
 

 

 

 

 

 

 

 

1 PRIEDAS. 

Įmonės kvalifikacijos dokumentas – PVSV licencijos kopija 
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2 PRIEDAS. 

Sklypo kadastro išrašas, kadastro ištrauka 
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VALSTYBĖS ĮMONĖ REGISTRŲ CENTRAS
Lvovo g. 25-101, 09320 Vilnius, tel. (8 5) 2688 262, el. p. info@registrucentras.lt

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 124110246

NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO DUOMENŲ BAZĖS IŠRAŠAS
2021-09-02 11:09:04

1. Nekilnojamojo turto registre įregistruotas turtas:
Registro Nr.: 94/13330

Registro tipas: Žemės sklypas
Sudarymo data: 1998-10-14

Jurbarko r. sav., Skirsnemunės sen., Skirsnemuniškių I k.
2. Nekilnojamieji daiktai:

2.1. Žemės sklypas
Jurbarko r. sav., Skirsnemunės sen., Skirsnemuniškių I k.

Unikalus daikto numeris: 9470-0002-0160
Žemės sklypo kadastro numeris ir kadastro vietovės

pavadinimas: 9470/0002:160 Skirsnemunės k.v.
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Žemės ūkio

Žemės sklypo plotas: 4.7500 ha
Žemės ūkio naudmenų plotas viso: 4.7500 ha

iš jo: ariamos žemės plotas: 4.7500 ha
Nusausintos žemės plotas: 4.7500 ha

Žemės ūkio naudmenų našumo balas: 55.1
Matavimų tipas: Žemės sklypas suformuotas atliekant preliminarius matavimus

Indeksuota žemės sklypo vertė: 4224 Eur
Žemės sklypo vertė: 2640 Eur

Vidutinė rinkos vertė: 20300 Eur
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2021-06-14

Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: Masinis vertinimas
Kadastro duomenų nustatymo data: 2021-05-12

3. Daikto priklausiniai iš kito registro: įrašų nėra

4. Nuosavybė:
4.1. Nuosavybės teisė

Savininkas: ZINAIDA DUMČAITIENĖ, gim. 1954-11-20
Daiktas: žemės sklypas Nr. 9470-0002-0160, aprašytas p. 2.1.

Įregistravimo pagrindas: 2016-03-29 Pirkimo - pardavimo sutartis Nr. RP-2257
Įrašas galioja: Nuo 2016-04-04

5. Valstybės ir savivaldybių žemės patikėjimo teisė: įrašų nėra

6. Kitos daiktinės teisės :

6.1.
Kelio servitutas - teisė važiuoti transporto priemonėmis, naudotis pėsčiųjų taku
(tarnaujantis)

Daiktas: žemės sklypas Nr. 9470-0002-0160, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2021-06-18 Pirkimo - pardavimo sutartis Nr. 4782

Plotas: 0.3467 ha
Įrašas galioja: Nuo 2021-07-26

7. Juridiniai faktai:
7.1. Asmeninė sutuoktinio nuosavybė

Daiktas: žemės sklypas Nr. 9470-0002-0160, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2016-03-29 Pirkimo - pardavimo sutartis Nr. RP-2257

Įrašas galioja: Nuo 2016-04-04

8. Žymos: įrašų nėra

9. Teritorijos, kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos:
9.1. Gamybinių objektų sanitarinės apsaugos zonos (IV skyrius, pirmasis skirsnis)

Daiktas: žemės sklypas Nr. 9470-0002-0160, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2021-06-08 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo sprendimas

Nr. 32SK-443-(14.32.110.)
Plotas: 47500.00 kv. m

Įrašas galioja: Nuo 2021-06-14

9.2.
Melioruotos žemės ir melioracijos statinių apsaugos zonos (VI skyrius, antrasis
skirsnis)

Daiktas: žemės sklypas Nr. 9470-0002-0160, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas

Nr. XIII-2166
2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711

Įrašas galioja: Nuo 2020-01-02
9.3. Kelių apsaugos zonos (III skyrius, antrasis skirsnis)

Daiktas: žemės sklypas Nr. 9470-0002-0160, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas

Nr. XIII-2166
2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711

Įrašas galioja: Nuo 2020-01-02

10. Daikto registravimas ir kadastro žymos:
10.1. Kadastro duomenų tikslinimas (daikto registravimas)

Daiktas: žemės sklypas Nr. 9470-0002-0160, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2021-05-12 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla

2021-06-08 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo sprendimas
Nr. 32SK-443-(14.32.110.)

