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Aukštybinių statinių (inžinerinių statinių – v÷jo elektrinių ir jų grupių bei elektroninio ryšio perdavimo bokštų ir stiebų)
išd÷stymo Šakių rajono savivaldyb÷s teritorijoje specialusis planas.

ĮVADAS
BENDROJI DALIS
SPECIALIOJO PLANO RENGIMO TEISINö APLINKA
Specialusis planas rengiamas vadovaujantis:
Šakių rajono savivaldyb÷s tarybos sprendimu D÷l projekto „Šakių rajono bendrieji,
detalieji ir specialieji planai“, 2009 m. sausio 22 d. Nr. T-11.
Šakių rajono teritorijų planavimo paslaugų teikimo sutartimi 2010 m. geguž÷s 24 d. Nr.
VL-482. Šakių rajono teritorijų planavimo paslaugų teikimo sutarties 2010 m. geguž÷s 24
d. Nr. VL-482 technine užduotimi Nr. 1. ir Šakių rajono savivaldyb÷s administracijos
raštu Nr.S-1120.
Specialiojo plano organizatorius:
Šakių rajono savivaldyb÷s administracijos direktorius, Bažnyčios g. 4, LT-71120 Šakiai,
interneto tinklapio adresas www.sakiai.lt. Kontaktiniai asmenys - Architektūros ir
urbanistikos skyriaus vyriausioji architekt÷ Vita Valaitien÷, tel.(8 345)60766, el.p.
vitarchit@is.lt, Regioninio pl÷tros skyriaus projektų koordinator÷ Edita Burdilauskien÷ tel.(8 345)60759, el.p. edita@is.lt
Šakių rajono savivaldyb÷s administracijos Architektūros ir urbanistikos skyriaus
Planavimo sąlygų sąvadu 2009-11-30, Nr. 025, kuriuo numatoma veikla: infrastruktūros
objektų (statinių) – atsinaujinančios energijos (v÷jo) j÷gainių ir kitų statinių su
inžineriniais statiniais sujungtų pastatų- išd÷stymo Šakių rajono savivaldyb÷s teritorijoje
specialusis planas.
Specialusis planas rengiamas remiantis Lietuvos įstatymais, Vyriausyb÷s nutarimais,
taisykl÷mis ir kitais norminiais dokumentais reglamentuojančiais planavimą, o taip pat
Planavimo sąlygų sąvadu ir planavimo sąlygomis:

Marijampol÷s visuomen÷s sveikatos centro planavimo sąlygos 2009-10-22 Nr.
5D-1625.

VST planavimo sąlygos 2009-10-29 Nr. TS-09-07-0499.

UAB „Šakių šilumos tinklai“ planavimo sąlygos 2009-10-21 Nr. R-563.

Šakių rajono savivaldyb÷s žem÷s ūkio skyriaus planavimo sąlygos 2009-10-23
Nr. Ž2-(17.30)-375.

VĮ Marijampol÷s regiono kelių planavimo sąlygos 2009-10-29 Nr. R2-584,
Lietuvos automobilių kelių direkcijos.

Marijampol÷s regiono aplinkos apsaugos departamento sąlygos 2009-10-30 Nr.
MRS-1111.

Kultūros paveldo departamento prie kultūros ministerijos Marijampol÷s teritorinio
padalinio planavimo sąlygos 2009-10-29 Nr. 1.27 M -2-262.

Panemunių regioninio parko direkcijos planavimo sąlygos 2009-11-05 Nr. SR09136.

AB „Lietuvos dujos“ Kauno filialo planavimo sąlygos 2009-11-12 Nr. (K-21Š)-S05.

UAB „Šakių vandenys“ 2010-09-07 Nr. S-282.

TEO LT, AB 2009-01-23 Nr. T-9/836.
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Planuojamam žem÷s sklypui (teritorijai) taikomi galiojančių atitinkamo lygmens
teritorijų planavimo dokumentų sprendiniai:
Lietuvos Respublikos bendrasis planas, patvirtintas 2002 m. spalio 29 d. Lietuvos
Respublikos Seimo nutarimu Nr. IX-1154 (Žin., 2002, Nr. 110-4852).
Šakių rajono savivaldyb÷s teritorijos bendrasis planas.
LR Teritorijų planavimo įstatymas (Žin., 2004,Nr. 21–617 su v÷lesniais pakeitimais);
LR aplinkos apsaugos įstatymas (Žin.,1992,Nr5–7;1996, Nr.57–1335; 2002, Nr.61–2763;
2004, Nr. 60–2121; 2005, Nr.47–1558);
LR nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymas (Žin., 2004 m. Nr.153-5571);
LR saugomų teritorijų įstatymo pakeitimo įstatymas (Žin., 2001, Nr.108–3902);
LR planuojamos ūkin÷s veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymas (Žin., 1996,
Nr.82–1965; 2005, Nr.84–3105);
LR Vyriausyb÷s 2004–07–16 nutarimas Nr.920 „D÷l teritorijų planavimo dokumentų
sprendinių poveikio vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin.,2004, Nr.113–4228);
LR Vyriausyb÷s 2004–08–18 nutarimas Nr.967 „D÷l planų ir programų strateginio
pasekmių aplinkai vertinimo tvarkos aprašo“ (Žin., 2004, Nr.130–4650);
LR Vyriausyb÷s nutarimas 1992–05–12 Nr.343 „Specialiosios žem÷s ir miško naudojimo
sąlygos“ (Žin.,1992,Nr.22–652) ir v÷lesn÷mis jo redakcijomis: 1995–12–29 Nr.1640
(Žin.,1996,Nr.2–43) ir 2003–01–28 Nr.110 (Žin.,2003,Nr.11–407);
LR Vyriausyb÷s nutarimas 1996–09–16 Nr.1079 „D÷l teritorijų planavimo dokumentų
projektų svarstymo su visuomene nuostatų patvirtinimo“ (Žin,.2004, Nr.112-4189);
LR Sveikatos apsaugos ministro įsakymas 2004-07-05 Nr. V-511 „D÷l LR apsaugos
ministro 2003-01-03 įsakymo Nr. V-50“D÷l LR planuojamos ūkin÷s veiklos poveikio
aplinkai vertinimo įstatyme nenumatytų poveikio visuomen÷s sveikatai vertinimo
pakeitimo (žin.,2004., Nr.109-4091)
Bendrieji buveinių ar paukščių apsaugai svarbių teritorijų nuostatai (Žin.2006, Nr. 441606);
Sanitarinių apsaugos zonų ribų nustatymo ir režimo taisykl÷s reglamentas (patvirtinta LR
sveikatos apsaugos ministro 2004-08-19 įsakymu Nr. V-586);
Lietuvos higienos norma HN 33-1:2007 „Akustinis triukšmas. Triukšmo ribiniai dydžiai
gyvenamuosiuose ir visuomenin÷s paskirties pastatuose bei jų aplinkoje“.
Lietuvos higienos norma HN 30:2009 „Infragarsas ir žemo dažnio garsai: ribiniai dydžiai
gyvenamuosiuose ir visuomenin÷s paskirties pastatuose“.
Rengiant Šakių rajono savivaldyb÷s teritorijos specialųjį planą buvo išanalizuoti ir
įvertinti šie bendrieji planai:
•
LR teritorijos bendrasis planas;
•
Marijampol÷s apskrities teritorijos generalinis planas, 2007m., reng÷jas – UAB
„Urbanistika“;
•
Šakių rajono savivaldyb÷s teritorijos bendrasis planas. 2007m. parengtas Šakių
rajono savivaldyb÷s teritorijos bendrasis planas, reng÷jai – VĮ Valstybinio žem÷tvarkos
instituto Kraštotvarkos ir teritorijų planavimo skyrius, IĮ „Atkulos projektai“, UAB
„Energetikos linijos“.
•
Šakių miesto bendrasis planas patvirtintas Šakių rajono savivaldyb÷s tarybos
2004-12-23 sprendimu Nr. T-304.
•
Kudirkos Naumiesčio miesto bendrasis planas patvirtintas Šakių rajono
savivaldyb÷s tarybos 2009-04-30 sprendimu Nr. T-148).
Aukštybinių statinių išd÷stymo Šakių rajono savivaldyb÷s teritorijoje specialiojo plano
sprendiniai parengti 4 br÷žiniuose. Mastelyje M 1:75000 pateikiami visi specialiojo plano
sprendiniai, trijuose br÷žiniuose M 1:25000 yra pateikti atskiri v÷jo j÷gainių parkų: “A”,
UAB “Urbanistika” U-1021-1
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“B” ir ”C” – sprendiniai. Visi sprendiniai konkretizuojanmi pagal abu patvirtintus
koncepcijos variantus.
Smulkesnio mastelio planai (detalieji) turi teisę patikslinti specialiojo plano sprendinius,
tačiau neturi pakeisti jų esm÷s. Specialiojo plano sprendiniai apima koncepcijos
br÷žiniuose nurodytas teritorijas.
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1. Esamos būkl÷s apžvalga ir įvertinimas
1.1. Ūkin÷ veikla ir infrastruktūra
Ūkin÷ veikla
Šakių rajonas priskiriamas vidurio Lietuvos agrarinių teritorijų potencialo zonai.
Geras dirvožemių našumas nulemia augalininkyst÷s specializaciją. Tokių ūkininkavimo
tendencijų numatoma laikytis ir pagal Šakių rajono savivaldyb÷s teritorijos bendrasis
planas. Pramon÷ yra orientuota į žem÷s ir miškų ūkio produkcijos perdirbimu.
Transportas ir inžinerin÷ infrastruktūra
Šakių rajono susisiekimo sistemos pagrindą sudaro 4 krašto bei 41 rajoniniai
keliai. Kelių transporto infrastruktūra – valstybiniai keliai: krašto ir rajoniniai bei vietin÷s
reikšm÷s keliai ir miestų gatv÷s.
Šakių rajone geležinkelių tinklo n÷ra. Tačiau bendrajame plane numatoma
geležinkelio linija Stirn÷nai -Taurag÷ kirsianti planuojamą teritoriją šiaur÷s pietų
kryptimi. Geležinkelio trasa dar n÷ra parinkta, teritorijos jai n÷ra rezervuotos.
Bendrajame plane vaizduojama tik preliminari geležinkelio trasa.
Šiame šalies regione išžvalgytų požeminių vandenų išteklių rezervas yra mažas.
Gruntiniai vandenys yra palyginti švarūs, tačiau šio vandens kokyb÷ mažina didelis
geležies, karbonatų kiekis. Rajono gyventojai geriamą vandenį naudoja iš centralizuoto
vandentiekio tinklo, privačių šachtinių šulinių bei artezinių gręžinių.
Šakių rajonas elektros energiją gauna iš 110 kV perdavimo tinklo. Rajoną kerta
vienintel÷ 110 kV elektros perdavimo linija. Elektros paskirstymo tinklą sudaro orin÷s
0,4 kV, 10 kV ir 35 kV linijos ir įvairaus galingumo transformatoriai bei
transformatorin÷s pastot÷s. Esamos aukštos įtampos transformatorių pastot÷s yra gero
techninio lygio, atliekamas savalaikis remontas, o jų teritorijos yra prižiūrimos.
Šakių rajone yra gerai išvystytas magistralinių dujotiekių tinklas. Nuo Kauno iki
Šakių ateina dvigubas magistralinis dujotiekis. Nuo Šakių įrengtos magistralinio
dujotiekio atšakos į Marijampolę ir Tauragę. Taip pat pro Šakius praeina magistralinis
dujotiekis į Kaliningrado sritį. Skirstomųjų dujotiekių tinklai yra išvystyti tik pačiuose
Šakiuose ir Lek÷čiuose.
1.2. Klimatin÷s sąlygos
Pagal Lietuvos klimatinį rajonavimą Šakių rajonas patenka į vidurio žemumos
rajoną, Nemuno žemupio parajonį. Rajone kritulių kiekis per metus yra 600-650 mm.
Vidutin÷ metin÷ oro temperatūra 6,0°C -6,5°C .
Šakių rajone v÷juotumo matavimai nebuvo atliekami. Artimiausios
meteorologijos stotys yra Kybartuose, Kaune ir Raseiniuose. Jose buvo atliekami
daugiamečiai v÷jo steb÷jimai.
1.2.1. lentel÷. V÷jo greičių matavimai 1981-1990+1993-1998 m. meteorologijos stotyse:
Meteorologin÷s stoties vieta
Vidutinis v÷jo greitis (m/s)
Aukštis 10 m
Aukštis 50 m
Raseiniai
3,96
5,34
Kaunas
3,93
5,31
Kybartai
3,30
4,45
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V÷jų intensyvumo studiją atliko Riso National Laboratory (Danija), pagal Jungtinių tautų
vystymo programą 2003 m. buvo parengtas Baltijos šalių v÷jų atlasas. Šios studijos
artimiausi v÷jo matavimai buvo atlikti Taurag÷je.
1.2.2. lentel÷. V÷jo greičių matavimai Taurag÷je skirtinguose aukščiuose esant žem÷s
paviršiaus šiurkštumui 1, Baltijos v÷jų atlasas:

h=10m
5,3(m/s)

h=25m

Vidutinis v÷jo greitis
h=50m

6,3

7,3

h=100m

h=200m

8,5

10,3

Šakių rajone vidutinis pagal Baltijos šalių v÷jų atlasą v÷jo greitis iki 4-5 m/s.

