kvr.kpd.lt/#/heritage-
detail/ead5ba47-3ce9-4332-
964e-ac98fba159b9

6811 Paragaudžio kapinynas II

Šilalės rajono sav., 
Kvėdarnos sen., 
Paragaudžio k., 1992-11-24 Registrinis AV1338

http://kvr.kpd.lt/#/heritage-
detail/1356c115-600a-43d2-
bbaf-acb8aaed35b5

10060

Koplytstylpis su 
ornamentuotu kryželiu, Šv. 
Jurgio, Marijos 
Maloningosios, Rūpintojėlio 
ir Jono Krikštytojo 
skulptūromis

Šilalės rajono sav., Upynos 
sen., Naujojo Obelyno k., 1993-01-18

Kultūros paveldo objekto 
apsauga panaikinta DR968

http://kvr.kpd.lt/#/heritage-
detail/54f26c73-5f68-40f2-
9c7e-ad68eed1c8d3

13817 Skulptūra "Nukryžiuotasis"
Šilalės rajono sav., Šilalės 
miesto sen., Šilalės m., 1993-03-31 Registrinis DV2671

http://kvr.kpd.lt/#/heritage-
detail/8b51a24d-d4b9-4f1e-
9eae-ae22d6c6a67a

13886 Skulptūra "Šv. Kazimieras"
Šilalės rajono sav., Šilalės 
kaimiškoji sen., Tūbinių I k., 1993-04-01 Registrinis DV2740

http://kvr.kpd.lt/#/heritage-
detail/fb5a80d4-5ba3-4929-
a550-aecfaae10ced

16267 Pailgočio kapinynas
Šilalės rajono sav., Pajūrio 
sen., Pailgočio k., 1997-12-31 Valstybės saugomas A728, AV2099

http://kvr.kpd.lt/#/heritage-
detail/68d1681d-3417-
48b0-9c1b-aef87285ab45

25907
"Švč. M. Marija 
Maloningoji" skulptūra

Šilalės rajono sav., Laukuvos 
sen., Virkių k., 2001-03-30 Valstybės saugomas D72K2

http://kvr.kpd.lt/#/heritage-
detail/94bac65b-bd71-4986-
9ca8-af21bc95002c

20899 Koplytėlė su skulptūromis
Šilalės rajono sav., Upynos 
sen., Driežų k., 2001-03-05 Valstybės saugomas 2883, D62K

http://kvr.kpd.lt/#/heritage-
detail/0932ded2-2e03-
409b-90c6-b049d622a1d7
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21371 Skulptūra "Šv. Antanas"
Šilalės rajono sav., Šilalės 
kaimiškoji sen., Burkėnų k., 1995-01-18 Registrinis 412

http://kvr.kpd.lt/#/heritage-
detail/950598ee-ad5a-43d2-
ade7-b053d1415446

13935

Koplytėlė su ornamentuotu 
kryželiu, Šv. Antano, 
Marijos ir šv. Roko 
skulptūromis

Šilalės rajono sav., Upynos 
sen., Upynos mstl., 1993-04-01 Registrinis DV2789

http://kvr.kpd.lt/#/heritage-
detail/56f5ff36-9283-4cf2-
bb98-b0bbca0f705a

20711
Kvėdarnos žydų senosios 
kapinės

Šilalės rajono sav., 
Kvėdarnos sen., Kvėdarnos 
mstl., 1993-10-26 Valstybės saugomas 2741, L1081

http://kvr.kpd.lt/#/heritage-
detail/b1c35415-3081-4a8d-
8492-b12959d080d5

14943
Koplytstulpis su 
skulptūromis

Šilalės rajono sav., Laukuvos 
sen., Degučių II k., 2001-03-05 Valstybės saugomas D65K, DV4032

http://kvr.kpd.lt/#/heritage-
detail/647fdbf9-f5f0-4b6f-
a63d-b1ab4c55f0c4

30119

Bijotų, vad. Baublių dvaro 
sodybos fragmentų Rytų 
baublys

Šilalės rajono sav., Bijotų 
sen., Bijotų k., Muziejaus g.   
10 2005-02-25 Paminklas G95K2

http://kvr.kpd.lt/#/heritage-
detail/db3fe8e5-ba4a-42e6-
9582-b275abb16829

27951 Vargonų instrumentas
Šilalės rajono sav., Šilalės 
kaimiškoji sen., Tūbinių I k., 2003-12-18 Registrinis P262K2

http://kvr.kpd.lt/#/heritage-
detail/0ebcd28e-ac2a-450c-
9145-b2cfe1c9553a

3307
Vaičių piliakalnis, vad. 
Pilale, Švedkalniu

Šilalės rajono sav., Šilalės 
kaimiškoji sen., Vaičių k., 1992-10-13 Paminklas A749P, AR1027

http://kvr.kpd.lt/#/heritage-
detail/f16b0834-20fa-4463-
9bb7-b32a412b74c2

13933 Skulptūra "Nukryžiuotasis"
Šilalės rajono sav., Upynos 
sen., Upynos mstl., 1993-04-01 Registrinis DV2787

http://kvr.kpd.lt/#/heritage-
detail/99818fcd-6bb2-4980-
933c-b33715eaebd9

2818
Kiaukų kapinynas, vad. 
Skuistkapiais

Šilalės rajono sav., Šilalės 
kaimiškoji sen., Kiaukų k., 1992-09-16 Registrinis 65, 413/2401

