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1.  BENDROJI DALIS 
 
1.1. BENDROSIOS NUOSTATOS 
 

Šilutės rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano keitimas (toliau – BP-2017) – 
tai yra Šilutės rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano, patvirtinto 2010-11-25 
Šilutės rajono savivaldybės sprendimu Nr. T1-1586, sprendinių (toliau – BP-2010) dalinis 
keitimas (planavimo uždavinių p. 1), vadovaujantis Šilutės rajono savivaldybės teritorijos 
bendrojo plano keitimo planavimo darbų programa, patvirtinta Šilutės rajono savivaldybės 
administracijos direktoriaus 2011-12-15 įsakymu Nr. A1-1586. Sąvoka „dalinis keitimas“ 
reiškia, kad BP-2017 parengtas vadovaujantis BP-2010 tęstinumo principais, nekeičiant 
daugelio esminių BP-2010 sprendinių (BP-2010 sprendinių rengėjas - UAB „Statybos 
strategija“). 

Pasvirusiu mėlynu tekstu išskirti BP-2010 aiškinamojo rašto tekstinės dalies 
fragmentai, kurie išlieka ir šiuose BP keitimo sprendiniuose. 

BP-2017 parengtas 1:50 000 masteliu ir į tikslesnį mastelį netransformuojamas. BP-
2017 sprendiniuose nenurodyti ir nenagrinėjami pavieniai sklypai, jų ribos. Pavienių 
sklypų privalomi teritorijos naudojimo reglamentai, BP-2017 sprendinių – zonų, teritorijų, 
koridorių ir kitos ribos gali būti tikslinamos įvertinus konkrečią gamtinę ir urbanistinę 
situaciją vietovės lygmens teritorijų planavimo dokumentuose (kai planuojamos 
savivaldybės teritorijos dalys: miestai (ar jų dalys), miesteliai (ar jų dalys), kaimai ir 
viensėdžiai (rengiami atskirų urbanizuotų ar urbanizuojamų teritorijų bendrieji planai, 
detalieji planai ir specialiojo teritorijų planavimo dokumentai). Teritorijos naudojimo 
privalomieji reikalavimai gali būti tikslinami ir pavienių sklypų privalomi teritorijos 
naudojimo reglamentai  gali būti nustatomi ir tikslinami ir kitais galiojančiais teisės aktais 
bei norminiais dokumentais.   
 
1.2. BENDROJO PLANO KEITIMO PAGRINDAS IR TIKSLAI 
 

Planavimo pagrindas: 
1. Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2011 m. rugsėjo 29 d. sprendimas Nr. T1-157 

„Dėl Šilutės rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano keitimo“; 
2. Šilutės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2017-07-18 įsakymas Nr. 

A1-824 „Dėl Šilutės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2011-12-15 
įsakymo Nr. A1-1586 „Dėl Šilutės rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano 
keitimo planavimo darbų programos patvirtinimo“ pakeitimo“; 

3. Šilutės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2016-09-02 įsakymas Nr. 
A1-1118 „Dėl Šilutės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2011-12-15 
įsakymo Nr. A1-1586 „Dėl Šilutės rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano 
keitimo planavimo darbų programos patvirtinimo“ pakeitimo“; 

4. Šilutės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2014-09-15 įsakymas Nr. 
A1-1109 „Dėl Šilutės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2013-05-27 
įsakymo Nr. A1-548 „Dėl Šilutės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 
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2011-12-15 įsakymu Nr. A1-1586 patvirtintos Šilutės rajono savivaldybės teritorijos 
bendrojo plano keitimo planavimo darbų programos pakeitimo“ pakeitimo“; 

5. Šilutės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2013-05-27 įsakymas Nr. 
A1-548 ,,Dėl Šilutės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2011-12-15 
įsakymu Nr.A1-1586 patvirtintos Šilutės rajono savivaldybės teritorijos bendrojo 
plano keitimo planavimo darbų programos pakeitimo“; 

6. Šilutės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2011-12-15 d.  įsakymas Nr. 
A1-1586 ,,Dėl Šilutės rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano keitimo 
planavimo darbų programos patvirtinimo“; 

7. Šilutės rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano keitimo planavimo darbų 
programa (patvirtinta Šilutės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2011-
12-15 įsakymu Nr. A1-1586). 

 
Bendrasis planas rengiamas vadovaujantis planavimo sąlygomis ir LR įstatymais, 

Vyriausybės nutarimais, taisyklėmis ir kitais norminiais dokumentais, reglamentuojančiais 
planavimą. 
 

Planavimo organizatorius: Šilutės rajono savivaldybės administracijos direktorius. 
 
Planavimo rūšis: bendrasis teritorijų planavimas.  
 
Planavimo lygmuo:  

 pagal planavimo dokumentą tvirtinančią instituciją – savivaldybės;  
 pagal planuojamos teritorijos dydį ir sprendinių konkretizavimo lygį – rajono.  

 
Planavimo procesas: bendrojo plano rengimo, svarstymo, derinimo ir tvirtinimo 

tvarka – bendra.   
 

Planavimo  dokumento rengimo stadijos:  
 Esamos būklės analizės stadija; 
 Koncepcijos rengimo stadija; 
 Sprendinių konkretizavimo stadija. 

 
Planuojama teritorija:  Šilutės rajono savivaldybės teritorija. 
 
Planavimo tikslai: 

1. tobulinti susiklosčiusią rajono teritorijos erdvinę struktūrą, vystyti jos urbanistinę 
sistemą; 

2. patikslinti Šilutės rajono savivaldybės teritorijos bendrajame plane numatytas vėjo 
jėgainių teritorijas bei numatyti naujas potencialių vėjo jėgainių statybos teritorijas; 

3. numatyti priemones, užtikrinančias gamtos išteklių racionalų naudojimą, 
kraštovaizdžio tvarkymą, ekologinę pusiausvyrą, gamtinio karkaso formavimą, 
gamtos ir kultūros paveldo objektų išsaugojimą; 
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4. plėtoti inžinerinę, susisiekimo ir kitą visuomenės poreikiams tenkinti reikalingą 
infrastruktūrą; 

5. nustatyti prioritetines teritorijų funkcines zonas ir jų pagrindines žemės naudojimo 
paskirtis, o reikalui esant, jeigu būtina, tiksliai įvardinti veiklos plėtojimo ir 
apribojimų reikalavimus, žemės sklypų būdą; 

6. nustatyti planuojamos teritorijos užstatymo aukščio ir intensyvumo parametrus; 
7. numatyti teritorijas visuomenės poreikiams reikalingų objektų plėtrai; 
8. rezervuoti teritorijas, kuriose būtų plėtojami komunikaciniams koridoriams, 

inžinerinei bei susisiekimo infrastruktūrai ir kitiems visuomenės poreikiams tenkinti 
reikalingi objektai. 

 
Planavimo uždaviniai: 

1. dalinai keisti Šilutės rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendinius. 
2. suformuoti savivaldybės teritorijos vystymo erdvinę koncepciją, nustatyti teritorijos 

tvarkymo, naudojimo ir apsaugos prioritetus; 
3. formuoti miškų ir želdinių sistemas, numatyti užstatytų teritorijų gyvenimo ir 

aplinkos kokybę gerinančias priemones; 
4. numatyti teritorijos gyvenamųjų vietovių infrastruktūros ir kitų veiklos sričių plėtrą; 
5. numatyti naujas vėjo jėgainių teritorijas potencialių vėjo jėgainių statybai; 
6. numatyti naujas naudingųjų iškasenų teritorijas (smėlio – žvyro karjerų 

eksploatavimui); 
7. keisti (sumažinti) urbanizuojamų teritorijų (nekategorizuotų gyvenamųjų vietovių 

(indeksas U6)) plotą; 
8. tikslinti Šilutės rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano ir jo aiškinamojo rašto 

sprendinius pagal Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo reikalavimus ir 
nuostatas. 

 
Planavimo sąlygos: 

1) Šilutės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2014-02-07 planavimo 
sąlygos Nr. AR7-(14.10)-24 (Šilutės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 
2011-12-12 planavimo sąlygos Nr. AR7-(14.10)-95); 

2) Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Šilutės skyriaus 2017-06-
01 planavimo sąlygos Nr. 17PLS-1-(14.17.39.) (Nacionalinės žemės tarnybos prie 
Žemės ūkio ministerijos Šilutės žemėtvarkos skyriaus 2011-12-29 planavimo sąlygos 
Nr.17PLS-70); 

3) Aplinkos apsaugos agentūros Poveikio aplinkai vertinimo departamento 2017-05-18 
Teritorijų planavimo sąlygos Nr. (28.8)-A4-5241 (LR AM Klaipėdos regiono AAD 
2012-01-04 planavimo sąlygos Nr. (4)-LV4-2); 

4) Kultūros paveldo departamento prie KM Klaipėdos teritorinio padalinio 2017-05-08 
Teritorijų planavimo sąlygos Nr. (12.12.-Kl)2Kl-677 (Kultūros paveldo 
departamento prie KM Klaipėdos teritorinio padalinio 2011-12-16 planavimo 
sąlygos Nr. 107); 
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5) Klaipėdos Visuomenės sveikatos centro Šilutės skyriaus 2015-02-23 Teritorijų 
planavimo sąlygos Nr. ŠE2-1 (Klaipėdos Visuomenės sveikatos centro Šilutės 
skyriaus 2011-12-27 planavimo sąlygos Nr. ŠE2-60); 

6) Civilinės aviacijos administracijos 2017-05-15 Teritorijų planavimo sąlygos Nr. 
12R-771 (Civilinės aviacijos administracijos 2011-12-20 planavimo sąlygos Nr. 
12R-2712); 

7) Lietuvos Automobilių kelių direkcijos prie SM 2017-04-26 d. raštas „Dėl prašymo 
išduoti teritorijų planavimo sąlygas“ Nr.2E-622 (LR Automobilių kelių direkcijos 
prie SM 2011-12-20 planavimo sąlygos Nr.PS-287); 

8) VĮ „Klaipėdos regiono keliai“ 2017-05-10 raštas Nr. V2-429 (VĮ „Klaipėdos regiono 
keliai“ 2012-01-13 raštas Nr. V2-37); 

9) VĮ Vidaus vandenų kelių direkcijos 2017-04-27 d. teritorijų planavimo sąlygos (VĮ 
Vidaus vandenų kelių direkcijos 2011-12-14 planavimo sąlygos); 

10) AB „ESO“ 2017-04-27 planavimo sąlygos Nr. 17-15978 (AB „LESTO“ 2011-12-21 
planavimo sąlygos Nr.TS-43570-11-1202); 

11) TEO LT, AB 2015-03-20 d. teritorijų planavimo sąlygos Nr.03-00202 (TEO LT, AB 
2011-12-19 d. planavimo sąlygos Nr.03-2-05-3442); 

12) UAB „Šilutės šilumos tinklai“ 2017-04-20 raštas „Dėl Šilutės rajono savivaldybės 
teritorijos bendrojo plano keitimo planavimo sąlygų“ Nr. 2R-(1.16)-313 (UAB 
„Šilutės šilumos tinklai“ 2011-12-27 raštas Nr. 2R-(1.16)-978); 

13) UAB „Šilutės vandenys“ 2017-05-26 raštas „Planavimo sąlygos Šilutės rajono 
savivaldybės bendrojo plano keitimui“ Nr.12S-(6.24)-46 (UAB „Šilutės vandenys“ 
2012-01-17 raštas Nr.12S-(6.24)-5); 

14) UAB „Šilutės komunalininkas“ 2017-04-26 raštas Nr. 25 (UAB „Šilutės 
komunalininkas“ 2012-01-05 planavimo sąlygos Nr.05); 

15) AB „Amber Grid“ 2017-09-19 teritorijų planavimo sąlygos Nr. 7-211-950 (AB 
„Lietuvos dujos“ 2012-01-09 d. planavimo sąlygos Nr. 7-215-58); 

16) AB „Lietuvos geležinkeliai“ 2015-03-04 teritorijų planavimo sąlygos Nr. 2-893 (AB 
„Lietuvos geležinkeliai“ 2011-12-27 planavimo sąlygos Nr. 2-5718); 

17) VSAT prie LR VRM 2017-05-05 teritorijų planavimo sąlygos Nr. (21)-14-1819/1; 
VSAT prie LR VRM 2012-01-02 raštas Nr. (21)-14-4; 

18) Šilutės rajono savivaldybės administracijos Kaimo reikalų skyriaus 2017-05-08 
raštas „Dėl Šilutės rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano keitimo planavimo 
sąlygų“ Nr. R3-(4.1.14)-3393 (Šilutės rajono savivaldybės administracijos kaimo 
reikalų skyriaus 2011-12-20 raštas Nr. R3-(6.14)-10048); 

19) Nemuno deltos regioninio parko direkcijos 2017-04-25 raštas „Dėl planavimo sąlygų 
bendrajam planui rengti“ Nr. T1-11(7.3) (Nemuno deltos regioninio parko direkcijos 
2012-01-02 planavimo sąlygos Nr. T1-(7.3)-1); 

20) Pajūrio regioninio parko direkcijos 2011-12-30 d. raštas „Dėl planavimo sąlygų 
bendrajam planui rengti“  Nr. 6.1-568; 

21) LITGRID AB 2017-05-02 raštas „Dėl teritorijų planavimo sąlygų“ Nr. SD-1984 
(LITGRID AB 2011-12-28 planavimo sąlygos Nr. SD-4670); 

22) Lietuvos kariuomenės 2017-05-17 teritorijų planavimo sąlygos Nr. VL-78 (LR KAM 
2012-01-25 raštas Nr. 12-01-125). 
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1.3. BENDROJO PLANO SĄSAJOS SU KITAIS TERITORIJ Ų PLANAVIMO 
DOKUMENTAIS BEI TEIS ĖS AKTAIS 
 

BP-2017 parengtas vadovaujantis Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2011-09-29 
sprendimu Nr. T1-157 „Dėl Šilutės rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano 
keitimo“, įvertinant planuojamoje teritorijoje galiojančius teritorijų planavimo 
dokumentus, parengtas plėtros programas, strateginės veiklos planus ir dokumentus: 
 
1. bendrieji planai: 
1.1 Lietuvos Respublikos teritorijos bendrasis planas. UAB „Urbanistika“, patvirtintas 

Lietuvos Respublikos Seimo 2002-10-29 Nr. IX-1154 nutarimu „Dėl Lietuvos 
Respublikos bendrojo plano“, reg. Nr. T00052507; 

1.2 Klaipėdos apskrities teritorijos bendrasis (generalinis) planas. IĮ „Atkulos projektai“, 
reg. Nr. T00078865; 

1.3 Šilutės rajono savivaldybės teritorijos bendrasis planas, patvirtintas Šilutės rajono 
savivaldybės tarybos 2010-11-25 sprendimu Nr.T1-1586, reg. Nr. T00036339 (senas 
reg. Nr. 000881000616). 

 
2. specialiojo teritorijų planavimo dokumentai: 
2.1 Šilutės rajono vandens telkinių apsaugos zonų ir pakrantės apsaugos juostų SP, 

patvirtintas Šilutės rajono LDT VK 1985-07-25 sprendimu Nr. 143, reg. Nr. 
T00038372 (senas reg. Nr. 000882000024); 

2.2 Šilutės rajono savivaldybės teritorijos vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo 
infrastruktūros plėtros SP, patvirtintas Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2011-07-
21 sprendimu Nr. T1-127, reg. Nr. T00037205 (senas reg. Nr. 000882000627); 

2.3 Šilutės miesto aplinkos (Šilutė-Pagryniai-Traksėdžiai) susisiekimo komunikacijų ir 
inžinerinės infrastruktūros plėtros SP, patvirtintas Šilutės rajono savivaldybės tarybos 
2013-06-27 sprendimu Nr. T1-818, reg. Nr. T00070465; 

2.4 Švėkšnos gyvenvietės susisiekimo komunikacijų ir inžinerinės infrastruktūros plėtros 
SP, patvirtintas Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2013-06-27 sprendimu Nr.T1-
819, reg. Nr. T00070466; 

2.5 Žemaičių Naumiesčio gyvenvietės susisiekimo komunikacijų ir inžinerinės 
infrastruktūros plėtros SP, patvirtintas Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2013-06-
27 sprendimu Nr.T1-823, reg. Nr. T00070470; 

2.6 Vainuto gyvenvietės susisiekimo komunikacijų ir inžinerinės infrastruktūros plėtros 
SP, patvirtintas Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2013-06-27 sprendimu Nr. T1-
822, reg. Nr. T00070469; 

2.7 Macikų gyvenvietės susisiekimo komunikacijų ir inžinerinės infrastruktūros plėtros 
SP, patvirtintas Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2013-06-27 sprendimu Nr. T1-
821, reg. Nr. T00070468; 

2.8 Juknaičių gyvenvietės susisiekimo komunikacijų ir inžinerinės infrastruktūros plėtros 
SP, patvirtintas Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2013-06-27 sprendimu Nr.T1-
820, reg. Nr. T00070467; 
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2.9 Rusnės gyvenvietės susisiekimo komunikacijų ir inžinerinės infrastruktūros plėtros 
SP, patvirtintas Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2013-06-27 sprendimu Nr. T1-
825, reg. Nr. T00068926; 

2.10 Kintų gyvenvietės susisiekimo komunikacijų ir inžinerinės infrastruktūros plėtros SP, 
patvirtintas Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2013-06-27 sprendimu Nr. T1-824, 
reg. Nr. T00070471; 

2.11 Usėnų gyvenvietės susisiekimo komunikacijų ir inžinerinės infrastruktūros plėtros 
SP, patvirtintas Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2014-07-31 sprendimu Nr. T1-
2198, reg. Nr. T00072722; 

2.12 Pašyšių gyvenvietės susisiekimo komunikacijų ir inžinerinės infrastruktūros plėtros 
SP, patvirtintas Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2014-07-31 sprendimu Nr. T1-
2199, reg. Nr. T00072707; 

2.13 Katyčių gyvenvietės susisiekimo komunikacijų ir inžinerinės infrastruktūros plėtros 
SP, patvirtintas Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2014-07-31 sprendimu Nr. T1-
2201, reg. Nr. T00072706; 

2.14 Grabupių gyvenvietės susisiekimo komunikacijų ir inžinerinės infrastruktūros plėtros 
SP, patvirtintas Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2015-04-09 sprendimu Nr. T1-
2495, reg. Nr. T00075609; 

2.15 Vilky čių gyvenvietės susisiekimo komunikacijų ir inžinerinės infrastruktūros plėtros 
SP, patvirtintas Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2015-04-09 sprendimu Nr. T1-
2496, reg. Nr. T00075626; 

2.16 Saugų gyvenvietės susisiekimo komunikacijų ir inžinerinės infrastruktūros plėtros 
SP, patvirtintas Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2015-04-09 sprendimu Nr. T1-
2497, reg. Nr. T00075755; 

2.17 Inkaklių gyvenvietės susisiekimo komunikacijų ir inžinerinės infrastruktūros plėtros 
SP, patvirtintas Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2015-04-09 sprendimu Nr. T1-
2498, reg. Nr. T00075756; 

2.18 Degučių gyvenvietės susisiekimo komunikacijų ir inžinerinės infrastruktūros plėtros 
SP, patvirtintas Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2015-09-25 sprendimu Nr. T1-
2588, reg. Nr. T00076728; 

2.19 Šilutės rajono savivaldybės nekilnojamojo kultūros paveldo tinklų schema, reg. Nr. 
T00052660; 

2.20 LR ūkio ministro 2009 02 23 įsakymu Nr. 4-68 patvirtintas nacionalinio lygmens 
autoturizmo specialusis planas, reg. Nr. T00053906; 

2.21 Magistralinis dujotiekis nuo Tauragės iki Klaipėdos. Lietuvos Respublikos 
energetikos ministro 2010-09-29 įsakymu Nr. 1-267 „Dėl magistralinio dujotiekio 
nuo Tauragės iki Klaipėdos specialiojo plano patvirtinimo“ patvirtintas specialusis 
planas, parengtas statybos projektas ir gauti statybą leidžiantys dokumentai; 

2.22 Valstybės sienos apsaugai užtikrinti reikalingų žemės plotų ir ribų planas, patvirtintas 
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001-05-08 nutarimu Nr. 523 „Dėl Lietuvos 
Respublikos ir Rusijos Federacijos valstybės sienos apsaugai skirtų žemės plotų ir jų 
ribų patvirtinimo“; 

2.23 Pasienio ruožo ribų ir valstybės sienos apsaugos zonos ribų planas, patvirtintas 2007-
05-30 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 548 „Dėl pasienio ruožo ribų 
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ir valstybės sienos apsaugos zonos ribų bei Lietuvos Respublikos gyvenamųjų 
vietovių, priskirtų pasienio ruožui, sąrašo patvirtinimo“; 

2.24 Nemuno deltos regioninio parko ir jo zonų ribų planas, patvirtintas LR Vyriausybės 
2014-01-29 nutarimu Nr. 85; 

2.25 Nemuno deltos regioninio parko tvarkymo planas, patvirtintas LR aplinkos ministro 
2014-02-25 įsakymu Nr. D1-180; 

2.26 Šilutės rajono savivaldybės teritorijų, susijusių su vandens transporto keliais (Nemuno 
delta, Kuršių mariomis), susisiekimo komunikacijų ir inžinerinės infrastruktūros 
plėtros specialusis planas, Reg. Nr.T00077067. 

 
3.  detaliojo teritorijų planavimo dokumentai: 
3.1 Šilutės rajono savivaldybės Šilutės miesto detalieji planai (www.pamarys.lt). 
 
4. planuojamai teritorijai taikomos vienos ar kelių valdymo sričių plėtros programos, 

strateginės veiklos planai ir kiti strateginio planavimo dokumentai: 
4.1. Šilutės rajono strateginis plėtros planas 2005-2014, patvirtintas Šilutės rajono 

savivaldybės tarybos 2004-07-15 sprendimu Nr. T1-407; 
4.2. Kuršių marių vandens kokybės gerinimo programa, patvirtinta LR Vyriausybės 

2006-06-21 nutarimu Nr. 614 (Žin., 2006, Nr. 71-2629);  
4.3. LR transporto veiklos pagrindų įstatymas (Žin., 1991, Nr.30-804; 2002, Nr. 29-

1034); 
4.4. LR Sveikatos apsaugos ministro, LR Aplinkos ministro, LR Susisiekimo ministro 

2005-07-11 Nr. V-564/D1-339/3-312 įsakymas „Dėl pasaulio sveikatos organizacijos 
chartijos „Transportas, aplinka ir sveikata” įgyvendinimas Lietuvoje“;  

4.5. Nacionalinė energijos strategija, LR seimas, 2007-01-18 nutarimas Nr. IX-1046;  
4.6. LR Vyriausybės 2005-06-23 Nr. 692 nutarimas „Dėl ilgalaikės (iki 2025 m.) 

Lietuvos transporto sistemos plėtros strategijos patvirtinimo“;  
4.7. Nacionalinė darnaus vystymosi strategija, patvirtinta LR Vyriausybės 2003-09-11 

nutarimu Nr. 1160;  
4.8. Klaipėdos regiono 2007-2013 m. plėtros planas, patvirtintas Klaipėdos regiono 

plėtros tarybos sprendimu 2008 m. rugsėjo 25 d. Nr. 6.1-6-(18.4); 
4.9. Šilutės rajono savivaldybės 2015 – 2024 metų strateginis plėtros planas;  
4.10. LR Vyriausybės 2005-08-22 nutarimas Nr. 909 „Dėl LR kraštovaizdžio politikos 

įgyvendinimo priemonių patvirtinimo“; 
4.11. Lietuvos aplinkos apsaugos strategija. LR aplinkos ministerija, 1996;  
4.12. Nacionalinių dviračių trasų bendrasis planas. Nacionalinių dviračių trasų sistema IĮ 

„Atkulos projektai“, PHARE 2002;  
4.13. Kultūrinio turizmo plėtros programa.  