Įrašas galioja: Nuo 2021-06-14
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10.2. Kadastrinius matavimus atliko (kadastro žyma)
INGA GEČIENĖ

Daiktas: žemės sklypas Nr. 9470-0002-0160, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2009-07-03 Kvalifikacijos pažymėjimas Nr. 2M-M-1021

2021-05-12 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla
Įrašas galioja: Nuo 2021-06-14

11. Registro pastabos ir nuorodos: įrašų nėra

12. Kita informacija: įrašų nėra

13. Informacija apie duomenų sandoriui tikslinimą: įrašų nėra

Dokumentą atspausdino ONA SAMUCHOVIENĖ
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KADASTRO ŽEMĖLAPIO IŠTRAUKA

Atsp a usdinta: 2021-09-02 11:11:42
Vykdyto jas: ONA SAMUCHOVIENĖ

00000000 Kadastro bloko numeris
Žemės sklypo numeris000

00 Adreso numeris

Lvo vo  g. 25-101, 09320 Vilnius,  tel. (8 5) 268 8262,  el. p. info @registrucentra s.lt
Duo menys ka up ia mi ir sa ugo mi Juridinių asmenų registre, ko da s 124110246

VALSTYBĖS ĮMONĖ REGISTRŲ CENTRAS

Mastelis 1:10000

Kadastro vietovės riba
Kadastro bloko riba

Geodeziškai matuoti sklypai
Preliminariai matuoti sklypai
Koreguotini sklypai

Savivaldybės riba

Inžineriniai statiniai"
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VALSTYBĖS ĮMONĖ REGISTRŲ CENTRAS
Lvovo g. 25-101, 09320 Vilnius, tel. (8 5) 2688 262, el. p. info@registrucentras.lt

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 124110246

NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO DUOMENŲ BAZĖS IŠRAŠAS
2021-09-02 11:15:05

1. Nekilnojamojo turto registre įregistruotas turtas:
Registro Nr.: 94/14519

Registro tipas: Žemės sklypas
Sudarymo data: 1999-03-15

Jurbarko r. sav., Skirsnemunės sen., Skirsnemuniškių I k.
2. Nekilnojamieji daiktai:

2.1. Žemės sklypas
Jurbarko r. sav., Skirsnemunės sen., Skirsnemuniškių I k.

Unikalus daikto numeris: 9470-0002-0170
Žemės sklypo kadastro numeris ir kadastro vietovės

pavadinimas: 9470/0002:170 Skirsnemunės k.v.
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Žemės ūkio

Žemės sklypo plotas: 7.2500 ha
Žemės ūkio naudmenų plotas viso: 7.2500 ha

iš jo: ariamos žemės plotas: 7.2500 ha
Nusausintos žemės plotas: 7.2500 ha

Žemės ūkio naudmenų našumo balas: 55.7
Matavimų tipas: Žemės sklypas suformuotas atliekant preliminarius matavimus

Indeksuota žemės sklypo vertė: 6586 Eur
Žemės sklypo vertė: 4116 Eur

Vidutinė rinkos vertė: 31000 Eur
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2021-06-16

Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: Masinis vertinimas
Kadastro duomenų nustatymo data: 2021-05-12

3. Daikto priklausiniai iš kito registro: įrašų nėra

4. Nuosavybė:
4.1. Nuosavybės teisė

Savininkas: EUGENIJA PETRĖ PETRYLIENĖ, gim. 1946-02-28
Daiktas: 1/2 žemės sklypo Nr. 9470-0002-0170, aprašyto p. 2.1.

Įregistravimo pagrindas: 2019-11-26 Paveldėjimo teisės pagal įstatymą liudijimas Nr. RP-5843
Įrašas galioja: Nuo 2019-12-02

4.2. Nuosavybės teisė
Savininkas: EUGENIJA PETRĖ PETRYLIENĖ, gim. 1946-02-28

Daiktas: 1/2 žemės sklypo Nr. 9470-0002-0170, aprašyto p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2013-05-03 Pirkimo - pardavimo sutartis Nr. RP-1321

Įrašas galioja: Nuo 2019-11-20

5. Valstybės ir savivaldybių žemės patikėjimo teisė: įrašų nėra

6. Kitos daiktinės teisės : įrašų nėra

7. Juridiniai faktai:
7.1. Asmeninė nuosavybė

Daiktas: 1/2 žemės sklypo Nr. 9470-0002-0170, aprašyto p. 2.1. , 4.1. 
Įregistravimo pagrindas: 2019-11-26 Paveldėjimo teisės pagal įstatymą liudijimas Nr. RP-5843