http://kvr.kpd.lt/#/heritage-
detail/86c73013-4df2-4a85-
8591-b3378970c9b2

13138 Pajūrio kapinynas
Šilalės rajono sav., Pajūrio 
sen., Pajūrio mstl., 1993-03-22 Paminklas A730P, AV1941

http://kvr.kpd.lt/#/heritage-
detail/96419134-7a2d-49ff-
96db-b3f4b784c49b

13023 Gulbių kapinynas
Šilalės rajono sav., Bilionių 
sen., Gulbių k., 1993-03-19 Paminklas A706P, AR1537

http://kvr.kpd.lt/#/heritage-
detail/857749d0-ec83-4f87-
9079-b4d5836b45b7

22679

Aušros Vartų Dievo 
Motinos koplytstulpio 
Akolitas su žvake

Šilalės rajono sav., Šilalės 
kaimiškoji sen., Grigulių k., 1995-01-01

Pradėta valstybės saugomo 
statuso panaikinimo 
procedūra D16K2

http://kvr.kpd.lt/#/heritage-
detail/b7fee2fd-514e-4830-
a7f1-b4f1558b9739

23924
Treigių piliakalnis su 
gyvenviete

Šilalės rajono sav., Laukuvos 
sen., Treigių k., 1997-05-05 Paminklas A747KP

http://kvr.kpd.lt/#/heritage-
detail/2448d007-8d2e-
4253-9776-b50f5fc183c6

15243
Koplytstulpis su Marijos 
skulptūra

Šilalės rajono sav., Šilalės 
miesto sen., Šilalės m., 1993-04-27

Kultūros paveldo objekto 
apsauga panaikinta DV4332

http://kvr.kpd.lt/#/heritage-
detail/1827dceb-8f0a-4360-
a199-b7395d7b105f

23916
Pagrybio piliakalnis su 
gyvenviete

Šilalės rajono sav., 
Kaltinėnų sen., Pagrybio k., 1997-05-05 Paminklas A727KP

http://kvr.kpd.lt/#/heritage-
detail/a67387cf-42d7-462b-
98da-b7847343493e

13932 Skulptūros "Karaliai" (2)
Šilalės rajono sav., Upynos 
sen., Upynos mstl., 1993-04-01 Registrinis DV2786

http://kvr.kpd.lt/#/heritage-
detail/4aa3b70f-a198-4198-
a1c5-b7d3fcf58916

3350 Šiaudalių kapinynas

Šilalės rajono sav., 
Traksėdžio sen., Šiaudalių 
k., 1992-10-13 Paminklas A746P, AR1073

http://kvr.kpd.lt/#/heritage-
detail/7f9e1ba7-8181-4a93-
9a19-b7ef54244cc0

23921
Rubinavo piliakalnio su 
gyvenviete gyvenvietė

Šilalės rajono sav., Šilalės 
kaimiškoji sen., Kelmutiškės 
k., 1997-05-05 Paminklas A740K2P

http://kvr.kpd.lt/#/heritage-
detail/bcde2a59-b837-4d8f-
9697-b80b5ba588c9

16291 Jonaičių pilkapynas
Šilalės rajono sav., Pajūrio 
sen., Jonaičių k., 1993-06-16 Paminklas A709P, AR1634

http://kvr.kpd.lt/#/heritage-
detail/29b2b958-425b-4f9a-
9842-b815be45ecd3

13934
Koplytstulpis su Marijos 
Maloningosios skulptūra

Šilalės rajono sav., Upynos 
sen., Upynos mstl., 1993-04-01

Kultūros paveldo objekto 
apsauga panaikinta DV2788

http://kvr.kpd.lt/#/heritage-
detail/b80b41a7-d756-
46d7-b5c5-b837d38e8150

13822
Paveikslas "Šv. Antanas" su 
aptaisu

Šilalės rajono sav., Šilalės 
miesto sen., Šilalės m., 1993-03-31 Registrinis DV2676

http://kvr.kpd.lt/#/heritage-
detail/12d7a93d-32d3-4ca4-
be94-b91c4909cf73

31093

Požerės Kristaus 
Atsimainymo bažnyčios 
statinių komplekso Kristaus 
Atsimainymo bažnyčia

Šilalės rajono sav., Laukuvos 
sen., Požerės k., 2007-01-31 Registrinis

http://kvr.kpd.lt/#/heritage-
detail/6040f710-bbea-4a7a-
8682-b92ab743781d

25531 "Šv. Rokas" skulptūra
Šilalės rajono sav., Laukuvos 
sen., Degučių II k., 2001-03-05 Valstybės saugomas D65K3

http://kvr.kpd.lt/#/heritage-
detail/41be9a5f-9393-465d-
8444-b9c3ba2d45d3

13881 Skulptūra "Nukryžiuotasis"
Šilalės rajono sav., Šilalės 
kaimiškoji sen., Tūbinių I k., 1993-04-01 Registrinis DV2735

http://kvr.kpd.lt/#/heritage-
detail/1349c306-f76a-478e-
aac2-ba37cfd1e767

13139 Obelyno kapinynas
Šilalės rajono sav., Upynos 
sen., Senojo Obelyno k., 1993-03-22 Paminklas A723P, AV1942

http://kvr.kpd.lt/#/heritage-
detail/d0acb042-ab3f-4a2c-
ae6c-baadc479c13f

25534 "Jėzus Nazarietis" skulptūra
Šilalės rajono sav., Šilalės 
kaimiškoji sen., Kiaukų k., 2001-03-05 Valstybės saugomas D66K3

http://kvr.kpd.lt/#/heritage-
detail/7a3ae0be-9e42-4d11-
bce4-bad0585222cb

38456

Medvėgalio, Karūžiškės 
piliakalnio su priešpiliu ir 
gyvenviete gyvenvietė

Šilalės rajono sav., Laukuvos 
sen., Karūžiškės II k., 2015-02-09

Inicijuotas skelbti Valstybės 
saugomu

http://kvr.kpd.lt/#/heritage-
detail/5bc124c0-d1ec-44ee-
aec2-bada5b7deca5
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25913 Skulptūra "Jėzus Nazarietis"
Šilalės rajono sav., Tenenių 
sen., Tenenių mstl., 2001-03-30 Valstybės saugomas D73K3

http://kvr.kpd.lt/#/heritage-
detail/454107cb-94c1-4fec-
9816-bafbb857841a

11210
Žydų žudynių vieta ir kapas 
II

Šilalės rajono sav., Upynos 
sen., Pajėrubynio k., 2000-09-05 Valstybės saugomas I85, IV612

http://kvr.kpd.lt/#/heritage-
detail/645d4716-b2b2-4ca7-
8863-bbc9c508a6a9

13913

Koplytėlė su Marijos, šv. 
Petro, nežinomos 
šventosios, nežinomo 
šventojo, šv. Kazimiero, 
Jono Nepomuko, nežinomo 
šventojo su gėle rankoje, 
Marijos Maloningosios 
skulptūromis ir 
Nukryžiuotojo skulptūrine 
grupe