 
5. teisės aktai, taikomi planuojamos teritorijos naudojimo privalomiesiems 

reikalavimams nustatyti: 
5.1. Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymas; 
5.2. Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų įstatymas; 
5.3. Lietuvos Respublikos miškų įstatymas; 
5.4. Lietuvos Respublikos želdynų įstatymas; 
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5.5. Lietuvos Respublikos architektūros įstatymas; 
5.6. Lietuvos Respublikos statybos įstatymas; 
5.7. Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklės; 
5.8. Teritorijų planavimo normos; 
5.9. Specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos; 
5.10. Visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese nuostatai; 
5.11. Planų ir programų strateginio pasekmių aplinkai vertinimo tvarkos aprašas; 
5.12. Kiti normatyviniai dokumentai. 
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2. BENDRŲJŲ SPRENDINIŲ FORMAVIMAS 
Bendrųjų sprendinių formavimo stadijoje buvo nagrinėjami du alternatyvūs rajono 

teritorijos vystymo variantai, jų palyginamoji analizė. Pirmasis variantas (I alternatyva) – 
BP-2010, antrasis variantas – (II alternatyva) – Šilutės rajono savivaldybės teritorijos 
bendrojo plano keitimo koncepcija. Pasirinktoji Šilutės rajono vystymo bendroji erdvinė 
koncepcija aprobuota atlikus bendrųjų sprendinių (bendrosios erdvinės koncepcijos) 
strateginį pasekmių aplinkai vertinimą. Strateginio pasekmių aplinkai vertinimo ataskaitai, 
kurioje pasiūlyta tolimesnius bendrojo planavimo darbus vykdyti pasirinktos II 
alternatyvos pagrindu, pritarė Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos 
Klaipėdos teritorinis padalinys, Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos 
ministerijos, LR Aplinkos ministerijos Klaipėdos regiono aplinkos apsaugos departamentas 
ir Šilutės rajono savivaldybės administracija. Koncepcija patvirtinta 2015 m. spalio 29 d. 
Šilutės rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T1-122. 
 

 
2.1. pav. BP-2017 koncepcija (patvirtinta 2015 m. spalio 29 d. Šilutės rajono savivaldybės 
tarybos sprendimu Nr. T1-122) 
 

Šilutės rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano, patvirtinto 2010-11-25 Šilutės 
rajono savivaldybės sprendimu Nr.T1-1586, sprendiniai, numatė pakankamai didelius 
plotus urbanizacijai, tačiau pastaruoju metu savivaldybės vis dažniau susiduria su šių planų 
įgyvendinimo problemomis. Esant tokiai demografinei situacijai, kai visoje Lietuvoje 
kasmet mažėja gyventojų skaičius, bendruosiuose planuose numatytos plėtros teritorijos 
negali būti kompleksiškai vystomos, nes tam nėra jokių prielaidų. Kadangi nuo to laiko, 
kai buvo Lietuvoje parengti savivaldybių teritorijų bendrieji planai, praėjo ne tiek jau daug 
laiko (konkrečiu atveju – tik 4 metai), iškilo svarbiausias uždavinys – nustatyti prioritetus, 
kur tikslinga vystyti bendruosiuose planuose numatytas plėtros teritorijas (žr. planavimo 
tikslus ir uždavinius). Su numatytais dideliais urbanizacijos mastais susiję ir kiti BP-2010 
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sprendiniai – numatyti kitų urbanizuojamų teritorijų (nekategorizuotų gyvenamųjų 
vietovių) plotai. 

Vienas iš išskirtų BP tikslų ir uždavinių - BP-2010 numatytas potencialių vėjo 
jėgainių teritorijų patikslinimas. Kiti tikslai ir uždaviniai susiję su įvairių temų duomenų 
atnaujinimu (gamtinis karkasas, gamtos, paveldo objektai, inžinerinė infrastruktūra, 
naudingosios iškasenos ir pan.). 

BP-2010 nustatytos Šilutės rajono savivaldybės teritorijos vystymo kryptys, todėl II 
alternatyvoje (BP Koncepcija) vadovaujamasi BP-2010 tęstinumo principais, įvertinant 
planavimo tiksluose ir uždaviniuose nustatytus konkrečius uždavinius. Išskiriamos šios BP 
koncepcijos kryptys: 
 
1. vadovaujantis tęstinumo principais, tobulinama BP-2010 suformuota policentrinė 

integruota savivaldybės erdvinė struktūra; 
2. tikslinamos urbanizuotų ir urbanizuojamų teritorijų apimtys, nustatomi plėtros 

prioritetai; 
3. tikslinamos BP-2010 numatytos potencialios vėjo jėgainių teritorijos (įvertinant 

urbanistinius, paminklosauginius, gamtinius, kraštovaizdžio faktorius išskirtos 
teritorijos, kurios būtų nagrinėjamos galimiems vėjo jėgainių parkams); 

4. numatant rajono teritorijos vystymo kryptis ir erdvinės raidos koncepciją, siekiama 
užtikrinti gamtos išteklių racionalų naudojimą, kraštovaizdžio tvarkymą, ekologinę 
pusiausvyrą, gamtinio karkaso formavimą, gamtos ir kultūros paveldo objektų 
išsaugojimą. 
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3. SPRENDINIŲ KONKRETIZAVIMAS  

 
3.1. BENDROJO PLANO KEITIMO GALIOJIMAS IR TAIKYMAS 
          
         Bendrojo plano keitimo galiojimas 

Šilutės rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano keitimo (BP-2017) sprendinius 
sudaro grafiškai ir raštu išreikštas planavimo uždavinių sprendimo rezultatas. 

Šilutės rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano keitimas (BP-2017) yra 
kompleksinis teritorijų planavimo dokumentas, kuriame, vadovaujantis savivaldybės 
teritorijos erdvinės raidos koncepcija iki 2035 metų nustatyti savivaldybės teritorijos 
naudojimo privalomieji reikalavimai ir veiklos apribojimai. BP-2017 konkretizuoti 
sprendiniai galioja 10 metų nuo patvirtinimo datos.  

Bendrasis planas parengtas 1:50 000 masteliu ir i tikslesnį mastelį 
netransformuojamas. Todėl bendrojo plano sprendiniuose neparodyti ir nenagrinėjami 
pavieniai sklypai, jų ribos. BP sprendinių – zonų, teritorijų, koridorių ir kitos ribos 
tikslinamos žemesnio lygmens teritorijų planavimo dokumentuose – pavienių sklypų žemės 
privalomi teritorijos naudojimo reglamentai bei kiti teritorijų naudojimo ir užstatymo 
parametrai nustatomi teritorijų detaliuosiuose planuose, sklypų ribos nustatomos sklypų 
formavimo ir pertvarkymo projektuose, inžinerinės infrastruktūros specialiuosiuose 
planuose. Rekomenduojama, kad BP M 1:50 000 sprendiniai – funkcinių zonų ribos 
tikslinamos pagal specifinius gamtinius ir urbanistinius teritorijų požymius, paliekant 
sklypo savininkui teise pasirinkti sklypo priskyrimo vienai ar kitai zonai (teritorijai) 
alternatyva. 

Sprendiniuose visa savivaldybės teritorija suskaidyta į funkcines zonas, kurios 
pažymėtos atitinkamomis spalvomis. Teritorijų naudojimo reglamentai pateikti BP-2017 
Pagrindinio brėžinio Teritorijos naudojimo privalomųjų reikalavimų lentelėje. 

BP-2017 sprendiniai parengti ir vertinami mastelyje 1:50 000, rengiant teritorijų 
detaliuosius planus, sklypų formavimo ir pertvarkymo projektus ar inžinerinės 
infrastruktūros specialiuosius planus BP-2017 sprendiniai – funkcinių zonų ribos 
tikslinamos pagal specifinius gamtinius ir urbanistinius teritorijų požymius.  

 
Bendrojo plano taikymas 
BP-2017 sprendiniuose pateiktos principinės nuostatos dėl savivaldybės teritorijos 

naudojimo, veiklos joje plėtojimo sąlygų ir teisių. Visi patvirtinti ir Teritorijų planavimo 
dokumentų registre registruoti teritorijų planavimo dokumentai galioja tiek, kiek 
neprieštarauja šiems BP-2017 sprendiniams. Visi sprendimai dėl rajono teritorijos 
naudojimo ir veiklos joje plėtojimo, pagrindinės žemės naudojimo paskirties nustatymo ir 
keitimo, veiklos apribojimų, specialiųjų sąlygų, teritorijų rezervavimo ar paėmimo 
visuomenės poreikiams neturi prieštarauti šiems BP-2017 sprendiniams. 

BP-2017 sprendiniais turi vadovautis valstybės institucijos, savivaldybės, 
visuomeninės ir nevyriausybinėms organizacijos, fiziniai ir juridiniai asmenys, veikiantys 
ar vykdantys veiklą savivaldybės teritorijoje. 
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BP-2017 sprendiniai keičiami ir koreguojami teisės aktų nustatyta tvarka. BP-2017 
sprendinių pakeitimai ir koregavimai neturi bloginti žmonių gyvenimo kokybės, sudaryti 
sąlygų viešųjų paslaugų gyventojams ir ūkio subjektams kokybės mažinimui, bloginti 
veiklos ir verslo sąlygų planuojamoje teritorijoje buveines turintiems ūkio subjektams. 

BP-2017 sprendiniais vadovaujamasi priimant sprendimus dėl teritorijos naudojimo 
ir veiklos plėtojimo sąlygų bei teisių, derinant detaliojo, specialiojo, bendrojo planavimo 
dokumentus, statybos projektus, nustatant sąlygas teritorijų planavimo dokumentų 
rengimui, rengiant savivaldybės investicijų programas ir projektus. 
 
 
3.2. GYVENTOJŲ SKAIČAUS PASIKEITIMAS 

 
Lyginant 2001 ir 2011 m. gyventojų surašymo duomenis, gyventojų skaičius per 10 

metų Šilutės rajono savivaldybėje sumažėjo nuo 55,3 tūkst. iki 45,2 tūkst. gyventojų 
(18,3%), iš jų Šilutės mieste gyventojų sumažėjo nuo 21,5 tūkstančių iki 17,8 tūkstančių 
gyventojų (17,2%). 
 
3.2.1 lentelė. Gyventojų skaičiaus pokytis didžiausiuose Šilutės rajono savivaldybės 
miesteliuose ir kaimuose 
Miestelis (Mstl.) / 
kaimas (K) 

Gyventojų skaičius Gyventojų skaičiaus 
pokytis per 10 m. (2001-
2011 m.) 

1978 
m. 

2001 m. 2011 m. gyv.sk. % 

Gardamas Mstl. 332 437 398 -39 8,9 
Šyliai K 401 494 370 -124 25,1 
Juknaičiai K 715 1106 892 -214 19,3 
Pašyšiai K 574 693 499 -194 28,0 
Tarvydai K 329 302 221 -81 26,8 
Katyčiai Mstl. 674 737 526 -211 28,6 
Kintai Mstl. 893 833 616 -217 26,0 
Rusnė Mstl. 2600 1642 1274 -368 22,4 
Saugos K 763 945 763 -182 19,2 
Vilky čiai K 510 901 754 -147 16,3 
Gaideliai K 328 319 235 -84 26,3 
Grabupiai K 578 666 584 -82 12,3 
Laučiai K 510 538 394 -144 26,8 
Macikai K 674 967 898 -69 7,1 
Pagryniai K 457 934 940 +6 +0,6 
Traksėdžiai K 867 1105 1019 -86 7,8 
Inkakliai K 300 507 434 -73 14,4 
Švėkšna Mstl. 2177 2053 1649 -404 19,7 
Usėnai K 604 731 632 -99 13,5 
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Balčiai K 433 398 314 -84 21,1 
Bikavėnai K 368 511 418 -93 18,2 
Gorainiai K 435 335 286 -49 14,6 
Vainutas Mstl. 1121 993 746 -247 24,9 
Degučiai K 473 578 530 -48 8,3 
Žemaičių 
Naumiestis 

Mstl. 1600 1716 1373 -343 20,0 

Šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas 
 
          Šilutės rajono miesteliuose ir didžiausiuose kaimuose (išskyrus Pagrynius), 
gyventojų skaičius per 10 metų laikotarpį (2001-2011 m.) sumažėjo: iš 25 didesniųjų 
gyvenviečių net 11 miestelių ir kaimų gyventojų skaičius sumažėjo 20-28,6% (žr. 3.2.1 
lentelę ir 3.2.1 pav.). Tai yra labai ryškus neigiamas rodiklis. Galima konstatuoti, kad viso 
rajono mastu net patys didieji centrai (Šilutės miestas, Rusnės, Švėkšnos, Vainuto ir 
Žemaičių Naumiesčio miesteliai) susidūrė su ryškia gyventojų mažėjimo tendencija. Iš 
didesniųjų kaimų tik Pagryniai išlaikė stabilų gyventojų skaičių, nežymiai sumažėjo 
Macikų ir Traksėdžių kaimų gyventojų skaičius. Visi 3 paminėti kaimai – Šilutės 
priemiesčio gyvenvietės. 

Šilutės miestas, stambiausias rajono urbanistinis vienetas, per pastaruosius metus 
kasmet praranda gyventojų. BP-2010 akcentuota, kad „savivaldybės gyventojų skaičius 
mažėja dėl neigiamo ir mažėjančio natūralaus prieaugio ir neigiamo migracijos saldo. Jeigu 
išsilaikytų susiklosčiusios tendencijos, prognozuojami nepalankūs natūralaus mažėjimo ir 
gyventojų neigiamo migracijos saldo dydžiai“. Tokiu atveju prognozuojama, kad Šilutės 
gyventojų skaičius nuo 21000 gyventojų 2005 m. sumažės iki 20520 gyventojų 2015 m. ir 
iki 20050 gyventojų 2026 metais. Pagal prognozuotą optimistinį variantą Šilutės gyventojų 
2015 m. prognozuota 20700, o 2026 metais – 20400 gyventojų. Realūs statistiniai 
duomenys rodo, kad jau 2014 metų pradžioje Šilutės gyventojų skaičius buvo tiktai 17002. 
Šilutės rajono kaimo vietovėje (be Šilutės miesto) 2015 metais optimistiškai prognozuotas 
31400 gyventojų skaičius (nuo 35000 gyventojų 2005 m.). Pateikti 2005 metų rodikliai gali 
būti vertinami labai skeptiškai, kadangi šiuo metu Lietuvos statistikos departamentas rodo, 
kad 2005 metais kaime gyveno 31568 gyventojai, tačiau čia yra ir statistikos problema, 
kadangi po 2011 metais įvykusio gyventojų surašymo buvo pakoreguota statistinė 
informacija, dėl ko negalima kaltinti pateiktų BP-2010 duomenų patikimumo. Tačiau, 
nežiūrint to, statistika rodo, kad BP-2010 numatytos gyventojų skaičiaus prognozės kol kas 
nepasiteisino (gyventojų skaičius mažėjo žymiai sparčiau, nei prognozuota). 

 
3.2.2 lentelė. Gyventojų skaičiaus pokytis Šilutės rajone 2005-2014 m. 
 Gyventojų skaičius metų pradžioje 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
Šilutės 
raj. 

52.184 50.834 49.994 49.207 48.566 47.713 45.380 44.040 43.218 42.447 

Miestas 
(Šilutė) 

20.616 20.043 19.735 19.427 19.221 18.988 17.858 17.360 17.152 17.002 

Kaimas 31.568 30.791 30.259 29.780 29.345 28.725 27.522 26.680 26.066 25.445 
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(likusi 
teritorija) 
Šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas, 2015 m. 

 
Kaip matyti iš 3.2.2 lentelės, gyventojų skaičius Šilutės rajone per 10 metų sumažėjo 

18,7%, Šilutės mieste – 17,5%, likusioje rajono savivaldybės teritorijoje (miesteliuose ir 
kaime) – 19,4%. 
 

 
3.2.1 pav. Šilutės rajono savivaldybės gyvenamosios vietovės, turinčios daugiau kaip 300 

gyventojų ir gyventojų skaičiaus pokytis, lyginant 2001 ir 2011 m. 

 
 
 
3.3. ŠILUTĖS RAJONO TERITORIJOS VYSTYMO ERDVIN Ė STRATEGIJA 

 
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijos bendruoju planu (toliau – LRBP), 

kurio sprendiniai buvo detalizuoti BP-2010, Šilutės rajono savivaldybės planinės ir 
erdvinės struktūros vystymas pirmiausia susijęs su urbanistiniu karkasu, gyvenviečių 
kategorizacija, kuri priimama kaip pamatinis sprendinys, turintis esminę reikšmę rajone. 
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Pagal LRBP, tiktai 2 Šilutės rajono gyvenvietės akcentuotos: rajono savivaldybės centras – 
Šilutės miestas (numatytas kaip urbanistinio karkaso 3 lygmens a kategorijos esamas 
palaikomas centras) ir Švėkšnos miestelis (numatytas kaip c kategorijos naujai 
formuojamas ir plėtojamas lokalus centras). Per Šilutės miestą eina 1B kategorijos 
urbanistinė integracijos ašis. Šilutės rajono savivaldybės teritoriją kerta 2 lygmens 
regioninė jungtis su Šilale, taip pat 3 lygmens lokalinė jungtis. 
       

3.3.1 pav. Šilutės rajono savivaldybės teritorija LR teritorijos urbanistinėje sistemoje 
(LRBP, 2002 m.) 
 

BP-2010 papildė šį LRBP numatytą urbanistinį karkasą. „Šalies lokalinis centras“ (a 
kategorija) – kaip ir LRBP, išskirtas Šilutės miestas, kiti centrai – „vietiniai lokaliniai 
centrai“. Kaip ir LRBP, svarbesniųjų kategorijoje – Švėkšna, kuri pažymėta „b“ indeksu. 
BP-2010 Šilutės rajono urbanistinį karkasą papildė šiais „vietiniais lokaliniais centrais“: 
Žemaičių Naumiestis (kaip ir Švėkšna – „b“ indeksas), kitos gyvenvietės – „c“ lygmens 
centrai: Gardamas, Juknaičiai, Katyčiai, Kintai, Rusnė, Saugos, Usėnai, Vainutas ir 
Vilky čiai. Ši centrų sistema, nurodyta  LRBP, yra pamatinis sprendinys, ji išlieka. 
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3.3.2 pav. BP-2010 „Teritorijos vystymo erdvinės struktūros brėžinys“ (UAB „Statybos 
strategija“, 2010) 

Esamo gyvenamųjų vietovių tinklo rėmuose kuriama tolygios sklaidos, pastovaus ir 
garantuoto aptarnavimo centrų sistema. Formuojama hierarchinė savivaldybės centrų ir 
gyvenamųjų vietovių sistema: 
 

1. Šilutės miestas – savivaldybės a kategorijos centras, jam turėtų būti suteiktas 
aktyvios valstybės paramos režimas kaip Klaipėdos metropolio struktūrinei daliai 
ir turinčiai palankią geografinę, susisiekimo ir rekreacijos padėtį, sklypų 
investicijoms pasiūlą. 

 
2. Savivaldybės pacentriai, b kategorija: Švėkšna, Žemaičių Naumiestis. 
 
Vietiniams b kategorijos centrams teikiamas kokybinės ir kiekybinės plėtros 

prioritetas. Kokybinę plėtrą turėtų inicijuoti ir vykdyti savivaldybės Taryba, 
administracija, valstybės tarnybos. Kokybinės plėtros vietinių centrų bazę sudarytų esamos 
švietimo, sveikatos ir socialinės apsaugos, globos ir rūpybos, kultūros įstaigos bei kitas 
institucinis aprūpinimas. 

Bendru atveju minimalus vietinių centrų privalomo institucinio aprūpinimo įstaigų 
sąrašas: mokyklos, medicinos ir priešmokyklinės įstaigos, globos ir rūpybos tarnybos, 
gaisrinė, policija, greitoji medicininė pagalba, įvairios techninės tarnybos. 
 

3. c kategorijos vietiniai centrai: 
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Šiems centrams taikomas inžinerinių tinklų, viešosios infrastruktūros plėtros 
prioritetas įvertinant tradicines žemės ūkio, kaimo turizmo, rekreacijos ir kitas viešąsias 
paslaugas aplinkinėms teritorijoms. 
 
3.4. TERITORIJOS NAUDOJIMO FUNKCINIAI PRIORITETAI  
 

Nustatant gyvenviečių plėtros teritorijas, įvertinti BP-2010 sprendiniai, taip pat 2013-
2014 metais parengtų Šilutės-Pagrynių-Traksėdžių, Švėkšnos, Žemaičių Naumiesčio, 
Vainuto, Macikų, Juknaičių, Rusnės, Kintų, Usėnų, Pašyšių, Katyčių gyvenviečių 
susisiekimo komunikacijų ir inžinerinės infrastruktūros plėtros specialiųjų planų 
sprendiniai, kurie parengti vadovaujantis BP-2010. Didžiojoje dalyje šių specialiųjų planų 
išskirti urbanizuojamų teritorijų plėtros eiliškumo etapai. Įvertinant BP-2010 sprendinius, 
be šių gyvenviečių, ir kitoms, kurios BP-2010 priskirtos prie „urbanizuotų ir 
urbanizuojamų teritorijų“ („esamos užstatytos teritorijos“ – indeksas U2 ir „prioritetinės 
plėtros centrai“ – indeksai U3 ir U4), pažymėti plėtros eiliškumo etapai (I ir II etapas). Tai 
leis savivaldybei, investuotojams bei gyventojams orientuotis į prioritetus, kur pirmiausia 
tikslinga vystyti gyvenvietės infrastruktūrą, nes numatytieji urbanizuojamų teritorijų plotai, 
esant gyventojų skaičiaus mažėjimui, mažai tikėtini. Rengiant miestelių ir kaimų 
bendruosius planus, kvartalų detaliuosius planus, pirmiausia turėtų būti tikslinami 
urbanizuotų ir urbanizuojamų teritorijų sprendiniai, įvertinant konkrečią situaciją 
detalesniame mastelyje. 
 

Šilutės rajono savivaldybės (17% teritorijos) teritorijos dalyje, patenkančioje į 
Nemuno deltos regioninį parką, veiklą reglamentuoja Nemuno deltos regioninio parko 
tvarkymo planas, patvirtintas 2014-02-25 LR aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-180. BP-
2017 nedetalizuojami minėto tvarkymo plano sprendiniai. Tvarkymo plano sprendiniai 
pilnai integruojami į savivaldybės teritorijos bendrojo plano sudėtį. Regioninio parko 
funkcinio zonavimo schemoje (žr. 3.4.1 pav.), didžioji regioninio parko dalis patenka į 
konservacinio ir ekologinės apsaugos prioritetų teritorijas. Todėl urbanizacijos mastai 
šiame svarbiame regione yra labai apriboti (galimi tiek, kiek neprieštarauja tvarkymo plano 
sprendiniams). 
  

 

 

 

 

 

 



ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOS BENDROJO PLANO KEITIMAS. 
Sprendinių konkretizavimas. 