1.2.1. pav. V÷jų intensyvumo žem÷lapis iš Baltijos šalių v÷jų atlaso.
1.3. V÷jo energetikos vystymo poreikis
Pagal lyginamąjį galutinių elektros energijos sąnaudų ūkio šakose, tenkančių vienam
gyventojui, rodiklį (2230 kWh/gyv.) Lietuva šiuo metu ženkliai atsilieka nuo
išsivysčiusių Europos šalių. 2005 m. išsipl÷tusioje ES elektros sąnaudos, tenkančios
vienam gyventojui, vidutiniškai buvo apie 2,5 karto didesn÷s nei Lietuvoje. Tik÷tina, kad
Lietuvos atotrūkis nuo kitų ES valstybių šiuo klausimu menk÷s, o elektros energijos
poreikis augs. Prognozuojama, kad numatytas šalies ūkio modernizavimas lems sparčius
elektros energijos poreikio augimo tempus, o jos dalis galutin÷s energijos struktūroje
did÷s visose ūkio šakose.
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Stojimo į ES akto II priedas nusako Lietuvos įsipareigojimą siekti, kad 2010 m. elektros
energijos, pagamintos iš atsinaujinančių energijos išteklių, dalis sudarytų 7% šalyje
suvartojamos elektros energijos.
Pagal Europos Sąjungos Parlamento ir Tarybos 2001 07 27 direktyvą 2001/77/EC šalys
nar÷s (nuo 2004 05 01 ir Lietuva) turi siekti, kad 2010 m. atsinaujinančios energijos
išteklių dalis bendrame energijos balanse sudarytų ne mažiau 12%, o šalies elektros
balanse 22,1% , kad 2020 m. atsinaujinančios energijos išteklių dalis bendrame energijos
balanse sudarytų ne mažiau 23%. Tai ženklūs skaičiai. Šis padid÷jimas galimas visų
pirma v÷jo energetikos pagalba.
Lietuvos nacionalin÷je energetikos strategijoje (patvirtinta LR seimo 2007 m. sausio 18
d.) vienas iš nustatytų energetikos pl÷tros tikslų yra: pl÷toti pirminių energijos šaltinių
įvairovę atkuriant branduolinę energetiką ir sparčiais tempais didinti atsinaujinančių ir
vietinių šaltinių lyginamąjį svorį, užtikrinti, kad iš vienos šalies tiekiamų gamtinių dujų
dalis, naudojama energijos gamybai, metiniame Lietuvos kuro balanse būtų ne didesn÷
kaip 30%. Siekiant įgyvendinti strateginius ir pl÷tros tikslus bei įvertinant ankstesn÷se
strategijose suformuluotų siekių įgyvendinimo rezultatus vienas iš nustatytų uždavinių
yra: atsinaujinančių energijos išteklių dalį bendrame šalies pirmin÷s energijos balanse
2025 m. padidinti ne mažiau kaip iki 20%.
Lietuvos nacionalin÷je energetikos strategijoje siekiant didinti biokuro ir kitų vietinių
energijos išteklių naudojimą, mažinant importuojamo kuro poreikį numatyta :
•
iki 2010 m. įgyvendinta bendros 200 MW galios v÷jo elektrinių statybos
programa ir parengta nauja v÷jo energijos panaudojimo Lietuvoje ilgalaik÷ programa;
•
siekiama, kad atsinaujinančių energijos išteklių dalis pirmin÷s energijos balanse
iki 2012 m. kasmet did÷tų po 1,5%, o 2025 m. pasiektų 20%.
Lietuva iki šiol n÷ra pasiekusi sau keliamų tikslų ir uždavinių šioje srityje. Tod÷l v÷jo
energetikos vystymas yra pageidautinas ir būtinas.
Šiuo metu Šakių rajone elektros energijos gamyba vykdoma tik Sirvydų kaime, kur
veikia 600 kW kogeneracin÷ elektrin÷.
Privatūs investuotojai Šakių rajone siekia vystyti elektros energijos gamybą panaudojant
v÷jo energiją. Šiuo metu Šakių rajono savivaldybei yra pateikti prašymai v÷jo elektrinių
planavimui 62-uose sklypuose.
1.4. Paraiškų įrengti v÷jo j÷gaines registras
Eil.Nr. Pareišk÷jas
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Darius Stonkus
Jaunius Stonkus
Laimos Stonkuvien÷s
agroserviso įmon÷

Sklypo
kadastrinis Nr.
8496/0001:143
8488/0004:119
8488/0004:102
8496/0001:6
8496/0001:30
8496/0001:271
8496/0003:29
8496/0001:60
8496/0003:11
8413/0003:111

UAB “Urbanistika” U-1021-1
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(ha)
1,58
11,93
22,13
16,23
4,48
1,08
11,2
9,0
28,8
12,5

Pastabos
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11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46

UAB „Energijos grup÷“

8413/0003:116
8496/0001:139
8496/0001:140
8413/0003:164
8496/0001:108
8496/0001:21
8488/0004:97
8413/0003:126
8496/0003:87
8496/0003:86
8488/0003:63

12,81
32,08
11,97
36,3
2,79
6,0
28,7
34,42
21,18
56,12
5,48

Antanas Blockis
Albina Blockien÷

8488/0003:12
8488/0003:47
8440/0002:126
8440/0002:23
8440/0002:81
8482/0004:37
8490/0001:100
8490/0001:127
8490/0001:85
8410/0002:146
8410/0002:133

6,3
14,78
19,71
15,01
16,24
15,31
28,4
5,1
29,95
2,3
3,14

8425/0003:5
8460/0003:445
8443/0005:302
8474/0002:763
8460/0006:633
8472/0001:325
8453/0002:382
8413/0002:380
8486/0010:19
8433/0004:413
8465/0001:546
8458/0001:100
8460/0003:364
8410/0003:0040

3,7568
0,49
0,7243
1,95
0,9
0,83
0,7
2,82
12,5674
3,15
2,1321
3,029
0,4

Laima Stonkuvien÷
Aleksandras Stonkus
Laima Stonkuvien÷

UAB „Šakių vandenys“

Valdas Savukaitis
Egidijus Liudžius

47
48

Arvydas Aleksa

8435/0002: 61
8462/0001:2
(pasenęs nr.)

0,222

49

Arūnas Matusevičius

8460/0001:125

1,26

50

Romualda Matusevičien÷

8460/0002:185

1,1629

UAB “Urbanistika” U-1021-1

Numatoma
statyti 250 kW
j÷gaines. Atlikta
PAV atranka.
Numatoma
statyti 250 kW
j÷gaines. Atlikta
PAV atranka.

Numatoma
statyti 225 kW
j÷gaines. Atlikta
PAV atranka.

Planuojamos dvi
250 kW j÷gain÷s
Planuojamos
keturios 2 MW
j÷gain÷s ir trys
250 kW j÷gain÷s
Planuojama
viena 250 kW
j÷gain÷
Planuojama
8
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51

Laimutis Kažerskas

8418/0003:43

0,3

53
54
55

Angelika Struppe
Violeta Jonaitien÷

8443/0003:199
8443/0003:35
8433/0004:429

22,0
33,87
1,18

56

Jolanta Girčyt÷

8443/0003:167

6,5

57

Saulius Kuras

8464/0006:379

7,5364

58

UAB „Žvaigždžių energija“

Teritorija
apimanti daug
sklypų

59

Dainius Jur÷nas

8413/0004:336

1,3

60

Rimantas Sadauskas

8460/0003:470

0,9271

61

Rymantas Levišauskas

8462/0001:131

2,72

8435/0002:68

1,0719

62

viena 250 kW
j÷gain÷
Planuojamos
trys 250 kW
j÷gain÷s

Planuojama
viena 250 kW
j÷gain÷
Planuojama
viena 250 kW
j÷gain÷
Planuojama
viena 250 kW
j÷gain÷. Atlikta
PAV atranka.
Siūloma
teritorija 80
MW v÷jo
elektrinių parko
įrengimui
Planuojama
transformatorin÷
pastot÷
Planuojamos
v÷jo j÷gain÷s
Planuojamos
v÷jo j÷gain÷s
Planuojamos
v÷jo j÷gain÷s

1.5. Galimyb÷s perduoti v÷jo elektrin÷se generuojamą energiją į bendrą Lietuvos
elektros tinklą
V÷jo elektrin÷se pagamintą elektros energiją gamintojas gali vartoti savo ūkyje, bet kur
kas efektyviau tą energiją perduoti į bendrą Lietuvos elektros tinklą ir tik dalį (pagal
poreikį) naudoti sau. Kur ir kokiomis sąlygomis galima prisijungti prie bendro elektros
energijos tinklo nusako vyriausyb÷s nutarimai.
V÷jo j÷gainių įrengimo zonos yra sąlygojamos Lietuvos Respublikos Vyriausyb÷s 2004
m. sausio 13 d. nutarimu Nr. 25 „D÷l Lietuvos Respublikos Vyriausyb÷s 2001 m.
gruodžio 5 d. nutarimo Nr. 1474 „D÷l teis÷s aktų būtinų Lietuvos Respublikos elektros
energetikos įstatymui įgyvendinti patvirtinimo“ pakeitimo“. Vadovaujantis šiuo
dokumentu visa Lietuvos Respublikos teritorija yra suskirstyta į 6 zonas. Šakių rajonas
patenka į 1 ir 6 zonas.
Zonai 1 tenka visa Lietuvos Respublikos teritorija. Joje numatomas prisijungimas prie
skirstomųjų tinklų. Gamintojui paliekama teis÷ pasirinkti v÷jo elektrinių įrengimo vietą.
Bendra didžiausia v÷jo elektrinių galia šioje zonoje – 30 MW.
UAB “Urbanistika” U-1021-1
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Zonai 6 tenka visa Lietuvos Respublikos teritorija, išskyrus 2,3,4 ir 5 zonas (jos yra už
Šakių rajono ribų). Šioje zonoje numatoma prisijungti prie elektros perdavimo tinklų.
Numatoma tik vienos transformatorin÷s pastot÷s įrengimas. Bendra didžiausia v÷jo
elektrinių galia šioje zonoje – 20 MW.
Numatant elektros energijos gamyba būtina įvertinti ir perdavimo tinklo technines
galimybes. Jos yra pateikiamos elektros energiją generuojančių šaltinių prijungimo prie
110 kV perdavimo tinklo žem÷lapyje. Šakių rajone yra galimyb÷ jungtis prie linijos
Kybartai- Vyt÷nai. Šios linijos galimyb÷ priimti papildomą 75 MW generuojančių
šaltinių apkrovą.
1.6. Mobilaus ryšio bazinių stočių tinklas
Ryšių, telekomunikacinių sistemų pl÷tra yra svarbus uždavinys kuriant informacinę ir
žinių visuomenę. Šiuolaikin÷s informacin÷s technologijos leidžia efektyviai apdoroti,
saugoti ir perduoti informaciją. Tai užtikrina labai spartų jų plitimą į visas mokslo,
gamybos ir privataus gyvenimo sritis. Mobilus ryšys yra vienas iš svarbiausių
informacinių sistemų elementų. Pastarąjį dešimtmeti mobiliojo ryšio vartotojų skaičius
labai sparčiai augo. Pasaulyje yra aktyvuota virš 5 mlrd. SIM kortelių. Lietuvoje
vartotojų skaičius sparčiai augo iki 2007 m. Dabar jis yra stabilus, registruota apie 5 mln.
abonentų. Šimtui Lietuvos gyventojui tenka apie 150 abonentų. Tikslaus vartotojų
skaičiaus Šakių rajone nustatyti neįmanoma, nes mobilaus ryšio vartotojas n÷ra susietas
su konkrečia teritorija, be to dalis vartotojų yra konfidencialūs.
Mobilaus ryšio paslaugas Šakių rajone teikia trys operatoriai: UAB „Bit÷ GSM“, UAB
„Omnitel“ ir UAB „Tele–2“.
Mobiliojo ryšio bazin÷ stotis yra būtinas prietaisas užtikrinat mobilųjį ryšį. Bazin÷s
stotys, priklausomai nuo paskirties ir ryšiu aprūpinamos teritorijos, skirstomos į makro-,
mikro- arba pikostotis.
Tipin÷ bazin÷ stotis (makro) yra sudaryta iš trijų pagrindinių dalių: patalpos ar
konteinerio, kuriame talpinama elektronin÷ valdymo įranga, bokšto ar stiebo ir viršuje
pritvirtintų antenų. Kuo aukščiau iškelta antena – tuo didesn÷ bazin÷s stoties apr÷pties
teritorija. Kaimiškose vietov÷se reikalinga didel÷ apr÷ptis, tod÷l stengiamasi statyti
pakankamai aukštas bazines stotis. Stengiamasi išnaudoti reljefą, tad stotys statomos ant
kalvų. Kai vietov÷ yra toli nuo miesto, statomos 40 m, 60 m ir 80 m aukščio bazin÷s
stotys. Daug rečiau statomi 100 m aukščio bokštai. Tokie aukšti bokštai įrengiami tokiose
kaimo vietov÷se, kurios nuo miesto būna nutolusios keliasdešimt kilometrų.
Mikrostotys esti mažesn÷s, statomos kaimuose, ant mažesnių pastatų, vandens bokštų. Jos
apr÷pia mažesnį plotą nei makrostotys.
Pikostotys dažniausiai įrengiamos pastatų viduje, norint pagerinti esamą ryšį (prekybos
centruose, biuruose, angaruose). Jos n÷ra šio specialiojo plano nagrin÷jimo objektas.
Iš viso Lietuvoje yra 2176 judriojo radijo ryšio sistemų bazin÷s stotys, Marijampol÷s
apskrityje -101. Šiuo metu Šakių rajone veikia 37 mobiliojo ryšio bazin÷s stotys, kurios
savo darbiniu lauku padengia didžiąją dalį teritorijos. Tačiau ne visur mobilaus ryšio
laukas yra pakankamai stiprus, ir dalyje teritorijos ryšys įmanomas tik naudojant
papildomas automobilines ar kito tipo antenas.
Kuo daugiau bazinių stočių, tuo ryšys geresnis, nes viena bazin÷ stotis gali aptarnauti
ribotą vartotojų kiekį ir apr÷pia tik tam tikrą plotą. Retai gyvenamose teritorijose bazin÷s
stotys veikia maždaug 10 km spinduliu, mieste – dažniausiai kelių šimtų metrų.
UAB “Urbanistika” U-1021-1

10

Aukštybinių statinių (inžinerinių statinių – v÷jo elektrinių ir jų grupių bei elektroninio ryšio perdavimo bokštų ir stiebų)
išd÷stymo Šakių rajono savivaldyb÷s teritorijoje specialusis planas.