Šilalės rajono sav., Bijotų 
sen., Klabų k., 1993-04-01

Kultūros paveldo objekto 
apsauga panaikinta DV2767

http://kvr.kpd.lt/#/heritage-
detail/c9c1ce10-d685-4b30-
8a4a-bc8002c9ce94

26972

Didkiemio Šv. Angelų Sargų 
bažnyčios pastatų 
komplekso varpinė

Šilalės rajono sav., 
Didkiemio sen., Didkiemio 
k., Žvejų g. 2003-02-28 Valstybės saugomas G338K2

http://kvr.kpd.lt/#/heritage-
detail/ee9b56ba-db97-47f9-
a188-bc801a918374

13895
Skulptūra "Marija, 
pamynusi žaltį"

Šilalės rajono sav., Pajūrio 
sen., Pajūrio mstl., 1993-04-01

Kultūros paveldo objekto 
apsauga panaikinta DV2749

http://kvr.kpd.lt/#/heritage-
detail/a740873d-9a08-4e0c-
88c6-bce937893e26

3329

Treigių piliakalnio su 
gyvenviete piliakalnis, vad. 
Eržinkalniu

Šilalės rajono sav., Laukuvos 
sen., Treigių k., 1992-10-13 Paminklas A747K1P, AR1049

http://kvr.kpd.lt/#/heritage-
detail/c6e38236-fc71-4f4e-
89ae-bdb73d306928

13891 Ornamentuotas kryžius
Šilalės rajono sav., Šilalės 
kaimiškoji sen., Tūbinių I k., 1993-04-01 Registrinis DV2745

http://kvr.kpd.lt/#/heritage-
detail/608fe22a-84a2-4ed9-
8576-be1779b20ba4

6814
Medvėgalio, Karūžiškės 
kūlgrinda

Šilalės rajono sav., Laukuvos 
sen., Karūžiškės I k., 1992-11-24 Paminklas A712P, AV1341

http://kvr.kpd.lt/#/heritage-
detail/5833ed24-989e-
4d66-bd81-beab53e0b70a

13917 Koplytėlė su skulptūra
Šilalės rajono sav., 
Traksėdžio sen., Dirkintų k., 2001-03-30 Valstybės saugomas D71K, DV2771

http://kvr.kpd.lt/#/heritage-
detail/873e16a2-81a9-45b2-
98a8-bed22a550565

31436
Lietuvos partizanų Kentrų 
namas su bunkeriu

Šilalės rajono sav., 
Traksėdžio sen., Gūbrių k., 2007-09-12 Registrinis

http://kvr.kpd.lt/#/heritage-
detail/6c677702-6a74-4a18-
abf9-bee62ec702c9

26822 Vargonai
Šilalės rajono sav., Tenenių 
sen., Tenenių mstl., 2002-12-18 Registrinis P139K

http://kvr.kpd.lt/#/heritage-
detail/ffdc2b8f-2275-4ff6-
a994-c0e53e82e35c

13819
Skulptūra "Šventasis su 
dešine ranka prie krūtinės"

Šilalės rajono sav., Šilalės 
miesto sen., Šilalės m., 1993-03-31 Registrinis DV2673

http://kvr.kpd.lt/#/heritage-
detail/5a807f90-1755-45f0-
8709-c1395c6805bf

23929
Vilkų Lauko piliakalnis su 
gyvenviete

Šilalės rajono sav., Pajūrio 
sen., Vilkų Lauko k., 1997-05-05 Paminklas A751KP

http://kvr.kpd.lt/#/heritage-
detail/a07208f4-3fb0-4689-
aa8f-c1a9d734393a

13906 Skulptūra "Nukryžiuotasis"
Šilalės rajono sav., Pajūrio 
sen., Žvingių mstl., 1993-04-01 Registrinis DV2760

http://kvr.kpd.lt/#/heritage-
detail/90b6dab0-cd72-4df9-
a060-c2376dabba32

11678
Dungeriukų piliakalnis, vad. 
Zamėkalniu

Šilalės rajono sav., Upynos 
sen., Dungeriukų k., 1993-03-09 Registrinis 383/3

http://kvr.kpd.lt/#/heritage-
detail/37ffcb2a-ac46-465a-
ab5f-c26126b84168

31092

Požerės Kristaus 
Atsimainymo bažnyčios 
statinių kompleksas

Šilalės rajono sav., Laukuvos 
sen., Požerės k., 2007-01-31 Registrinis

http://kvr.kpd.lt/#/heritage-
detail/2b2929da-33d1-40ac-
8ded-c273bcd5f220

25914 Koplytstulpis
Šilalės rajono sav., Tenenių 
sen., Tenenių mstl., 2001-03-30 Valstybės saugomas D74K1

http://kvr.kpd.lt/#/heritage-
detail/e2c85e76-1ec6-47ed-
9ae9-c3ed58065991

13888 Skulptūra "Šv. Zacharijus"
Šilalės rajono sav., Šilalės 
kaimiškoji sen., Tūbinių I k., 1993-04-01 Registrinis DV2742

http://kvr.kpd.lt/#/heritage-
detail/4634607a-3594-48e7-
9492-c4b8be1557bf

13892 Staliukas

Šilalės rajono sav., 
Didkiemio sen., Didkiemio 
k., 1993-04-01 Registrinis DV2746

http://kvr.kpd.lt/#/heritage-
detail/9ae22bf3-740a-4767-
b702-c4c634320819

39030

Upynos žydų senųjų kapinių 
ir žydų žudynių vietos ir 
kapo kompleksas

Šilalės rajono sav., Upynos 
sen., Petkalnio k., 2015-12-08 Registrinis

http://kvr.kpd.lt/#/heritage-
detail/97986706-0b00-
4ab3-b4df-c5a952564172

14946
Koplytstulpis su 
skulptūromis

Šilalės rajono sav., Laukuvos 
sen., Virkių k., 2001-03-30 Valstybės saugomas D72K, DV4035

http://kvr.kpd.lt/#/heritage-
detail/58b19c5c-4335-413d-
b14f-c5b8acc9c50d

28320

Pajūrio dvaro sodybos 
fragmentų pastatas, vad. 
bravoru

Šilalės rajono sav., Pajūrio 
sen., Pajūrio mstl., 
Jaunystės g.    2 2003-12-31 Valstybės saugomas G456K1

http://kvr.kpd.lt/#/heritage-
detail/725560df-bc98-467d-
ab97-c60a805fe718

26823 Vargonų prospektas
Šilalės rajono sav., Tenenių 
sen., Tenenių mstl., 2002-12-18 Registrinis P139K1

http://kvr.kpd.lt/#/heritage-
detail/441ee2c6-7455-4813-
b238-c6e155f63612

25910 Skulptūrinė grupė
Šilalės rajono sav., Laukuvos 
sen., Virkių k., 2001-03-30 Valstybės saugomas D72K5

http://kvr.kpd.lt/#/heritage-
detail/93edaf96-4f97-45f2-
bfcd-c771526c0160

12921 Žvakidė (dekoratyvinė) III
Šilalės rajono sav., Šilalės 
miesto sen., Šilalės m., 1993-06-23 Registrinis 221/12

http://kvr.kpd.lt/#/heritage-
detail/566f324c-9e9d-4034-
9d8a-c84c3d83d010
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24081