 

UAB „Urbanistika“                                                                                                             

1

 
 
3.4.1 pav. Nemuno deltos regioninio parko funkcinis zonavimas (Nemuno deltos 
regioninio parko tvarkymo plano fragmentas) 
 
 
 
3.5. TERITORIJOS TVARKYMO, REGLAMENTAVIMO, NAUDOJIM O IR 
APSAUGOS PRINCIPAI  

 
Funkcinis zonavimas 
BP-2017 Šilutės rajono savivaldybės teritorija yra padalinta į funkcines zonas: 
Neurbanizuotų ir neurbanizuojamų teritorijų funkcinės zonos: 

1. Miškų ir miškingų teritorijų zona 
2. Žemės ūkio teritorijų zona 
3. Vandenų zona 
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4. Urbanizuotų ir urbanizuojamų teritorijų funkcinės zonos: 
4.1 Urbanizuotos daugiafunkcinės teritorijos ir kitos užstatytos teritorijos 
4.2 Urbanizuojamos (numatomos urbanizuoti) daugiafunkcinės teritorijos 

(prioritetinės teritorijos - I etapas) 
4.3 Urbanizuojamos daugiafunkcinės teritorijos (II etapas) 
4.4 Urbanizuojamos retai užstatytos kaimų teritorijos (Mažo užstatymo intensyvumo 

gyvenamoji zona) 
4.5 Urbanizuotos specializuotos teritorijos, skirtos pramonei ir kt.  kompleksams, 

nesusijusiems su gyvenamąja statyba bei socialine infrastruktūra (Pramonės ir 
sandėliavimo zona) 

4.6 Urbanizuojamos specializuotos teritorijos, skirtos pramonei ir kt. kompleksams, 
nesusijusiems su gyvenamąja statyba bei socialine infrastruktūra (Pramonės ir 
sandėliavimo zona) 

5. Aerodromo zona (Inžinerinės infrastruktūros zona) 
6. Intensyvios rekreacijos zona 
7. Ekstensyvios rekreacijos zona 

Teritorijų naudojimo privalomieji reikalavimai nurodyti 3.5.1 lentelėje  ir 
Pagrindinio brėžinio Teritorijos naudojimo privalomųjų reikalavimų lentelėje.  

 
          Prioritetiniai teritorij ų plėtojimo būdai 

Saugojimas nustatomas įvairų statusą turinčioms saugomoms teritorijoms ir 
teritorijoms, kurių vertingąsias savybes būtina išsaugoti jų nekeičiant. Šiose teritorijose 
numatomi Tvarkomieji statybos darbai - statybos ar griovimo darbai, kaip apibrėžta Statybos 
įstatyme, atliekami kultūros paveldo objekte, jo teritorijoje ar apsaugos zonoje, kultūros 
paveldo vietovėje; Tvarkomieji paveldosaugos darbai – tvarkybos darbai, atliekami pagal 
specialias technologijas, užtikrinančias autentiškumo išsaugojimą.  

Modernizavimas – urbanizuotų teritorijų fizinės ir (ar) funkcinės struktūros 
atnaujinimas, kai plėtra vykdoma išnaudojant vidinius teritorijos resursus iš esmės 
nekeičiant šios teritorijos naudojimo funkcinės struktūros ir fizinių parametrų.  

Konversija (pertvarkymas) – neefektyviai naudojamų užstatytų teritorijų (miestų 
centuose ir jų prieigose esančios taršios ar neefektyvios pramonės) naujas (antrinis) 
panaudojimas plėtrai. 

Nauja plėtra – neužstatytų teritorijų urbanizavimas. Naujos plėtros teritorijų vystymo 
eiliškumas nustatomas išskiriant prioritetinės plėtros teritorijas, kuriose savivaldybė 
įsipareigoja vystyti socialinę ir (ar) inžinerinę infrastuktūrą. Rekomenduojama nustatant 
prioritetines veiklos teritorijas atsižvelgti į atstumus iki inžinerinių tinklų sistemos, 
funkcionuojančios gatvės ir viešojo transporto. Nerekomenduojama urbanistinė plėtra – be 
esminių pokyčių (status quo) teritorijos, kuriose paliekama esama padėtis.  
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3.5.1 lentelė. Teritorijos naudojimo privalomieji reikalavimai 

Eil. 
Nr. 

Funkcinės zonos 
pavadinimas Funkcinės zonos turinys 

Funkcinės 
zonos 

žymėjimas 
Indeksas 

Indekso 
apibūdinimas 

Reglamentuojami dydžiai pažymėtoms teritorijoms 

Prioritetiniai 
teritorij ų 

plėtojimo būdai 
(saugojimas,  

modernizavimas ir 
užstatymo 

tankinimas, 
konversija, nauja 

plėtra) 

Papildomos sąlygos, pastabos Maksimalus 
užstatymo 

intensyvumas 
sklypuose (UImax) 

Maksimalus 
užstatymo 
aukštis, m 

(Hmax) 

Urbanizuotos 
teritorijos 
dalis (%), 
kurioje 
leistini 

didesni nei 
nurodyti 

UI max ir H max 
dydžiai, 

esant mišriai 
centro 

teritorijai 

(negalioja 
technologiniams 
įrenginiams, 
bažnyčioms) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
NEURBANIZUOTOS IR NEURBANIZUOJAMOS TERITORIJOS 

1 

Miškų ir 
miškingų 
teritorij ų zona 

Miškų įstatymo 3 straipsnyje 
nurodyti visų grupių miškai 
(detalizuotos funkcinės zonos 
pateiktos brėžinyje „Miškų 
išdėstymo brėžinys“) 

      - - - 

Saugojimas  
Šilutės miesto teritorijoje  
planuojamas 23,4536 ha miško 
žemės pavertimas kitomis 
naudmenomis kapinių plėtrai.  

 p. 11-16 

  

2 

Žemės ūkio 
teritorij ų zona 

Žemės ūkio paskirties žemė 

            

Saugojimas   

  
p. 11-15, 

nerekomenduojama 
plėtra 
p. 11 

3 
Vandenų zona Žemės įstatymo 27 straipsnyje 

nurodyta vandens ūkio paskirties 
žemė 

      - - - -   

4 URBANIZUOTOS IR URBANIZUOJAMOS TERITORIJOS 

4.1 

Urbanizuotos 
daugiafunkcinės 
teritorijos ir 
kitos užstatytos 
teritorijos 

Esamos užstatytos teritorijos, 
kurių didžioji dalis - 
gyvenamąsias teritorijas 
apibendrinanti funkcinė zona su 
gyvenamosios aplinkos 
aptarnavimui reikalinga 
socialine, paslaugų, inžinerine, 
susisiekimo ir kita infrastruktūra, 
taip pat gyventojų rekreacijai 
reikalingais atskiraisiais 
želdynais 

  

U1 

a kategorijos 
centras: 

U1 – pagal Šilutės 
miesto BP 
numatytas  
teritorijas 

"Teritorijos 
naudojimo 

reglamentų" 
brėžinyje 

U1 – pagal 
Šilutės miesto 
BP numatytas  

teritorijas 
"Teritorijos 
naudojimo 

reglamentų" 
brėžinyje 

U1 – pagal 
Šilutės miesto 
BP numatytas  

teritorijas 
"Teritorijos 
naudojimo 

reglamentų" 
brėžinyje 

 
 

Saugojimas 
 
 

Modernizavimas ir 
užstatymo 
tankinimas 

U1, U2 ir U3 apima tik Šilutės 
miesto, miestelių ir išvardintų 
kaimų teritorijas. Kitose užstatytose 
teritorijose, dispersiškai 
išsidėsčiusiose visoje savivaldybės 
teritorijoje, „rekomenduojama 
teritorijų struktūra“ nenustatoma 
(šiose teritorijose ir jų artimoje 
aplinkoje, ne toliau kaip 50 m nuo 
užstatytų teritorijų, galima pavienė 
nauja statyba). 

  1. Šilutė U2, U3: U2, U3: U2, U3: p. 2 

U2 
b kategorijos 
centrai: 

Gyvenviečių 
centruose: 

≤ 10 m ≤ 5 p. 3 

  
1. Švėkšna; Gyvenamojoje 

teritorijoje: 
    

p. 4 

  
2. Žemaičių 
Naumiestis 

≤ 0,8 
    

p. 5 

  
c kategorijos 
centrai: 

Negyvenamojoje 
teritorijoje: 

    p. 9, 
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p.14, 
 

  1. Gardamas ≤ 1,5     konversija 
  2. Juknaičiai Kitose teritorijose:       
  3. Katyčiai Miesteliuose:       

  
4. Kintai; Gyvenamojoje 

teritorijoje: 
      

  5. Rusnė; ≤ 0,8       

  
6. Saugos; Negyvenamai 

paskirčiai: 
      

  7. Usėnai; ≤ 1,2       
  8. Vainutas; Kaimuose:       

  
9. Vilkyčiai; Gyvenamojoje 

teritorijoje: 
      

U3 
Kitos 
gyvenvietės: 

≤ 0,8 
      

  1. Balčiai Negyvenamojoje 
teritorijoje: 

      

  2. Bikavėnai ≤ 1,2       
  3. Degučiai         
  4. Gorainiai         
  5. Grabupiai         
  6. Inkakliai         
  7. Laučiai         
  8. Leitgiriai         
  9. Macikai;         
  10. Pašyšiai;         
  11. Sakūčiai         
  12. Šyliai         

4.2 

Urbanizuojamos 
daugiafunkcinės 
teritorijos 
(prioritetinės 
teritorijos - I 
etapas) 

Numatoma gyvenamąsias 
teritorijas apibendrinanti 
funkcinė zona su gyvenamosios 
aplinkos aptarnavimui reikalinga 
socialine, paslaugų, inžinerine, 
susisiekimo ir kita infrastruktūra, 
taip pat gyventojų rekreacijai 
reikalingais atskiraisiais 
želdynais (kompleksinio 
įgyvendinimo I eilė) 

  U4 

U1, U2 ir U3 
gyvenviečių 
plėtros zonos (I 
etapas) 

U1 – pagal Šilutės 
miesto BP 
numatytas  
teritorijas 

"Teritorijos 
naudojimo 

reglamentų" 
brėžinyje 

U1 – pagal 
Šilutės miesto 
BP numatytas  

teritorijas 
"Teritorijos 
naudojimo 

reglamentų" 
brėžinyje 

  

Saugojimas 

  U2, U3: U2, U3: p. 11-15, 
Gyvenamojoje 

teritorijoje: 
≤ 10 m nauja plėtra 

≤ 0,8   p. 2 
Negyvenamojoje 

teritorijoje: 
  

p. 3 

≤ 1,2   p. 4 
    p. 5 
    p. 9 
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4.3 

Urbanizuojamos 
daugiafunkcinės 
teritorijos (II 
etapas) 

Numatoma gyvenamąsias 
teritorijas apibendrinanti 
funkcinė zona su gyvenamosios 
aplinkos aptarnavimui reikalinga 
socialine, paslaugų, inžinerine, 
susisiekimo ir kita infrastruktūra, 
taip pat gyventojų rekreacijai 
reikalingais atskiraisiais 
želdynais (kompleksinio 
įgyvendinimo II eilė)   U5 

U1, U2 ir U3 
gyvenviečių 
plėtros zonos (II 
etapas) 

U1 – pagal Šilutės 
miesto BP 
numatytas  
teritorijas 

"Teritorijos 
naudojimo 

reglamentų" 
brėžinyje 

U1 – pagal 
Šilutės miesto 
BP numatytas  

teritorijas 
"Teritorijos 
naudojimo 

reglamentų" 
brėžinyje 

  

Saugojimas 

  
U2, U3: U2, U3: p. 11-15, 

Gyvenamojoje 
teritorijoje: 

≤ 10 m nauja plėtra 

≤ 0,8   p. 2 
Negyvenamojoje 

teritorijoje: 
  

p. 3 

≤ 1,2   p. 4 
    p. 5 
    p. 7 
    p. 9 

4.4 

Urbanizuojamos 
ekstensyvaus 
užstatymo 
gyvenamosios 
teritorijos  

Mažo užstatymo intensyvumo 
gyvenamąsias teritorijas 
apibendrinanti funkcinė zona su 
gyvenamosios aplinkos 
aptarnavimui reikalinga 
socialine, paslaugų, inžinerine, 
susisiekimo ir kita infrastruktūra, 
taip pat gyventojų rekreacijai 
reikalingais atskiraisiais 
želdynais 

  U6 

Formuojami 
kvartalai, 
apjungiant 
esamas užstatytas 
teritorijas 

Gyvenamojoje 
teritorijoje: 

≤ 10 m   

Saugojimas 

  

≤ 0,4 p. 11-15, 
Negyvenamojoje 

teritorijoje: 
nauja plėtra 

≤ 0,8 p. 2 
  p. 3 
  p. 4 
  p. 5 
  

p. 9 

4.5 

Urbanizuotos 
specializuotos 
teritorijos, 
skirtos pramonei 
ir kt. 
kompleksams, 
nesusijusiems su 
gyvenamąja 
statyba bei 
socialine 
infrastruktūra 
(Pramonės ir 
sandėliavimo 
zona) 

Gamybinė ar kita panaši ūkinė 
veikla su šių veiklų aptarnavimui 
reikalinga susisiekimo, 
inžinerine, paslaugų ir kita 
infrastruktūra 

  U7 

Esamos 
pramoninės 
teritorijos 

≤ 1,2 ≤ 15 m   

Saugojimas 

  

p. 11-15, 
modernizavimas ir 

užstatymo 
tankinimas 

p. 2 
p. 3 
p. 4 
p. 5 

p. 9 

4.6 

Urbanizuojamos 
specializuotos 
teritorijos, 
skirtos pramonei 
ir kt. 
kompleksams, 

Numatoma gamybinė ar kita 
panaši ūkinė veikla su šių veiklų 
aptarnavimui reikalinga 
susisiekimo, inžinerine, paslaugų 
ir kita infrastruktūra 

  U8 

Galimos, 
planuojamos 
pramonės 
teritorijos ≤ 1,2 ≤ 15 m   

Saugojimas 

  

p. 11-15, 
nauja plėtra 

p. 2 
p. 3 
p. 4 
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nesusijusiems su 
gyvenamąja 
statyba bei 
socialine 
infrastruktūra 
(Pramonės ir 
sandėliavimo 
zona) 

p. 5 

p. 9 

5 

Aerodromo zona 
(Inžinerinės 
infrastruktūros 
zona) 

Aerodromo, aeroklubo su 
priklausiniais, viešomis 
erdvėmis, apsaugos zonos 
teritorija, nurodyta Šilutės miesto 
BP 

  U9 

Aerodromo, 
aeroklubo su 
priklausiniais, 
viešomis 
erdvėmis, 
apsaugos zonos 
teritorija 

  ≤ 12 m   

Nerekomenduojama 
plėtra 

Galima nauja statyba, įvertinant 
aerodromo veiklai reikalingus 
apribojimus (užstatymo reglamentai 
– parengus vietovės lygmens TPD) 

 p. 3 
p. 4 

p. 5 

6 

Intensyvios 
rekreacijos zona 

Teritorijos skirtos aktyviai 
rekreacijai (turizmo – rekreacijos 
infrastruktūros objektai, sporto 
rekreacija, viešojo turizmo 
infrastruktūra, maitinimo, 
apgyvendinimo paslaugų 
objektai ir pan.) 

  U10 

Dominuoja 
aktyviai 
rekreacijai skirtos 
teritorijos 

Gyvenamojoje 
teritorijoje: 

≤ 10 m   

Saugojimas 

  

≤ 0,4 p. 11-15, 
Negyvenamojoje 

teritorijoje: 
nauja plėtra 

≤ 0,8 p. 2 
  p. 4 
  

p. 5 

7 

Ekstensyvios 
rekreacijos zona 

Teritorijos skirtos pasyviai 
rekreacijai: rekreaciniai miškai, 
rekreacinio naudojimo žemės 
ūkis, kitos paskirties žemėje – 
pasyviai rekreacijai skirtos 
teritorijos (turizmo – rekreacijos 
infrastruktūros objektai, viešojo 
turizmo infrastruktūra, 
maitinimo, apgyvendinimo 
paslaugų objektai ir pan.) 

  U11 

Dominuoja 
rekreaciniai 
miškai, 
rekreacinio 
naudojimo žemės 
ūkis, kitos 
paskirties žemėje 
– pasyviai 
rekreacijai skirtos 
teritorijos 

Gyvenamojoje 
teritorijoje: 

≤ 10 m   

Saugojimas 

  

≤ 0,4 p. 11-15, 
Negyvenamojoje 

teritorijoje: 
nauja plėtra 

≤ 0,8 p. 2 
  p. 4 
  

p. 5 

 
 
Pastabos: 
1. Visose funkcinėse zonose galimi inžinerinės infrastruktūros koridorių, bendro naudojimo erdvių, atskirųjų želdynų teritorijos naudojimo tipai, taip pat ir kiti teritorijos naudojimo tipai, jeigu juose nustatyta veikla 
nesukelia neigiamo poveikio dominuojančiam teritorijos naudojimo tipui. 
2. BP keitimo brėžiniai parengti mastelyje M 1:50 000 ir į tikslesnį mastelį netransformuojami. Brėžiniuose pažymėtos apibendrintos teritorijos, nesusietos su konkrečiomis sklypų ribomis. Esamos užstatytos teritorijos, 
Šilutės miesto, miestelių ir kaimų plėtros teritorijos (plėtros prioritetai – I etapas ir II etapas), taip pat pramonės kompleksų, rekreacijos plėtros teritorijos, susisiekimo, inžinerinės bei kitos infrastruktūros komunikacijų 
koridorių bei objektų teritorijos turi būti tikslinamos vietovės lygmens TPD. 
3. Teritorijos naudojimo privalomieji reikalavimai konkretizuojami vietovės lygmens kompleksinio teritorijų planavimo dokumentuose (bendruosiuose planuose ir detaliuosiuose planuose). 
4. Teritorijos naudojimo privalomieji reikalavimai galioja teritorijoms, kurioms nėra parengtų vietovės lygmens kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų (bendrųjų planų ir/ar detaliųjų planų). 
5. BP sprendiniai nepanaikina galiojančių specialiųjų ir detaliųjų planų sprendinių. Rengiant naujus TPD, privaloma vadovautis BP sprendiniais. 
6. Urbanizuojamų teritorijų II etapas skirtas po prioritetinės plėtros teritorijos įsisavinimo (I etapas). Esant būtinybei, atsiradus potencialioms vystymo galimybėms, II etapo plėtros teritorijos (ar jų dalis) gali būti 
įsisavinamos ir anksčiau, jeigu šiose teritorijose bus nuosekliai, nenutrūkstamai (su visa infrastruktūra) įsisavinamos naujos statybos teritorijos. 
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7. Rajono savivaldybės teritorijoje gali būti planuojami ir statomi kiti socialinės, inžinerinės, susisiekimo infrastruktūros objektai, kuriantys nesuformuotą viešam interesui naudingą socialinės, inžinerinės, susisiekimo 
infrastruktūros tinklą (nors jie ir nėra pažymėti brėžiniuose), įvertinus galimą poveikį gamtinės aplinkos kokybei, kraštovaizdžio struktūrai, ekologinei pusiausvyrai, jeigu tai neprieštarauja galiojantiems teisės aktams. Tai 
gali būti atliekama neinicijuojant BP keitimo procedūros. 
8. Šilutės miesto aplinkos (Šilutė-Pagryniai-Traksėdžiai) bei Degučių, Grabupių, Inkaklių, Juknaičių, Katyčių, Kintų, Macikų, Pašyšių, Rusnės, Saugų, Švėkšnos, Usėnų, Vainuto, Vilkyčių ir Žemaičių Naumiesčio 
gyvenviečių detalesni susisiekimo komunikacijų ir inžinerinės infrastruktūros plėtros sprendiniai numatyti minėtų gyvenviečių Susisiekimo komunikacijų ir inžinerinės infrastruktūros plėtros specialiuosiuose planuose. 
9. Neurbanizuotose ir neurbanizuojamose teritorijose neplanuojamas naujų urbanistinių vienetų (gyvenamųjų kvartalų) kūrimas. Nauja statyba galima įstatymais nustatyta tvarka: tik esamose namų valdose; konversijos iš 
taršios veiklos srities į netaršią atveju (nesukeliant naujų neigiamų pasekmių gyvenimo ir aplinkos kokybei); esamose ūkininkų sodybose ir parenkant naują ūkininkų sodybų vietą. 
10. Vienbučių ir dvibučių, vienbučių blokuotų gyvenamųjų pastatų teritorijų sklypuose  didžiausias leistinas užstatymo tankis priklauso nuo sklypo dydžio – maksimalų sklypo užstatymo tankį reglamentuoja STR 
2.02.09:2005 ,,Vienbučiai ir dvibučiai gyvenamieji pastatai‘‘ 9 priedas. 
11. Nemuno deltos regioninio parko teritorijoje galioja Nemuno deltos regioninio parko ir jo zonų ribų planas (patvirtintas LR Vyriausybės 2014-01-29 nutarimu Nr. 85) ir Nemuno deltos regioninio parko tvarkymo planas 
(patvirtintas LR aplinkos ministro 2014-02-25 įsakymu Nr. D1-180). Šilutės rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano keitimo sprendiniai galioja Nemuno deltos regioninio parko teritorijoje tiek, kiek neprieštarauja 
Nemuno deltos regioninio parko tvarkymo planui ir apsaugos reglamentui (Nemuno deltos regioninio parko teritorijos tvarkymo reglamentai yra nustatyti Nemuno deltos regioninio parko tvarkymo plane). 
12. Šilutės rajono savivaldybės teritorijoje esančiose saugomose teritorijose BP keitimo sprendiniai galioja tiek, kiek neprieštarauja veiklą saugomose teritorijose reglamentuojantiems dokumentams. 
13. Saugomų teritorijų ribos, plotas, tvarkymo režimas, funkcinių zonų bei buferinės apsaugos zonų ribos tikslinami šių teritorijų specialiaisiais planais įstatymų numatyta tvarka. Tai gali būti atliekama neinicijuojant BP 
keitimo procedūros. 
14. Kultūros vertybių registre registruotose kultūros vertybėse, jų teritorijose ir apsaugos zonose veikla reglamentuojama LR Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo, poįstatyminių teisės aktų, apsaugos 
reglamentų ir paveldosaugos specialiųjų planų nustatyta tvarka. 
15. Urbanizuotose ir urbanizuojamose (I ir II etapo) teritorijose, kurios patenka į sniego tirpsmo ir liūčių potvynių teritorijas (patvirtintas LR aplinkos ministro 2014-08-06 įsakymu Nr. D1-655) statyba galima parengus naują 
vietovės lygmens kompleksinio teritorijų planavimo dokumentą ir įvertinus užstatymo galimybes. 
16. Vadovaujantis Miškų įstatymo 11 straipsniu miško žemės pavertimas kitomis naudmenomis galimas tik šio straipsnio 1 dalyje nustatytais išimtinais atvejais. Miško žemės pavertimas kitomis naudmenomis vykdomas 
vadovaujantis Miškų įstatymo nuostatomis ir Miško žemės pavertimo kitomis naudmenomis ir kompensavimo už miško žemės pavertimą kitomis naudmenomis tvarkos aprašu, patvirtintu LRV 2011-09-28 nutarimu Nr. 
1131. 
17. Rengiant vietovės lygmens kompleksinio teritorijų planavimo dokumentus (bendruosius planus ir detaliuosius planus) želdynų plotai nustatomi laikantis LR želdynų įstatymu ir Atskirųjų rekreacinės paskirties želdynų 
plotų normomis ir Priklausomųjų želdynų normų (plotų) nustatymo tvarkos aprašu, patvirtintu LR aplinkos ministro 2007-12-21 įsakymu Nr. D1-694 „Dėl atskirųjų rekreacinės paskirties želdynų plotų normų ir 
priklausomųjų želdynų normų (plotų) nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo“, vadovautis Gamtinio karkaso nuostatų reikalavimais, patvirtintais LR aplinkos ministro 2007-02-14 įsakymu Nr. D1-96 „Dėl gamtinio karkaso 
nuostatų patvirtinimo“, vadovautis Paviršinių vandens telkinių apsaugos zonų ir pakrančių apsaugos juostų nustatymo tvarkos aprašu, patvirtintu LR aplinkos ministro 2001-11-07 įsakymu Nr. 540 „Dėl paviršinių vandens 
telkinių apsaugos zonų ir pakrančių apsaugos juostų nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ bei Specialiosiomis žemės ir miško naudojimo sąlygomis, patvirtintomis LRV 1992 m. gegužės 12 d. nutarimu Nr. 343 „Dėl 
Specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų patvirtinimo“. 
18. Kuršių marių kranto apsaugos juostos ribose vadovautis Jūros krantų apsaugos ir naudojimo nuostatais, patvirtintais LR aplinkos ministro 2000-02-24 įsakymu Nr. 73 „Dėl jūros krantų apsaugos ir naudojimo nuostatų 
patvirtinimo“. 
19. Naujai statomų statinių, kurie patenka į Šilutės aerodromo apsaugos zoną, projektus būtina derinti su Lietuvos kariuomenės vadu ir Civilinės aviacijos administracija, atsižvelgus  į Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų V 
skyriaus ,,Aerodromo apsaugos zonos ir aerodromo sanitarinė apsaugos zona‘‘ 161  punkto reikalavimus. 