Visos antenos privalomai yra sertifikuotos. Jų statymą ir naudojimą griežtai kontroliuoja
Ryšių reguliavimo tarnyba, savivaldyb÷, visuomen÷s sveikatos centras.
Siekiant išvengti žalos aplinkai bei pavojaus žmogaus sveikatai mobiliojo ryšio bazinių
stočių statybai taikomi įvairūs reikalavimai – reguliuojamas stoties galingumas,
spinduliavimo kryptis, nustatomos bokšto apsaugin÷s zonos ir t.t. Gyvenamųjų namų
teritorijose elektromagnetin÷s spinduliuot÷s tyrimai privalo būti atliekami ne rečiau kaip
kartą per 2 metus, o kitose teritorijose – ne rečiau kaip kartą per 5 metus. Lietuvoje
leidžiamas elektromagnetinio lauko energijos srauto tankis yra 10 mW/cm².
Higienos normos draudžia antenas montuoti gyvenamosios ir visuomenin÷s paskirties
pastatų balkonuose, lodžijose, terasose. Bazines stotis taip pat draudžiama statyti ant
gydymo paskirties pastatų – intensyviosios terapijos padalinių, operacinių, kur žmogaus
sveikatai ar gyvybei palaikyti naudojami įvairūs elektroniniai medicinos prietaisai.
Bazines stotis ar jų dalis draudžiama įrengti ant ikimokyklinio ugdymo įstaigos pastato
bei bendro lavinimo ugdymo mokyklos pastato stogo.
Renkant duomenis esamai būklei buvo kreiptasi į visus tris operatorius siekiant nustatyti
jų bazinių stočių pl÷tros poreikį. Informaciją apie planuojamas statyti bazines stotis
pateik÷ tik UAB „Tele 2“. Siekdamas pilnai išvystyti mobiliojo ryšio tinklą šis
operatorius planuoja Šakių rajone įrengti dar 26 bazines stotis. Buvo pateiktos
koordinat÷s taškų apie kuriuos 5 km spinduliu planuojama ieškoti vietos naujoms
bazin÷ms stotims.
ESAMOS BŪKLöS IŠVADOS:
•
Aukštybinių statinių išd÷stymo Šakių rajono savivaldyb÷s teritorijoje
specialusis planas nenumato, kad Šakių rajono savivaldyb÷s teritorijoje prie planuojamų
inžinerinių statinių būtų planuojami aukštybiniai pastatai;
•
Elektros energijos gamybos poreikis tiek šalyje tiek regione yra pakankamas
v÷jo elektrinių parkų įrengimui;
•
Gyvenamųjų vietovių tinklas leidžia įrengin÷ti v÷jo elektrinių parkus nedarant
reikšmingo neigiamo poveikio gyventojams;
•
Gamtinis karkasas, saugomų teritorijų tinklas leidžia įrengin÷ti v÷jo elektrinių
parkus nedarant reikšmingo neigiamo poveikio gamtinei aplinkai;
•
Lietuvos Respublikos įstatymin÷ baz÷ neprieštarauja v÷jo elektrinių parkų
įrengimui Šakių rajone;
•
Elektros perdavimo tinklas yra paj÷gus priimti 75 MW v÷jo elektrinių parkų
generuojamų galių;
•
Šakių rajone mobilaus ryšio bazinių stočių tinklus turi įsirengę trys
operatoriai: UAB „Bit÷ GSM“, UAB „Omnitel“ ir UAB „Tele 2“. UAB „Tele 2“
planuoja pl÷sti mobilių bazinių stočių tinklą.
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2. Aukštybinių statinių išd÷stymo Šakių rajono savivaldyb÷s teritorijoje specialiojo
plano koncepcija
2.1. Konceptualus teritorijų, skirtų v÷jo j÷gainių parkams, parinkimas ir
palyginimas
Pagrindin÷ sąlyga v÷jo energetikai vystyti yra teritorijos v÷juotumas. Ankstesni
v÷juotumo tyrimai buvo atliekami artimiausiose vietov÷se Raseiniuose, Kaune ir
Kybartuose. Gauti rezultatai rodo, kad vidutinis v÷jo greitis 50 m aukštyje siekia 4,45-5,3
m/s. Pagal parengtą v÷jų atlasą tik÷tinas vidutinis v÷jo greitis planuojamoje teritorijoje 50
m aukštyje 4,5-5,5 m/s. Tai pakankamos sąlygos naudojant šiuolaikines v÷jo elektrines.
Siekiant ekonominio atsiperkamumo racionalu įrengin÷ti v÷jo elektrines su stiebais
aukštesniais nei 50 m.
V÷jo stiprumą sąlygoja ir konkrečios teritorijos žem÷s paviršiaus šiurkštumas. Didelis
želdinių kiekis, aukštų statinių gausa silpnina v÷jo stiprumą žem÷s paviršiui artimuose
sluoksniuose. Racionalu v÷jo elektrinių parkui parinkti vietas su minimaliu želdinių
kiekiu.
D÷l galimo fizinio ir psichologinio poveikio žmogui didel÷ gyventojų gausa šalia
planuojamo v÷jo j÷gainių parko n÷ra pageidautina. Lietuvoje gyventojų tankumas siekia
52 žm./km², Marijampol÷s apskrityje tik 41,5 žm./km², Šakių rajone tik 26 žm./km².
Didžioji gyventojų dalis yra susikoncentravusi trijuose miestuose Šakiuose, Kudirkos
Naumiestyje ir Gelgaudiškyje. Parenkant vietas v÷jo j÷gainių parkams reikia vengti šių
trijų miestų artumo bei teritorijų su tankiu sodybiniu užstatymu.
Saugotinų objektų gausa ir saugomų teritorijų buvimas V÷jo j÷gainių parko zonoje n÷ra
pageidautinas. Būtina derinti parko vietą su gamtinio karkaso elementais. Pagal gamtinio
karkaso nuostatas v÷jo energetikos vystymas čia yra galimas. Nepageidaujamas parko
įrengimas migracijos koridoriuose.
Svarbus ir esamos ūkin÷s veiklos suderinamumas su v÷jo energetika. Priimtinausia kai
planuojamoje teritorijoje dominuoja žem÷s ūkio paskirties žem÷. Tos pačios teritorijos
panaudojimas ir žem÷s ūkiui ir v÷jo energetikai yra racionalus.
Būtina sąlyga v÷jo j÷gainių įrengimui yra galimyb÷ jungtis prie esamo elektros tinklo.
Planuojami v÷jo j÷gainių parkai turi būti greta 110kV elektros perdavimo linijų, o tos
linijos privalo tur÷ti pakankamai resursų būsimai v÷jo j÷gainių parko apkrovai priimti.
Planavimo sąlygose ir planavimo užduotyje nenurodyta kokio paj÷gumo v÷jo j÷gainių
parkai planuojami. Vadovaujantis logika bus ieškoma optimalaus sprendinio siekiant
maksimalaus v÷jo j÷gainių parko paj÷gumo darant minimalų poveikį aplinkai ir žmogui.
Numatoma, kad v÷jo j÷gainių parką gali sudaryti viena ar kelios v÷jo j÷gainių grup÷s.
Įvertinama, kad v÷jo j÷gain÷s „užstodamos“ ir „nusiurbdamos“ v÷ją daro poveikį viena
kitai. Pavienių v÷jo j÷gainių įrengimas n÷ra racionalus, kadangi kiekvienai pavienei
j÷gainei bus reikalinga transformatorin÷ pastot÷ jos prijungimui prie elektros perdavimo
tinklo. Tai ženkliai padidintų sąnaudas.
Vietos v÷jo j÷gainių parkams parenkamos teritorijos atmetimo būdu, t.y. išskiriamos
teritorijos kuriose v÷jo j÷gainių įrengimas negalimas:
•
Saugomos ir nekilnojamojo kultūros paveldo teritorijos;
•
Gyvenamos teritorijos ir apsaugin÷s zonos aplink jas;
•
Miestų ir miestelių urbanizuotos pl÷tros teritorijos;
UAB “Urbanistika” U-1021-1
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•
•

Miškai;
Teritorijos nutolusios nuo elektros perdavimo linijų daugiau nei 10 km.

Tokiu būdu susiformuoti 3 sąlyginiai rajonai kuriose gal÷tų būti įrengti v÷jo j÷gainių
parkai. Pateikiamas kiekvieno rajono apibūdinimas bei privalumų ir trūkumų vertinimas.
A Rajonas
Šis rajonas yra Šakių rajono pietin÷je dalyje, tarp Kudirkos Naumiesčio, Žvirgždaičių ir
Sintautų. Į galimą v÷jo j÷gainių parko zoną patenka Tarpučių, Būblelių, Rudžių, Raugalų,
Storiūkų, Šarviniškių, Pavasijų, Vaitiškių, Bartkų, Užsienių ir Užpjaunių kaimai ar jų
dalys. Rajoną kerta elektros perdavimo linija Kybartai –Vyt÷nai (galios prijungimo
rezervas 75 MW). Rajonas susideda iš 3 atskirtų zonų. Vieną jų kerta perspektyvinis
magistralinis dujotiekis. Dujotiekio trasa n÷ra konkrečiai parinkta.
B Rajonas
Šis rajonas yra tarp Sintautų ir Šakių. Į galimą v÷jo j÷gainių parko zoną patenka
Leopol÷s, Sintautų, Kiaulupių, Vaitiekupių, Kuodžių, Menčikių, Gabartų, Kušlių, Paribių
ir papartynų kaimai ar jų dalys. Rajoną kerta elektros perdavimo linija Kybartai –Vyt÷nai
(galios prijungimo rezervas 75 MW. Rajonas susideda iš 3 atskirtų zonų. Vieną jų kerta
magistralinis dujotiekis. Jo apsaugos zona 25 m į abi puses nuo vamzdžio ašies. V÷jo
j÷gainių statymas galimas ne arčiau kaip 1,5 stiebo aukščio.
C Rajonas
Šis rajonas yra tarp Šakių ir Lukšių. Į galimą v÷jo j÷gainių parko zoną patenka Plynių,
Bridžių, Ąžuolupių ir Jurbūdžių kaimai ar jų dalys. Rajonas susideda iš 2 atskirtų zonų.
Elektros perdavimo linija Kybartai –Vyt÷nai (galios prijungimo rezervas 75 MW) yra už
2 km nuo planuojamo rajono. Yra technin÷ galimyb÷ B ir C rajonams naudoti vieną
transformatorinę pastotę prisijungimui prie perdavimo tinklo.
Pirmuoju etapu atrinkti trys rajonai kuriuose galimi v÷jo j÷gainių parkų įrengimai.
Lentel÷je 2. 1. pateikiami šių rajonų tinkamumo privalumai ir trūkumai ir jų vertinimai
sąlyginai išreikšti balais (nuo -3 iki +3).
2. 1. Lentel÷. Galimų rajonų v÷jo j÷gainių parkams palyginimas.
Rajonas Privalumai
Trūkumai
A

V÷juotumas.
Šakių
rajono
v÷jo
matavimo tyrimai n÷ra atlikti detaliai.
Apie galimą vidutinį v÷jo greitį galime
daryti prielaidą iš gretimose teritorijose
atliktų matavimų. Iš jų matyti, kad
didžiausi vidutiniai v÷jų greičiai tik÷tini,
šiaurin÷je rajono dalyje.
+1
Paviršiaus šiurkštumas. Šis rajonas
nepasižymi želdinių gausa, aukštų pastatų
n÷ra. Žem÷s paviršiaus šiurkštumas
palankus v÷jo j÷gainių įrengimui.
+3

Paviršiaus šiurkštumas. Pietin÷ rajono
dalis yra blokuojamas didesnių miškų
masyvu iš pietų, rytų ir vakarų.
Vidutin÷s sąlygos v÷jo j÷gainių parko
įrengimui.
-1
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B