Padievaičio, Kvėdarnos 
piliakalnio su priešpiliu ir 
gyvenviete priešpilis

Šilalės rajono sav., 
Kvėdarnos sen., Padievaičio 
k., 1997-05-05 Paminklas A725K2P

http://kvr.kpd.lt/#/heritage-
detail/a95b7fa3-9d87-42a2-
9c3c-c8679a9bfee4

13829 Skulptūra "Šv. Domininkas"
Šilalės rajono sav., Šilalės 
miesto sen., Šilalės m., 1993-03-31 Registrinis DV2683

http://kvr.kpd.lt/#/heritage-
detail/acd18dea-49d5-43db-
95f8-c8767b1c67c4

3335 Dulkių Lauko kapinynas
Šilalės rajono sav., Žadeikių 
sen., Dulkių Lauko k., 1992-10-13 Paminklas A703P, AR1055

http://kvr.kpd.lt/#/heritage-
detail/e64bc7dc-3253-405d-
a2dd-c8a244fc3f40

6810 Paragaudžio kapinynas

Šilalės rajono sav., 
Kvėdarnos sen., 
Paragaudžio k., 1992-11-24 Paminklas A733P, AV1337

http://kvr.kpd.lt/#/heritage-
detail/ab9b6e94-05b5-
4573-829a-c8e1fe2b12ee

11211
1863-1864 m. sukilėlių 
kapas

Šilalės rajono sav., Pajūrio 
sen., Kirnių II k., 2001-01-25 Valstybės saugomas L1097, IV613

http://kvr.kpd.lt/#/heritage-
detail/b9672bf5-618c-4588-
83cc-c9002b67f90f

13882
Skulptūra "Prisikėlęs 
Kristus"

Šilalės rajono sav., Šilalės 
kaimiškoji sen., Tūbinių I k., 1993-04-01 Registrinis DV2736

http://kvr.kpd.lt/#/heritage-
detail/7ae1c7bc-f539-4b4c-
9bcb-c9122afa88b7

15816

Prapymo kaimo 
etnoarchitektūrinė sodyba, 
vad. Pašlynės viensėdžiu

Šilalės rajono sav., Žadeikių 
sen., Prapymo k., Gaidupio 
g.   24 2003-12-31 Valstybės saugomas G437K, AtV845

http://kvr.kpd.lt/#/heritage-
detail/44e81c75-f06c-48e4-
aa26-c9857148263a

13864 Ornamentuotas kryžius
Šilalės rajono sav., Laukuvos 
sen., Laukuvos mstl., 1993-04-01 Registrinis DV2718

http://kvr.kpd.lt/#/heritage-
detail/bea4387c-e852-479d-
b8f5-cbc0962e770b

13929
Skulptūra "Šventoji su 
pakelta dešine ranka"

Šilalės rajono sav., Upynos 
sen., Upynos mstl., 1993-04-01 Registrinis DV2783

http://kvr.kpd.lt/#/heritage-
detail/d2c1f2cb-ba2e-462e-
a912-cc258dbf3e36

13830
Skulptūra "Marija 
Maloningoji" II

Šilalės rajono sav., Šilalės 
miesto sen., Šilalės m., 1993-03-31 Registrinis DV2684

http://kvr.kpd.lt/#/heritage-
detail/bbada29e-9a93-49b7-
9a66-cc512dde3db2

3317 Akmuo vad. Velnio krase
Šilalės rajono sav., 
Kvėdarnos sen., Lembo k., 2000-05-31 Valstybės saugomas M162, AR1037

http://kvr.kpd.lt/#/heritage-
detail/46786d7c-c449-4782-
a591-cce207e2d282

25520 Angelo skulptūra skulptūra
Šilalės rajono sav., Upynos 
sen., Driežų k., 2001-03-05 Valstybės saugomas D62K3

http://kvr.kpd.lt/#/heritage-
detail/7b6e29e3-0822-
459b-b5f4-ceac2d31e7ed

13923

Koplytėlė su ornamentuotu 
kryželiu, Nukryžiuotojo ir 
Marijos skulptūromis

Šilalės rajono sav., Šilalės 
kaimiškoji sen., Šilų k., 1993-04-01

Kultūros paveldo objekto 
apsauga panaikinta DV2777

http://kvr.kpd.lt/#/heritage-
detail/b5b521a1-5dc2-4020-
a31a-cf953d82247b

13875 Ornamentuoti kryžiai (2)
Šilalės rajono sav., Upynos 
sen., Varsėdžių k., 1993-04-01

Kultūros paveldo objekto 
apsauga panaikinta (tapo 
vertingąja savybe) DV2729

http://kvr.kpd.lt/#/heritage-
detail/b6dd0b2f-d142-4b09-
93f2-cfb6cb74dc3f

28208
Švč. M. Marijos Vardo 
bažnyčia

Šilalės rajono sav., Upynos 
sen., Upynos mstl., 2003-12-31 Valstybės saugomas G428K1

http://kvr.kpd.lt/#/heritage-
detail/66f0b4fd-7125-466b-
b275-d02d6618d526

13870
Koplytstulpis su 
skulptūromis

Šilalės rajono sav., Šilalės 
kaimiškoji sen., Kiaukų k., 2001-03-05 Valstybės saugomas D66K, DV2724

http://kvr.kpd.lt/#/heritage-
detail/7bdbd17c-b600-
4812-bb7d-d0a0d67ccd60

1633

Tenenių Šv. Barboros 
bažnyčios pastatų 
kompleksas

Šilalės rajono sav., Tenenių 
sen., Tenenių mstl., 1992-06-10 Valstybės saugomas G333K, AtV641

http://kvr.kpd.lt/#/heritage-
detail/ffb00e6a-d560-4e3d-
b258-d1a515b28c89

11214

Lakūno Stasio Girskio-
Girėno gimtosios sodybos 
vieta

Šilalės rajono sav., Upynos 
sen., Vytogalos k., 2002-03-29 Valstybės saugomas I154, IV616

http://kvr.kpd.lt/#/heritage-
detail/3bdce5ed-4e1d-4766-
b05d-d2163d3adf58

12912 Skulptūra "Šv. Rokas"
Šilalės rajono sav., Šilalės 
miesto sen., Šilalės m., 1993-06-23 Registrinis 221/3

http://kvr.kpd.lt/#/heritage-
detail/a1f95519-e091-4a5a-
a6f2-d23f38722506

20629 Skulptūra "Šv. Teresė"
Šilalės rajono sav., Upynos 
sen., Upynos mstl., 1993-09-22 Registrinis 198/1

http://kvr.kpd.lt/#/heritage-
detail/4e7b3772-3129-40e5-
a641-d29ebeb26947

12913 Skulptūra "Pieta"
Šilalės rajono sav., Šilalės 
miesto sen., Šilalės m., 1993-06-23 Registrinis 221/4

http://kvr.kpd.lt/#/heritage-
detail/bee6c0e5-0130-4ca9-
a774-d369dbf3e959

13874 Altorius su 2 skulptūromis

Šilalės rajono sav., Upynos 
sen., Varsėdžių k., 
Nepriklausomybės g.    9 1993-04-01