20. Prie valstybinės reikšmės kelių inžinerinius tinklus, pėsčiųjų ir dviračių takus neplanuoti valstybinės reikšmės kelių juostų ribose, statinius neplanuoti valstybinės reikšmės kelių apsaugos zonose. Įvažiavimui į žemės 
sklypus, esančius prie valstybinių kelių, planuoti jungiamuosius kelius lygiagrečiai su pagrindiniu keliu nuo teisėtai įrengtų esamų artimiausių nuovažų. 
 
21. Rengiant žemesnio lygmens teritorijų planavimo dokumentus, įvertinti vidaus vandenų transporto objektų naudojimo sąlygas, planuoti vidaus vandenų transporto ir jo infrastruktūros plėtrą, numatyti esamų prieplaukų, 
krantinių rekonstravimą, naujų prieplaukų steigimą, jų infrastruktūros pritaikymą laivybos reikmėms. 
22. Rengiantis statyti pastatus, įrenginius ar kitus objektus 200 metrų ir mažesniu atstumu nuo magistralinio dujotiekio trasos, priešprojektinius pasiūlymus ir projektinę dokumentaciją būtina suderinti su magistralinį 
dujotiekį eksploatuojančia įmone. Magistralinio dujotiekio vietovės klasės teritorijoje yra ribojamas užstatymo pastatais tankis ir (arba) pastatų aukštų skaičius. Didžiausias leistinas pastatų, skirtų žmonėms būti, skaičius 
magistralinio dujotiekio antros vietovės klasės vienete yra ne daugiau kaip 46 pastatai, didžiausias leistinas pastatų aukštų skaičius – ne daugiau kaip 3. Magistralinio dujotiekio trečios vietovės klasės vieneto teritorijoje yra 
ribojamas pastatų aukštų skaičius – ne daugiau kaip 3 aukštai. 
23. Rengiant teritorijų, esančių pasienio ruože, žemesnio lygmens teritorijų planavimo dokumentus, vadovautis Valstybės sienos ir jos apsaugos įstatymu.  
24. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Seimo 2000 m. spalio 17 d. patvirtinto „Aviacijos įstatymo“ Nr. VIII-2066 10 straipsnio nuostatomis. Statinių ir įrenginių, kurių aukštis virš žemės paviršiaus yra 100 m ir daugiau, 
statyba, rekonstravimas ar įrengimas, išskyrus aerodromo apsaugos ir sanitarines apsaugos zonas, Vyriausybės nustatyta tvarka turi būti suderinti su Civilinės aviacijos administracija ir kariuomenės vadu, o pasienio ruože 
statinių ir įrenginių, kurių aukštis virš žemės paviršiaus yra 30 m ir daugiau, – ir su Valstybės sienos apsaugos tarnyba prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos. 
25. Vadovautis Specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1992 m. gegužės 12 d. nutarimu Nr. 343 „Dėl Specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų patvirtinimo, LV 
skyriaus „Radiolokatoriaus apsaugos zonos“ nuostatomis ir derinti jose nurodytas savybes atitinkančių statinių ir įrenginių statybą su Lietuvos kariuomenės vadu ar krašto apsaugos ministro įgaliotu asmeniu. Neplanuoti 
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veiklos ir statinių ar įrenginių, galinčių kelti elektromagnetinius trukdžius ir trukdyti Lietuvos kariuomenės Karinių oro pajėgų Oro erdvės stebėjimo ir kontrolės valdybos radiolokaciniuose postuose esančių radiolokatorių 
darbui. 
26. Vadovautis Specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1992 m. gegužės 12 d. nutarimu Nr. 343 „Dėl Specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų patvirtinimo, LVI 
skyriaus „Krašto apsaugos objektų įtakos zonos“ 223 punkto nuostatomis. 
27. Žemės gelmių išteklių telkinių, kurie bus užregistruoti po BP patvirtinimo ir  nenurodyti BP, žemės gelmių naudojimo planai neurbanizuotose ir neurbanizuojamose teritorijose teisės aktų nustatyta tvarka gali būti 
rengiami ir jais pagrindinė žemės naudojimo paskirtis gali būti keičiama, jeigu teritorijų planavimo dokumentuose ar žemės valdos projektuose šiose teritorijose nesuplanuota inžinerinė infrastruktūra ir (ar) jos plėtra. 
28. Aukštybinių pastatų ir vėjo jėgainių statyba bei rekonstrukcija Šilutės r. sav. teritorijoje galima laikantis Lietuvos Respublikos Lietuvos kariuomenės vado 2016 m. vasario  d. įsakymu Nr. V-217 ,, Dėl Lietuvos 
Respublikos teritorijos, kurioje gali būti ribojami vėjų elektrinių (aukštų statinių) projektavimo ir statybos darbai, žemėlapio patvirtinimo“ patvirtintame žemėlapyje nurodytų apribojimų. Lietuvos Respublikos Lietuvos 
kariuomenės vadui pakeitus (sumažimus ar padidinus) žemėlapyje nustatytus apribojimus, šie apribojimai visoje savivaldybės teritorijoje aukštybinių pastatų ir vėjo jėgainių statybai ir rekonstrukcijai taikomi nekeičiant 
bendrojo plano sprendinių.  
 
Santrumpos: TPD – teritorijų planavimo dokumentas 
 BP – bendrasis planas 
 SP – specialusis planas 

Šilutės miesto BP – „Šilutės rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendinių detalizacija. Sprendiniai Šilutės miestui“ (patvirtinta 2010-11-25 Šilutės rajono savivaldybės sprendimu Nr. T1-1586). 
Teritorijoms taikomas reglamentavimas esamose Šilutės miesto administracinėse ribose. 
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3.6. VĖJO JĖGAINI Ų PLĖTROS GALIMYB ĖS 
 

Vienas iš BP keitimo uždavinių – numatyti naujas vėjo jėgainių teritorijas potencialių 
vėjo jėgainių statybai. Šilutės rajonas patenka į 5-6,5 m/s vėjo greičių 10 m aukštyje zoną 
(šiaurės vakarų rajono dalis – 6,5 m/s, pietinė rajono dalis – 6 m/s, likusi teritorija - 5 m/s), 
žr. 3.6.1 pav. Dėl palankių vėjo greičių atsinaujinančios energetikos aspektas ypač aktualus 
plėtojant vėjo energetikos infrastruktūrą šiame šalies regione. 

 
3.6.1 pav. Vidutiniai vėjo greičiai Lietuvoje, 10 m aukštyje 
Šaltinis: http://ntechnologijos.lt/lietuvos_vejo_zemelapis.html 

 
BP-2010 sprendiniuose grafiškai išskirtos potencialių vėjo jėgainių teritorijos, kurių 

didžioji dalis koncentruojasi savivaldybės pietinėje dalyje (žr. 3.6.2 pav.). Įgyvendinant 
BP-2010 išskirtose teritorijose yra parengtų ir patvirtintų teritorijų detaliųjų planų, 
kuriuose suformuoti žemės sklypai vėjo jėgainių statybai. 
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3.6.2 pav. BP-2010 sprendiniuose numatytos potencialių vėjo jėgainių teritorijos. BP-2010 
„Žemės naudojimo ir apsaugos reglamentų brėžinio“ fragmentas (UAB „Statybos 
strategija“, 2010) – raudonu punktyru pažymėti BP-2010 sprendiniai 
 

BP-2017 nekonkretizuojamos teritorijos, kuriose galėtų būti įrengiami vėjo jėgainių 
„parkai“. BP-2017 pasiūlytas principas, pagal kurį būtų galima toliau nagrinėti galimybę 
įsteigti vėjo jėgainių parkus – išskirtos teritorijos, kurios būtų nagrinėjamos galimiems vėjo 
jėgainių parkams (žr. 3.6.3 pav. ir BP Pagrindinį (Žemės naudojimo ir apsaugos 
reglamentų) brėžinį). Teritorijų atranka galimiems vėjo jėgainių parkams buvo vykdoma 
atmetimo principu nustatant teritorijas, kuriose vėjo jėgainių parkų planavimas ribojamas: 

 Saugomos teritorijos (parkai, draustiniai, rezervatai) ir 2 km buferinės 
apsaugos zonos*; 

 NATURA 2000  buveinių apsaugai svarbios teritorijos; 
 NATURA 2000 paukščių apsaugai svarbios teritorijos ir 2 km buferinės 

apsaugos zonos*; 

- 2 km buferinės apsaugos zona yra rekomendacinio pobūdžio (Valstybinės saugomų 
teritorijų tarnybos rekomenduojamas atstumas). Vėjo jėgainių atsiradimas šiose zonose gali 
būti nagrinėjamas atlikus privalomas ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo 
procedūras, ypač atkreipiant dėmesį į poveikio paukščių sankaupos, migracinių srautų 
koridoriams ir susiliejimo vietoms vertinimą bei gavus Valstybinės saugomų teritorijų 
tarnybos sutikimą - kadangi visa Šilutės rajono savivaldybės teritorija yra svarbi paukščių 
migracijai, todėl turi būti atsakingai vykdomas vietų vėjo jėgainėms parinkimas, BP-2017 
pateikiamos tik preliminarios vėjo jėgainių parkų teritorijos, kurios turi būti tikslinamos 
atsižvelgiant į paukščių migracijos srautus ir jų sankaupos vietas. 
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 Didelės tikimybės sniego tirpsmo ir liūčių potvynių teritorija (10 %) ir 2 km 
buferinės apsaugos zonos; 

Didelės tikimybės (10%) sniego tirpsmo ir liūčių potvynių teritorija, kai remiantis 
hidrologiniais skaičiavimais tokių pačių charakteristikų potvyniai gali pasikartoti vieną 
kartą per 10 metų (LR aplinkos ministro 2014-08-06 įsakymas Nr. D1-655 „Dėl potvynių 
grėsmės ir potvynių rizikos žemėlapių Nemuno, Ventos, Lielupės ir Dauguvos upių 
baseinų rajonuose patvirtinimo“). Užliejamos teritorijos yra svarbios retų ir saugomų 
paukščių rūšių migracinių srautų susiliejimo ir sankaupos vietos, todėl vėjo jėgainių parkai 
turi būti planuojami mažiausiai 2 km atstumu nuo šių teritorijų. 

 Vertingiausios estetiniu požiūriu kraštovaizdžio vizualinės struktūros; 
Vertingiausios estetiniu požiūriu kraštovaizdžio vizualinės struktūros yra išskiriamos 
vadovaujantis Lietuvos Respublikos kraštovaizdžio erdvinės struktūros įvairovės ir jos tipų 
identifikavimo studija  (VU GMF, 2006).  Vėjo jėgainių parkų planavimas 
nerekomenduojamas vertingiausiuose estetiniu požiūriu Lietuvos kraštovaizdžio vizualinės 
struktūros tipuose V3H3, V2H3, V3H2, V2H2, V3H1, V1H3, kurių vizualinis 
dominantiškumas yra a, b, c. Iš paminėtų vizualinės struktūros tipų, Šilutės rajono 
savivaldybės teritorijoje yra išskirtas tipas V1H3, kurio vizualinis dominantiškumas yra a 
ir d (kitų tipų nėra išskirta). Vertingiausių estetiniu požiūriu Lietuvos kraštovaizdžio 
vizualinės struktūros tipų, patenkančių į Šilutės rajono savivaldybės teritoriją lokalizacija 
pateikiama brėžinyje ,,Šilutės rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano keitimas. 
Sprendiniai. Gamtinio karkaso brėžinys“. 

 Miškai, sodai, pelkės, paviršiniai vandenys; 
 Aerouosto apsaugos zona; 
 Detaliai ir parengtiniai išžvalgyti kietųjų naudingųjų iškasenų telkiniai ir 

prognoziniai plotai; 
 Urbanizuotos, numatomos urbanizuoti teritorijos ir 500 m buferinės zonos 

aplink jas; 
 Rekreacinės teritorijos ir 500 m buferinės zonos aplink jas; 
 Elektros perdavimo linijos ir 150 m buferinės zonos aplink jas; 
 Magistralinis dujotiekis ir 150 m buferin ė zona aplink jį; 
 Radiolokatorius ir 500 m buferinė zona aplink jį; 

Vėjo jėgainių statybą įtakoja dar vienas veiksnys – vėjo jėgainių (elektrinių) (aukštų 
statinių) projektavimo ir statybos ribojimas dėl neigiamo vėjo elektrinių poveikio Lietuvos 
Respublikos oro erdvės stebėjimui, vykdomam panaudojant Lietuvos kariuomenės 
patikėjimo teise valdomus radiolokatorius Juodkrantėje ir Degučiuose, taip pat naujai 
planuojamus statyti radiolokatorius Lietuvos – Kaliningrado pasienyje. 3.6.3 pav. (ir BP 
Pagrindiniame brėžinyje) pažymėta radiolokatoriaus Degučiuose vieta ir radiolokatoriaus 
specialioji apsaugos zona (pagal Specialiąsias žemės ir miško naudojimo sąlygas – 15 km 
spindulio teritorija nuo karinio radiolokatoriaus), kurioje statinių ir įrenginių, kurių aukštis 
virš žemės paviršiaus yra 50 metrų ir daugiau (pasienio ruože – 30 metrų ir daugiau), 
statyba ir rekonstravimas ar įrengimas turi būti LRV nustatyta tvarka suderinti su 
kariuomenės vadu. 

 smulkesni infrastruktūros objektai bei jų apsaugos zonos (keliai, 
geležinkeliai, vandenvietės, nuotekų valyklos ir t.t.) vertinamos nebuvo; 
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 teisinis kriterijus - Lietuvos Respublikos Lietuvos kariuomenės vado 2016 
m. vasario  d. įsakymas Nr. V-217 ,, Dėl Lietuvos Respublikos teritorijos, 
kurioje gali būti ribojami v ėjų elektrinių (aukštų statinių) projektavimo ir 
statybos darbai, žemėlapio patvirtinimo‘‘. 

Visa Šilutės rajono savivaldybės teritorija patenka į Lietuvos Respublikos teritorijų, 
kuriose gali būti ribojami vėjo elektrinių (aukštų statinių) projektavimo ir statybos darbai, 
žemėlapį, patvirtintą Lietuvos kariuomenės vado 2016-02-15 įsakymu Nr. V-217. 

 
Teritorijų atranka galimiems vėjo jėgainių parkams buvo vykdoma atmetimo 

principu nustatant teritorijas, kuriose vėjo jėgainių parkų planavimas draudžiamas: 

 Kult ūros paveldo objektų teritorijos ir j ų apsaugos zonos; 
 Gamtos paveldo objektai ir jų apsaugos zonos. 
 
Vadovaujantis išdėstytu teritorijų galimiems vėjo jėgainių parkams lokalizacija buvo 

teikiama BP koncepcijos rengimo stadijoje (koncepcija patvirtinta 2015 m. spalio 29 d. 
Šilutės rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T1-122), o galimas poveikis 
išnagrinėtas atlikus Strateginio pasekmių aplinkai vertinimo procedūras.  (vadovaujantis 
Planų ir programų strateginio pasekmių aplinkai vertinimo tvarkos aprašo, patvirtinto LRV 
2004 m. rugpjūčio 18 d. nutarimu Nr. 967 „Dėl Planų ir programų strateginio pasekmių 
aplinkai vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ nuostatomis).  

Sprendiniuose galimų vėjo jėgainių parkų apibendrintos teritorijos išskirtos BP-2017 
grafinėje dalyje (žr. Susisiekimo ir inžinerinės infrastruktūros brėžinį). 
          Vadovaujantis išdėstytu parengta teritorijų, kuriose vėjo jėgainių parkų planavimas 
ribojamas, schema M 1:75000, ir nustatytos teritorijos, kuriose vėjo jėgainių parkų 
planavimas ribojamas ir konkretizuotos Šilutės rajono savivaldybės teritorijos, kuriose gali 
būti nagrinėjama galima teritorijos vėjo jėgainių statyba įvykdžius sekančias sąlygas: 

 Aukštybinių pastatų ir vėjo jėgainių statyba bei rekonstrukcija Šilutės r. sav. 
teritorijoje galima laikantis Lietuvos Respublikos Lietuvos kariuomenės vado 2016 m. 
vasario  d. įsakymu Nr. V-217 ,,Dėl Lietuvos Respublikos teritorijos, kurioje gali būti 
ribojami vėjų elektrinių (aukštų statinių) projektavimo ir statybos darbai, žemėlapio 
patvirtinimo“ patvirtintame žemėlapyje nurodytų apribojimų. Lietuvos Respublikos 
Lietuvos kariuomenės vadui pakeitus (sumažimus ar padidinus) žemėlapyje nustatytus 
apribojimus, šie apribojimai visoje savivaldybės teritorijoje aukštybinių pastatų ir vėjo 
jėgainių statybai ir rekonstrukcijai taikomi nekeičiant bendrojo plano sprendinių.  

 Šilutės rajono savivaldybės teritorijoje rekomenduojama nagrinėti vėjo 
jėgainės statybos galimybę teritorijose, kurios yra rekomendacinio pobūdžio 2 km 
buferinės apsaugos zonoje nuo saugomų teritorijų, NATURA 2000 paukščių apsaugai 
svarbių teritorijų bei didelės tikimybės sniego tirpsmo ir liūčių potvynių teritorijų (10%) ir 
atlikus privalomas planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo procedūras bei 
gavus Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie Lietuvos Respublikos aplinkos 
ministerijos sutikimą. 

 
Vėjo jėgainių statybos teritorijos turi būti numatomos taip, kad neužstotų tiesioginio 

matomumo bei nesudarytų kliūčių nuo valstybės sienos apsaugos objektų (sienos stebėjimo 
bokštų) stebėti valstybės sieną ir Nemuno pakrantę. 
Šilutės rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano keitimo sprendinių grafinėje dalyje 
nėra žymimos teritorijos, kurioms Šilutės rajono savivaldybės taryba yra patvirtinusi 
detaliuosius planus, pagal kuriuos galima vėjo jėgainių statyba, visi patvirtintų detaliųjų 
planų sprendiniai yra šio BP-2017 sprendinių dalis. 
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Įgyvendinant BP-2017 sprendinius siūloma vadovautis vėjo jėgainių vizualinio 
poveikio vertinimo metodika, kuri pateikta J.Abromo daktaro disertacijoje „Vėjo elektrinių 
vizualinio poveikio kraštovaizdžiui vertinimas“. Tinkamas vėjo jėgainių išdėstymas keičia, 
bet nedarko vietovės kraštovaizdžio. Tinkamas statinių spalvų parinkimas sudaro į akį 
nekrintantį, natūralios gamtos ir bokštinių statinių derinį, taip esamas kraštovaizdis įgyja 
naują išraišką. Tačiau aukštas (70-120 m) bokštas su vėjaračiu tampa kraštovaizdžio 
dominante. Todėl planuojant jėgaines, turi būti atsižvelgiama į galimą vizualinę „taršą“. 
Tokiais vizualinės taršos objektais jėgainės gali tapti dominantėmis vertingų savybių 
turinčiame kraštovaizdyje. Dominavimo lygmuo priklauso nuo planuojamų jėgainių 
aukščio, atstumo iki jų, reljefo ypatumų, želdinių bei kitų statinių gausos planuojamoje 
teritorijoje. Įvertinant minėtus kriterijus skiriamos sekančios keturios zonos: dominavimo, 
dalinio dominavimo, akcentų ir subdominančių bei nutolusių kraštovaizdžio elementų 
(foninių elementų) zonos.  

 
3.6.1 lentelė. Vėjo jėgainių vizualinio poveikio zonos 
Atstumas iki 
vėjo 
jėgainių 
parko (km) 

Vizualinio poveikio pobūdis 

1 2 
0-1 Dominavimo zona 

Vėjo jėgainės dominuoja dėl didelio mastelio, menčių judėjimo, artumo ir 
jėgainių skaičiaus. Iš esmės keičia artimiausios aplinkos vaizdą. Vėjaračio 
judėjimas yra aiškus. 

1-3 Dalinio dominavimo zona 
Vėjo jėgainės dalinai dominuoja kraštovaizdyje. Dominavimo stiprumas 
priklauso nuo vėjo jėgainių artumo, vizualinių parametrų. Jėgainės atrodo didelio 
mastelio ir yra reikšmingas kraštovaizdžio elementas, tačiau nebūtinai dominuoja 
stebėjimo lauke. Menčių judėjimas aiškiai suprantamas ir atkreipia dėmesį. 

3-7 Akcentų zona  
Tampa kraštovaizdžio akcentais. Pastebimas tik esant geram matomumui 
Vėjo jėgainės yra aiškiai matomos, bet nebėra vizualiai nepageidaujamos. Vėjo 
jėgainių parkas yra pastebimas kaip kraštovaizdžio elementas. Judėjimas 
pastebimas esant geram matomumui. Jėgainės atrodo nedidelės bendrame  
 
matymo lauke. Kai kurie (dėl jėgainių) atsiradę kraštovaizdžio pasikeitimai yra 
tinkami. Stebėjimą labai įtakoja oro sąlygos. Tai jau nebegali būti vertinama kaip 
vizualinė tarša. 