Poveikis gyventojams. Numatomam
rajone yra 2 pavien÷s sodybos. Dalis
sodybų yra įsiterpusi tarp atskirų zonų. Iki
artimiausių
stambesnių
gyvenviečių
Tarpučiai,
Būbleliai
–
600
m,
Žvirgždaičiai – 1,5 km.
+1
Poveikis aplinkai. Saugomų teritorijų
planuojamo parko vietoje n÷ra. Tik viena
nedidel÷ parko dalis patenka į gamtinio
karkaso vidinio stabilizavimo arealą.
+3
Ūkin÷s
veiklos
suderinamumas.
Planuojamo parko vietoje dominuoja
žem÷s ūkio paskirties žem÷. Tos pačios
teritorijos panaudojimas ir žem÷s ūkiui ir
v÷jo energetikai yra racionalus.
+3
Galimyb÷ jungtis prie el. perdavimo
tinklo. Parką kerta 110 kV linija, turinti
75 MW galios rezervą.
+3
Investitorių lūkesčiai. Galimi v÷jo
j÷gainių statytojai yra gausiai pasirinkę
sklypus numatomo parko teritorijoje.
+3
Viso +14
V÷juotumas.
Šakių
rajono
v÷jo
matavimo tyrimai n÷ra atlikti detaliai.
Apie galimą vidutinį v÷jo greitį galime
daryti prielaidą iš gretimose teritorijose
atliktų matavimų. Iš jų matyti, kad
didžiausi vidutiniai v÷jų greičiai tik÷tini,
šiaurin÷je rajono dalyje.
+2
Paviršiaus šiurkštumas. Šis rajonas
nepasižymi želdinių gausa tačiau jame yra
keletas pavienių miškelių. Žem÷s
paviršiaus
šiurkštumas
vidutiniškai
palankus v÷jo j÷gainių įrengimui.
+2
Poveikis gyventojams. Numatomam
rajone yra 3 sodybos. Iki artimiausios
stambesn÷s gyvenviet÷s Duobiškių – 600
m, Šakių, Išdagų -1,5 km.
+2
Poveikis aplinkai. Saugomų teritorijų
planuojamo parko vietoje n÷ra. Didel÷
parko dalis patenka į gamtinio karkaso
vidinio stabilizavimo arealą.
+2
Ūkin÷s
veiklos
suderinamumas.
Planuojamo parko vietoje dominuoja
žem÷s ūkio paskirties žem÷. Tos pačios
teritorijos panaudojimas ir žem÷s ūkiui ir

Poveikis aplinkai. Parkas nedidele
dalimi ribojasi su Novos hidrografiniu
draustiniu.
-1
Ūkin÷s veiklos suderinamumas.
Per vieną iš planuojamo parko zonų
galimai praeis perspektyvinis dujotiekis.
Šiuo metu dujotiekio trasa n÷ra
parinkta.
-1

Ūkin÷s veiklos suderinamumas.
Per vieną iš planuojamo parko zonų
praeina
magistralinis
dujotiekis.
Dujotiekio apsaugos zona ribos v÷jo
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C

v÷jo energetikai yra racionalus.
+3
Galimyb÷ jungtis prie el. perdavimo
tinklo. Parką kerta 110 kV linija, turinti
75 MW galios rezervą.
+3
Investitorių lūkesčiai. Galimi v÷jo
j÷gainių statytojai yra pasirinkę tik 5
sklypus numatomo parko teritorijoje.
+1
Viso +14
V÷juotumas.
Šakių
rajono
v÷jo
matavimo tyrimai n÷ra atlikti detaliai.
Apie galimą vidutinį v÷jo greitį galime
daryti prielaidą iš gretimose teritorijose
atliktų matavimų. Iš jų matyti, kad
didžiausi vidutiniai v÷jų greičiai tik÷tini,
šiaurin÷je rajono dalyje.
+2
Paviršiaus šiurkštumas. Šis rajonas
nepasižymi želdinių gausa, aukštų pastatų
n÷ra. Žem÷s paviršiaus šiurkštumas
palankus v÷jo j÷gainių įrengimui.
+3
Poveikis gyventojams. Numatomam
rajone yra 1 pavien÷ sodyba. Iki
artimiausios stambesn÷s gyvenviet÷s
Plynių kaime – 200 m. Iki Lušių miestelio
– 700 m, iki Šakių- 1,3 km.
+1
Poveikis aplinkai. Saugomų teritorijų
planuojamo parko vietoje n÷ra. Parkas ne
patenka į gamtinį karkasą.
+3
Ūkin÷s
veiklos
suderinamumas.
Planuojamo parko vietoje dominuoja
žem÷s ūkio paskirties žem÷. Tos pačios
teritorijos panaudojimas ir žem÷s ūkiui ir
v÷jo energetikai yra racionalus.
+3
Galimyb÷ jungtis prie el. perdavimo
tinklo. Yra galimyb÷ jungtis prie dviejų
110 kV linijos turinčios 75 MW galios
rezervą. Atstumas nuo parko iki elektros
perdavimo linijos 2 km.
+2

j÷gainių statybą parko teritorijoje.
-1

Ūkin÷s veiklos suderinamumas.
Parką kerta 35 kV elektros linija. Šios
linijos apsaugos zona ribos v÷jo
j÷gainių statybą parko teritorijoje.
-1

Investitorių lūkesčiai. Galimi v÷jo
j÷gainių statytojai n÷ra pasirinkę sklypų
numatomo parko teritorijoje.
-3
Viso +10

Kiekvienas iš nagrin÷jamų rajonų turi daugiau privalumų v÷jo j÷gainių parko įrengimui
nei trūkumų. Didžiausias prioritetas tenka A ir B rajonams, mažiausias - C rajonui.
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Planavimo užduotyje n÷ra nurodoma kiek v÷jo j÷gainių parkų būtina suplanuoti. Taip pat
nenurodomas net reikiamas bendras v÷jo elektrinių paj÷gumas. Atlikus pradinę rajonų
tinkamų v÷jo j÷gainių parkų kūrimui atranką siūlomi šie koncepciniai variantai:
I koncepcijos variantas numato, kad Šakių rajone bus įrengiami du v÷jo j÷gainių parkai.
Parkų įrengimas numatomas A ir B rajonuose. Parkų užimami plotai yra apie 1888 ha ir
apie 1619 ha. Parkų teritorijos suskirstytos į atskiras zonas kuriose bus įrengin÷jamos
v÷jo j÷gainių grup÷s.
II koncepcijos variantas numato, kad Šakių rajone bus įrengiami trys v÷jo j÷gainių
parkai. Parkų įrengimai numatomi A, B ir C rajonuose. Parkų užimami plotai yra
apie1888 ha, apie 1619 ha ir apie 780 ha.
Bendras parkų galingumas yra ribojamas vienos 110 kV elektros perdavimo linijos
paj÷gumais. Bendra parkų galia negali viršyti 75 MW. V÷jo j÷gainių parkai numatomose
A ir B zonose pilnai paj÷gūs generuoti tokią ir dar didesnę galią.
2.2. Mobilaus ryšio bazinių stačių tinklo vystymo koncepcija
Mobilaus ryšio paslaugas Šakių rajone teikia trys operatoriai: UAB „Bit÷ GSM“, UAB
„Omnitel“ ir UAB „Tele–2“. Jų darbą šio metu techniškai užtikrina 37 mobiliojo ryšio
bazin÷s stotys. Du iš operatorių yra pilnai išvyste savo stočių tinklą. UAB „Tele-2“
tinklas yra plečiamas. Šis operatorius planuoja Šakių rajono teritorijoje įrengti dar 26
stotis.
Šakių rajono savivaldyb÷s teritorijos bendrasis planas numat÷ dviejų mobiliojo ryšio
bazinių stočių įrengimą. Viena iš jų jau realizuota ir stotis įrengta. Kita teritoriškai
sutampa su operatoriaus ketinimais įrengti stotį tarp Būblelių ir Šarviniškių. Šis
specialusis planas patikslina ir papildo bendrojo plano sprendinius.
I koncepcijos variantas numato papildomai įrengti 26 mobilaus ryšio bazines stotis
dispersiškai pasklidusias visoje rajono teritorijoje. Br÷žinio grafin÷je dalyje yra pateiktos
preliminarios vietos bazin÷ms stotims. Tinkamų vietų bazin÷ms stotims bus ieškoma 5
km spinduliu nuo preliminariosios vietos.
II koncepcijos variantas numato prisilaikyti bendrojo plano sprendinių ir Šakių rajone
įrengti tik 1 papildomą mobilaus ryšio bazinę stotį.
________________________________________________________________________
KONCEPCIJOS IŠVADOS:

Šakių rajono savivaldyb÷s Tarybos Sprendimu Nr. T-114, 2011 m. kovo 31 d.,
vadovaudamasi LR vietos savivaldos įstatymo (Žin., 1994, Nr. 55-1049; 2008, Nr.
112-4290) 16 str., 4d., nuspręsta, patvirtinti Aukštybinių statinių išd÷stymo rajono
savivaldyb÷s teritorijos specialiojo plano koncepciją (abu variantai).

Planuojami trys v÷jo j÷gainių parkai susid÷s iš atskirų zonų, kuriose bus įrengin÷jamos
v÷jo j÷gainių grup÷s.
V÷jo j÷gainių gaminama elektros energija bus perduodama į 110 kV elektros tinklą.
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Specialiojo plano pagrindu gal÷s būti rengiami detalieji planai kuriais bus
konkretizuojamos v÷jo j÷gainių vietos ir planuojama parko funkcionavimą palaikanti
infrastruktūra (privažiavimo keliai, elektros linijos, transformatorin÷s pastot÷s).
Rengiant detaliuosius planus numatoma išsaugoti esamos infrastruktūros įrenginius
(kelius, elektros paskirstymo linijas, telefoninio ryšio kabelius), o nesant tokioms
galimyb÷ms tokių tinklų elementus perkelti.
Rengiant detaliuosius planus būtina atsižvelgti į šiuos nurodymus, kurie pateikiami
išduotose planavimo sąlygose:
Ruošiant detaliuosius planus v÷jo j÷gain÷ms statyti, atlikti poveikio visuomen÷s sveikatai
vertinimo atranką, vadovautis LR sveikatos apsaugos ministro 2004-07-05 įsakymu Nr.
V-511 „D÷l LR sveikatos apsaugos ministro 2003m. sausio 31d. įsakymo Nr. V-50 „D÷l
LR planuojamos ūkin÷s veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatyme nenumatytų
poveikio visuomen÷s sveikatai vertinimo atvejų ir vertinimo atlikimo tvarkos pakeitimo“
(Žin., 2004, Nr. 109-4091).
Rengiant judriojo ryšio skaitmeninių bazinių stočių detaliuosius planus reikalinga
vadovautis Lietuvos higienos norma HN 80:2000 „Elektromagnetinis laukas darbo
vietose ir gyvenamojoje aplinkoje. Parametrų normuojamos vert÷s ir matavimo
reikalavimai 10 KHZ-300 GHZ dažnių juostoje“ (Žin., 2005, Nr. 153-5654).
Ruošiant aukštybinių statinių techninius projektus, būtina išsiimti technines sąlygas
statiniams melioruotoje žem÷je ir kaimo vietov÷je projektams atlikti.
Rengiant detaliuosius planus, aukštybinių statinių (v÷jo j÷gainių) išd÷stymą planuoti
nearčiau kaip nurodyta LR Vyriausyb÷s 1992-05-12 nutarimu Nr. 343 „D÷l specialiųjų
žem÷s ir miško naudojimo sąlygų patvirtinimo“ (Žin., 1992, Nr. 22-652; 1996, Nr. 431057, 1996, Nr. 2-43; 2003, Nr. 105-4709; 2010, Nr. 98-5089) nuo kelio briaunos į abi
puses.
Rengiant detaliuosius planus. Aukštybinių statinių negalima planuoti kultūros paveldo
objektų teritorijose ir apsaugos zonose. Vykdant žem÷s judinimo darbus visoje
planuojamoje teritorijoje ir radus žmogaus sukurtų ar turinčių žmogaus būties ženklų
daiktų ar jų liekanų, būtina nedelsiant stabdyti darbus ir apie tai informuoti Kultūros
paveldo departamento Marijampol÷s teritorinį padalinį.
Nacionalin÷ energetikos strategija (patvirtinta 2007. 01.17). Šios strategijos uždavinys
9) (skyrius 13.) numato atsinaujinančių energijos išteklių dalį bendrame šalies pirmin÷s
energijos balanse 2025 m. padidinti ne mažiau kaip iki 20%.
Šio dokumento XIV. dalyje „Elektros energijos sektoriaus pl÷tra“ skelbiama nuostata 28.
„Lietuva įgyvendins savo įsipareigojimus ES d÷l atsinaujinančių energijos išteklių
panaudojimo elektros energijai gaminti. Per artimiausią penkmetį statant v÷jo elektrines,
mažas hidroelektrines ir biokurą naudojančias termofikacines elektrines, atsinaujinančių
išteklių dalis bendrame elektros energijos gamybos balanse 2010 m. sudarys daugiau
kaip 7%, o analizuojamojo laikotarpio pabaigoje jų ind÷lis turi padid÷ti iki 10%....“
Šio dokumento XIX. dalyje „Vietinių ir atsinaujinančių elektros išteklių sektoriaus
pl÷tra“ skelbiamas nutarimas 49. Siekiant didinti biokuro ir kitų vietinių energijos
išteklių naudojimą, mažinant importuojamo kuro poreikį, bus:
3) iki 2010 m. įgyvendinta bendros 200 MW galios v÷jo elektrinių statybos programa ir
parengta nauja v÷jo energijos panaudojimo Lietuvoje ilgalaik÷ programa;
4) siekiama, kad atsinaujinančių energijos išteklių dalis pirmin÷s energijos balanse iki
2012 m. kasmet did÷tų po 1,5%, o 2025 m. pasiektų 20%.
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3. Strateginio pasekmių aplinkai vertinimo atrankos dokumentas
Šis dokumentas yra parengtas atskira byla pagal planų ir programų atrankos d÷l
strateginio pasekmių aplinkai vertinimo tvarkos aprašą ir perduotas atrankos dalyviams:
-

Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Marijampol÷s
teritorinis padalinys;
Marijampol÷s visuomen÷s sveikatos centras;
Marijampol÷s regiono aplinkos apsaugos departamentas;
Valstybin÷ Saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos;
Šakių rajono savivaldyb÷s administracija.