Įrašas galioja: Nuo 2019-12-02
7.2. Hipoteka

Daiktas: žemės sklypas Nr. 9470-0002-0170, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2018-05-24 Hipotekos registro pranešimas apie hipotekos įregistravimą

Nr. 20120180050753
Įrašas galioja: Nuo 2018-05-24

7.3. Sudaryta panaudos sutartis
Panaudos gavėjas: ARTŪRAS PETRYLA, gim. 1979-06-16

Daiktas: žemės sklypas Nr. 9470-0002-0170, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2005-05-05 Panaudos sutartis

Plotas: 7.25 ha
Įrašas galioja: Nuo 2005-05-23

Terminas: Nuo 2005-05-05 iki 2015-05-05

8. Žymos: įrašų nėra

9. Teritorijos, kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos:
9.1. Gamybinių objektų sanitarinės apsaugos zonos (IV skyrius, pirmasis skirsnis)

Daiktas: žemės sklypas Nr. 9470-0002-0170, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2021-06-08 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo sprendimas

Nr. 32SK-442-(14.32.110.)
Plotas: 72500.00 kv. m

Įrašas galioja: Nuo 2021-06-15

9.2.
Melioruotos žemės ir melioracijos statinių apsaugos zonos (VI skyrius, antrasis
skirsnis)

Daiktas: žemės sklypas Nr. 9470-0002-0170, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas

Nr. XIII-2166
2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711

Įrašas galioja: Nuo 2020-01-02
9.3. Kelių apsaugos zonos (III skyrius, antrasis skirsnis)

Daiktas: žemės sklypas Nr. 9470-0002-0170, aprašytas p. 2.1.
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Įregistravimo pagrindas: 2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas
Nr. XIII-2166
2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711

Įrašas galioja: Nuo 2020-01-02

10. Daikto registravimas ir kadastro žymos:
10.1. Kadastro duomenų tikslinimas (daikto registravimas)

Daiktas: žemės sklypas Nr. 9470-0002-0170, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2021-05-12 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla

2021-06-08 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo sprendimas
Nr. 32SK-442-(14.32.110.)

Įrašas galioja: Nuo 2021-06-15
10.2. Kadastrinius matavimus atliko (kadastro žyma)

INGA GEČIENĖ
Daiktas: žemės sklypas Nr. 9470-0002-0170, aprašytas p. 2.1.

Įregistravimo pagrindas: 2009-07-03 Kvalifikacijos pažymėjimas Nr. 2M-M-1021
2021-05-12 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla

Įrašas galioja: Nuo 2021-06-15

11. Registro pastabos ir nuorodos: įrašų nėra

12. Kita informacija: įrašų nėra

13. Informacija apie duomenų sandoriui tikslinimą: įrašų nėra

Dokumentą atspausdino ONA SAMUCHOVIENĖ

60



 

 

 

 

 

 

 

 

4 PRIEDAS. 
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© HNIT-BALTIC; GDR10LT ©, Nac ionalinė  žem ė s tarnyba prie ŽŪM, 2016; LR Ad resų registras © VĮ Registrų
centras, 2016; LR saugom ų teritorijų valstybė s kad astro d uom enys ©, Valstybinė  saugom ų teritorijų tarnyba prie
AM, 2015.; © UAB Hnit-Baltic, 2014; ORT10LT © Nac ionalinė  Žem ė s Tarnyba prie ŽŪM, 2012-2013

!( P lanuojam a VE (P ŪV)
!( Esam os VE
!( Kitais projek tais patvirtintos VE

Negyvenam i pastatai
Gyvenam i pastatai
Sklypų ribos

±

Artim iausia gyvenam a sod yba 
P ŪV atžvilgiu < 35

35 - 40
40 - 45
45 - 50
50 - 55
55 - 60
60 - 65
65 - 70
70 - 75
75 - 80
80 - 85

Triukšmo lygis dB(A)
esama situacija Lnaktis
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!( P lanuojam a VE (P ŪV)
!( Kitais projek tais patvirtintos VE

Negyvenam i pastatai
Gyvenam i pastatai
Sklypų ribos

±

Artim iausia gyvenam a sod yba 
P ŪV atžvilgiu

< 35
35 - 40
40 - 45
45 - 50
50 - 55
55 - 60
60 - 65
65 - 70
70 - 75
75 - 80
80 - 85