Daugiau nei 
7 

Subdominančių bei nutolusių kraštovaizdžio elementų (foninių elementų) zona  
Objektas matomas prie tinkamų oro sąlygų, bet kraštovaizdžio fone tampa 
beasmenis. 
Jėgainės tampa mažai reikšmingomis, smulkios formos. Menčių judėjimas 
pastebimas tik esant geram matomumui. Bendras jėgainių poveikis 
kraštovaizdžiui labai mažas. 
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3.7. ŽEMĖS GELMIŲ IŠTEKLIAI 
 

Vadovaujantis Žemės gelmių registro duomenimis apie kietųjų naudingųjų iškasenų 
telkinių išdėstymą ir jų išžvalgymo laipsnį bei požeminio vandens telkinių ir jų apsaugos 
zonų išsidėstymą BP-2017 sprendiniuose pažymėti žemės gelmių išteklių telkiniai, 
išskaidant juos pagal išžvalgymo laipsnį (detaliai išžvalgyti, parengtinai išžvalgyti ar 
prognoziniai telkiniai, naudingųjų iškasenų rūšį ir pan. (žr. Pagrindinį ir Gamtinio karkaso 
brėžinius) bei gėlo požeminio vandenvietės ir jų apsaugos zonos (žr. Inžinerinės 
infrastruktūros brėžinį). 

Žemės gelmių išteklių telkinių teritorijoms yra taikomi Specialiųjų žemės ir miško 
naudojimo sąlygų, patvirtintų LRV 1992-05-12 nutarimu Nr. 343, reikalavimai. Pagal 
Specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų „XXIII. Naudingųjų iškasenų telkiniai“: 101. 
Išžvalgytuose naudingųjų iškasenų telkiniuose, kurių ištekliai patvirtinti, ir prie jų 
esančiuose perspektyviuose naudingųjų iškasenų plotuose žemės savininkui, naudotojui 
draudžiama: 101.1. statyti gyvenamuosius namus, gamybinius statinius, įrenginius“. Nuo 
2011 m. balandžio 17 d. (2011 m. balandžio 12 d. LR Sveikatos apsaugos ministro 
įsakymas Nr. V-360) kasybos pramonės ir karjerų eksploatavimo veiklai nebetaikoma 
sanitarinės apsaugos zona, todėl galimas neigiamas poveikis aplinkai turi būti nustatomas 
rengiant šių objektų teritorijų planavimo ir projektavimo dokumentus. 

Pažeista žeme laikomi eksploatuojamų ir išeksploatuotų žemės gelmių išteklių 
(naudingųjų iškasenų), karjerų, durpynų plotai, jei jie nerekultivuoti teisės aktų nustatyta 
tvarka, išskyrus nenumatytus rekultivuoti plotus. 
          Karjerai ir durpynai, išnaudojus juose visus žemės gelmių išteklius, turi būti 
rekultivuojami, pagal galimybes atkuriant buvusias ekosistemas, o pažeistų plotų neturi 
būti daugiau  negu turėtų būti pagal gavybos apimtis ir technologiją.  Pagrindinės pažeistos 
žemės rekultivavimo ir tikslinio panaudojimo kryptys yra šios: miškų įveisimas; uoginių, 
vaistinių, techninių ir kitų naudingųjų augalų auginimas; vandens telkinių įrengimas; 
žemės ūkio naudmenos; statybos ir rekreacijos plotai; plotai natūralioms ekosistemoms bei 
biologinei įvairovei atsikurti ir jau atsikūrusiai biologinei įvairovei išsaugoti. Kiekvienu 
konkrečiu atveju kasybos plotų žemės rekultivavimo ir tikslinio panaudojimo kryptį 
apibūdina BP-2017 nustatytas funkcinis zonavimas ir teritorijos naudojimo privalomieji 
reikalavimai.  

Žemės gelmių išteklių telkinių, kurie bus užregistruoti po BP-2017 patvirtinimo ir  
nenurodyti BP-2017, žemės gelmių naudojimo planai neurbanizuotose ir 
neurbanizuojamose teritorijose teisės aktų nustatyta tvarka gali būti rengiami ir jais 
pagrindinė žemės naudojimo paskirtis gali būti keičiama, jeigu teritorijų planavimo 
dokumentuose ar žemės valdos projektuose šiose teritorijose nesuplanuota inžinerinė 
infrastruktūra ir (ar) jos plėtra. 

Urbanizuojamos daugiafunkcinės teritorijos dalies, patenkančios į Juknaičių II 
smėlio telkinio detaliai ir parengtinai išžvalgytų išteklių plotą, sprendiniai galės būti 
įgyvendinti tik po to, kai bus išeksploatuoti minėto telkinio ar jo dalies ištekliai.  
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4. GAMTINIO KARKASO FORMAVIMAS 
4.1. BENDROSIOS  GAMTINIO KARKASO FORMAVIMO NUOSTATOS 

 
Gamtinio karkaso teritorijos yra itin svarbus racionalios kraštotvarkos ir 

kraštovaizdžio apsaugos instrumentas, juridiškai įteisintas Aplinkos apsaugos ir Saugomų 
teritorijų įstatymuose. Tai bendra kraštotvarkos ekologinio kompensavimo zonų sistema, 
jungianti visas gamtinio pobūdžio saugomas ir kitas ekologiškai svarbias bei natūralias 
teritorijas, garantuojančias ekologinį kraštovaizdžio stabilumą. 
 

Gamtinio karkaso nustatymo tikslus, sudėtį, pagrindinius veiklos apribojimus ir 
leistinas veiklos rūšis gamtinio karkaso teritorijose nustato Lietuvos Respublikos saugomų 
teritorijų įstatymas. 
 

Gamtinio karkaso paskirtis: 
 

1. Sukurti vientisą gamtinio ekologinio kompensavimo teritorijų tinklą, užtikrinantį 
kraštovaizdžio geoekologinę pusiausvyrą ir gamtinius ryšius tarp saugomų 
teritorijų, sudaryti prielaidas biologinei įvairovei išsaugoti; 

2. Sujungti didžiausią ekologinę svarbą turinčias buveines, jų aplinką bei gyvūnų ir 
augalų migracijai reikalingas teritorijas; 

3. Saugoti gamtinį kraštovaizdį ir gamtinius rekreacinius išteklius; 
4. Didinti šalies miškingumą; 
5. Optimizuoti kraštovaizdžio urbanizacijos bei technogenizacijos ir žemės ūkio 

plėtrą. 
 
Gamtinį karkasą sudaro: 

 
1. Geoekologinės takoskyros – teritorijų juostos, jungiančios ypatinga ekologine 

svarba bei jautrumu pasižyminčias vietoves: upių aukštupius, vandenskyras, 
aukštumų ežerynus, kalvynus, pelkynus, priekrantes, požeminių vandenų 
intensyvaus maitinimo ir karsto paplitimo plotus. Jos skiria stambias gamtines 
geosistemas ir palaiko bendrąją gamtinio kraštovaizdžio ekologinę pusiausvyrą; 

2. Geosistemų vidinio stabilizavimo arealai ir ašys – teritorijos, galinčios pakeisti 
šoninį nuotėkį ar kitus gamtinės migracijos srautus, taip pat reikšmingos 
biologinės įvairovės požiūriu: želdinių masyvai ir grupės, natūralios pievos, 
pelkės bei kiti vertingi stambiųjų geosistemų ekotopai. Šios teritorijos 
kompensuoja neigiamą ekologinę įtaką gamtinėms geosistemoms; 

3. Migraciniai koridoriai  – slėniai, raguvynai bei dubakloniai, kitos žemesnėse 
reljefo vietose esančios teritorijos, kuriomis vyksta intensyvi medžiagų, energijos 
ir gamtinės informacijos srautų apykaita ir augalų bei gyvūnų rūšių migracija. 

 
Pagal svarbą gali būti nustatomos europinės, nacionalinės, regioninės bei vietinės 

reikšmės gamtinio karkaso dalys. Didžiausią svarbą turi ir daugiausiai dėmesio tvarkymui 
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reikalauja europinės, nacionalinės ir regioninės svarbos gamtinio karkaso struktūrinės 
dalys, kurios yra nustatomos valstybės teritorijų planavimo dokumentuose. 

Gamtinio karkaso teritorijų apsaugą, tvarkymą, naudojimą ir planavimą 
reglamentuoja Lietuvos Respublikos Aplinkos apsaugos įstatymas, Lietuvos Respublikos 
Saugomų teritorijų įstatymas, Lietuvos respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo 
apsaugos įstatymas,  Lietuvos Respublikos Miškų įstatymas, Lietuvos respublikos Žemės 
įstatymas, Lietuvos Respublikos Teritorijų planavimo įstatymas, Lietuvos Respublikos 
Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymas, Lietuvos Respublikos 
Turizmo įstatymas, Lietuvos Respublikos Želdynų įstatymas  ir kiti įstatymai, Lietuvos 
Respublikos Vyriausybės 1992 m. gegužės 12 d. nutarimu Nr. 343 patvirtintos 
Specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos, atskirų saugomų teritorijų nuostatai, 
saugomų teritorijų, jų zonų, kultūros paveldo objektų tipiniai ir (ar) individualūs apsaugos 
reglamentai, valstybinių parkų apsaugos reglamentai, apsaugos sutartys, kurios gali būti 
sudaromos dėl veiklos apribojimų saugomose teritorijose, konkrečių žemės, miško bei 
vandens telkinio naudojimo sąlygų nustatymo, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 
įsakymas ,,Dėl atskirųjų rekreacinės paskirties želdynų plotų normų ir Priklausomųjų 
želdynų normų (plotų) nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo, kiti teisės aktai ir Gamtinio 
karkaso nuostatai. 

Pagrindines režimines zonas gamtinio karkaso struktūroje sudaro jo sudėtyje 
esančios gamtinės bei kompleksinio tipo ypač saugomos teritorijos, kurioms taikomas 
konservacinių (gamtos vertybių išsaugojimo) interesų prioritetas, t.y. valstybinių gamtinių 
rezervatų, valstybinių draustinių bei valstybinių parkų tinklas. Gamtinio karkaso nuostatai 
valstybiniuose rezervatuose,  parkuose, draustiniuose, kultūros paveldo apsaugos 
teritorijose taikomi tiek, kiek jie neprieštarauja jų apsaugos ir tvarkymo režimams, 
nustatytiems kituose specialiuose teisės aktuose ir šių teritorijų specialiojo planavimo 
dokumentuose.  

Visais atvejais gamtinio karkaso teritorijose turi būti saugomas natūralus 
kraštovaizdžio pobūdis, palaikoma ir didinama gamtinė įvairovė, vykdomi ir skatinami 
rekultivacijos bei renatūralizacijos darbai, kurie užtikrintų kraštovaizdžio ekologinę 
pusiausvyrą ir ekosistemų stabilumą, atkurtų pažeistas ekosistemas. 
 
4.2. GAMTINIO KARKASO STRUKT ŪRINĖS DALYS ŠILUTĖS RAJONO 
SAVIVALDYB ĖS TERITORIJOJE 
 

Lokalizuojant gamtinio karkaso teritorijas Šilutės rajono savivaldybės teritorijoje, 
laikomasi Lietuvos Respublikos teritorijos bendrajame (generaliniame), LR Vyriausybės 
2016 m. liepos 20 d. nutarimu Nr. 769  patvirtintame Klaipėdos apskrities teritorijos  
bendrajame (generaliniame) ir Šilutės rajono savivaldybės teritorijos bendrajame  plane 
nustatyto gamtinio karkaso modelio. Šilutės rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano 
keitimo sprendiniuose patikslinta ir vietinės svarbos elementais papildyta  gamtinio 
karkaso teritorijų lokalizacija. 

Šilutės rajono savivaldybės teritorijos gamtinio karkaso teritorijų ribos tikslinamos 
bei naujos gamtinio karkaso struktūros nustatomos vadovaujantis Gamtinio karkaso 
nuostatais.  
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Šilutės rajono savivaldybės teritorijos gamtinio karkaso teritorijų ribos patikslintos 
bei naujos gamtinio karkaso struktūros nustatytos įvertinant kraštovaizdžio struktūrą ir 
pobūdį – reljefą, paviršinio  vandens telkinius, šlapynes, miškus, kitų natūralių ir pusiau 
natūralių buveinių išsidėstymą, saugomų rūšių radimvietes, kertines miško buveines, 
žemės naudmenas ir antropogenizacijos laipsnį. Gamtinio karkaso teritorijų ribų 
tikslinimui svarbiausią įtaką turėjo natūralių bei pusiau natūralių teritorijų išsidėstymas. 

Šilutės rajono savivaldybės teritorijoje išskiriamas gamtinio karkaso teritorijas, 
turinčias kompensuoti urbanistinio – ūkinio vystymo poveikį, atstovauja šios  nacionalinės, 
regioninės ir vietinės svarbos  gamtinio karkaso struktūrinės dalys: 

 
1. Geoekologinės takoskyros: 
1.1. nacionalinės svarbos: Pamario, Vakarų Lietuvos; 
1.2. regioninės svarbos: Tenenio –Šyšos; 

 
2. Migraciniai koridoriai: 
2.1. nacionalinės svarbos: Nemuno; 
2.2. regioninės svarbos: Minijos, Šyšos, Tenenio, Ašvos, Veiviržo; 
2.3. vietinės svarbos: Aisės, Balčios, Bikavos, Cigonės, Graumenos, Grumbio, 

Kamonos, Kusupio, Leitės, Melmento, Pakalnės, Sartės, Šiūšio, Šusčio, 
Švėkšnalės, Veižo, Žvelesio  ir kiti;  

 
3. Geosistemų vidinio stabilizavimo arealai: 
3.1. regioninės svarbos: Veiviržėnų; 
3.2. vietinės svarbos: Kavolių, Žemaičių Naumiesčio, Švėkšnos, Žalgirių – 

Kūlynų, Pleinės, Medžioklės-Beržtų, Juknaičių, Pašyšių ir kt. 
 

Šilutės  rajono savivaldybės teritorijos  ribose išskirtos gamtinio karkaso teritorijos 
užima 52,8% rajono teritorijos ploto.  Struktūriškai gamtinio karkaso teritorijų tarpe  
vyraujančią dalį – 48,8% sudaro geoekologinės takoskyros, migraciniams koridoriams bei 
geosistemų vidinio stabilizavimo arealams  tenka atitinkamai  19% ir 32,2%  gamtinio 
karkaso teritorijų ploto. Gamtinio karkaso teritorijų lokalizacija Šilutės rajono 
savivaldybėje pateikiama brėžinyje „Gamtinio karkaso brėžinys“, gamtinio karkaso 
teritorijų apimtis pagal struktūrines dalis – 4.2.1 lentelėje. 
 

Pastaba.  
Rengiant žemesnio lygmens teritorijų planavimo dokumentus (bendruosius ar 

detaliuosius savivaldybės dalių, miestų, miestelių, kaimų planus) Šilutės rajono 
savivaldybės teritorijos bendrojo plano keitimo sprendiniuose nustatytos gamtinio karkaso 
teritorijų ribos turi būti tikslinamos stambesniame mastelyje, lemiančiu veiksniu laikant 
natūralių ar santykinai natūralių teritorijų priskyrimą gamtiniam karkasui.   

Norint užtikrinti teritorijos gamtinio karkaso vientisumą, detalizuojant teritorijas, 
kurių  tvarkymas nustatytas kitais teritorijų planavimo dokumentais (įsigaliojusiais iki 
Šilutės rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano keitimo  patvirtinimo), 
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rekomenduojama atsižvelgti į gamtinio karkaso formavimo  sprendinius (žiūrėti brėžinį 
„Sprendiniai. Gamtinis karkasas.“).  
 
4.2.1 lentelė. Gamtinio karkaso teritorijų apimtis Šilutės rajono savivaldybėje 

Gamtinio karkaso struktūrin ės dalys Plotas, ha 
% 
gamtinio 
karkaso ploto 

% 
rajono ploto 
(168238,5 ha) 

Geoekologinės takoskyros  43388,2 48,8 25,8 
Migraciniai koridoriai 16848,5 19,0 10,0 
Geosistemų vidinio stabilizavimo arealai 28655,8 32,2 17,0 
Viso: 88892,5 100 52,8 

 
Gamtinio karkaso teritorijos, kaip Šilutės rajono savivaldybės teritorijos erdvinės 

struktūros dalis, nustato svarbiausias teritorines gamtinio kraštovaizdžio formavimo 
kryptis, būtinas bendrajai ekologinei pusiausvyrai palaikyti.  
 
4.3. GAMTINIO KARKASO SUD ĖTINI Ų DALI Ų KRAŠTOVAIZDŽIO 
FORMAVIMAS 
 

Gamtinio karkaso teritorijų  geoekologinio potencialo patikimumo, teritorinio 
susietumo užtikrinimas yra vienas iš svarbiausių kraštovaizdžio apsaugos uždavinių. 
Gamtinio karkaso teritorijų geoekologinio potencialo palaikymui reikalinga taikyti tam 
tikras kraštotvarkines priemones. Įvertinant Šilutės rajono savivaldybės teritorijoje 
lokalizuotų  gamtinio karkaso teritorijų geoekologinį potencialą – patikimas, ribotas, 
silpnas, pažeista, stipriai pažeista  teritorija, yra nustatomos sekančios  kraštovaizdžio 
natūralumo apsaugos ir formavimo tipus išreiškiančios, gamtinio karkaso teritorijų 
kraštovaizdžio formavimo kryptys: 

1. išlaikomas ir saugomas esamas natūralus kraštovaizdžio pobūdis  (T1, M1, S1);  
2. palaikomas ir stiprinamas esamas  kraštovaizdžio natūralumas (T2, M2, S2);    
3. grąžinami ir gausinami kraštovaizdžio natūralumą atkuriantys elementai (T3, M3, 

S3), tame tarpe: silpno geokologinio potencialo teritorijose (T3.1, M3.1, S3.1); 
pažeistose ir stipriai pažeistose gamtinio karkaso teritorijose (T3.2, M3.2).  

 
Išskirtų gamtinio karkaso sudėtinių dalių kraštovaizdžio formavimo krypčių teritorinis 
lokalizavimas teikiamas bendrojo plano keitimo brėžinyje „Gamtinio karkaso brėžinys“, 
apskaita pagal kraštovaizdžio formavimo kryptis 4.2.2 lentelėje. 
 
 
 
 
4.2.2 lentelė. Gamtinio karkaso sudėtinių dalių kraštovaizdžio formavimo kryptys 

 
Gamtinio karkaso sudėtini ų dalių kraštovaizdžio 
formavimo kryptys  

 
Plotas, 
ha 

% 
(gamtinio 
karkaso 
ploto 

% 
(rajono 
savivaldybės 
ploto 
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88892,5 ha) 168238,5 ha)  
1 2 3 4 

1 GEOEKOLOGINĖS TAKOSKYROS 

2 
1.Išlaikomas ir saugomas esamas natūralus 
kraštovaizdžio pobūdis (T1) 

15020,3 16,9 8,9 

3 
2. Palaikomas ir stiprinamas esamas kraštovaizdžio 
pobūdis ir natūralumas (T2) 

7996,6 9,0 4,8 

4 
3. Grąžinami ir gausinami kraštovaizdžio natūralumą 
atkuriantys elementai (T3), tame tarpe  

20371,3 22,9 12,1 

5  silpno geoekologinio potencialo teritorijose (T3.1) 19459,9 21,9 11,6 

6  pažeistose ir stipriai pažeistose teritorijose (T3.2.) 911,4 1,0 0,5 

7 Viso:  48,8 25,8 

8 MIGRACINIAI KORIDORIAI 

9 
1.Išlaikomas ir saugomas esamas natūralus 
kraštovaizdžio pobūdis (M1) 

1314,9 1,5 0,8 

10 
2. Palaikomas ir stiprinamas esamas kraštovaizdžio 
pobūdis ir natūralumas (M2) 

4078,4 4,6 2,4 

11 
3. Grąžinami ir gausinami kraštovaizdžio natūralumą 
atkuriantys elementai (M3), tame tarpe: 

11455,2 12,9 6,8 

12 
 silpno geoekologinio potencialo teritorijose 

(M3.1) 
10329,9 11,6 6,1 

13 
 pažeistose ir stipriai pažeistose teritorijose 

(M3.2.) 
1125,3 1,3 0,7 

14 Viso:  19,0 10,0 

15 GEOSISTEMŲ VIDINIO STABILIZAVIMO AREALAI 

16 
1.Išlaikomas ir saugomas esamas natūralus 
kraštovaizdžio pobūdis (S1) 

14837,2 16,7 8,8 

17 
2. Palaikomas ir stiprinamas esamas kraštovaizdžio 
pobūdis ir natūralumas (S2) 

3563,3 4,0 2,1 

18 
3. Grąžinami ir gausinami kraštovaizdžio natūralumą 
atkuriantys elementai (S3), tame tarpe: 

10255,3 11,5 6,1 

19  silpno geoekologinio potencialo teritorijose (S3.1) 10255,3 11,5 6,1 

20 Viso: 28655,8 32,2 17,0 

21 Iš viso: 88892,5 100 52,8 

 
1. Pirmoji gamtinio karkaso teritorijų kraštovaizdžio apsaugos ir formavimo kryptis - 

išlaikomas ir saugomas esamas natūralus kraštovaizdžio pobūdis (T1, M1, S1) yra  
lokalizuotas patikimo geoekologinio potencialo gamtinio karkaso teritorijose - santykinai 
didelėje rajono ribose esančių gamtinio karkaso teritorijų dalyje – 35,1% viso jų  ploto, 
tame tarpe 16,9% geoekologinių takoskyrų, 1,5% migracinių koridorių ir 16,7% vidinio 
stabilizavimo arealų ploto. Tai santykinai natūralios miškingos (80-100%) arba pelkingos 
teritorijos bei paviršinio vandens telkiniai ir jų pakrantės, kitos neurbanizuotos teritorijos, 
labai gerai atliekančios ekologinio kompensavimo funkcijas. Šios teritorijos yra rajono 
gamtinio karkaso funkcionavimo pagrindas, kurio perspektyva susijusi su racionaliu jose 
augančių želdinių – miškų ir kitų žaliųjų plotų  išsaugojimu ir tvarkymu, rekreacinio 
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naudojimo reguliavimu bei nustatyto režimo užtikrinimu šiose zonose įsteigtoms ypač 
saugomoms teritorijoms. 
 

Teritorijų ūkinio naudojimo pobūdis. Pagrindinė šių teritorijų tolimesnio naudojimo 
kryptis yra tausojantis miškų ūkis, palaipsniui pereinant nuo vyraujančių plynų, prie 
atvejinių arba grupinių kirtimų. Galimos veiklos susijusios su racionaliu šalutinių miško 
išteklių naudojimu, poilsinis turizmas. Mišku neapaugusiose teritorijos dalyse pagrindinė 
naudojimo kryptis yra tausojantis žemės ūkis. 
 

2. Antroji gamtinio karkaso teritorijų kraštovaizdžio  formavimo kryptis - 
palaikomas ir stiprinamas esamas  kraštovaizdžio pobūdis ir natūralumas  (T2, M2, S2) 
yra  lokalizuotas 17,6% gamtinio karkaso teritorijų ploto užimančioje dalyje, tame tarpe 
9% geoekologinių takoskyrų,  4,6% migracinių koridorių ir 4% vidinio stabilizavimo 
arealų ploto. Šis kraštovaizdžio formavimo  tipas yra nustatytas  riboto geoekologinio 
potencialo  gamtinio karkaso teritorijose. Tai santykinai natūralios miškingos (50-80%) 
teritorijos, stipriai ar iš dalies nusausintos pelkės ir (ar) pievos, paviršinio vandens telkinių 
ir jų pakrančių teritorijos, gerai atliekančios ekologinio kompensavimo funkcijas. Šiose 
mišrios naudmenų mozaikos teritorijose, kuriose kaitaliojasi miškų ir žemės ūkio 
naudmenos, vyrauja  smarkiai pakeistos arba pažeistos gamtinės struktūros miškai, 
gamtinio karkaso  kraštovaizdžio formavimas yra kur kas sudėtingesnis, reikalingas tiek 
esamų funkcijų subalansavimas, tiek regeneracinės priemonės ekologinėms 
kompensacinėms gamtinės struktūros galioms stiprinti, išsaugojimo nuo tolimesnio 
gamtinio kraštovaizdžio transformavimo užtikrinimas. 
 