Šakių rajono savivaldyb÷s administracijos direktorius „D÷l Aukštybinių statinių
išd÷stymo rajono savivaldyb÷s teritorijoje strateginių pasekmių aplinkai vertinimo“
pri÷m÷ sprendimą Nr. S-520, 2011-03-02, kad rengiant Aukštybinių statinių išd÷stymo
Šakių rajono savivaldyb÷s teritorijoje specialųjį planą, starteginių pasekmių aplinkai
vertinimas (SPAV) nebūtinas.
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4. Aukštybinių statinių (inžinerinių statinių – v÷jo elektrinių ir jų grupių bei
elektroninio ryšio perdavimo bokštų ir stiebų) išd÷stymo Šakių rajono savivaldyb÷s
teritorijoje specialiojo plano sprendiniai
4.1. V÷jo j÷gainių parkų teritorijos
Sprendinys 1
Numatoma, kad Šakių rajone bus įrengin÷jami trys v÷jo j÷gainių parkai. Šis specialusis
planas nerezervuoja teritorijų v÷jo j÷gain÷ms ar jas jungiančioms komunikacijoms. Šis
specialusis planas tik numato galimybę rengti detaliuosius planus kurių pagrindu būtų
rengiami v÷jo j÷gainių techniniai projektai.

Sprendinys 2
Numatoma, kad kiekvienas v÷jo j÷gainių parkas susid÷s iš atskirų zonų, kuriose bus
įrengin÷jamos v÷jo j÷gainių grup÷s. Pačios v÷jo j÷gain÷s gali būti planuojamos tik zonų
viduje, o jų darbą užtikrinantys inžineriniai įrenginiai (privažiavimo keliai, elektros
linijos, transformatorin÷s) ir už jų ribų.