Kultūros paveldo objekto 
apsauga panaikinta (tapo 
vertingąja savybe) DV2728

http://kvr.kpd.lt/#/heritage-
detail/bca84bad-4049-43fb-
9b1d-d3e4b220ba21

3356
Požerės, Paežerio 
kapinynas, vad. Karnaga

Šilalės rajono sav., Upynos 
sen., Paežerio k., 1992-10-13 Paminklas A738P, AR1079

http://kvr.kpd.lt/#/heritage-
detail/332307bc-4c91-4329-
8b6d-d40b0636b7c2

13926

Koplytstulpis su 
ornamentuotu kryželiu ir 
Pietos skulptūra

Šilalės rajono sav., Bijotų 
sen., Pagirdiškės k., 1993-04-01

Kultūros paveldo objekto 
apsauga panaikinta DV2780

http://kvr.kpd.lt/#/heritage-
detail/16aab14b-62a2-41be-
ba39-d4aca973471b

13862
Skulptūra "Šventasis su 
knyga"

Šilalės rajono sav., Laukuvos 
sen., Laukuvos mstl., 1993-04-01 Registrinis DV2716

http://kvr.kpd.lt/#/heritage-
detail/2d0bc329-e2d5-40b0-
b1ca-d508a5b1a285

21141 Skulptūra "Jėzus Nazarietis"
Šilalės rajono sav., Upynos 
sen., Upynos mstl., 1994-10-03 Registrinis 395/1

http://kvr.kpd.lt/#/heritage-
detail/be9a909b-95d5-40c7-
9fc7-d53a27c01a8c

23925
Treigių piliakalnio su 
gyvenviete gyvenvietė

Šilalės rajono sav., Laukuvos 
sen., Treigių k., 1997-05-05 Paminklas A747K2P

http://kvr.kpd.lt/#/heritage-
detail/8be202ec-ec3b-4084-
af24-d57a65ec30c6
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13876

Koplytstulpis su 
ornamentuotu kryželiu ir 
Jono Nepomuko skulptūra

Šilalės rajono sav., Upynos 
sen., Varsėdžių k., 1993-04-01 Registrinis DV2730

http://kvr.kpd.lt/#/heritage-
detail/b0ba0ccd-0fef-4b37-
8b08-d66d3e54bb21

6795
Kreivių piliakalnis, vad. 
Kreivių pile

Šilalės rajono sav., Šilalės 
kaimiškoji sen., Kreivių k., 1992-11-24 Registrinis AV1322

http://kvr.kpd.lt/#/heritage-
detail/8d4a41a9-2529-40e8-
a063-d70f0d867ba8

22678

Aušros Vartų Dievo 
Motinos koplytstulpio 
skulptūrinė grupė

Šilalės rajono sav., Šilalės 
kaimiškoji sen., Grigulių k., 1995-01-01

Pradėta valstybės saugomo 
statuso panaikinimo 
procedūra D16K1

http://kvr.kpd.lt/#/heritage-
detail/bf849556-cecd-4f66-
bd08-d76809171dae

23930
Vilkų Lauko piliakalnio su 
gyvenviete gyvenvietė

Šilalės rajono sav., Pajūrio 
sen., Vilkų Lauko k., 1997-05-05 Paminklas A751K2P

http://kvr.kpd.lt/#/heritage-
detail/4c7efdf5-49a0-42fb-
a751-d7acaca8e80c

25518 Koplytėlė
Šilalės rajono sav., Upynos 
sen., Driežų k., 2001-03-05 Valstybės saugomas D62K1

http://kvr.kpd.lt/#/heritage-
detail/d7607b8a-19ca-4e9a-
93d3-d7f0c6beaf4f

13816
Skulptūra "Gerasis 
Ganytojas"

Šilalės rajono sav., Šilalės 
miesto sen., Šilalės m., 1993-03-31 Registrinis DV2670

http://kvr.kpd.lt/#/heritage-
detail/a7d10f7a-2aca-4913-
9133-d8a9c86f92da

15875 Sodyba
Šilalės rajono sav., 
Kaltinėnų sen., Prienų k., 1993-05-19 Registrinis AtV904

http://kvr.kpd.lt/#/heritage-
detail/8a34b2e4-9399-4e77-
a8f2-d94d50f6e871

3305
Indijos piliakalnio su papiliu 
piliakalnis, vad. Pile, Pilimi

Šilalės rajono sav., Šilalės 
kaimiškoji sen., Indijos k., 1990-10-13 Paminklas A707K1P, AR1025

http://kvr.kpd.lt/#/heritage-
detail/336ad4c9-e435-47ed-
ab82-d99a0f1a3d99

13848

Skulptūra "Nežinoma 
šventoji su erškėčių 
vainiku"

Šilalės rajono sav., 
Kvėdarnos sen., Gvaldų k., 1993-03-31 Registrinis DV2702

http://kvr.kpd.lt/#/heritage-
detail/6c8577c0-d334-40f9-
947a-d9d4f4ac4de3

3309 Gedminiškės kapinynas

Šilalės rajono sav., 
Kaltinėnų sen., Gedminiškės 
k., 1992-10-13 Registrinis AR1029

http://kvr.kpd.lt/#/heritage-
detail/7efd8256-2ced-4299-
96f2-da93af750806

15746 Antkapinis paminklas

Šilalės rajono sav., Šilalės 
miesto sen., Šilalės m., 
Kapų g. 1993-05-07

Kultūros paveldo objekto 
apsauga panaikinta DV4818

http://kvr.kpd.lt/#/heritage-
detail/33eebd39-7413-
4001-aba2-dab3fc4a7ea1

25912
Skulptūra "Švč. M. Marija 
Maloningoji"

Šilalės rajono sav., Tenenių 
sen., Tenenių mstl., 2001-03-30 Valstybės saugomas D73K2

http://kvr.kpd.lt/#/heritage-
detail/a56fa28d-2509-42ce-
9dcf-dbc64450ff59

23922
Simėnų, Ivankių piliakalnis 
su priešpiliu ir gyvenviete

Šilalės rajono sav., Bijotų 
sen., Simėnų k., 1997-05-05 Paminklas A743KP

http://kvr.kpd.lt/#/heritage-
detail/b10dec38-9bb9-4966-
b2ae-dc748f017f34

13135 Rūtelių kapinynas
Šilalės rajono sav., 
Kaltinėnų sen., Rūtelių k., 1993-03-22 Paminklas A741P, AV1938

http://kvr.kpd.lt/#/heritage-
detail/749ab376-f459-4f4a-
91a8-dce6a39ee82d

25905
"Šv. Jonas Nepomukas" 
skulptūra

Šilalės rajono sav., 
Traksėdžio sen., Dirkintų k., 2001-03-30 Valstybės saugomas D71K2