Teritorijų ūkinio naudojimo pobūdis. Stiprinant ekologinio kompensavimo funkcijas, 
gamtinio karkaso teritorijose (išskyrus želdynus, pelkes, pievas, ganyklas ir kitas agrarines 
teritorijas, kuriose vystoma ekologinė žemdirbystė, taikomos agrarinės aplinkosaugos 
priemonės) pageidautinas apželdinimas mišku. Miškingumas turėtų būti didinamas mažiau 
našių, didelio drėgnumo (tame tarpe dėl blogai funkcionuojančių sausinimo sistemų) žemių 
sąskaita, apželdinant ar savaiminės renatūralizacijos keliu. Skatinamas ekologinės 
žemdirbystės ir agrarinės aplinkosaugos priemonių taikymas, didinama stambių dirbamų 
laukų masyvų sąskaida įveisiant apsauginių želdinių grupes ar juostas. Taikomos techninės 
priemonės, mažinančios sausinamosios melioracijos poveikį, sudarančios sąlygas 
pelkėdarai, upelių ar jų ruožų, natūralių vandentakų atsistatymui, natūraliam augalų 
bendrijų ir gyvūnų populiacijų ir jų migracijos kelių formavimui. 
 

3. Trečioji  gamtinio karkaso teritorijų kraštovaizdžio  formavimo kryptis – 
grąžinami ir gausinami kraštovaizdžio natūralumą atkuriantys elementai (T3, M3, S3)  yra  
lokalizuotas santykinai didžiausioje, net  47,3% gamtinio karkaso teritorijų ploto 
užimančioje dalyje, tame tarpe 22,9% geoekologinių takoskyrų,  12,9% migracinių 
koridorių ir 11,5% vidinio stabilizavimo arealų ploto. Šis kraštovaizdžio formavimo  tipas 
yra diferencijuojamas į kelis potipius, kurie yra išskiriami įvertinant teritorijų geoekologinį 
potencialą: silpno geoekologinio potencialo teritorijose (T3.1.; M3.1; S3.1) bei  pažeistose 
ir stipriai pažeistose teritorijose (T3.2.; M3.2). 
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Pirmojo potipio – silpno geoekologinio potencialo  (T3.1, M3.1, S3.1)  atveju tai yra 

mažai miško plotų ir pelkučių turinčios, žemės ūkio gamybai naudojamo kaimiškojo 
kraštovaizdžio (agrarinės) teritorijos, kitos sukultūrintos teritorijos su urbanistiniais 
elementais, tik patenkinamai atliekančios ekologinio kompensavimo funkcijas. Šios zonos 
susiformavo dėl technokratiško, nesubalansuoto žemės naudojimo, pažeidžiant ekologinės 
pusiausvyros sąlygas, nesilaikant racionalios gamtonaudos reikalavimų. Tai  žemės ūkio 
intensyvinimo politikos rezultatas,  palietęs apie 60% migracinių koridorių,  45% 
geoekologinių takoskyrų ir 35% geosistemų vidinio stabilizavimo arealų ploto. Šiose 
zonose gamtinio kraštovaizdžio formavimo kryptis yra regeneracinė-restauracinė, susijusi 
su sudėtingų renatūralizacinių priemonių įgyvendinimu, ekologinių nuostatų stiprinimu ir 
tausojančio šių teritorijų naudojimo vystymu. 
 

Teritorijų ūkinio naudojimo pobūdis. Stiprinant ekologinio kompensavimo funkcijas, 
šiose gamtinio karkaso teritorijose: skatinamas ekologinės žemdirbystės ir agrarinės 
aplinkosaugos priemonių taikymas; būtinas žemėnaudos sąskaidos didinimas įveisiant 
įvairaus dydžio želdinių juostas bei grupes; taikomos techninės priemonės, mažinančios 
sausinamosios melioracijos poveikį, sudarančios sąlygas pelkėdarai, upelių ar jų ruožų, 
natūralių vandentakų atsistatymui, natūraliam augalų bendrijų ir gyvūnų populiacijų ir jų 
migracijos kelių formavimui; nustatytose vietose teritorijos pritaikomos ekstensyviai 
rekreacijai;  didinamas bendras teritorijų miškingumas apželdant ir savaiminės 
renatūralizacijos keliu mažai našių ir nenaudojamų žemių sąskaita;  gyvenamosiose 
vietovėse (kitos paskirties žemė)  įveisiami atskirieji ir priklausomieji želdynai. 
 

Antrojo potipio – pažeistų ir stipriai pažeistų teritorijų  (T3.2, M3.2) atveju 
išskiriamos  teritorijos, praradusios natūralią kraštovaizdžio struktūrą ir/ arba 
vertingiausius gamtinius elementus, jų dalis ir esamos būklės nebegalinčios atlikti 
ekologinio kompensavimo funkcijų. Jos yra lokalizuotos 2,3% gamtinio karkaso teritorijų 
ploto užimančioje dalyje, tame tarpe 1,3% migracinių koridorių ir 1,0% geoekologinių 
takoskyrų ploto. Šis rodiklis yra tik orientacinis, nes bendrojo plano detalizacijos 
lygmenyje M 1:50 000 nėra galimybės pilnai identifikuoti pažeistas gamtinio karkaso 
teritorijas, todėl jų lokalizavimo ir tvarkymo klausimai  turi būti tikslinami  rengiant 
savivaldybės dalių, miestų, miestelių bei kitų gyvenamųjų vietovių teritorijų planavimo 
dokumentus. Reikia pažymėti, kad daugeliu atvejų  gamtinio karkaso teritorijų pažeidimai  
yra susiję su  teritorijų urbanizavimu, todėl planuojant užstatomų teritorijų plėtrą ir siekiant 
išvengti pažeistų gamtinio karkaso teritorijų plėtros, turi būti įvertinti gamtinio karkaso 
teritorijų apsaugos ir tvarkymo reikalavimai. Atkuriant pažeistas gamtinio karkaso 
teritorijas turi būti vykdomi vandens telkinių atkūrimo, teritorijų ir akvatorijų išvalymo nuo 
užteršimo darbai, visais atvejais tikslingas žaliųjų plotų (miškų, atskirųjų želdynų ir kitų 
želdinių) įveisimas. 
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5. KULTŪROS PAVELDAS 
Šilutės rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano nekilnojamojo kultūros paveldo 

sprendinių dalyje detalizuojamos Lietuvos Respublikos teritorijos bendrajame plane 
numatytos kultūros paveldo teritorijų saugojimo ir naudojimo sistema, pateikiamos jo 
apsaugos gairės. Dalies „Kultūros paveldas“ tikslas – užtikrinti kultūros paveldo teritorijų 
tvarkymą bendroje savivaldybės teritorijos vystymo raidoje, integruojant tuo pačiu jas į 
kultūrinio kraštovaizdžio teritorinę apsaugą. Kultūros paveldo teritorijų ir objektų apsaugos 
užtikrinimui numatomas tinkamas objektų naudojimas, kuris laiduotų nekilnojamojo 
kultūros paveldo išlikimą bei apsaugą. 

Vadovaujantis Kultūros vertybių registro duomenimis, Šilutės rajono savivaldybėje 
yra 489 kultūros paveldo objektai. Ne visi jie Kultūros vertybių sąraše yra priskirti vienam 
iš nurodytų tipų (kompleksas, į kompleksą įeinantis, vietovė ar pavienis objektas), ir iki šiol 
ne visiems objektams yra nustatytos vertingosios savybės. Konkretus sąrašas, kuriam tipui 
priskirti visi 489 objektai, neteikiamas. Kultūros vertybių registro duomenimis Šilutės 
rajono savivaldybės teritorijoje pagal rūšis yra 3 kilnojamos ir 486 nekilnojamos kultūros 
vertybės. Iš 486 nekilnojamų kultūros vertybių, priskirta šiems tipams: vietovės – 7, 
kompleksai – 47, į kompleksą įeinantys – 139, pavieniai objektai – 282. T. y. – pagal tipus 
sugrupuotos 475 vertybės (11 vertybių nepriskirta nei vienam tipui). Detalus Šilutės rajono 
savivaldybės kultūros vertybių sąrašas yra pateiktas Priede Nr. 1. Pagrindiniame  brėžinyje 
pažymėtos Kultūros vertybių registre registruotos kultūros vertybės, jų teritorijos bei 
apsaugos zonos. Kultūros vertybių registre pateiktų Nekilnojamų kultūros vertybių sąrašas 
nėra baigtinis ir nuolat pildomas.  

Šilutės rajono bendrojo plano kultūros paveldo dalis numato savivaldybės teritorijos 
nekilnojamojo kultūros paveldo tvarkybos ir naudojimo prioritetus bei priemones, 
užtikrinančias kultūros paveldo objektų išsaugojimą. Plano sprendiniai vadovaujasi 
Lietuvos nacionaline darnaus vystymosi strategija (Žin., 2003, Nr. 89-2039), kur 
nurodoma, kad Lietuvos kultūrinio savitumo išsaugojimas yra vienas iš Lietuvos darnaus 
vystymosi prioritetų.  

Šilutės rajono savivaldybės teritorijoje esančios kultūros vertybės yra sudėtinė 
sukaupto Lietuvos Respublikos nacionalinio turto dalis, todėl svarbu tinkamai naudoti 
kultūros vertybes visuomenės poreikiams,  sieti  juos  su valstybės ekonomine, socialine ir 
kultūrine plėtote. Šilutės rajono savivaldybės nekilnojamasis kultūros paveldas pasižymi 
raiškia, savita, archeologine, istorine, architektūrine, etnografine, urbanistine verte. 
Kultūrinę vertę didina glaudi sąsaja su estetine kraštovaizdžio verte. Svarbiausi kultūros 
vertybių sankaupos arealai yra rajono teritorijos pietvakarinėje ir centrinėje dalyse 
esančiuose miestuose ir miesteliuose. Kultūros vertybių ir istorinio kraštovaizdžio apsauga 
gerai užtikrinama Nemuno deltos regioniniame parke. 
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Nekilnojamojo kult ūros paveldo tvarkyba ir naudojimas 
 

BP-2017 sprendiniai įgyvendinami remiantis pagrindinėmis kultūros paveldo 
apsaugos nuostatomis: 

 išsaugoti ir atgaivinti paveldėtą regiono savitumą atspindintį kultūros paveldą; 
 stiprinti valstybės institucijų ir visuomenės atsakomybę už kultūros paveldo 

išsaugojimą. 
Vadovaujantis LR Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymu, šio įstatymo 

22 str. nuostatomis, poįstatyminiais teisės aktais, veikla registruotose kultūros vertybių 
teritorijose ir jų apsaugos zonose veikla plėtojama pagal bendrojo ir specialiojo teritorijų 
planavimo dokumentus – tvarkymo planus; kultūros paveldo objektų tipinius apsaugos 
reglamentus, tvirtinamus Vyriausybės; individualiais apsaugos reglamentais, parengtais ir 
patvirtintais kultūros ministro nustatyta tvarka. 

Saugomo archeologinio paveldo teritorijos, turi būti priskiriamos konservacinei 
žemės naudojimo paskirčiai. Neveikiančios senosios kapinės, esančios žemės ūkio, miškų 
ūkio ir kitos pagrindinės žemės naudojimo paskirties žemėse, turi būti nustatoma 
konservacinė žemės naudojimo paskirtis ir jos saugomos Nekilnojamųjų kultūros vertybių 
apsaugos įstatymo ir jo poįstatyminių teisės aktų nurodyta tvarka. 

Kultūros paveldo vietovėms – Šilutės miesto istorinė dalis (u.k. KVR 12331) 
(parengta koncepcija, LRKM pritarta 2015.09.04, įsakymo Nr. S2-2683), Minijos 
etnoarchitektūrinis kaimas (u.k. KVR 10322), Juknaičių gyvenvietė – parkas (u.k. KVR 
33144), Rusnės miestelio istorinė dalis, vad. Skirvytėle (u.k. KVR 10304) (parengta 
koncepcija, LRKM pritarta 2015.07.13, įsakymo Nr. S2-1844), Švėkšnos miestelio istorinė 
dalis (u.k. KVR 17112), Katyčių miestelio istorinė dalis (u.k. KVR 30184), Rusnės 
miestelio istorinė dalis (u.k. KVR 2933) (parengta koncepcija, LRKM pritarta 2015.09.16, 
įsakymo Nr. S2-2420) turi būti baigti rengti ar parengti kultūros paveldo apsaugos 
specialiojo teritorijų planavimo dokumentai. Veikla šiose kultūros paveldo vietovių 
teritorijose yra reglamentuojama LR Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymu, 
poįstatyminiais teisės aktais, bei minėtų kultūros paveldo apsaugos specialiojo teritorijų 
planavimo dokumentais ir juose nustatytais reglamentais.                                                            

Bet kokia veikla, kultūros vertybėse, jų teritorijose ir apsaugos zonose yra 
reglamentuojama LR Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymu, poįstatyminiais 
teisės aktais, Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialiaisiais planais.  

Pavieniai kultūros paveldo objektai, kultūros paveldo objektų teritorijos ir apsaugos 
zonos, kultūros paveldo vietovės gali būti tvarkomos taikant Tvarkomuosius statybos darbus 
- statybos ar griovimo darbai, kaip apibrėžta Statybos įstatyme, atliekami kultūros paveldo 
objekte, jo teritorijoje ar apsaugos zonoje, kultūros paveldo vietovėje; Tvarkomuosius 
paveldosaugos darbus – tvarkybos darbai, atliekami pagal specialias technologijas, 
užtikrinančias autentiškumo išsaugojimą.  

Tikslinga nekilnojamojo kultūros paveldo objektus pritaikyti viešam pažinimui ir 
įtraukti į turizmo maršrutus.  

Rengiant žemesnio lygmens teritorijų planavimo dokumentus kitus projektus, ar 
studijas turi būti užtikrinama, kad jie nepažeistų NKPO – vietovių, kompleksų, į 
kompleksus įeinančių objektų -  vertingųjų savybių, butų įvertinti vertingųjų savybių 
požymių turintys objektai, sprendiniai neprieštarautų LR Nekilnojamojo kultūros paveldo 
apsaugos įstatymui, poįstatyminiams teisės aktams. 
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Planuojant kultūros paveldo vietovėse ir kultūros paveldo objektų teritorijose naujas 
statybas, būtina išsaugoti istorinį urbanistinį audinį ir charakteringą erdvinę struktūrą, 
išsaugant ir išryškinant paveldo objektų ir jų aplinkos savitumą.  

Pavieniai kultūros paveldo objektai, kultūros paveldo objektų teritorijos ir apsaugos 
zonos, kultūros paveldo vietovės 
 
Mažosios Lietuvos etnografinis regionas  
 
Vakarinė Šilutės rajono dalis (66 % savivaldybės teritorijos) patenka į Mažosios Lietuvos 
etnografinį regioną, pasižymintį išskirtiniu savitumu.  
 

 

 
Mažosios Lietuvos senųjų kaimų specifiką lėmė tiek krašto istorinės raidos aplinkybės, tiek 
ir gamtos ypatybės. Čia gyventa Baltijos jūros ir Kuršių marių pakrantėse, potvynių 
užliejamoje Nemuno deltoje ir didžiųjų pelkynų pakraščiuose. Čia – kitaip nei Didžiojoje 
Lietuvoje – klostėsi saviti gyventojų verslai ir jų gyvensenos pobūdis, atsispindėjęs ir 
savotiškuose krašto kaimuose. Skyrėsi jų sodybos bei pastatai, kaip ir pats gyvenimo 
būdas. Šilutės krašte būtų galima išskirti jūros marių ir upių pakrantėse gyvenusius – 
žuvininkus (žvejai), užliejamose pievose – pievininkus, sausintose pelkėse – pelkininkus, 
dirbamų žemių plotuose – laukininkus (žemdirbiai).  
 
Išlikusiame pavelde aiškiai išsiskiria Mažosios Lietuvos ir Didžiosios Lietuvos regionų 
skirtumai: Mažosios Lietuvos kultūros paveldas atspindi liuteronišką gyvenseną, 
pasaulėžiūrą, tradicijas, Didžiosios Lietuvos paveldas - katalikiškąją. Šių dviejų kultūrų 
sankirta akivaizdžiausia dvaruose ir jų parkuose: Didžiosios Lietuvos rajono dalį atspindi 
Švėkšnos, Vilkėnų, Stemplių dvarai, o Mažosios Lietuvos – H. Šojaus ir Macikų dvarai. 
Egzistavusį istorinį multikultūriškumą šiandien galima pamatyti Švėkšnos miestelio 
istorinėje dalyje, kur šalia stovi ir žydų sinagoga, ir evangelikų liuteronų bažnyčia, ir 
neogotikinė katalikų bažnyčia. Unikalus yra marinistiniu vadinamas paveldas: Ventės ir 
Uostadvario švyturiai, XVIII a. vandens kėlimo stotis, senųjų žvejų gyvenvietės - Minija ir 
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Skirvytėlė. Rusnės miestelis, kuris išsiskiria XIX a. medinės architektūros paveldu. Taip 
pat techninis paveldas, kurį sudaro tiltai per upes, geležinkelio tiltai, viadukas.  
 
Minėtus išlikusius paveldo objektus, raiškiausiai respektuojančius Mažosios ir Didžiosios 
Lietuvos regionus būtina saugoti, integruoti į rekreacinius pažintinius maršrutus, skirti 
jiems ypatingą svarbą susietą su edukacine veikla. Pritaikant vertybes yra galimi 
tvarkomieji statybos darbai - užtikrinantys šių ypatingai svarbių vertybių autentiškumo 
išsaugojimą. 
 

6. SUSISIEKIMO SISTEMA 

Šilutės rajono savivaldybės geografinė padėtis nėra palanki susisiekimo 
infrastruktūros vystymui su Lietuvos regionų centrais ir sostine Vilniumi, tačiau gerai 
išvystyta susisiekimo infrastruktūra su regiono centru – Klaipėda, tarptautiniu jūrų uostu, 
tranzitiniais IXB ir Via Hanseatica koridoriais. 

Savivaldybės susisiekimo tinklą formuoja automobilių keliai, geležinkeliai, vandens 
keliai. Šilutės rajono savivaldybės pagrindinė transportinė ašis yra krašto kelias Nr.141 
Kaunas-Jurbarkas-Šilutė-Klaipėda. Šis kelias užtikrina susisiekimą su apskrities centru 
Klaipėda bei tarptautiniais tranzitiniais keliais. Pagrindiniai transportiniai ryšiai Šilutės 
rajone realizuojami sausumos keliais. Automobilių transportas – tai svarbiausia tiek Šilutės 
rajono savivaldybės, tiek Klaipėdos apskrities susisiekimo rūšių. 

Rajono valstybinių kelių tinkle visi krašto reikšmės keliai turi patobulintą dangą. Tuo 
tarpu rajoninės reikšmės kelių net 62 % sudaro žvyrkeliai. Rajoninės reikšmės kelių būklė 
yra itin svarbi, kadangi šie keliai sudaro 77 % viso valstybinio kelių tinklo. Procentinis 
žvyrkelių skaičius savivaldybėje turėtų būti gerokai sumažintas. 

Esamas kelių tinklo tankis ir apkrovimo lygis atitinka Šilutės rajono savivaldybės 
ekonominės veiklos poreikius ir turi rezervą jos vystymui. Automobilių kelių tinklas 
išvystytas pakankamai, tačiau būtina siekti, kad jo techniniai parametrai artėtų prie 
europinių standartų, daugėtų asfaltuotų kelių pagrindinėmis susisiekimo kryptimis tarp 
savivaldybės ir seniūnijų centrų. Būtina spręsti ir išskirtinai savivaldybei būdingą 
pavasario sezono susisiekimo problemą dėl potvynių susidarymo.  

Automobilizacijos lygis savivaldybės teritorijoje yra pasiekęs 430 individualius 
lengvuosius automobilius 1000 gyventojų ir yra artimas Europos sąjungos rodikliams. 

Savivaldybės susisiekimo perspektyvas praplečia alternatyvios geležinkelio, vidaus 
vandenų transporto, oro transporto panaudojimo galimybės: 

1. Savivaldybės teritorija praeina regioninės reikšmės geležinkelio ruožas Klaipėda-
Pagėgiai, kuriuo per parą pravažiuoja du keleiviniai traukiniai. Regioninės reikšmės 
geležinkelio linija sudaro papildomas galimybes rinktis transporto rūšį. 

2. Šilutės rajono savivaldybė turi išskirtinę galimybę naudotis valstybinės reikšmės ir 
vietinės reikšmės vidaus vandenų keliais bei vystyti šios rūšies transportą.  
 

LR valstybinės reikšmės vidaus vandenų keliai 
Eil. 
Nr. 

Vandens telkinio 
pavadinimas  

Ruožo pradžia ir pabaiga 

1 Kuršių marios  LR valstybės siena – Nidos uostas 
2 Kuršių marios  Klaipėda ir atšaka į Nidą -Atmatos žiotys 
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3 Nemunas Atmatos žiotys - Jurbarkas 
4 Karaliaus Vilhelmo kanalas Klaipėdos valstybinis jūrų uostas – Minijos upė 
5 Minija Minijos upės žiotys - Lankupai 
LR vietin ės reikšmės vidaus vandenų keliai 
6 Skirvytės upė Ištakos iš Nemuno upės - žiotys 
7 Šyšos upė Žiotys – Šilutės stacionari vidaus vandenų prieplauka 
8 Kuršių marios  37-as navigacijos ženklas – Skirvytės upės žiotys 
9 Kuršių marios  Dreverna - Ventė 

 
LR valstybinės reikšmės vidaus vandenų  keliai, LR vietinės reikšmės vidaus 
vandenų keliai ir uostai naudojami ir tvarkomi vadovaujantis  Šilutės rajono 
savivaldybės teritorijų, susijusių su vandens transporto keliais (Nemuno delta, Kuršių 
mariomis), susisiekimo komunikacijų ir inžinerinės infrastruktūros plėtros 
specialiuoju planu, kuris patvirtintas 2015-09-24 Šilutės rajono savivaldybės 
sprendimu Nr.T1-89 (Reg. Nr.T00077067). Galiojančio specialiojo plano sprendiniai 
integruojami į  Šilutės BP-2017. Nacionalinėje susisiekimo plėtros 2014-2022 metų 
programoje vienas iš uždavinių įvardijamas – „plėtoti Nemuno upės, Kuršių marių ir 
kitus valstybinės reikšmės vidaus vandenų kelius, atnaujinti ir plėtoti keleiviams bei 
kroviniams vežti skirtą infrastruktūrą ir gerinti vidaus vandenų kelių ir kitų 
transporto rūšių sąveiką.“ 

3. Šilutės aerodromo, esančio už 4 km į pietryčius nuo Šilutės miesto, infrastruktūra 
leidžia priimti sportinius lėktuvus, aerodromas panaudojamas turizmo ir pramogų 
sektoriuje, yra galimybės infrastruktūros plėtrai bei platesniam aerodromo 
pritaikymui. 

 
BP-2017 susisiekimo sistemos sprendinių keitimas nenumatomas, lieka galioti BP-

2010 sprendiniai. 
 