V÷jo j÷gainių parko „A“ zonų kuriose numatomas v÷jo j÷gainių grupių išd÷stymas
aprašymas.
V÷jo j÷gainių parką „A“ sudaro 6 atskiros zonos. Jų bendras plotas 18,8 km². Nedidel÷
parko dalis nepatenka į gamtinį karkasą, A-1, A-2 ir A-3 zonos, dalinai kertasi su vidinio
stabilizavimo arealu. V÷jo j÷gain÷s tiek zonų viduje tiek tarp zonų gali būti apjungtos
bendru elektros tinklu, jų gaminama elektros energija priimama vienos ar dviejų
transformatorinių pastočių.
A-1 Zona
Ši zona yra tarp Pavasijų ir Ž÷glių kaimų. Jos plotas 2,3 km². Atstumas iki artimiausios
Žvirgždaičių gyvenviet÷s 2,3 km, atstumas iki Veršių kaimo gyvenviet÷s 4 km. Atstumas
iki artimiausių pavienių gyvenamų sodybų 200 m. Zonos viduje jokių pastatų n÷ra. Zonos
viduje yra 10 kV orin÷s elektros linijos ir gruntiniai vietin÷s reikšm÷s keliai. Rengiant
detaliuosius planus ir numatant konkrečias vietas v÷jo j÷gain÷ms turi būti įvertintos šių
linijų ir kelių apsaugos zonos arba šie įrenginiai turi būti iškeliami. Ši zona pietine dalimi
ribojasi su rajonin÷s reikšm÷s keliu 3820. Planuojant v÷jo j÷gaines turi būti laikomasi 20
m apsaugos zonos nuo šio kelio briaunos. Ši zona rytine dalimi ribojasi su 35 kV elektros
linija. Rengiant detaliuosius planus ir numatant konkrečias vietas v÷jo j÷gain÷ms turi būti
įvertinta šios elektros perdavimo linijos apsaugos zonos. Minimalus atstumas nuo v÷jo
j÷gain÷s iki elektros perdavimo linijos kraštinio laido preliminariai vertinamas 100 m, bet
neturi būti mažesnis nei 1,5 v÷jo j÷gain÷s rotoriaus skersmens.
A-2 Zona
Ši zona yra tarp Žvirgždaičių gyvenviet÷s ir Ž÷glių kaimo. Jos plotas 0,4 km². Atstumas
iki artimiausios Žvirgždaičių gyvenviet÷s 1,4 km. Atstumai iki pavien÷s artimiausios
gyvenamos sodybos 1 km. Zonos viduje jokių pastatų ar statinių n÷ra. Ši zona šiaurine
dalimi ribojasi su rajonin÷s reikšm÷s keliu 3820. Planuojant v÷jo j÷gaines turi būti
laikomasi 20 m apsaugos zonos nuo šio kelio briaunos.
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A-3 Zona
Ši zona yra tarp Žvirgždaičių ir Užusienių gyvenviečių. Jos plotas 12,8km². Atstumas iki
artimiausios Žvirgždaičių gyvenviet÷s – 1,5 km, iki Užsienių 1,6 km, iki Būblelių 0,8 km.
Atstumas iki artimiausių pavienių gyvenamų sodybų 200 m. Zonos viduje jokių pastatų
n÷ra. Zonos viduje yra 10 kV orin÷s elektros linijos ir gruntiniai vietin÷s reikšm÷s keliai.
Rengiant detaliuosius planus ir numatant konkrečias vietas v÷jo j÷gain÷ms turi būti
įvertintos šių linijų ir kelių apsaugos zonos arba šie įrenginiai turi būti iškeliami. Ši zona
šiaurine dalimi ribojasi su rajonin÷s reikšm÷s keliu 3820. Planuojant v÷jo j÷gaines turi
būti laikomasi 20 m apsaugos zonos nuo šio kelio briaunos. Ši zona vakarine dalimi
ribojasi su 110 kV elektros perdavimo linija. Rengiant detaliuosius planus ir numatant
konkrečias vietas v÷jo j÷gain÷ms turi būti įvertinta šios elektros perdavimo linijos
apsaugos zonos. Minimalus atstumas nuo v÷jo j÷gain÷s iki elektros perdavimo linijos
kraštinio laido preliminariai vertinamas 100 m, bet neturi būti mažesnis nei 1,5 v÷jo
j÷gain÷s rotoriaus skersmens.
A-4 Zona
Ši zona yra tarp Užusienių ir Būblelių gyvenviečių. Jos plotas 0,8 km². Atstumas iki
artimiausios Užusienių gyvenviet÷s - 250 m, iki Būblelių 1,1 km. Atstumas iki
artimiausių pavienių gyvenamų sodybų 200 m. Zonos viduje jokių pastatų ar statinių
n÷ra. Ši zona rytine dalimi ribojasi su krašto keliu 138. Planuojant v÷jo j÷gaines turi būti
laikomasi 50 m apsaugos zonos nuo šio kelio briaunos.
A-5 Zona
Ši zona yra tarp Tarpučių ir Būblelių gyvenviečių. Jos plotas 1,1 km². Atstumas iki
artimiausios Tarpučių gyvenviet÷s - 600 m, iki Būblelių 1 km. Atstumas iki artimiausių
pavienių gyvenamų sodybų 250 m. Zonos viduje jokių pastatų n÷ra. Zonos viduje yra
gruntiniai vietin÷s reikšm÷s keliai. Rengiant detaliuosius planus ir numatant konkrečias
vietas v÷jo j÷gain÷ms turi būti įvertintos šių kelių apsaugos zonos arba jie turi būti
iškeliami. Ši zona rytine dalimi ribojasi su rajonin÷s reikšm÷s keliu 1912. Planuojant v÷jo
j÷gaines turi būti laikomasi 20 m apsaugos zonos nuo šio kelio briaunos. Ši zona vakarine
dalimi ribojasi su 110 kV elektros perdavimo linija. Rengiant detaliuosius planus ir
numatant konkrečias vietas v÷jo j÷gain÷ms turi būti įvertinta šios elektros perdavimo
linijos apsaugos zonos. Minimalus atstumas nuo v÷jo j÷gain÷s iki elektros perdavimo
linijos kraštinio laido preliminariai vertinamas 100 m, bet neturi būti mažesnis nei 1,5
v÷jo j÷gain÷s rotoriaus skersmens.
A-6 Zona
Ši zona yra tarp Tarpučių ir Žvirgždaičių gyvenviečių. Jos plotas 1,4 km². Atstumas iki
artimiausios Tarpučių gyvenviet÷s - 700 m, iki Žvirgždaičių 3,2 km. Atstumas iki
artimiausių pavienių gyvenamų sodybų 200 m.
Numatoma, kad šią zoną perspektyvoje kirs magistralinis dujotiekis. Šiam dujotiekiui
trasa n÷ra nužym÷ta ir teritorijos jai n÷ra rezervuotos. Tod÷l rengiant detaliuosius planus
perspektyvinio magistralinio dujotiekio įvertinti n÷ra galimyb÷s.
Zonos viduje yra gruntiniai vietin÷s reikšm÷s keliai. Rengiant detaliuosius planus ir
numatant konkrečias vietas v÷jo j÷gain÷ms turi būti įvertintos šių kelių apsaugos zonos
arba jie turi būti iškeliami. Ši zona vakarine ir pietine dalimi ribojasi su rajonin÷s
reikšm÷s keliu 1912. Planuojant v÷jo j÷gaines turi būti laikomasi 20 m apsaugos zonos
nuo šio kelio briaunos.
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V÷jo j÷gainių parko „B“ zonų kuriose numatomas v÷jo j÷gainių grupių išd÷stymas
aprašymas.
V÷jo j÷gainių parką „B“ sudaro 8 atskiros zonos. Jų bendras plotas 14,7 km². Parkas
dalinai patenka į gamtinį karkasą, B-1 ir B-5 zonos yra vidinio stabilizavimo areale, o B2, B-4, B-6 ir B-7 zonos tik dalinai kertasi su juo. V÷jo j÷gain÷s tiek zonų viduje tiek tarp
zonų gali būti apjungtos bendru elektros tinklu, jų gaminama elektros energija priimama
vienos ar dviejų transformatorinių pastočių.
B-1 Zona
Ši zona yra 2,1 km į pietus nuo Duobiškių gyvenviet÷s. Jos plotas 0,8 km². Atstumas iki
artimiausios pavien÷s gyvenamosios sodybos 200 m. Zonos viduje jokių pastatų ar
statinių n÷ra. Pietine dalimi ši zona ribojasi su magistraliniu dujotiekiu. Rengiant
detaliuosius planus ir numatant konkrečias vietas v÷jo j÷gain÷ms turi būti įvertinta šio
magistralinio dujotiekio apsaugos zona. Atstumas nuo v÷jo j÷gain÷s iki magistralinio
dujotiekio linijos priklausys nuo j÷gain÷s aukščio ir privalo būti ne mažiau kaip 1,5 stiebo
aukščio.
B-2 Zona
Ši zona yra tarp Papartynų ir Pariebių kaimų. Jos plotas 1,3 km². Atstumas iki
artimiausios Giedručių gyvenviet÷s – 2,2 km, iki Duobiškių gyvenviet÷s 2,6 km.
Atstumai iki pavienių artimiausių gyvenamų sodybų 200 m. Zonos viduje jokių pastatų
n÷ra. Zonos viduje yra gruntiniai vietin÷s reikšm÷s keliai. Rengiant detaliuosius planus ir
numatant konkrečias vietas v÷jo j÷gain÷ms turi būti įvertintos šių kelių apsaugos zonos
arba jie turi būti iškeliami. Pietine dalimi ši zona ribojasi su magistraliniu dujotiekiu.
Rengiant detaliuosius planus ir numatant konkrečias vietas v÷jo j÷gain÷ms turi būti
įvertinta šio magistralinio dujotiekio apsaugos zona. Atstumas nuo v÷jo j÷gain÷s iki
magistralinio dujotiekio linijos priklausys nuo j÷gain÷s aukščio ir privalo būti ne mažiau
kaip 1,5 stiebo aukščio.
B-3 Zona
Ši zona yra tarp Papartynų kaimo ir Išdagų gyvenviet÷s. Jos plotas 1,3 km². Jos plotas 1,4
km². Atstumas iki artimiausios Daug÷liškių gyvenviet÷s – 1 km, iki Išdagų 1,5 km.
Atstumas iki artimiausios pavien÷s gyvenamosios sodybos 200 m. Zonos viduje jokių
pastatų ar statinių n÷ra.
Pietine ir šiaurine dalimis ši zona ribojasi su magistraliniu dujotiekiu. Rengiant
detaliuosius planus ir numatant konkrečias vietas v÷jo j÷gain÷ms turi būti įvertinta šio
magistralinio dujotiekio apsaugos zona. Atstumas nuo v÷jo j÷gain÷s iki magistralinio
dujotiekio linijos priklausys nuo j÷gain÷s aukščio ir privalo būti ne mažiau kaip 1,5 stiebo
aukščio.
B-4 Zona
Ši zona yra 1,5 km į šiaur÷s vakarus nuo Išdagų gyvenviet÷s. Jos plotas 4,6 km².
Atstumai iki pavienių artimiausių gyvenamų sodybų 200 m. Zonos viduje jokių pastatų
n÷ra. Zonos viduje yra 10 kV orin÷s elektros linijos ir gruntiniai vietin÷s reikšm÷s keliai.
Rengiant detaliuosius planus ir numatant konkrečias vietas v÷jo j÷gain÷ms turi būti
įvertintos šių linijų ir kelių apsaugos zonos arba šie įrenginiai turi būti iškeliami.
Pietine dalimi ši zona ribojasi su magistraliniu dujotiekiu. Rengiant detaliuosius planus ir
numatant konkrečias vietas v÷jo j÷gain÷ms turi būti įvertinta šio magistralinio dujotiekio
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apsaugos zona. Atstumas nuo v÷jo j÷gain÷s iki magistralinio dujotiekio linijos priklausys
nuo j÷gain÷s aukščio ir privalo būti ne mažiau kaip 1,5 stiebo aukščio.
Į vakarus ši zona ribojasi su nekilnojami kultūros paveldo objektu, senos sodybos vieta,
vadinama Banaityne. Rengiant detaliuosius planus turi būti atsižvelgiama į šios kultūros
vertyb÷s apsaugos zoną.
B-5 Zona
Ši zona yra 1,6 km į šiaurę nuo Naudžių gyvenviet÷s. Jos plotas 1,7 km². Atstumas iki
artimiausios pavien÷s gyvenamosios sodybos 200 m. Zonos viduje jokių pastatų n÷ra.
Zonos viduje yra gruntiniai vietin÷s reikšm÷s keliai. Rengiant detaliuosius planus ir
numatant konkrečias vietas v÷jo j÷gain÷ms turi būti įvertintos šių kelių apsaugos zonos
arba jie turi būti iškeliami.
Šiaurine dalimi ši zona ribojasi su magistraliniu dujotiekiu. Rengiant detaliuosius planus
ir numatant konkrečias vietas v÷jo j÷gain÷ms turi būti įvertinta šio magistralinio
dujotiekio apsaugos zona. Atstumas nuo v÷jo j÷gain÷s iki magistralinio dujotiekio linijos
priklausys nuo j÷gain÷s aukščio ir privalo būti ne mažiau kaip 1,5 stiebo aukščio.
Į rytus ši zona ribojasi su nekilnojami kultūros paveldo objektu, senos sodybos vieta,
vadinama Banaityne. Rengiant detaliuosius planus turi būti atsižvelgiama į šios kultūros
vertyb÷s apsaugos zoną.
B-6 Zona
Ši zona yra tarp Sintautų ir Išdagų gyvenviečių. Jos plotas 2,0 km². Atstumas iki
artimiausios Išdagų gyvenviet÷s – 250 m, iki Sintautų 900 m. Atstumas iki artimiausios
pavien÷s gyvenamosios sodybos 250 m. Zonos viduje jokių pastatų n÷ra. Zonos viduje
yra gruntiniai vietin÷s reikšm÷s keliai. Rengiant detaliuosius planus ir numatant
konkrečias vietas v÷jo j÷gain÷ms turi būti įvertintos šių kelių apsaugos zonos arba jie turi
būti iškeliami.
Ši zona vakarine ir pietine dalimi ribojasi su krašto keliu 138. Planuojant v÷jo j÷gaines
turi būti laikomasi 50 m apsaugos zonos nuo šio kelio briaunos.
Ši zona vakarine dalimi ribojasi su 110 kV elektros perdavimo linija. Rengiant
detaliuosius planus ir numatant konkrečias vietas v÷jo j÷gain÷ms turi būti įvertinta šios
elektros perdavimo linijos apsaugos zonos. Minimalus atstumas nuo v÷jo j÷gain÷s iki
elektros perdavimo linijos kraštinio laido preliminariai vertinamas 100 m, bet neturi būti
mažesnis nei 1,5 v÷jo j÷gain÷s rotoriaus skersmens.
B-7 Zona
Ši zona yra 1,8 km į šiaur÷s rytus nuo Sintautų gyvenviet÷s. Jos plotas 0,7 km². Pavienių
gyvenamų sodybų šalimais n÷ra. Zonos viduje jokių pastatų n÷ra. Zonos viduje yra
gruntiniai vietin÷s reikšm÷s keliai. Rengiant detaliuosius planus ir numatant konkrečias
vietas v÷jo j÷gain÷ms turi būti įvertintos šių kelių apsaugos zonos arba jie turi būti
iškeliami.
Ši zona vakarine dalimi ribojasi su 110 kV elektros perdavimo linija, o rytine su 35 kV
elektros linija. Rengiant detaliuosius planus ir numatant konkrečias vietas v÷jo j÷gain÷ms
turi būti įvertinta šios elektros linijos apsaugos zonos. Minimalus atstumas nuo v÷jo
j÷gain÷s iki elektros perdavimo linijos kraštinio laido preliminariai vertinamas 100 m, bet
neturi būti mažesnis nei 1,5 v÷jo j÷gain÷s rotoriaus skersmens.
Ši zona pietine dalimi ribojasi su rajonin÷s reikšm÷s keliu 3814. Planuojant v÷jo j÷gaines
turi būti laikomasi 20 m apsaugos zonos nuo šio kelio briaunos.
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B-8 Zona
Ši zona yra 900 m į rytus nuo Sintautų gyvenviet÷s. Jos plotas 1,9 km². Zonos apsuptyje
atsiduria viena gyvenama sodyba. Planuojant v÷jo j÷gaines numatoma nuo jos laikytis
200 m atstumo. Zonos viduje jokių pastatų n÷ra. Zonos viduje yra 0,4 kV ir 10 kV orin÷s
elektros linijos ir gruntiniai vietin÷s reikšm÷s keliai. Rengiant detaliuosius planus ir
numatant konkrečias vietas v÷jo j÷gain÷ms turi būti įvertintos šių linijų ir kelių apsaugos
zonos arba šie įrenginiai turi būti iškeliami.
Ši zona vakarine dalimi ribojasi su 110 kV elektros perdavimo linija, o rytine su 35 kV
elektros linija. Rengiant detaliuosius planus ir numatant konkrečias vietas v÷jo j÷gain÷ms
turi būti įvertinta šios elektros linijos apsaugos zonos. Minimalus atstumas nuo v÷jo
j÷gain÷s iki elektros perdavimo linijos kraštinio laido preliminariai vertinamas 100 m, bet
neturi būti mažesnis nei 1,5 v÷jo j÷gain÷s rotoriaus skersmens.
Ši zona pietine dalimi ribojasi su rajonin÷s reikšm÷s keliu 3815. Planuojant v÷jo j÷gaines
turi būti laikomasi 20 m apsaugos zonos nuo šio kelio briaunos.
V÷jo j÷gainių parko „C“ zonų kuriose numatomas v÷jo j÷gainių grupių išd÷stymas
aprašymas.
V÷jo j÷gainių parką „C“ sudaro 6 atskiros zonos. Jų bendras plotas 7,4 km². Parkas
nepatenka į gamtinį karkasą. V÷jo j÷gain÷s tiek zonų viduje tiek tarp zonų gali būti
apjungtos bendru elektros tinklu, jų gaminama elektros energija priimama dviejų ar trijų
transformatorinių pastočių. Atstumas iki artimiausios pavien÷s gyvenamosios sodybos
250 m.
C-1 Zona
Ši zona yra 1 km į pietus nuo Gir÷nų gyvenviet÷s. Atstumas iki artimiausios pavien÷s
gyvenamosios sodybos 400 m. Zonos viduje jokių pastatų n÷ra. Zonos viduje yra
gruntiniai vietin÷s reikšm÷s keliai. Rengiant detaliuosius planus ir numatant konkrečias
vietas v÷jo j÷gain÷ms turi būti įvertintos šių linijų ir kelių apsaugos zonos.
Ši zona pietine dalimi ribojasi su 35 kV elektros linija. Rengiant detaliuosius planus ir
numatant konkrečias vietas v÷jo j÷gain÷ms turi būti įvertinta šios elektros linijos
apsaugos zonos. Minimalus atstumas nuo v÷jo j÷gain÷s iki elektros perdavimo linijos
kraštinio laido preliminariai vertinamas 100 m, bet neturi būti mažesnis nei 1,5 v÷jo
j÷gain÷s rotoriaus skersmens.
Ši zona vakarine dalimi ribojasi su rajonin÷s reikšm÷s keliu 3837. Planuojant v÷jo
j÷gaines turi būti laikomasi 20 m apsaugos zonos nuo šio kelio briaunos.
Ši zona rytine dalimi ribojasi su krašto keliu 137. Planuojant v÷jo j÷gaines turi būti
laikomasi 50 m apsaugos zonos nuo šio kelio briaunos.
C-2 Zona
Ši zona yra 1 km į pietvakarius nuo Gir÷nų gyvenviet÷s. Atstumas iki pavien÷s
artimiausios gyvenamosios sodybos 200 m. Zonos plotas 1,2 km². Zonos viduje jokių
pastatų n÷ra. Zonos viduje yra tik gruntiniai vietin÷s reikšm÷s keliai. Rengiant
detaliuosius planus ir numatant konkrečias vietas v÷jo j÷gain÷ms turi būti įvertintos šių
kelių apsaugos zonos arba jie turi būti iškeliami.
Ši zona pietine dalimi ribojasi su 35 kV elektros linija. Rengiant detaliuosius planus ir
numatant konkrečias vietas v÷jo j÷gain÷ms turi būti įvertinta šios elektros linijos
apsaugos zonos. Minimalus atstumas nuo v÷jo j÷gain÷s iki elektros perdavimo linijos
kraštinio laido preliminariai vertinamas 100 m, bet neturi būti mažesnis nei 1,5 v÷jo
j÷gain÷s rotoriaus skersmens.
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Ši zona vakarine dalimi ribojasi su krašto keliu 137. Planuojant v÷jo j÷gaines turi būti
laikomasi 50 m apsaugos zonos nuo šio kelio briaunos.
C-3 Zona
Ši zona yra 800 m į pietvakarius nuo Lukšių gyvenviet÷s. Jos plotas 2,7 km². Atstumas
iki pavien÷s artimiausios gyvenamosios sodybos 250 m². Zonos viduje jokių pastatų n÷ra.
Zonos viduje yra tik gruntiniai vietin÷s reikšm÷s keliai. Rengiant detaliuosius planus ir
numatant konkrečias vietas v÷jo j÷gain÷ms turi būti įvertintos šių kelių apsaugos zonos
arba jie turi būti iškeliami.
Ši zona pietine dalimi ribojasi su 35 kV elektros linija. Rengiant detaliuosius planus ir
numatant konkrečias vietas v÷jo j÷gain÷ms turi būti įvertinta šios elektros linijos
apsaugos zonos. Minimalus atstumas nuo v÷jo j÷gain÷s iki elektros perdavimo linijos
kraštinio laido preliminariai vertinamas 100 m, bet neturi būti mažesnis nei 1,5 v÷jo
j÷gain÷s rotoriaus skersmens.
Ši zona pietrytine dalimi ribojasi su rajonin÷s reikšm÷s keliu 3814. Planuojant v÷jo
j÷gaines turi būti laikomasi 20 m apsaugos zonos nuo šio kelio briaunos.
C-4 Zona
Ši zona yra 1 km į pietus nuo Lukšių gyvenviet÷s. Jos plotas 1,0 km². Atstumas iki
pavien÷s artimiausios gyvenamos sodybos 250 m. Zonos viduje jokių pastatų ar statinių
n÷ra.
Ši zona pietine dalimi ribojasi su 35 kV elektros linija. Rengiant detaliuosius planus ir
numatant konkrečias vietas v÷jo j÷gain÷ms turi būti įvertinta šios elektros linijos
apsaugos zonos. Minimalus atstumas nuo v÷jo j÷gain÷s iki elektros perdavimo linijos
kraštinio laido preliminariai vertinamas 100 m, bet neturi būti mažesnis nei 1,5 v÷jo
j÷gain÷s rotoriaus skersmens.
Ši zona šiaur÷s vakarų dalimi ribojasi su rajonin÷s reikšm÷s keliu 3814. Planuojant v÷jo
j÷gaines turi būti laikomasi 20 m apsaugos zonos nuo šio kelio briaunos.
C-5 Zona
Ši zona yra tarp Plinių ir Bridžių kaimų. Jos plotas 1,7 km². Atstumas iki pavien÷s
artimiausios gyvenamos sodybos 200 m. Zonos viduje jokių pastatų ar statinių n÷ra.
Ši zona šiaurine dalimi ribojasi su 35 kV elektros linija. Rengiant detaliuosius planus ir
numatant konkrečias vietas v÷jo j÷gain÷ms turi būti įvertinta šios elektros linijos
apsaugos zonos. Minimalus atstumas nuo v÷jo j÷gain÷s iki elektros perdavimo linijos
kraštinio laido preliminariai vertinamas 100 m, bet neturi būti mažesnis nei 1,5 v÷jo
j÷gain÷s rotoriaus skersmens.
Pietine dalimi ši zona ribojasi su magistraliniu dujotiekiu. Rengiant detaliuosius planus ir
numatant konkrečias vietas v÷jo j÷gain÷ms turi būti įvertinta šio magistralinio dujotiekio
apsaugos zona. Atstumas nuo v÷jo j÷gain÷s iki magistralinio dujotiekio linijos priklausys
nuo j÷gain÷s aukščio ir privalo būti ne mažiau kaip 1,5 stiebo aukščio.
Ši zona vakarine dalimi ribojasi su krašto keliu 137. Planuojant v÷jo j÷gaines turi būti
laikomasi 50 m apsaugos zonos nuo šio kelio briaunos.
Ši zona rytine dalimi ribojasi su rajonin÷s reikšm÷s keliu 3814. Planuojant v÷jo j÷gaines
turi būti laikomasi 20 m apsaugos zonos nuo šio kelio briaunos.
C-6 Zona
Ši zona yra 1 km į pietus nuo Bridžių gyvenviet÷s. Jos plotas 0,2 km². Atstumas iki
pavien÷s artimiausios gyvenamos sodybos 200 m. Zonos viduje jokių pastatų ar statinių
n÷ra.
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Ši zona šiaurine dalimi ribojasi su 35 kV elektros linija. Rengiant detaliuosius planus ir
numatant konkrečias vietas v÷jo j÷gain÷ms turi būti įvertinta šios elektros linijos
apsaugos zonos. Minimalus atstumas nuo v÷jo j÷gain÷s iki elektros linijos kraštinio laido
preliminariai vertinamas 100 m, bet neturi būti mažesnis nei 1,5 v÷jo j÷gain÷s rotoriaus
skersmens.
Ši zona vakarine dalimi ribojasi su rajonin÷s reikšm÷s keliu 3837. Planuojant v÷jo
j÷gaines turi būti laikomasi 20 m apsaugos zonos nuo šio kelio briaunos.
Ši zona rytine dalimi ribojasi su krašto keliu 137. Planuojant v÷jo j÷gaines turi būti
laikomasi 50 m apsaugos zonos nuo šio kelio briaunos.