http://kvr.kpd.lt/#/heritage-
detail/2f3f9a50-b080-41fb-
9f36-ddc80f0662fa

13838 Antkapinis paminklas

Šilalės rajono sav., Šilalės 
miesto sen., Šilalės m., 
Kapų g.   18 2001-03-05 Valstybės saugomas D58, DV2692

http://kvr.kpd.lt/#/heritage-
detail/bc37eece-b691-42c5-
b29b-dddce2d74075

6824
Senkapis, vad. Stungio 
kapeliais

Šilalės rajono sav., 
Kaltinėnų sen., Jankaičių k., 1992-11-24 Registrinis AV1351

http://kvr.kpd.lt/#/heritage-
detail/547056dc-4096-4a1b-
a838-dde1479c3991

13857
Skulptūra "Šventasis su 
knyga dešinėje rankoje"

Šilalės rajono sav., Laukuvos 
sen., Laukuvos mstl., 1993-04-01 Registrinis DV2711

http://kvr.kpd.lt/#/heritage-
detail/3bd70029-dd3c-
4b98-9ca1-de26b7e6d312

30731 Šulinys
Šilalės rajono sav., Bijotų 
sen., Kumečių k., 2005-04-19 Valstybės saugomas S1069

http://kvr.kpd.lt/#/heritage-
detail/fe68f14c-f5d0-447e-
87b0-df4f5e29939b

20631 Žvakidės (2) I
Šilalės rajono sav., Upynos 
sen., Upynos mstl., 1993-09-22 Registrinis 198/3

http://kvr.kpd.lt/#/heritage-
detail/fb6113a1-a6bb-4712-
8014-dfada50eaa95

27352 Vargonai
Šilalės rajono sav., Laukuvos 
sen., Laukuvos mstl., 2003-05-06

Kultūros paveldo objekto 
apsauga panaikinta (tapo 
vertingąja savybe) P148K

http://kvr.kpd.lt/#/heritage-
detail/d12f9870-43e4-4a95-
b40b-dfaf7ec41d85

16874

Vargonai - saugomi kaip 
Požerės Kristaus 
Atsimainymo bažnyčios 
statinių komplekso (u.k. 
31092) Kristaus 
Atsimainymo bažnyčios 
(u.k. 31093) vertingoji 
savybė

Šilalės rajono sav., Laukuvos 
sen., Požerės k., 1993-07-13 Registrinis P151K, IV1118

http://kvr.kpd.lt/#/heritage-
detail/80df83f6-2565-4a19-
bfff-dff3a67aa5a5

20901
Aušros Vartų Dievo 
Motinos koplytstulpis

Šilalės rajono sav., Šilalės 
kaimiškoji sen., Grigulių k., 1994-01-14

Pradėta valstybės saugomo 
statuso panaikinimo 
procedūra 2884, D16K

http://kvr.kpd.lt/#/heritage-
detail/c366267a-f5b4-44fb-
8d6f-e00e3a51fb4b

25909
"Šv. Jonas Nepomukas" 
skulptūra

Šilalės rajono sav., Laukuvos 
sen., Virkių k., 2001-03-30 Valstybės saugomas D72K4

http://kvr.kpd.lt/#/heritage-
detail/27258598-b3b2-
4511-8694-e09f9b7959b8

13854 Paveikslas "Marija"
Šilalės rajono sav., 
Kvėdarnos sen., Pajūralio k., 1993-03-31 Registrinis DV2708

http://kvr.kpd.lt/#/heritage-
detail/e18f55f6-4b2a-4318-
84c6-e0de5ec7ee4f

12910
Skulptūra "Švč. M. Marijos 
nekaltas prasidėjimas" I

Šilalės rajono sav., Šilalės 
miesto sen., Šilalės m., 1993-06-23 Registrinis 221/1

http://kvr.kpd.lt/#/heritage-
detail/3d2b3ecd-2e33-4874-
960b-e14ccb4652b3
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3176
Kunigiškių kapinynas, vad. 
Milžinkapiu

Šilalės rajono sav., Pajūrio 
sen., Kunigiškių k., 1992-10-13 Registrinis AR1063

http://kvr.kpd.lt/#/heritage-
detail/3653e53c-5b87-4b4f-
8e29-e2c770ea09a6

13832
Skulptūrinė grupė "Jėzaus 
krikštas"

Šilalės rajono sav., Šilalės 
miesto sen., Šilalės m., 1993-03-31 Registrinis DV2686

http://kvr.kpd.lt/#/heritage-
detail/62e02302-b18a-4595-
bc48-e3308b5c0012

25920 Koplytėlė
Šilalės rajono sav., 
Traksėdžio sen., Leviškių k., 2001-03-30 Valstybės saugomas D76K1

http://kvr.kpd.lt/#/heritage-
detail/b4d44739-f5f5-4d7b-
b622-e3354a7675cf

23918
Pakisio piliakalnis su 
gyvenviete

Šilalės rajono sav., Pajūrio 
sen., Pakisio k., 1997-05-05 Paminklas A732KP

http://kvr.kpd.lt/#/heritage-
detail/24033026-1cc4-4c8f-
989a-e494dcdb70ef

16875 Vargonai
Šilalės rajono sav., Pajūrio 
sen., Pajūrio mstl., 1993-07-13 Registrinis IV1119

http://kvr.kpd.lt/#/heritage-
detail/331390ee-62b5-
457b-a6b5-e4b9f1770d24

25410 Partizanų kapas

Šilalės rajono sav., Šilalės 
miesto sen., Šilalės m., 
Nepriklausomybės g. 2000-09-05 Valstybės saugomas L1085

http://kvr.kpd.lt/#/heritage-
detail/a99f8a18-f482-4bee-
8276-e4bc1be45cd6

13828 Skulptūra "Šv. Antanas"
Šilalės rajono sav., Šilalės 
miesto sen., Šilalės m., 1993-03-31 Registrinis DV2682

http://kvr.kpd.lt/#/heritage-
detail/6c495b4e-081e-4f5f-
9fa3-e5d2b94f6f08

1634

Bijotų, vad. Baublių dvaro 
sodybos fragmentų 
vandens malūnas

Šilalės rajono sav., Bijotų 
sen., Bijotų k., Malūno g.   
14 1992-06-10 Paminklas G95K3, AtV642