Triukšmo lygis dB(A) PŪV be fono
Ldiena

To paties savinink o k itu 
projek tu patvirtinta VE

To paties savinink o k itu 
projek tu patvirtinta VE
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!( P lanuojam a VE (P ŪV)
!( Esam os VE
!( Kitais projek tais patvirtintos VE

Negyvenam i pastatai
Gyvenam i pastatai
Sklypų ribos

±

Artim iausia gyvenam a sod yba 
P ŪV atžvilgiu < 35

35 - 40
40 - 45
45 - 50
50 - 55
55 - 60
60 - 65
65 - 70
70 - 75
75 - 80
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Triukšmo lygis dB(A)
prognozinė su fonu Ldiena
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5 PRIEDAS. 

VE specifikacija 
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6 PRIEDAS. 

Infragarso ir žemų dažnių garso matavimo protokolas 
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7 PRIEDAS. 

Šešėliavimo rezultatai 
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Project:

1 VE statyba, stiebo aukštis 85 m

Description:

Analize atlikta atsižvelgiant i gretimai esancias,

patvirtintas ir kitais projektais VE vietas

Licensed user:

UAB Ekostruktura 

Raudondvario pl. 288 a-9, Kaunas 

LT-47164 Kaunas

+370 607 23980

Darius / darius.pratasius@ekostruktura.lt
Calculated:

2021-09-08 11:09/3.4.415

SHADOW - Main Result

Assumptions for shadow calculations

Maximum distance for influence

Calculate only when more than 20 % of sun is covered by the blade

Please look in WTG table

Minimum sun height over horizon for influence 3 °

Day step for calculation 1 days

Time step for calculation 1 minutes

Sunshine probability S (Average daily sunshine hours) [KAUNAS]

Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec

1,41 2,36 4,03 5,55 8,35 8,36 8,16 7,72 5,06 3,23 1,33 0,98

Operational time

N NE E SE S SW W NW Sum

1 095 1 095 1 095 1 095 1 095 1 095 1 095 1 095 8 760

Line-of-sight calculation has been deactivated. This means that sheltering

from obstacles, areas or hills are not taken into account.

All coordinates are in

Lithuanian TM LKS94-LKS94 (LT)

(C) OpenStreetMap contributors, Data OpenStreetMap and contributors, ODbL

Scale 1:100 000

New WTG Existing WTG

Shadow receptor

WTGs

WTG type Shadow data

Y X Z Row data/Description Valid Manufact. Type-generator Power, Rotor Hub Calculation RPM

rated diameter height distance

[m] [kW] [m] [m] [m] [RPM]