4.2. Inžineriniai įrengianiai palaikantys v÷jo j÷gainių parko funkcionavimą
(Sprendinys 1 ir 2 pateikti skyriuje 4.1.)
Sprendinys 3
Numatoma, kad v÷jo j÷gainių gaminama elektros energija bus perduodama į 35 kV ir 110
kV elektros tinklą. Tuo tikslu kiekvienam parkui bus įrengta viena, dvi ar trys
transformatorin÷s pastot÷s. Vietos transformatorin÷ms pastot÷ms bus parinktos
detaliaisiais planais ir šiuo specialiuoju planu n÷ra reglamentuojamos.
Planavimo sąlygose ar užduotyje n÷ra apibr÷žtas v÷jo j÷gainių parkų bendras paj÷gumas.
Parkų paj÷gumus sąlygos planuojamų transformatorinių pastočių galingumai bei elektros
energijos perdavimo sistemos operatoriaus sąlygos.
Sprendinys 4
Numatoma, kad rengiant detaliuosius planus bus numatomi privažiavimo keliai prie v÷jo
j÷gainių. Taip pat numatoma, kad kiekviena j÷gain÷ bus sujungta su bent viena iš
planuojamų transformatorinių pastočių elektros linijomis. Kadangi konkrečios vietos v÷jo
j÷gain÷ms ir transformatorin÷ms pastot÷ms bus parenkamos tik detaliaisiais planais tai ir
jas jungiančių elektros linijų vietos parinkimas specialiojo planavimo stadijoje n÷ra
įmanomas, o bus atliekamas rengiant detaliuosius planus.
Sprendinys 5
Planuojamo v÷jo j÷gainių parko teritorijoje galimai yra telefoninio ryšio kabelio linijos.
Rengiant detaliuosius planus ir parenkant konkrečias vietas v÷jo j÷gain÷ms reikia
išsaugoti esamus telekomunikacijų tinklus, nesant tokioms galimyb÷ms tokių tinklų
elementus perkelti prieš tai gaunant atitinkamas planavimo sąlygas.
Sprendinys 6
V÷jo j÷gainių parkai yra planuojami melioruotoje teritorijoje. Rengiant detalius planus ir
parenkant vietas v÷jo j÷gain÷ms turi būti atsižvelgiamą į esamą melioracijos įrenginių
tinklą. Numatoma, kad melioracijos įrenginių tinklas bus išsaugotas, o jei tai neįmanoma
tai atskiri įrenginiai bus iškeliami ir užtikrinamas jų funkcionavimas.
4.3. Mobiliojo ryšio bazinių stočių išd÷stymas
Sprendinys 7
Numatoma pl÷sti mobiliojo ryšio bazinių stočių tinklą Šakių rajono teritorijoje.
Numatoma, kad gali būti įrengta iki 26 naujų bazinių stočių.
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Mobilaus ryšio bazinę stotį sudaro ryšio antenos bokštas (stiebas) su atotampomis arba be
jų ir konteineris įrangai talpinti. Kiekvienu atveju bokšto (stiebo) aukštis gali skirtis, bet
dažniausiai jie neviršija 80 m.
Šis specialusis planas nerezervuoja teritorijų mobiliojo ryšio bazin÷ms stotims ar jas
aptarnaujančioms komunikacijoms. Šis specialusis planas tik numato galimybę rengti
detaliuosius planus, kurių pagrindu būtu rengiami bazinių stočių techniniai projektai.
Sprendinys 8
Numatomas bazinių stočių išd÷stymas dispersiškas visoje Šakių rajono teritorijoje.
Projekto grafin÷je dalyje vaizduojamos preliminarios jų vietos. Tiksli vieta gali būti
parenkama 5 km spinduliu nuo preliminarios.

Sprendinys 9
Numatoma, kad kiekvienai bazinei stočiai bus rengiamas detalusis planas, kurio tikslas –
žem÷s sklypo skirto infrastruktūros objektų statybai suformavimas.
Sprendinys 10
Numatoma rengiant detaliuosius planus mobilaus ryšio bazin÷ms stotims esančioms
saugomose teritorijose, arba arčiau kaip 3 km iki saugomų teritorijų atlikti poveikio
aplinkai vertinimą kraštovaizdiniu aspektu. Numatoma neparinkin÷ti vietos bazin÷ms
stotims kultūros vertybių objektų įtakos zonose.
Sprendinys 11
Numatoma, kad rengiant detaliuosius planus bus numatomi privažiavimo keliai prie
bazin÷s stoties. Taip pat numatoma, kad kiekviena stotis bus sujungta su elektros
skirstomuoju tinklu ir gaus maitinimą iš jo. Kadangi konkrečios vietos stotims bus
parenkamos tik detaliaisiais planais tai ir jas jungiančių elektros linijų bei privažiavimo
kelių vietos parinkimas specialiojo planavimo stadijoje n÷ra įmanomas, o bus atliekamas
rengiant detaliuosius planus.
Sprendinys 12
Rengiant detaliuosius planus, planuojamų teritorijų vietose ar artimoje aplinkoje galimai
pasitaikys įvairūs inžineriniai statiniai ir komunikacijos (keliai, dujotiekiai, elektros
linijos, melioracijos įrenginiai ir pan.). Būtina įvertinti tuos inžinerinius įrenginius ir
detaliojo plano sprendinius derinti su tuos įrenginius eksploatuojančiomis
organizacijomis.
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5. Sprendinių poveikio vertinimas
SPRENDINIŲ POVEIKIO VERTINIMO ASPEKTAI
Plano sprendinių poveikio vertinimo ataskaita yra parengta vadovaujantis Teritorijų
planavimo dokumentų sprendinių poveikio vertinimo tvarkos aprašu, patvirtintu LR
vyriausyb÷s 2004 m. liepos 16 d. nutarimu Nr. 920 ir Planuojamos ūkin÷s veiklos
poveikio aplinkai vertinimo rekomendacijas R 44-03 patvirtintas LR Aplinkos
ministerijos. Vadovaujantis šių dokumentu sprendinių poveikis vertinamas šiais
aspektais:
•
•
•
•
•

poveikis teritorijos vystimosi darnai;
poveikis ekonominei aplinkai;
poveikis socialinei aplinkai;
poveikis gamtinei aplinkai (biologinei įvairovei) ir kraštovaizdžiui;
poveikis kultūros paveldui.

RENGIAMO PLANO RYŠYS SU GALIOJANČIAIS PLANAVIMO
DOKUMENTAIS
Specialiojo plano rengimo ir sprendinių poveikio vertinimo metu buvo atlikta kitų, su
planu susijusių planavimo dokumentų analiz÷. Identifikuoti šie su rengiamu planu susiję
dokumentai ir įvertinti jų ryšiai su rengiamu specialiuoju planu.
Lietuvos Respublikos teritorijos bendrasis planas nagrin÷ja bendras šalies elektros
energijos tiekimo tendencijas. Jame numatoma, kad laikotarpiu nuo 2000 - 2020m.
elektros energijos poreikis augs ir pasieks 14,8 TWh į metus. Numatomas atsinaujinančių
energijos šaltinių tame tarpe ir v÷jo energijos panaudojimas. Ilgalaik÷s perspektyvos
prioritetuose numatoma naujų energijos rūšių ir gamybos šaltinių paieška ir įdiegimas.
Marijampol÷s apskrities teritorijos bendrasis (generalinis) planas, parengtas 2007m.
nagrin÷ja bendras apskrities energetikos tendencijas. Jame buvo įvertintas atsinaujinančių
energijos šaltinių panaudojimas: Šakių rajonas įeina į gan÷tinai aukšto v÷juotumo zoną.
Šiame plane pažymint energetikos vystymo ilgalaik÷s perspektyvos prioritetus, yra
numatyta, kad tikslinga vystyti Šakių rajone atsinaujinančių energetikos šaltinių
panaudojimą elektros energijos gamyboje. Pl÷toti telekomunikacinių paslaugų rinką.
Šakių rajono savivaldyb÷s teritorijos bendrasis planas numato išlaikyti esamą elektros
perdavimo tinklą, atnaujinant susid÷v÷jusius įrengimus, modernizuoti esamą elektros
energijos skirstomąjį tinklą, skatinti atsinaujinančių ir vietinių energijos išteklių
panaudojimą elektros energijos gamybai. Telekomunikacijų ir ryšių sektoriuje numatoma
sudaryti sąlygas telekomunikacin÷ms bendrov÷ms laisvai ateiti į šių paslaugų sferos
rinką.
Šakių rajono savivaldyb÷s 2011-2017 metų pl÷tros strateginis planas. Numatoma skatinti
atsinaujinančių energijos šaltinių naudojimą (1.1.5.10.). Šio strateginio plano numatomas
uždavinys 1.6.1. – Pl÷toti ekologinę energetiką, 1.6.1.3. – Įgyvendinti atsinaujinančių
energijos išteklių projektus. 1.6. – Pl÷toti komunikacijų ir energetikos infrastruktūrą.
Atsakingas skyrius už šią priemonę - savivaldyb÷s ūkio skyrius, privačios verslo įmon÷s,
Šakių verslo informacijos centras.
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Nacionalin÷ energetikos strategija (patvirtinta 2007. 01.17). Šios strategijos uždavinys 9)
(skyrius 13.) numato atsinaujinančių energijos išteklių dalį bendrame šalies pirmin÷s
energijos balanse 2025 m. padidinti ne mažiau kaip iki 20%.
Šio dokumento XIV. dalyje „Elektros energijos sektoriaus pl÷tra“ skelbiama nuostata 28.
„Lietuva įgyvendins savo įsipareigojimus ES d÷l atsinaujinančių energijos išteklių
panaudojimo elektros energijai gaminti. Per artimiausią penkmetį statant v÷jo elektrines,
mažas hidroelektrines ir biokurą naudojančias termofikacines elektrines, atsinaujinančių
išteklių dalis bendrame elektros energijos gamybos balanse 2010 m. sudarys daugiau
kaip 7%, o analizuojamojo laikotarpio pabaigoje jų ind÷lis turi padid÷ti iki 10%....“
Šio dokumento XIX. dalyje „Vietinių ir atsinaujinančių elektros išteklių sektoriaus
pl÷tra“ skelbiamas nutarimas 49. Siekiant didinti biokuro ir kitų vietinių energijos
išteklių naudojimą, mažinant importuojamo kuro poreikį, bus:
3) iki 2010 m. įgyvendinta bendros 200 MW galios v÷jo elektrinių statybos programa ir
parengta nauja v÷jo energijos panaudojimo Lietuvoje ilgalaik÷ programa;
4) siekiama, kad atsinaujinančių energijos išteklių dalis pirmin÷s energijos balanse iki
2012 m. kasmet did÷tų po 1,5%, o 2025 m. pasiektų 20%.
SPRENDINIŲ POVEIKIO VERTINIMAS
Specialusis planas priima sprendinius:
•

•
•
•

•

•
•

Šakių rajone įrengti tris v÷jo j÷gainių parkus. Telekomunikacijų ir ryšių sektoriuje
numatoma sudaryti sąlygas telekomunikacin÷ms bendrov÷ms laisvai ateiti į šių
paslaugų sferos rinką.
V÷jo j÷gainių parkas susid÷s iš atskirų zonų, kuriose bus įrengin÷jamos v÷jo
j÷gainių grup÷s.
V÷jo j÷gainių gaminama elektros energija bus perduodama į 110 kV elektros tinklą.
Specialiojo plano pagrindu bus rengiami detalieji planai kuriais bus
konkretizuojamos v÷jo j÷gainių vietos ir planuojama parko funkcionavimą
palaikanti infrastruktūra (privažiavimo keliai, elektros linijos, transformatorin÷s
pastot÷s).
Rengiant detaliuosius planus numatoma išsaugoti esamos infrastruktūros įrenginius
(kelius, elektros paskirstymo linijas, telefoninio ryšio kabelius), o nesant tokioms
galimyb÷ms tokių tinklų elementus perkelti.
Rengiant detaliuosius planus numatoma išsaugoti melioracijos įrenginių tinklą, o jei
tai neįmanoma tai atskiri įrenginiai bus iškeliami ir užtikrinamas jų funkcionavimas.
Siekdamas pilnai išvystyti mobiliojo ryšio tinklą planuojama Šakių rajone įrengti 26
bazines stotis.