http://kvr.kpd.lt/#/heritage-
detail/bf391dcc-a400-4beb-
b4fe-e67196449546

22112 Juodžių kapinynas
Šilalės rajono sav., 
Kaltinėnų sen., Juodžių k., 1996-12-23 Valstybės saugomas A178

http://kvr.kpd.lt/#/heritage-
detail/43d52d55-6fb5-45d5-
94db-e784864d1463

13851 Skulptūra "Šv. Rokas"

Šilalės rajono sav., 
Kvėdarnos sen., Kvėdarnos 
mstl., 1993-03-31 Registrinis DV2705

http://kvr.kpd.lt/#/heritage-
detail/b7f23d20-a5e3-477f-
b33a-e7a3f0462856

11207

Antrojo pasaulinio karo 
Sovietų Sąjungos karių 
palaidojimo vieta

Šilalės rajono sav., Šilalės 
miesto sen., Šilalės m., 
Nepriklausomybės g. 1993-02-19 Registrinis IV609

http://kvr.kpd.lt/#/heritage-
detail/3997c5e4-ccd1-46ce-
8af9-e82bab607d18

20710
Balsių žydų senosios 
kapinės

Šilalės rajono sav., Šilalės 
kaimiškoji sen., Balsių k., 2000-09-05 Valstybės saugomas 2742, L1080

http://kvr.kpd.lt/#/heritage-
detail/ea3f6a83-a296-441c-
a0d1-e95cfb99d2b8

13921

Koplytstulpis su 
ornamentuotu kryželiu, Šv. 
Roko, Šv. Onos ir Marijos 
Maloningosios 
skulptūromis

Šilalės rajono sav., 
Traksėdžio sen., Sėdėjimų 
k., 1993-04-01 Registrinis DV2775

http://kvr.kpd.lt/#/heritage-
detail/7ac5aca3-ad2f-4ba8-
aae9-ea22cbc58613

3336
Padievyčio piliakalnis, vad. 
Pile

Šilalės rajono sav., Laukuvos 
sen., Padievyčio k., 1992-10-13 Registrinis AR1056

http://kvr.kpd.lt/#/heritage-
detail/783127b2-5fbb-43c3-
87d6-eacd5d647414

1631

Didkiemio Šv. Angelų Sargų 
bažnyčios pastatų 
komplekso Šv. Angelų Sargų 
bažnyčia

Šilalės rajono sav., 
Didkiemio sen., Didkiemio 
k., Žvejų g.    1 1992-06-10 Valstybės saugomas G338K1, AtV639

http://kvr.kpd.lt/#/heritage-
detail/2d2648b6-7821-
4579-becd-eae56c72a43d

3349
Rubaičių piliakalnis, vad. 
Pilale

Šilalės rajono sav., 
Traksėdžio sen., Rubaičių k., 1992-10-13 Paminklas A739P, AR1072

http://kvr.kpd.lt/#/heritage-
detail/534f18c4-00ce-4801-
b6c0-eb0f37113684

25524 Koplytėlė
Šilalės rajono sav., Bijotų 
sen., Simėnų k., 2001-03-05 Valstybės saugomas D63K1

http://kvr.kpd.lt/#/heritage-
detail/ca1acd4d-21dd-4dae-
a5ee-eb5636295db5

13900 Skulptūra "Šv. Antanas"
Šilalės rajono sav., Pajūrio 
sen., Pajūrio mstl., 1993-04-01 Registrinis DV2754

http://kvr.kpd.lt/#/heritage-
detail/01bb7390-4fff-4738-
b07d-ebbb96f10523

13824 Skulptūra "Šv. Petras"
Šilalės rajono sav., Šilalės 
miesto sen., Šilalės m., 1993-03-31 Registrinis DV2678

http://kvr.kpd.lt/#/heritage-
detail/b44b0f1c-ef7c-4137-
9f68-ec9b36e104b0

6835
Antininkų kapinynas, vad. 
Kapinukais

Šilalės rajono sav., Bijotų 
sen., Antininkų k., 1992-11-24 Paminklas A695P, AV1362

http://kvr.kpd.lt/#/heritage-
detail/9ad45ac2-ec75-4910-
a782-ecaba186e0a7

29975 Kvėdarnos pieninė

Šilalės rajono sav., 
Kvėdarnos sen., Kvėdarnos 
mstl., Dariaus ir Girėno g.   
10 2004-12-31 Valstybės saugomas S1016

http://kvr.kpd.lt/#/heritage-
detail/36f9c429-0802-425a-
96e5-ecbbabd2cdd9

13866
Paveikslas "Nežinoma 
šventoji"

Šilalės rajono sav., Laukuvos 
sen., Požerės k., 1993-04-01 Registrinis DV2720

http://kvr.kpd.lt/#/heritage-
detail/76bbb0ec-7b1c-4b8d-
aaf2-ed0828920f9b

13140 Šarkų kapinynas
Šilalės rajono sav., 
Traksėdžio sen., Šarkų k., 1993-03-22 Paminklas A745P, AV1943

http://kvr.kpd.lt/#/heritage-
detail/ed46ea59-9d02-46a5-
a584-ed218cb587bb

13865 Ornamentuotas kryžius
Šilalės rajono sav., Laukuvos 
sen., Laukuvos mstl., 1993-04-01 Registrinis DV2719

http://kvr.kpd.lt/#/heritage-
detail/f1a1eca1-18e1-4a21-
8ef6-ed3150007839

14132

Koplytėlė su ornamentuotu 
kryželiu, Šv. Barboros ir 
Marijos Maloningosios 
skulptūromis

Šilalės rajono sav., Šilalės 
kaimiškoji sen., Kreivių k., 2016-03-10

Kultūros paveldo objekto 
apsauga panaikinta DV2988

http://kvr.kpd.lt/#/heritage-
detail/75ddfcff-ec89-4708-
b120-ee354f83acfd

1629
Laukuvos miestelio kapinių 
koplyčia

Šilalės rajono sav., Laukuvos 
sen., Laukuvos mstl., Plento 
g.    3 2003-12-30 Valstybės saugomas S865, AtV637

http://kvr.kpd.lt/#/heritage-
detail/87152186-59a0-47a8-
92e3-ee50033b65ec
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25919 Skulptūra "Šv. Jurgis"
Šilalės rajono sav., Pajūrio 
sen., Kunigiškių k., 2001-03-30 Valstybės saugomas D75K3

http://kvr.kpd.lt/#/heritage-
detail/5a0c9551-848e-4a2d-
8ed2-ee99d887ac2d

4703 Senkapiai
Šilalės rajono sav., Žadeikių 
sen., Žadeikių k., 1992-12-29 Registrinis 2190, 413/2390

http://kvr.kpd.lt/#/heritage-
detail/664f5b1d-2e2a-4abb-
bf3f-eec3030ec03a

11213

Upynos žydų senųjų kapinių 
ir žydų žudynių vietos ir 
kapo komplekso žydų 
žudynių vieta ir kapas