AB „Lietuvos geležinkeliai“ duomenimis Šilutės rajone numatomi du mobilaus ryšio 
GSM-R įrenginiai: 
 
Vilky čiai 21024'29,11"E; 55031'8,23"N; bokšto aukštis 40 m 

Šilutė 21029'1,84"E; 55020'51,14"N; bokšto aukštis 50 m 
 

 

7. INŽINERIN Ė INFRASTRUKT ŪRA  
 

Vandens tiekimas.  
Šilutės rajonui būdinga didelė vandentiekio sistemų gausa. Žemės gelmių registro 

duomenimis (Lietuvos geologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos, 2017 m.) Šilutės 
rajone yra 58 gėlo požeminio vandens vandenvietės, iš kurių 7 yra nenaudojamos. 55 
vandenvietėms yra nustatytos apsaugos zonos. UAB „Šilutės vandenys“ eksploatuoja 46 
vandenvietes, iš jų 37 yra bendrovės nuosavybė. 
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2016 m. vandenviečių metinis maksimalus pajėgumas siekė 6030 tūkst.m3, 
vandenvietėse buvo išgauta ir vartotojams patiekta 1452 tūkst.m3 vandens. Bendras 
gyventojų pasijungimas prie centralizuotų vandentiekio tinklų siekia 63 proc. 2016 m. 
duomenimis UAB „Šilutės vandenys“ aptarnavo 33492 vartotojus (14562 abonentus). 
Geriausiai vandens tiekimo paslaugos yra teikiamos Šilutės mieste, kur prie vandentiekio 
tinklų yra prisijungę 82 proc. gyventojų. 

Viešas vandens tiekimas savivaldybės teritorijoje užtikrinamas iš kelių didesnių 
vandenviečių, kuriose išgaunama daugiau kaip 100 m³/parą – Šilutės, Traksėdžių ir 
Rusnės. Šilutės vandenvietėje įrengta 90 artezinių gręžinių (bendras našumas yra 9600 m³), 
šiuo metu vandenvietėje naudojami 8 gręžiniai. Traksėdžių gyvenvietėje 1980 m. pradėta 
eksploatuoti vandenvietė, kurioje yra 2 arteziniai gręžiniai (vandenvietės pajėgumas 600 
m³/parą), 2006 m. buvo patiekta 58 tūkst.m³ vandens. Leitgiriuose eksploatuojamos dvi 
vandenvietės nuo 1970 m., kuriose yra 2 gręžiniai, galintys pateikti vandens 400 m³/parą. 
2006 m. buvo patiekta 47 tūkst.m³ vandens. 

Viešasis geriamojo vandens tiekėjas savivaldybėje UAB „Šilutės vandenys“. 
Kaimiškose vietovėse yra išplėtoti privatūs vandentiekio tinklai. Anksčiau tai buvo kolūkių 
vandentiekio tinklai, vėliau atitekę žemės ūkio bendrovėms ir perėję atskirų žmonių 
nuosavybėn. Dalyje mažesnių vandenviečių, priklausančių privatiems asmenims, vandens 
apskaita nėra vykdoma, registruojamos tik elektros energijų sąnaudos. Vandens apskaitą 
yra įsirengę apie 90 proc. prie  vandentiekio tinklų prisijungusių gyventojų. 

Požeminio vandens stebėjimai rodo, kad UAB „Šilutės vandenys“ išgaunamo 
požeminio vandens kokybė, pagal toksinių ir bakteriologinių rodiklių koncentracijų vertes, 
atitinka Lietuvoje galiojančius geriamojo vandens reikalavimus. Didžiausias leidžiamas 
koncentracijas kai kuriose gyvenvietėse viršijo tik indikatoriniai rodikliai: bendroji geležis 
(Fe bendra) ir amonis (NH4). Padidintos geležies ir amonio koncentracijos yra gamtinės 
kilmės, ir su techniniais vandens gavybos pažeidimais ar su požeminio vandeningojo 
sluoksnio tarša nesusijusios. Požeminio vandens monitoringo duomenų analizė rodo, kad 
vandens kokybė UAB „Šilutės vandenys“ vandenvietėse praktiškai yra stabili, kokybės 
kitimo tendencijų nepastebima. Vadovaujantis galiojančiais dokumentais, geriamojo 
vandens tiekėjai apie geriamojo vandens programinės priežiūros rezultatus pateikia 
ataskaitą Šilutės rajono savivaldybei. Įmonėje sudaryta geriamojo vandens kokybės 
gerinimo programa, kurią įgyvendinus, geriamasis vanduo turėtų atitikti HN 24:2003 
reikalavimus pagal visus rodiklius. Inkaklių, Laučių, Saugų, Pašyšių, Gorainių ir Vilky čių 
vandenvietėse yra įrengta vandens nugeležinimo įranga. 

2016 m. duomenimis UAB „Šilutės vandenys“ eksploatavo 319,2 km vandentiekio 
tinklų. Vamzdynai prižiūrimi ir pagal poreikį atnaujinami. Iš 2011 m. numatytų 54 naujų 
vandenviečių iki 2017 m. yra  pastatytos tik 3 naujos vandenvietės Lazduonėnų, Petrelių 
bei Lankupių gyvenvietėse. Likusių vandenviečių įrengimo aktualumas turi būti 
sprendžiamas kituose projektuose. Preliminarios vandenviečių vietos, nurodytos BP-2017 
sprendiniuose turi būti tikslinamos atskiru projektu (įvertinant hidrogeologines, 
topografines sąlygas) bei atliekant poveikio aplinkai vertinimo procedūras 

2013-2015 metais buvo parengti ir patvirtinti Šilutės miesto aplinkos (Šilutė - 
Pagryniai -Traksėdžiai), Švėkšnos, Žemaičių Naumiesčio, Kintų, Vilkyčių, Saugų, 
Gardamo, Rusnės, Vainuto, Juknaičių, Katyčių, Usėnų, Macikų, Grabupių, Inkaklių, 
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Pašyšių, Degučių gyvenviečių susisiekimo komunikacijų ir inžinerinės infrastruktūros 
specialieji  planai, kurių sprendiniai įvertinti rengiant BP-2017.  

 
  7.1. lentelė. Sprendiniai vandens tiekimo srityje  

Gyvenvietė Esama situacija  Numatoma vandentiekio įrenginių 
pertvarka 

Degučių k. Centralizuoti tinklai 
Veikianti vandenvietė 

Papildomo vandenvietės gręžinio 
įrengimas 
Numatoma centralizuotų tinklų plėtra 

Gardamo mstl Centralizuoti tinklai 
Veikianti vandenvietė 

Numatoma centralizuotų tinklų plėtra 

Grabupių k. Centralizuoti tinklai 
Vandens  tiekimą užtikrina  Šilutės 
vandenvietė. UAB „Grabupėliai“ 
vandenvietė tiekia vandenį rytinėje 
gyvenvietės dalyje esančiam 
Grabupėlių kiaulių kompleksui. 

Numatoma centralizuotų tinklų plėtra 

Inkaklių k.: 
Inkaklių k., 
Jomantų k., 
Jurgaičių k. ir 
Kalkiškės k. 

Centralizuoti tinklai 
Vandentvarkos sistemos vystomos 
bendrai, vandens tiekimą užtikrina dvi 
vandenvietės: Inkaklių ir Jurgaičių. 

Esamos Jurgaičių vandenvietės 
gręžinio tamponavimas dėl esamų 
kapinių gretimybės  (apie 92 m).   

Juknaičių k.: Centralizuoti tinklai 
2 veikiančios vandenvietės 

Numatoma centralizuotų tinklų plėtra 

Katyčių mstl. Centralizuoti tinklai 
Veikianti vandenvietė 

Numatoma centralizuotų tinklų plėtra 

Kintų mstl Centralizuoti tinklai 
2 veikiančios vandenvietės 
Uogaliuose esanti vandenvietė yra 
perduota UAB „Šilutės vandenys 

Numatoma centralizuotų tinklų plėtra 

Macikų k. Centralizuoti vandentiekio tinklai yra 
išvystyti nedidelėje kaimo teritorijoje. 

Macikų ir Šilutės gyvenviečių 
vandentiekio sistemų apjungimas 
 

Pašyšių k.   Centralizuoti tinklai 
2 veikiančios vandenvietės 

Numatoma centralizuotų tinklų plėtra 

Rusnės k.  Centralizuoti tinklai 
Veikianti vandenvietė 

Numatoma centralizuotų tinklų plėtra 

Saugų k. Centralizuoti tinklai 
Veikianti vandenvietė 

Numatoma centralizuotų tinklų plėtra 

Švėkšnos mstl. Centralizuoti tinklai 
Veikianti vandenvietė 

Numatoma centralizuotų tinklų plėtra 

Šilutės m., 
Traksėdžių k., 
Pagrynių k. 

Centralizuoti vandentiekio tinklai yra 
išvystyti ir apima Šilutės, Traksėdžių ir 
Pagrynių vandentiekio sistemas. 
Gyvenvietes aptarnauja Šilutės miesto, 
Traksėdžių ir Pagrynių vandenvietės. 

Šilutės vandentiekio sistemos 
apjungimas su Macikų gyvenvietės 
vandentiekiu bei visose trijose 
gyvenvietėse numatoma plėsti 
vandentiekio tinklus. 
 

Usėnų k. Centralizuoti tinklai 
Vandens tiekimą užtikrina dvi 
vandenvietės: Usėnų ir Žemaitkiemio. 

Žemaitkiemio ir Usėnų gyvenviečių 
vandentiekio sistemų sujungimas. 
 

Vainuto mstl. Centralizuoti tinklai 
Veikianti vandenvietė 

Numatoma centralizuotų tinklų plėtra 

Vilky čių k. Centralizuoti tinklai 
Veikianti vandenvietė 

Numatoma centralizuotų tinklų plėtra 
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Žemaičių 
Naumiesčio 
mstl. 

Centralizuoti tinklai 
Vandens tiekimą planuojamoje 
teritorijoje užtikrina dvi vandenvietės - 
Žemaičių Naumiesčio Vytauto g. 
vandenvietė ir Sintautuose esanti 
vandenvietė, taip pat yra atskira 
vandenvietė Žemaičių Naujamiesčio 
mokyklos aptarnavimui. 
 

- 

 
Nuotekų surinkimas ir valymas.  
Šilutės rajone centralizuoti nuotekų surinkimo tinklai yra rajono centre ir dar 

devyniolikoje gyvenviečių. Nuotekų surinkimo tinklai nėra pakankamai išvystyti. Prie jų 
yra prisijungę apie 41 proc. rajono gyventojų. 

Nuotekos valomos 16 valymo įrenginių, iš kurių 2 yra su mechaniniu valymu, 
kituose – nuotekos valomos biologiniu ir denitrifikacijos būdu. Nuotekos tvarkomos 
eksploatuojant 81 nuotekų perpumpavimo stotį (instaliuoti 147 elektros siurbliai nuotekų 
perpumpavimui). Pagrindinės nuotekų surinkimo sistemų problemos yra pasenę sovietinės 
gamybos siurbliai, ketinių ir keramikinių vamzdžių skilimai ir nutekėjimai. Infiltracija į 
nuotekų tinklus sudaro maždaug 40 proc. 

2016 m. perpumpuota ir išvalyta 2938,6 tūkst. m3 nuotekų, iš jų realizuota 922,2 
tūkst. m3 vandens. Didžiausias nuotekų kiekis išvalytas Šilutės biologiniuose nuotekų 
valymo įrenginiuose, 2016 m. jis sudarė 80 proc. visų rajone išvalytų nuotekų. Nuo 2013 
m. UAB „Šilutės vandenys“ eksploatuoja dumblo apdorojimo įrenginius, kurių metinis 
pajėgumas 48,5 tūkst. m3 skysto dumblo. 2016 m. sutvarkyta 18,2 tūkst. m3 dumblo, 
pagaminta 10,1 tūkst. m3 granulių. 2016 m. pabaigoje UAB „Šilutės vandenys“ 
eksploatacijoje buvo 207 km nuotekų tinklų. 
 

2011 m. liepos 21 d. Šilutės rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. Tl-127 buvo 
patvirtintas „Šilutės rajono savivaldybės teritorijos vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo 
infrastruktūros plėtros specialusis planas“, kuris numato šiuos sprendinius: 
▪ modernizuoti 10 esamų nuotekų valymo įrenginių; 
▪ įrengti 27 įvairaus našumo naujus nuotekų valymo įrenginius; 
▪ nutiesti 291,5 km nuotekų tinklų. 

 
 

7.2. lentelė. Sprendiniai nuotekų surinkimo ir valymo srityje  
Gyvenvietė Esama situacija  Numatoma vandentiekio įrenginių 

pertvarka 
Degučių k. Centralizuotų tinklų nėra 

 
Uždarojo  tipo  buitinių nuotekų 
valymo įrenginių  (NVĮ) pietinėje  
gyvenvietės  dalyje,  ties  Mirglono  
upe, įrengimas.  Planuojamų nuotekų 
valymo  įrenginių našumas  apie 100 
m3/d.  Tipas:  biologinio  valymo. 
Numatoma centralizuotų tinklų plėtra 

Gardamo mstl Centralizuoti tinklai, prie kurių  
prisijungę apie 30 proc. gyventojų 

Numatoma centralizuotų tinklų plėtra 
Esamų nuotekų valymo įrenginių 
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rekonstrukcija, statant naujus 
uždaruosius biologinio tipo esamų 
nuotekų valymo įrenginių vietoje. 
 

Grabupių k. Centralizuoti tinklai, prie kurių  
prisijungę apie 34 proc. gyventojų. 
Buitinės nuotekos tvarkomos 
centralizuotai, jas nuvedant į Šilutės 
mieste esančius nuotekų valymo  
įrenginius. 

Numatoma centralizuotų tinklų plėtra 
 

Inkaklių k. Centralizuoti tinklai, prie kurių  
prisijungę apie 56 proc. gyventojų 

Numatoma centralizuotų tinklų plėtra 
Esamų nuotekų valymo įrenginių 
rekonstrukcija (našumas apie 120 
m3/d.), pastatant naujus uždaruosius 
biologinio tipo esamų nuotekų 
valymo įrenginių vietoje. 
 

Juknaičių k.  Centralizuoti tinklai  
esama nuotekų valykla, SAZ 150 m 

Numatoma centralizuotų tinklų plėtra 
 

Katyčių mstl. Centralizuoti tinklai (apie 1,2 km) 
 

Numatoma centralizuotų tinklų plėtra 
Esamų nuotekų valymo įrenginių 
rekonstrukcija dėl fizinių pažeidimų  

Kintų mstl Centralizuoti tinklai  
Esama nuotekų valykla, SAZ 200 m 

Numatoma centralizuotų tinklų plėtra 
 

Macikų k. Centralizuoti tinklai  
išvystyti silpnai ir aptarnauja tik keletą 
objektų  

Numatoma centralizuotų tinklų plėtra 
Surenkamų nuotekų nukreipimas į 
Šilutės nuotekų valyklą , esamų 
valymo įrenginių likvidavimas 

Pašyšių k.   Centralizuoti tinklai (apie 0,5 km) 
Esama nuotekų valykla, SAZ 150 m 

Numatoma centralizuotų tinklų plėtra 

Rusnės k.  Centralizuoti tinklai  
Esama nuotekų valykla, SAZ 200 m 

Numatoma centralizuotų tinklų plėtra 

Saugų k. Centralizuoti tinklai  
Esama nuotekų valykla, SAZ 150 m 

Numatoma centralizuotų tinklų plėtra 
visose pagrindinėse gatvėse 

Švėkšnos mstl. Centralizuoti tinklai  
Esama nuotekų valykla, SAZ 200 m 

Numatoma centralizuotų tinklų plėtra 
į už Švėkšnos miesto esančius 
vandens  valymo  įrenginius  

Šilutės m., 
Traksėdžių k., 
Pagrynių k. 

Centralizuoti tinklai  
Esama nuotekų valykla, SAZ 400 m 

Numatoma centralizuotų tinklų 
plėtra.  
Macikuose naujai planuojamą 
nuotekų surinkimo tinklą jungti 
prie Šilutės nuotekynės. 

Usėnų k. Centralizuoti tinklai, prie kurių  
prisijungę apie 28 proc. gyventojų. 
Esami nuotekų valymo įrenginiai 
neveikia. 

Numatoma centralizuotų tinklų 
plėtra.  
Uždarojo tipo buitinių nuotekų 
valymo įrenginių centrinėje 
planuojamos teritorijos dalyje 
įrengimas (vidutinis paros debitas 
sieks 110 m3/d.) pagal parengtą 
detalųjį planą.  
 

Vainuto mstl. Centralizuoti tinklai  
Esama nuotekų valykla, SAZ 100 m 

Numatoma centralizuotų tinklų plėtra 

Vilky čių k. Centralizuoti tinklai, prie kurių  Numatoma centralizuotų tinklų plėtra 
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prisijungę apie 28 proc. gyventojų. 
Esama nuotekų valykla, SAZ 200 m 

Žemaičių 
Naumiesčio 
mstl. 

Centralizuoti tinklai  
Esama nuotekų valykla ir SAZ už 
gyvenamosios vietovės ribų. 

Numatoma centralizuotų tinklų plėtra 

 
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų 

tvarkymo įstatymu numatoma, kad ne mažiau kaip 95 proc. Šilutės rajono gyventojų būtu 
teikiamos nuotekų tvarkymo paslaugos. Tuo tikslu turi būti plečiami esami nuotekų 
surinkimo tinklai ir įrengiamos naujos nuotekų surinkimo sistemos. 

 
Paviršinės nuotekos. 
Paviršinių nuotekų kiekį įtakoja metų laikai, liūčių trukmės ir kiti gamtos reiškiniai. 

Miesteliuose esant kietai kelio dangai, paviršinės nuotekos turi būti surinktos ir nuvestos į 
atvirus vandens telkinius. Užteršti vandenys turi būti lokaliai apvalyti. Kaimo vietovėse ir 
nuo žalių plotų vanduo paprastai nesurenkamas. Savivaldybės teritorijoje  lietaus nuotekos 
yra surenkamos tik Šilutės mieste. Miesteliuose ir gyvenvietėse apvalomi tik vandenys nuo 
pramonės įmonių teritorijų ir degalinių, kur galimas stiprus užteršimas naftos produktais. 
2016 m. pabaigoje UAB „Šilutės vandenys“ eksploatacijoje buvo 50 km paviršinių 
nuotekų tinklų. 

Išleidžiamų į paviršinius vandenis nuotekų kokybė turi atitikti ES „Miestų nuotekų 
valymo direktyva“ 91/271/EEC reikalavimus. Tam, kad užsibrėžti tikslai būtų įgyvendinti, 
Šilutės rajone turi būti statomi nauji ir rekonstruojami esami paviršinių nuotekų valymo 
įrenginiai, parengtas paviršinių nuotekų infrastruktūros tvarkymo specialusis planas.  
 

Šilutės rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano keitimu, vystant vandentiekio, 
buitinių ir paviršinių nuotekų infrastruktūros sprendinius, planuojama: 

 Naujų vandentiekio ir nuotekų surinkimo tinklų plėtra esamose ir naujai užstatomose 
teritorijose; 

 Rekonstruoti esamus vandentiekio, lietaus ir buitinių nuotekų tinklus; 
 Atlikus tikslius vandens kokybės tyrimus, modernizuoti visas esamas vandenvietes ir 
įrengti vandens gerinimo įrenginius; 

 Vykdyti išleidžiamų į paviršinius vandenis nuotekų kontrolę, išleidžiamų nuotekų 
kokybė turi atitikti nuotekų tvarkymo reglamentą patvirtintą LR aplinkos ministro 
2006-05-17 įsakymu Nr. D1 - 236 (Žin., 2006, Nr. 59 – 2103); 

 Vykdyti paviršinių nuotekų išleidžiamų į atvirus vandens telkinius nuotekų kontrolę, 
- išleidžiamų nuotekų kokybė turi atitikti paviršinių nuotekų tvarkymo reglamentą, 
patvirtintą LR aplinkos ministro 2007-04-02 įsakymu Nr. D1 - 193 (Žin. 2007, Nr. 
42 – 1594); 

 Numatoma vykdyti gyventojų neprisijungusių prie centralizuotų tinklų nuotekų 
išvežimo apskaitą; 

 Vykdyti tiekiamo vandens kokybės kontrolę ir apie jos rezultatus sistemingai 
informuoti vietinės savivaldos organizacijas bei visuomenę; 

 Vykdyti tolesnį eksploatuojamų požeminių vandenų monitoringą; 
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 Numatoma, kad visi plečiami vandentiekiai bus pritaikyti gaisrų gesinimui: sukurta 
žiedinė vandentiekio tinklų struktūra, parinkti reikiami vamzdynų diametrai, įrengti 
priešgaisriniai hidrantai; 

 Teritorijose, kur nėra numatytas vandentiekis, pagal priešgaisrinius reikalavimus turi 
būti įrengtos talpyklos (priešgaisriniai rezervuarai arba atviri vandens telkiniai) ir 
kieto grunto dangos privažiavimai prie jų su 12 m ×12 m aikštelėmis; 

 Numatoma vykdyti naudojamų šulinių vandens kokybės stebėseną, išaiškinti zonas su 
užterštu gruntiniu vandeniu. Tose zonose įrengti vandens tiekimo sistemas iš gilesnių 
horizontų; 

 Numatoma, kad visos Šilutės rajono vandenvietės bus įrengtos pagal norminių teisės 
aktų reikalavimus. Tuo tikslu bus įregistruotos vandenviečių apsauginės zonos, o 
jose ribojama ūkinė veikla; 

 Numatoma parengti vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros 
specialiojo plano keitimą ir integruoti jį į BP-2017 sprendinius. 

 
Atliek ų šalinimas.  
Šilutės rajono savivaldybėje atliekų tvarkymą administruoja Šilutės rajono 

savivaldybės administracija. Savivaldybės teritorijoje atliekas surenka atliekų vežėjas UAB 
„Ecoservice“. Atliekų vežėjas, surinktas atliekas, perduoda atliekų tvarkytojui UAB 
Klaipėdos regiono atliekų  tvarkymo centrui. 

Komunalinių atliekų surinkimo sistemą Šilutės rajone šiuo metu sudaro mišrių 
(nerūšiuotų) atliekų surinkimas ir šalinimas sąvartyne, bei rūšiuojamų atliekų 
panaudojimas kaip antrinės žaliavos. Savivaldybėje funkcionuoja konteinerinė atliekų 
surinkimo sistema. Atliekų turėtojai sudaro sutartis su atliekų tvarkytojai ir konteineriai 
ištuštinami pagal sutartyse numatytus grafikus. Miestų viešosiose vietose atliekos 
surenkamos į specialius savivaldybei priklausančius konteinerius. Šilutėje ir seniūnijų 
centruose yra įrengtos konteinerinės aikštelės, kuriose atliekos yra rūšiuojamos surinkimo 
stadijoje. Susiduriama su gyventojų sąmoningumo problema, kai vengiant mokesčių už 
atliekų šalinimą, nerūšiuotos atliekos pilamos į specializuotus konteinerius. Šios atliekos 
šalinamos aplinkos neteršiančiame Klaipėdos rajone regioniniame sąvartyne, Dumpių 
kaime, kuriame surenkamos komunalinės ir statybinės atliekos iš visų apskrities 
savivaldybių. 

Stambiagabaritės ir pavojingos atliekos iš gyventojų yra surenkamos apvažiavimo 
būdu vieną kartą per pusmetį pagal viešai paskelbtą grafiką. 