Sprendinių poveikis teritorijos vystymo darnai
Įgyvendinus specialiojo plano sprendinius prognozuojamas ilgalaikis teigiamas poveikis
teritorijos vystymo darnai. Būtų sustabdytas ūkin÷s veiklos nuosmukio procesas
planuojamoje teritorijoje, panaikintas monofunkcinis teritorijos panaudojimas. Ženkliai
sustipr÷tų planuojamos teritorijos svarba rajono ir net šalies mastu. Numatomas esamos
infrastruktūros išsaugojimas užtikrintų tolesnę teritorijos vystymosi darną. Šis specialusis
planas nerezervuoja teritorijų mobiliojo ryšio bazin÷ms stotims ar jas aptarnaujančioms
komunikacijoms. Šis specialusis planas tik numato galimybę rengti detaliuosius planus,
kurių pagrindu būtu rengiami bazinių stočių techniniai projektai. Sprendinių
įgyvendinimo laikotarpiu galimas trumpalaikis neigiamas poveikis. Jis sietinas su žem÷s
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darbais, sunkiasvor÷s statybin÷s technikos panaudojimu. Kadangi planuojamoje
teritorijoje kai kurie keliai neturi kietos dangos, galimas jų dalinis suardymas, pravažumo
sumaž÷jimas. Siekiant sušvelninti ar išvengti šio, kad ir trumpalaikio neigiamo poveikio
numatoma:
•
Nenaudoti sunkiosios statybų technikos pavasarinio polaidžio ir lietingaisiais
laikotarpiais;
•
Esant kelių suardymo atvejams nedelsiant juos atstatyti.
Sprendinių poveikis ekonominei aplinkai
Lietuva naudoja daug įvežamo kuro, importuoja elektros energiją. Lietuvai yra
strategiškai svarbu naudotis kuo daugiau vietinių energijos resursų taip išvengiant
energetin÷s priklausomyb÷s. Specialiojo plano sprendinių įgyvendinimas tur÷s ilgalaikį
teigiamą poveikį visai šalies ekonominei aplinkai. Teigiamo ekonominio poveikio
tikimasi ir regiono bei vietov÷s lygmenyse. Būtų sumenkinta tiesiogin÷ teritorijos
ekonomin÷ priklausomyb÷ nuo žem÷s ūkio produktų gamybos ir pardavimo. Pajamos už
parduodamą elektros energiją ženkliai sureikšmintų teritorijos ekonominę svarbą tiek
rajono, tiek šalies mastu. Ryšių, telekomunikacinių sistemų pl÷tra yra svarbus uždavinys
kuriant informacinę ir žinių visuomenę. Šiuolaikin÷s informacin÷s technologijos leidžia
efektyviai apdoroti, saugoti ir perduoti informaciją. Tai užtikrina labai spartų jų plitimą į
visas mokslo, gamybos ir privataus gyvenimo sritis. Mobilus ryšys yra vienas iš
svarbiausių informacinių sistemų elementų. Pastarąjį dešimtmeti mobiliojo ryšio
vartotojų skaičius labai sparčiai augo.
Specialiojo plano sprendinių įgyvendinimo laikotarpiu bus daromas ir trumpalaikis
teigiamas ekonominis poveikis. Specialiojo plano įgyvendinimas pritrauks daug
investicijų. Bus sukurtos papildomos darbo vietos. Tik÷tina, kad šio specialiojo plano
įgyvendinimui bus galimyb÷ panaudoti ES struktūrinių fondų l÷šas.
Specialiojo plano sprendinių neigiamas poveikis ekonominei aplinkai nenumatomas.
Sprendinių poveikis gamtinei aplinkai (biologinei įvairovei) ir kraštovaizdžiui
Pasaulinis v÷jo energetikos vystymas skatina mažesnį iškasamo kuro panaudojimą,
teršalų į atmosferą išmetimą, švelnina šiltnamio efekto susidarymą bei globalinio atšilimo
intensyvumą. Planuojamas v÷jo j÷gainių parkas darytų teigiamą ilgalaikį poveikį
gamtinei aplinkai šiuo aspektu.
Dabar vykdoma aktyvi žemdirbyst÷ įtakoja gamtinę aplinką bei biologinę įvairovę
planuojamoje teritorijoje. Papildomai toje pat teritorijoje vystoma v÷jo energetika
ženklaus poveikio biologinei įvairovei netur÷s.
Gamtinio karkaso nuostatos draudžia statyti pramon÷s įmones, kurioms reikalingi taršos
integruotos prevencijos ir kontrol÷s leidimai. V÷jo energijos panaudojimas elektros
gamybai nepriklauso šioms pramon÷s rūšims tat v÷jo j÷gainių įrengimas vidiniuose
stabilizavimo arealuose yra galimas. Numatoma rengiant detaliuosius planus mobilaus
ryšio bazin÷ms stotims esančioms saugomose teritorijose, arba arčiau kaip 3 km iki
saugomų teritorijų atlikti poveikio aplinkai vertinimą kraštovaizdiniu aspektu.
Specialiojo plano sprendiniai netur÷s ilgalaikio reikšmingo poveikio planuojamos
teritorijos gamtinei aplinkai.
V÷jo j÷gainių parkų įrengimas iš esm÷s pakeis planuojamos teritorijos kraštovaizdį. V÷jo
j÷gainių parkai sukurs naują specifinį industrinį kraštovaizdį. Tokį kraštovaizdžio
pakitimą vertiname kaip teigiamą. Siekiant kraštovaizdį sukurti dar savitesnį ir
originalesnį numatoma, kad bus vengiama v÷jo j÷gaines statyti griežtomis geometrin÷mis
eil÷mis, naudojami įvairaus aukščio v÷jo j÷gainių stiebai.
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Šie esminiai kraštovaizdžio pakitimai bus stebimi pačiose parko teritorijose, o taip pat jų
prieigose. Sprendinių įgyvendinimo laikotarpiu galimas trumpalaikis neigiamas poveikis
gamtinei aplinkai. Jis sietinas su dideliais žem÷s darbų kiekiais klojant inžinierinius
tinklus bei sunkios statybin÷s technikos panaudojimu v÷jo j÷gainių statybos metu. Jų
eigoje bus ardomas dirvožemio sluoksnis. Siekiant sušvelninti ar išvengti šio, kad ir
trumpalaikio neigiamo poveikio numatoma:
•
Prieš pradedant statybos darbus dirvožemį nuo statybos aikštel÷s nuimti ir
susand÷liuoti;
•
Baigus statybos montavimo darbus dirvožemis turi būti paskleidžiamas;
•
Nenaudoti sunkiosios statybų technikos pavasarinio polaidžio ir lietingaisiais
laikotarpiais.
Poveikis kultūros paveldui
Planuojamo v÷jo j÷gainių parko teritorijoje t÷ra vienas kultūros paveldo objektas. Ši vieta
ir jos vizualin÷s apsaugos teritorija yra išimta iš v÷jo j÷gainių statymo zonos. Kitiems
specialiajame plane nagrin÷jamiems kultūros paveldo objektams poveikis taip pat nebus
daromas. Numatoma neparinkin÷ti vietos bazin÷ms stotims kultūros vertybių objektų
įtakos zonose.
Informacija apie priemones, numatytas neigiamo poveikio aplinkai prevencijai
vykdyti, poveikiui sumažinti ar kompensuoti
Šios ataskaitos skyriuose numatomas galimas tiek trumpalaikis, o tiek galimas neigiamas
specialiojo plano sprendinių įgyvendinimo poveikis. Šiam poveikiui kompensuoti ar jam
išvengti numatomos tokios priemon÷s:
•
Rengiant detaliuosius planus nustatyti v÷jo j÷gainių sanitarines apsaugos zonas ir
išd÷styti v÷jo j÷gaines taip, kad gyvenamos sodybos nepatektų į šias zonas;
•
Nenaudoti sunkiosios statybų technikos pavasarinio polaidžio ir lietingaisiais
laikotarpiais;
•
Esant kelių suardymo atvejams nedelsiant juos atstatyti;
•
Prieš pradedant statybos darbus dirvožemį nuo statybos aikštel÷s nuimti ir
susand÷liuoti;
•
Baigus statybos montavimo darbus dirvožemis turi būti paskleidžiamas.
Plano sprendinių poveikio vertinimo išvadin÷ santrauka
Specialiojo plano sprendinių poveikio vertinimo išvadin÷ santrauka pateikiama pagal
teritorijų planavimo dokumentų sprendinių poveikio vertinimo tvarkos aprašo priedą 2.
Specialiojo plano sprendinių poveikio vertinimas
1.
Planavimo organizatorius - Šakių rajono savivaldyb÷s administracijos
direktorius J.Puodžiukaitis, Bažnyčios g. 4, LT-71120 Šakiai, interneto tinklapio
adresas www.sakiai.lt.
2.
Plano reng÷jas - UAB „Urbanistika“, A. Goštauto g. 8, LT-01108, Vilnius,
interneto tinklapio adresas www.urbanistika.lt, tel. (8 5) 2619024, faks. (8 5)
212 44 59, el.p. adm@urbanistika.lt
3.
Teritorijų planavimo dokumento pavadinimas
Aukštybinių statinių (inžinerinių statinių – v÷jo elektrinių ir jų grupių bei
elektroninio ryšio perdavimo bokštų ir stiebų) išd÷stymo Šakių rajono
savivaldyb÷je specialusis planas
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4.

5.

6.

7.

8.

Ryšys su planuojamai teritorijai galiojančiais teritorijų planavimo
dokumentais
Nustatyti šie su rengiamu specialiuoju planu susiję teritorijų planavimo
dokumentai:
LR teritorijos bendrasis planas,
Marijampol÷s apskrities teritorijos bendrasis (generalinis) planas,
Šakių rajono savivaldyb÷s teritorijos bendrasis planas .
Ryšys su patvirtintais ilgalaik÷s ar vidutin÷s trukm÷s strateginio planavimo
dokumentais
Nustatyti šie su rengiamu specialiuoju planu susiję strateginio planavimo
dokumentai:
Šakių rajono savivaldyb÷s 2011-2017 metų pl÷tros strateginis planas.
Nacionalin÷ energetikos strategija, patvirtinta 2007. 01.17.
Planuojamose teritorijose dominuoja dirbami laukai kuriuose yra pavien÷s
gyvenamos arba jau nebegyvenamos sodybos, gyventojų skaičius turi maž÷jimo
tendenciją. Gyventojų tankumas mažas. Dominuoja žem÷s ūkio paskirties žem÷.
Didžiąją teritorijos dalį užima dirbami laukai ir ganyklos.
Prognozuojama situacija neįgyvendinant specialiojo plano sprendinių
Nebegyvenami vienkiemiai, nedirbama žem÷ liudija apie ūkin÷s veiklos
nuosmukį. Tik÷tina, kad ir ateityje gyventojų skaičius gali maž÷ti. Tą sąlygos
bendras šalies gyventojų skaičiaus maž÷jimas, monofunkcinis ūkin÷s veiklos
pobūdis planuojamoje teritorijoje, rekreacinio potencialo nebuvimas. Teritorijos
ekonomika, gyventojų pajamos tiesiogiai priklausys tik nuo žem÷s ūkio produktų
gamybos ir jų realizavimo. Tai sąlygos nestabilumą tiek ekonomin÷je tiek
socialin÷je aplinkoje.
Tikslai, kurių siekiama įgyvendinant specialiojo plano sprendinius
Nustatyti teritorijas, kuriose galima būtu įrengti v÷jo j÷gainių parkus,
atsižvelgiant į poveikį kraštovaizdžiui, aplinkai, sukurti alternatyvius ir švarius
elektros energijos tiekimo šaltinius, įjungiant į bendrą elektros energijos tiekimo
sistemą.
Ryšių, telekomunikacinių sistemų pl÷tra yra svarbus uždavinys kuriant
informacinę ir žinių visuomenę. Šiuolaikin÷s informacin÷s technologijos leidžia
efektyviai apdoroti, saugoti ir perduoti informaciją. Tai užtikrina labai spartų jų
plitimą į visas mokslo, gamybos ir privataus gyvenimo sritis. Mobilus ryšys yra
vienas iš svarbiausių informacinių sistemų elementų. Pastarąjį dešimtmeti
mobiliojo ryšio vartotojų skaičius labai sparčiai augo.
Galimo sprendinių poveikio vertinimas
Vertinimo aspektai
Teigiamas
Neigiamas
(trumpalaikis, ilgalaikis) (trumpalaikis,
poveikis
ilgalaikis) poveikis
Sprendinių poveikis:
Teritorijos vystymo
Teigiamas ilgalaikis
Neigiamas trumpalaikis
darnai
Ekonominei aplinkai
Teigiamas ilgalaikis,
Nenumatomas
teigiamas trumpalaikis
Socialinei aplinkai
Teigiamas ilgalaikis,
Neigiamas ilgalaikis
teigiamas trumpalaikis
Gamtinei aplinkai ir
Teigiamas ilgalaikis
Neigiamas trumpalaikis
kraštovaizdžiui
Nenumatomas
Nenumatomas
Kultūros paveldui
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Aukštybinių statinių (inžinerinių statinių – v÷jo elektrinių ir jų grupių bei elektroninio ryšio perdavimo bokštų ir stiebų)
išd÷stymo Šakių rajono savivaldyb÷s teritorijoje specialusis planas.
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