Šilalės rajono sav., Upynos 
sen., Upynos mstl., 1993-12-19 Registrinis IV615

http://kvr.kpd.lt/#/heritage-
detail/9848a1eb-ec21-470d-
a87c-f0b3b53519ad

15380
Magdalenos Poškienės 
antkapinis kryžius

Šilalės rajono sav., Šilalės 
miesto sen., Šilalės m., 
Kapų g.   18 1993-04-29 Valstybės saugomas D60, DV4445

http://kvr.kpd.lt/#/heritage-
detail/46edfc71-f540-4ac4-
9c59-f120fac1e3c2

25908 "Šv. Petras" skulptūra
Šilalės rajono sav., Laukuvos 
sen., Virkių k., 2001-03-30 Valstybės saugomas D72K3

http://kvr.kpd.lt/#/heritage-
detail/4eba93fe-d176-4058-
a10b-f16a760c9a66

25519 "Šv. Antanas" skulptūra
Šilalės rajono sav., Upynos 
sen., Driežų k., 2001-03-05 Valstybės saugomas D62K2

http://kvr.kpd.lt/#/heritage-
detail/885a33b4-dc1f-474e-
89c2-f21eec51a0e4

3352 Senkapis
Šilalės rajono sav., Bijotų 
sen., Gedeikių k., 1992-10-13 Registrinis AR1075

http://kvr.kpd.lt/#/heritage-
detail/6ce8d145-f27f-48d6-
88e6-f289ff8231fc

20709

Upynos žydų senųjų kapinių 
ir žydų žudynių vietos ir 
kapo komplekso žydų 
senosios kapinės

Šilalės rajono sav., Upynos 
sen., Petkalnio k., 1996-01-29 Valstybės saugomas L30

http://kvr.kpd.lt/#/heritage-
detail/b933094a-0170-4275-
9e3c-f340e5d789ff

10063
Koplytstulpis su 
skulptūromis

Šilalės rajono sav., Tenenių 
sen., Tenenių mstl., 1993-01-18 Valstybės saugomas D73K, DR971

http://kvr.kpd.lt/#/heritage-
detail/f56e1fdf-f3ca-40fc-
8a29-f3cf4783989d

13869

Koplytstulpis su 
ornamentuotu kryželiu ir 
Jono Nepomuko skulptūra

Šilalės rajono sav., Šilalės 
kaimiškoji sen., Kiaukų k., 1993-04-01

Kultūros paveldo objekto 
apsauga panaikinta DV2723

http://kvr.kpd.lt/#/heritage-
detail/1b82a671-b197-48ab-
9694-f3d21cc38bc7

13901
Skulptūra "Angelas su 
žvakide rankoje"

Šilalės rajono sav., Pajūrio 
sen., Pajūrio mstl., 1993-04-01 Registrinis DV2755

http://kvr.kpd.lt/#/heritage-
detail/1e161d2b-7596-4c71-
9dc8-f4928df28241

31095

Požerės Kristaus 
Atsimainymo bažnyčios 
statinių komplekso 
šventoriaus tvora

Šilalės rajono sav., Laukuvos 
sen., Požerės k., 2007-01-31 Registrinis

http://kvr.kpd.lt/#/heritage-
detail/3a3c5593-f43c-4e1b-
8171-f565d51bc627

10058
Altorėlis su Pietos 
skulptūrine grupe

Šilalės rajono sav., Laukuvos 
sen., Laukuvos mstl., 1993-01-18

Kultūros paveldo objekto 
apsauga panaikinta DR966

http://kvr.kpd.lt/#/heritage-
detail/5af5c6a9-14cb-4155-
84b1-f68f1f291249

13916
Koplytstulpis su Jono 
Nepomuko skulptūra

Šilalės rajono sav., 
Traksėdžio sen., Dirkintų k., 1993-04-01

Kultūros paveldo objekto 
apsauga panaikinta DV2770

http://kvr.kpd.lt/#/heritage-
detail/69acff91-1da0-4130-
95b9-f6ab26376aa7

3341
Kunigiškių akmuo, vad. 
Aukuru

Šilalės rajono sav., Pajūrio 
sen., Kunigiškių k., 2002-03-29 Valstybės saugomas M235, AR1064

http://kvr.kpd.lt/#/heritage-
detail/3d24fe11-f6f8-4ac6-
b9c8-f6b295e69d93

23923

Simėnų, Ivankių piliakalnio 
su priešpiliu ir gyvenviete 
gyvenvietė

Šilalės rajono sav., Bijotų 
sen., Simėnų k., 1997-05-05 Paminklas A743K2P

http://kvr.kpd.lt/#/heritage-
detail/6e4643f6-43a8-4878-
9c83-f7669c0a8c98

13910

Koplytstulpis su 
ornamentuotu kryželiu ir 
Šv. Antano skulptūra

Šilalės rajono sav., Tenenių 
sen., Tenenių mstl., 1993-04-01 Registrinis DV2764

http://kvr.kpd.lt/#/heritage-
detail/65e4277a-872c-4b28-
82b9-fa19e57da8f2

15247
Koplytėlė prie medžio su 
Nazaretiečio skulptūra

Šilalės rajono sav., Upynos 
sen., Paiekvedžio k., 1993-04-27 Registrinis DV4336

http://kvr.kpd.lt/#/heritage-
detail/93ff0c3d-4412-42b5-
806c-fb8e6fb574ac

23904
Bilionių pilakalnis su 
gyvenviete

Šilalės rajono sav., Bilionių 
sen., Bilionių k., 1997-05-05 Paminklas A698KP

http://kvr.kpd.lt/#/heritage-
detail/63e6c824-abaf-4379-
9687-fc03e76d3033

26393

Kunigo prelato, mineralogo 
Jono Rodovičiaus 
(Radavičiaus) kapas

Šilalės rajono sav., 
Kaltinėnų sen., Kaltinėnų 
mstl., Kapų g. 2002-03-29 Valstybės saugomas L1225

http://kvr.kpd.lt/#/heritage-
detail/3c5e2f89-b431-4183-
a015-fd39f3eabbb8

6825
Klabų kapinynas, vad. 
Stirbakalniu

Šilalės rajono sav., Žadeikių 
sen., Klabų k., 1992-11-24 Paminklas A718P, AV1352

http://kvr.kpd.lt/#/heritage-
detail/cc7eca7e-fc1e-4439-
9fcd-fe109d1eb6e2

16178 Senkapis
Šilalės rajono sav., Upynos 
sen., Gudirvių k., 1993-05-25 Registrinis AV2009

http://kvr.kpd.lt/#/heritage-
detail/8273ac0d-bb7d-43a8-
8f10-ff13bdc6b7ef
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