Savivaldybės atliekų tvarkymo užduotys, tikslai ir uždaviniai iki 2020 m. nustatyti 
vadovaujantis Valstybiniu atliekų tvarkymo 2014-2020 metų planu, patvirtintu Šilutės 
rajono savivaldybės tarybos 2015 m. gruodžio 23 d. spendimu Nr. T1-170. Plėtojant  
Savivaldybės komunalinių atliekų tvarkymo sistemą, tikslinga mažinti atliekų šalinimą 
sąvartynuose ir įgyvendinti atliekų prevencijos ir tvarkymo prioritetų eiliškumą:  

1. Prevenciją; 
2. Paruošimą naudoti pakartotinai, prieš tai atskyrus produktus ar jų sudedamąsias dalis, 

netinkamus naudoti pakartotinai; 
3. Perdirbimą, prieš tai atskyrus atliekas, netinkamas perdirbti; 
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4. Kitokį naudojimą, pavyzdžiui, naudojimą energijai gauti, prieš tai atskyrus atliekas, 
netinkamas perdirbti ar kitaip panaudoti; 

5. Šalinimą, prieš tai atskyrus perdirbti ar kitaip naudoti tinkamas atliekas. 
Laikantis nustatytųjų prioritetų, pirmiausia turi būti vengiama komunalinių atliekų 

susidarymo, o atliekos, kurių neįmanoma išvengti, turi būti paruošiamos naudoti 
pakartotinai, perdirbamos ar kitaip naudojamos (naudojamos energijai gauti) tokiais 
būdais, kad kuo mažiau jų būtų šalinama sąvartynuose ir kituose atliekų šalinimo 
įrenginiuose. 

Vystant atliekų šalinimo infrastruktūros sprendinius, numatoma: 
 Buitinių atliekų surinkimui naudoti konteinerinę sistemą. Plėsti konteinerinį atliekų 

surinkimo aikštelių tinklą; 
 Išvystyti konteinerinių aikštelių skirtu atliekų rūšiavimui tinklą, rūšiuojamoms 

atliekoms naudoti specializuotus konteinerius. 
 

 Centralizuotas šilumos tiekimas.  
Šilutės rajone pagrindinis šiluminės energijos gamintojas ir tiekėjas UAB “Šilutės 

šilumos tinklai”. Didžioji šiluminės energijos dalis yra pagaminama Šilutės rajoninėje 
katilinėje Centralizuotas šilumos tiekimas išvystytas Šilutės, Rusnės, Juknaičių, Kintų, 
Švėkšnos, Traksėdžių gyvenamosiose vietovėse. Šilumos gamybai daugiausia naudojamas 
biokuras.  Šilutės mieste centralizuotai šiluma gaminama Šilutės rajoninėje katilinėje ir 
Tilžės gatvės katilinėje naudojant dyzelina. Kitose rajono gyvenvietėse šiluminiai tinklai 
nėra išvystyti, naudojamos nedidelės galios individualios katilinės. Dauguma esamų 
katilinių turi pakankamą galios rezervą. UAB „Šilutės šilumos tinklai“ naudojama 
pagrindinė kuro rūšis – biokuras, visose katilinėse kaip rezervinį kurą naudojamas 
dyzelinas. Katilinių techninė būklė patenkinama. Jos reguliariai rekonstruojamos, 
pritaikant naujas kuro rūšis. 

Centralizuotai tiekiama šilumos energija tiekiama apie 67 % Šilutės miesto 
gyventojų (14,3 tūkst.). Kiti miesto gyventojai (individualūs namai), įmonės bei įstaigos, 
kurie neprijungti prie CŠT sistemos naudoja vietinius šilumos energijos generavimo 
šaltinius. Taip pat šiluma aprūpinama apie 70 biudžetinių įstaigų bei kitų įmonių. 
Centralizuotai šiluma gaminama dviejuose katilinėse: pagrindinėje Šilutės rajoninėje 
katilinėje (RK) ir miesto pietvakarinėje Šyšos atskirtoje dalyje ligoninės katilinėje. Šilutės 
šilumos tinklams priklauso tik RK. Rajoninė katilinė rekonstruota, pritaikant biokurui. 
Rezervinis kuras – mazutas. Bendras eksploatuojamų termofikacinių tinklų ilgis apie 25 
km. Techninis trasų stovis yra patenkinamas. Požeminiai vamzdynai, dėl aukšto gruntinio 
vandens lygio vietomis pažeisti korozijos. Vykdomas šiluminių trasų keitimas 
bekanalinėmis. Dauguma šiluminių trasų nesutampa su gatvių inžinerinių infrastruktūrų 
koridoriais, o yra nutiestos per sklypus. 

 Tinklai nuolat rekonstruojami, įrengiami bekanaliai vamzdynai. Pagrindiniai 
centralizuotos šilumos vartotojai yra gyventojai, kurie suvartoja 78 % sunaudojamo 
energijos kiekio. Nemenka dalis (18 %) šilumos tiekiama biudžetinėms organizacijoms. 
Pramonės poreikiai centralizuotai tiekiamai šilumai yra nežymūs. Pramonės įmonės 
reikiamus šilumos kiekius esant poreikiui pasigamina pačios. 
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Planuojamo periodo eigoje Traksėdžių gyvenvietėje planuojama šilumos tinklų 
statyba sujungiant Šilutės rajoninę katilinę su Traksėdžių gyvenvietę. 
 

Gamtinių dujų tiekimas.  
Šilutės rajono savivaldybės teritorijoje nutiestas magistralinis dujotiekis Tauragė-

Klaipėda, kurio skersmuo d406 mm, projektinis slėgis – 54 bar. Pagal specialiąsias žemės 
ir miško naudojimo sąlygas magistraliniam dujotiekiui yra nustatyta 25 m apsaugos zona. 
Greta magistralinio dujotiekio esančios teritorijos priskiriamos antrai ir trečiai vietovės 
klasėms. Antrai vietovės klasei yra priskiriama teritorija po 200 metrų į abi puses nuo 
magistralinio dujotiekio vamzdyno ašies ir besitęsianti išilgai vamzdyno atkarpos nuo 
Šilutės rajono savivaldybės teritorijos ribos pietryčiuose iki taško, kurio koordinatė 
X=6145805, Y=343946 (upė Tenenys)). Trečiai vietovės klasei priskiriama teritorija po 
200 m į abi puses nuo magistralinio dujotiekio vamzdyno ašies ir besitęsianti išilgai 
vamzdyno atkarpos nuo taško, kurio koordinatės yra X=6145805, Y=343946 (upė 
Tenenys) iki Šilutės rajono savivaldybės teritorijos ribos šiaurėje. Magistralinio dujotiekio 
vietovės klasės teritorijoje yra ribojamas užstatymo pastatais tankis ir (arba) pastatų aukštų 
skaičius. Didžiausias leistinas pastatų, skirtų žmonėms būti, skaičius magistralinio 
dujotiekio antros vietovės klasės vienete yra ne daugiau kaip 46 pastatai, didžiausias 
leistinas pastatų aukštų skaičius – ne daugiau kaip 3. Magistralinio dujotiekio trečios 
vietovės klasės vieneto teritorijoje yra ribojamas pastatų aukštų skaičius – ne daugiau kaip 
3 aukštai. 

Magistralinio dujotiekio apsaugos zonoje galioja Lietuvos Respublikos Vyriausybės 
1995-05-12 nutarimo Nr. 343 „Dėl specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų 
patvirtinimo“ VII skyriaus „Magistralinių dujotiekių ir naftotiekių bei jų įrenginių 
apsaugos zonos“ reikalavimai. Naudojantis žeme, kuri yra priskirta prie magistralinių 
dujotiekių ir jų įrenginių apsaugos zonos, įvertinti specialiųjų žemės naudojimo sąlygų 
reikalavimus: 

- išilgai vamzdynų trasos – žemės juosta, kurios plotis – po 25 m abipus vamzdyno 
ašies; 

- išilgai kelių eilių vamzdynų trasos – žemės juosta, kurios plotis – po 25 m nuo 
kraštinių vamzdynų ašies; 

- aplink magistralinių dujotiekių įrenginius ir objektus – 25 m pločio žemės juosta 
aplink nurodytųjų objektų aptverta teritorija. 
Rengiantis statyti pastatus, įrenginius ar kitus objektus 200 m ir mažesniu atstumu 

nuo magistralinio dujotiekio trasos, priešprojektinius pasiūlymus ir projektinę 
dokumentaciją būtina suderinti su magistralinį dujotiekį eksploatuojančia įmone. 

Rengiant žemesnio lygmens teritorijų planavimo dokumentus vadovautis Lietuvos 
Respublikos energetikos ministro 2010 m. liepos 16 d. įsakymu Nr. 1-213 patvirtintomis 
„Magistralinių dujotiekių apsaugos taisyklėmis“ bei 2017 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. 1-
169 patvirtintomis „Magistralinio dujotiekio įrengimo ir plėtros taisyklėmis“, įvertinant 
(bet neapsiribojant), kad esamo magistralinio dujotiekio vietovės klasių teritorijose yra 
taikomi užstatymo normatyvai. 

Įgyvendinant gamtinių dujų infrastruktūros sprendinius, planuojama: 
 numatoma tiesti magistralinį dujotiekį į Šilutės dujų skirstymo stotį; 
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 numatoma pastatyti Šilutės dujų skirstymo stotį nuo kurios vystyti skirstomąjį 
dujotiekį; 

 numatoma skirstomuoju dujotiekiu patiekti gamtines dujas Šilutei ir jos 
priemiestinėms gyvenvietėms – Rusnei, Saugoms, Laučiams, Juknaičiams. 

 
Elektros energijos tiekimas.  
Šilutės rajonas įeina į bendrą Lietuvos elektros energijos tiekimo tinklą. Šilutės 

rajone elektros energijos gamyba taip pat plačiai išvystyta 
Elektros energijos tiekia ir tinklų priežiūrą atlieka AB „Energijos skirstymo 

operatorius“ Šilutės skyrius ir LITGRID AB. Šilutės rajono savivaldybės teritorijoje  
šiaurės pietų kryptimi nutiesta 330 kV nacionalinės svarbos linija, kuri nėra surišta su 
rajono paskirstymo tinklu. Šilutės rajono savivaldybei elektros energiją tiekiama iš 110 kV 
linijos per Usėnų, Juknaičių, Saugų ir Šilutės transformatorines pastotes. Nuo Šilutės TP 
35 kV linijos pasiekia Rusnės, Kintų, Degučių ir Vainuto transformatorines pastotes. 
 

Įgyvendinat elektros energijos infrastruktūros sprendinius, numatoma: 
 rekonstruoti bei esant poreikiui plėsti  330 kV, 110 kV elektros perdavimo tinklą; 
 plėsti elektros energijos skirstomąjį tinklą, užtikrinant pilną elektros energijos 

paslaugos prieinamumą gyventojams ir ūkio subjektams; 
 rekonstruoti ir plėsti miestų ir kaimo gyvenviečių gatvių apšvietimą; 
 pagal galimybes maksimaliai kabeliuoti elektros energijos paskirstymo tinklus miestų 

ir gyvenviečių teritorijose. 
 
Telekomunikaciniai tinklai ir ryšiai.    
Tradicinė ir istoriškai įsiteisinusi ryšių sistema yra paštas. VĮ „Lietuvos paštas“ 

Šilutės rajono savivaldybėje turi 10 pašto skyrių ir aptarnauja apie 12 000 gavėjų (pašto 
dėžutės). 

Fiksuoto laidinio ryšio paslaugas tiekia Telia Lietuva, AB. Šilutės rajono 
savivaldybėjė funkcionuoja 23 telefonų stotys, kurios 6-7 km spinduliu. Atsižvelgiant į 
stočių išsidėstymą plane ir jų veikimo spindulį, praktiškai visa Šilutės rajono teritorija 
patenka į telefonizacijos lauką. Mobilaus ryšio paslaugas Šilutės rajone teikia trys 
operatoriai: UAB „BITĖ LIETUVA“,  Telia Lietuva, AB ir Tele2, UAB. Dėl techninių 
aplinkybių tikslaus vartotojų skaičiaus nustatyti neįmanoma.   

Įgyvendinant telekomunikacijų tinklų sprendinius, planuojama: 
 išsaugoti esamus telekomunikacijų tinklus ir ryšius. Telekomunikacijų tinklai, 

patenkant į gatvių važiuojamąją dalį, turi būti apsaugoti ir sustiprinti. Išlaikyti 
atstumus pagal techninius reikalavimus nuo telekomunikacijų tinklų iki statinių, 
inžinerinių tinklų bei planuojamo žemės paviršiaus; 

 plėsti mobilaus daugiakanalio ryšio tinklą, sudarant konkurencines sąlygas mobilaus 
ryšio operatoriams; 

 plėsti kaimiškųjų vietovių informacinių technologijų plačiajuostį tinklą; 
 išlaikyti esamą pašto skyrių tinklą. Neprastinti pašto skyrių tinklo mažėjant 

gyventojams kaimiškose vietovėse. 
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8. SANITARINĖS APSAUGOS ZONOS  
 
Sanitarinės apsaugos zonos (SAZ) – tai aplink stacionarų taršos šaltinį ar kelis 

šaltinius esanti teritorija, kurioje dėl galimo neigiamo vykdomos ūkinės veiklos poveikio 
visuomenės sveikatai galioja įstatymais ar Vyriausybės nutarimais nustatytos specialiosios 
žemės naudojimo sąlygos. Nustatyta SAZ riba skiria šią teritoriją nuo kitų teritorijų. 
Ūkinės veiklos skleidžiama tarša priklausomai nuo veiklos rūšies gali būti biologinė, 
cheminė ir fizikinė ir gali sukelti pavojų žmonių sveikatai, todėl būtina nustatyti ribą, už 
kurios ši tarša gyvenamųjų ir visuomeninės paskirties pastatų aplinkoje neviršytų teisės 
aktuose nustatytų ribinių taršos verčių. Sanitarinės apsaugos zonų nustatymo tikslai yra: 
apsaugoti gyvenamąją aplinką ir žmonių sveikatą nuo taršos; suformuoti sveiką 
gyvenamąją, darbo ir poilsio aplinką; suderinti valstybės, savivaldybės, įmonių ir kitų 
fizinių ir juridinių asmenų ar jų grupių interesus nustatant SAZ tvarkymo režimus. 

SAZ nustatymo procedūra susideda iš dviejų pagrindinių etapų: 
1. SAZ nustatymo; 
2. SAZ įrašymo į Nekilnojamojo turto registrą ir nekilnojamojo turto kadastrą. 
 
SAZ nustatomos Lietuvos Respublikos įstatymuose, Specialiosiose žemės ir miško 

naudojimo sąlygose, patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1992 m. gegužės 12 
d. nutarimu Nr. 343 „Dėl specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų patvirtinimo“ bei 
Sanitarinės apsaugos zonų ribų nustatymo ir režimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos 
Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m. rugpjūčio 19 d. įsakymu Nr. V-586 „Dėl 
sanitarinės apsaugos zonų ribų nustatymo ir režimo taisyklių patvirtinimo“ priede 
nurodytiems ūkinės veiklos objektams (rūšimis). Šiuose teisės aktuose nurodyti SAZ ribų 
dydžiai. 

Lietuvos Respublikos visuomenės sveikatos priežiūros įstatymo 24 straipsnio 1 
dalyje nurodyta, kad SAZ privalo nustatyti asmenys, projektuojantys, statantys, 
rekonstruojantys (norintys keisti ūkinę veiklą, didinti jos intensyvumą), valdantys ar 
turintys nuosavybės teise statinius, kuriuose vykdoma (planuojama vykdyti) ūkinė veikla 
yra susijusi su žmogaus gyvenamosios aplinkos tarša, arba planuojantys šių statinių 
teritorijas. 

 
SAZ ribas galima nustatyti šiais būdais: 
1) Atliekant poveikio visuomenės sveikatai vertinimą, kuris gali būti atskiras ar 

poveikio aplinkai vertinimo dalis, SAZ ribų dydžiai pagrindžiami poveikio visuomenės 
sveikatai vertinimo ataskaitoje ar poveikio aplinkai vertinimo ataskaitoje. Pažymėtina, kad 
nustatytos SAZ ribos šiuo būdu gali būti ir tikslinamos (didinamos arba mažinamos); 

2) Taikant aukščiau paminėtuose teisės aktuose nustatytus SAZ ribų dydžius. 
 
Nustatytose ar patikslintose SAZ galioja specialiosios žemės naudojimo sąlygos, 

kurios konkrečiam sklypui įsigalioja nuo jų įrašymo į Nekilnojamojo turto kadastrą ir 
Nekilnojamojo turto registrą dienos. Nustatytos ar patikslintos SAZ (specialiosios žemės 
naudojimo sąlygos) įrašomos į Nekilnojamojo turto kadastrą ir Nekilnojamojo turto 
registrą vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės įstatymo ir Lietuvos Respublikos 
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nekilnojamojo turto kadastro nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 
m. balandžio 15 d. nutarimu Nr. 534 „Dėl Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto 
kadastro nuostatų patvirtinimo“, nustatyta tvarka. Lietuvos Respublikos visuomenės 
sveikatos priežiūros įstatymo 24 straipsnio 4 dalyje nurodyta, kad ūkinei veiklai 
nustatytose ir įteisintose SAZ draudžiama statyti gyvenamosios paskirties pastatus 
(namus), sodo namus, viešbučių, administracinės, prekybos, maitinimo, kultūros, mokslo, 
poilsio, gydymo, sporto ir religinės paskirties pastatus, specialiosios paskirties pastatus, 
susijusius su apgyvendinimu, įrengti minėtų objektų patalpas kitos paskirties pastatuose, 
steigti rekreacines teritorijas, išskyrus atvejus, kai minėti objektai naudojami tik įmonės ar 
ūkininko ūkio reikmėms. 

Nacionaliniam visuomenės sveikatos centrui pavesta kontroliuoti, kaip laikomasi 
sanitarinės apsaugos zonų nustatymo ir zonoms nustatytų reikalavimų. Atkreiptinas 
dėmesys, kad nuo 2017 m. sausio 1 dienos įsigaliojusio Administracinių nusižengimų 
kodekso 53 straipsnyje numatyta administracinė atsakomybė už ūkinės ar kitokios veiklos 
vykdymą, objektų naudojimą nenustačius sanitarinės apsaugos zonos ribų, kai tai numatyta 
įstatymuose ar kituose teisės aktuose. 

Objektai, kuriems yra nustatytos ir nustatyta tvarka patvirtintos sanitarinės apsaugos 
zonos sudaro labai mažą dalį Šilutės rajono savivaldybėje esančių objektų, kuriems, 
vadovaujantis Sanitarinių apsaugos zonų ribų nustatymo ir režimo taisyklėmis, turi būti 
nustatytos sanitarinės apsaugos zonos. Šilutės rajono savivaldybės teritorijos bendrojo 
plano keitimo nuostatos numato, kad Lietuvos Respublikos visuomenės sveikatos 
priežiūros įstatymo 24 straipsnio 1 dalyje nurodyti asmenys privalo nustatyti ir 
įteisinti SAZ, siekiant kad vykdoma ūkinė veikla nepablogintų su ūkine veikla 
susijusią gyvenamąją aplinką. Keičiantys veiklos vykdymo mastams SAZ turi būti 
tikslinamas (didinamas arba mažinamas). Pagrindiniame brėžinyje pažymėtos 
aktualios įregistruotos sanitarinės apsaugos zonos.  

 
Pramonės, gamybos, verslo plėtros tipai, tempai ir konkretus suinteresuotumas yra 

neapibrėžti dalykai, bet erdvę tokiems dalykams siūloma rezervuoti, tačiau įvertinti 
bendrojo plano apimtyje, nežinant būsimų gamybinės paskirties objektų dislokacijos ir 
veiklos tipo, jų galimas taršos ir poveikio aplinkai – neįmanoma. Bendrajame plane, 
išskiriami arealai negyvenamos statybos plėtrai, numatyti pramonės objektams ir jų 
sanitarinės apsaugos zonoms. Šiems objektams sanitarinės apsaugos zonos turi būti 
nustatomos rengiant žemesnio lygmens dokumentus, atlikus privalomas poveikio aplinkai 
ir visuomenės sveikatai procedūras. Kol tokia dokumentacija nėra parengta vadovautis 
Specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų (Žin., 1992, Nr. 22-652 su vėlesniais 
pakeitimais) aktualia redakcija. 

Siekiant išspęsti vandentvarkos objektų SAZ nustatymo klausimus kompleksiškai 
siūloma parengti Šilutės rajono savivaldybės teritorijos vandens tiekimo ir nuotekų 
tvarkymo infrastruktūros plėtros specialiojo plano keitimą, kurio apimtyje nustatyti  
apsaugos zonas visoms vandenvietėms (VAZ) ir sanitarines apsaugos zonas nuotekų 
valykloms (SAZ), bei vėliau jas įteisinti. 
         Žemesnio lygmens teritorijų planavimo dokumentuose, numatant kapinių plėtrą ir 
steigiant naujas  kapines, turi būti nustatytos sanitarinės apsaugos zonos vadovaujantis 
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Lietuvos Respublikos vyriausybės 1992 m. gegužės 12 d. nutarimu Nr.343 ,,Dėl 
specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų patvirtinimo‘‘.  
         Žemesnio lygmens teritorijų planavimo dokumentuose turi būti nustatyta aerodromo  
sanitarinės apsaugos zona vadovaujantis Lietuvos Respublikos vyriausybės 1992 m. 
gegužės 12 d. nutarimu Nr.343 ,,Dėl specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų 
patvirtinimo‘‘.  
          Vėjo jėgainių vietos ir žemės sklypai BP-2017 nekonkretizuojami.  Žemesnio 
lygmens teritorijų planavimo dokumentuose ar techniniuose projektuose turi būti nustatyti 
veiklos plėtojimo ir apribojimų reikalavimai vadovaujantis Lietuvos Respublikos 
vyriausybės 1992 m. gegužės 12 d. nutarimu Nr.343 ,,Dėl specialiųjų žemės ir miško 
naudojimo sąlygų patvirtinimo‘‘.  
          Urbanizuojamos daugiafunkcinės teritorijos dalyje, kuri patenka į Šilutės miesto 
esamų nuotekų valymo įrenginių sanitarinę apsaugos zoną, ūkinę veiklą reglamentuoja 
Lietuvos Respublikos vyriausybės 1992 m. gegužės 12 d. nutarimo Nr.343 ,,Dėl 
specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų patvirtinimo‘‘ XIV skyriaus 69 ir 70 punktų 
reikalavimai: 

,, 69. Gamybinių objektų sanitarinėse apsaugos zonose draudžiama: 
69.1. statyti pramonės įmones, gamybinius pastatus ir įrenginius, kurių gamybos 

teršalai gali pakenkti jau esančios įmonės darbuotojų sveikatai, sugadinti medžiagas, 
įrenginius, produkciją, taip pat padidinti gyvenamosios zonos taršą; 

69.2. statyti gyvenamuosius namus, sporto įrenginius, vaikų įstaigas, mokyklas, 
medicinos įstaigas, sanatorijas ir profilaktoriumus bei kitas panašias įstaigas, taip pat 
įrengti parkus. 

70. Gamybinių objektų sanitarinėse apsaugos zonose, atsižvelgiant į tai, kiek ir 
kokių kenksmingų medžiagų jose esama, gali būti leidžiama verstis žemės ūkiu, 
reglamentuojant kultūrų sėjomainą ir sudėtį, ūkio pobūdį, suderinus šį klausimą su 
Sveikatos apsaugos ministerija.‘‘ 
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