1 426 939 6 112 514 46,0 GE WIND ENERGY 5.... No GE WIND ENERGY 5.5-158 Thrust 700-5 500 5 500 158,0 161,0 1 816 0,0

2 426 342 6 111 767 43,4 GE WIND ENERGY 5.... No GE WIND ENERGY 5.5-158 Thrust 700-5 500 5 500 158,0 161,0 1 816 0,0

3 426 110 6 110 855 43,3 GE WIND ENERGY 5.... No GE WIND ENERGY 5.5-158 Thrust 700-5 500 5 500 158,0 161,0 1 816 0,0

4 426 912 6 111 580 43,2 GE WIND ENERGY 5.... No GE WIND ENERGY 5.5-158 Thrust 700-5 500 5 500 158,0 161,0 1 816 0,0

5 426 735 6 110 965 43,0 GE WIND ENERGY 5.... No GE WIND ENERGY 5.5-158 Thrust 700-5 500 5 500 158,0 161,0 1 816 0,0

6 428 534 6 112 301 46,0 GE WIND ENERGY 5.... No GE WIND ENERGY 5.5-158 Thrust 700-5 500 5 500 158,0 161,0 1 816 0,0

7 428 487 6 110 905 45,5 GE WIND ENERGY 5.... No GE WIND ENERGY 5.5-158 Thrust 700-5 500 5 500 158,0 161,0 1 816 0,0

8 429 253 6 111 407 47,0 GE WIND ENERGY 5.... No GE WIND ENERGY 5.5-158 Thrust 700-5 500 5 500 158,0 161,0 1 816 0,0

9 429 655 6 112 516 48,7 GE WIND ENERGY 5.... No GE WIND ENERGY 5.5-158 Thrust 700-5 500 5 500 158,0 161,0 1 816 0,0

10 430 027 6 111 990 50,5 GE WIND ENERGY 5.... No GE WIND ENERGY 5.5-158 Thrust 700-5 500 5 500 158,0 161,0 1 816 0,0

11 430 563 6 111 723 48,0 GE WIND ENERGY 5.... No GE WIND ENERGY 5.5-158 Thrust 700-5 500 5 500 158,0 161,0 1 816 0,0

12 427 330 6 111 401 44,7 VESTAS V80-2.0MW 2...No VESTAS V80-2.0MW-2 000 2 000 80,0 100,0 1 581 16,7

13 431 224 6 110 906 45,4 VESTAS V80-2.0MW 2...No VESTAS V80-2.0MW-2 000 2 000 80,0 100,0 1 581 16,7

14 431 171 6 110 620 49,2 ENERCON E-66/20.70... No ENERCON E-66/20.70-2 000 2 000 70,0 87,0 2 500 22,0

15 431 116 6 110 325 49,1 ENERCON E-66/20.70... No ENERCON E-66/20.70-2 000 2 000 70,0 85,0 2 500 22,0

16 429 017 6 110 640 46,7 Enercon E33 No ENERCON E-33-300 300 33,0 53,0 2 500 39,0

17 428 977 6 110 336 44,0 Enercon E33 No ENERCON E-33-300 300 33,0 53,0 2 500 39,0

18 425 360 6 111 828 43,0 Nordex N117 Yes NORDEX N117/3000 Controlled-3 000 3 000 116,8 120,0 1 487 12,6

19 425 483 6 111 261 42,3 Nordex N117 Yes NORDEX N117/3000 Controlled-3 000 3 000 116,8 120,0 1 487 12,6

20 424 957 6 111 529 42,9 Nordex N117 Yes NORDEX N117/3000 Controlled-3 000 3 000 116,8 120,0 1 487 12,6

21 425 022 6 110 954 43,0 Nordex N117 Yes NORDEX N117/3000 Controlled-3 000 3 000 116,8 120,0 1 487 12,6

22 425 156 6 110 459 40,0 Nordex N117 Yes NORDEX N117/3000 Controlled-3 000 3 000 116,8 120,0 1 487 12,6

23 424 868 6 109 945 40,2 Nordex N117 Yes NORDEX N117/3000 Controlled-3 000 3 000 116,8 120,0 1 487 12,6

24 424 543 6 110 511 41,8 Nordex N117 Yes NORDEX N117/3000 Controlled-3 000 3 000 116,8 120,0 1 487 12,6

25 426 041 6 109 138 42,4 Nordex N117 Yes NORDEX N117/3000 Controlled-3 000 3 000 116,8 120,0 1 487 12,6

26 425 259 6 110 032 42,0 Vestas V44 No VESTAS V44-600 600 44,0 40,0 772 28,0

27 427 246 6 110 780 45,7 Vestas V44. () No VESTAS V44-600 600 44,0 32,0 773 28,0

28 427 238 6 110 944 44,5 Vestas V44. () No VESTAS V44-600 600 44,0 32,0 773 28,0

29 427 599 6 108 679 42,0 VE01 Yes NORDEX N149/4.0-4.5-4 500 4 500 149,0 165,0 1 819 10,7

30 427 737 6 107 994 43,9 VE02 Yes NORDEX N149/4.0-4.5-4 500 4 500 149,0 165,0 1 819 10,7

31 428 025 6 108 374 44,7 VE03 Yes NORDEX N149/4.0-4.5-4 500 4 500 149,0 165,0 1 819 10,7

32 428 615 6 109 797 43,7 VE04 Yes NORDEX N149/4.0-4.5-4 500 4 500 149,0 165,0 1 819 10,7

33 428 790 6 109 303 43,5 VE05 Yes NORDEX N149/4.0-4.5-4 500 4 500 149,0 165,0 1 819 10,7

34 429 694 6 109 303 49,0 VE06 Yes NORDEX N149/4.0-4.5-4 500 4 500 149,0 165,0 1 819 10,7

35 429 482 6 110 621 47,8 VE07 Yes NORDEX N149/4.0-4.5-4 500 4 500 149,0 165,0 1 819 10,7

36 430 090 6 110 060 47,0 VE08 Yes NORDEX N149/4.0-4.5-4 500 4 500 149,0 165,0 1 819 10,7

37 430 068 6 110 660 47,6 VE09 Yes NORDEX N149/4.0-4.5-4 500 4 500 149,0 165,0 1 819 10,7

38 430 472 6 111 266 46,5 VE10 Yes NORDEX N149/4.0-4.5-4 500 4 500 149,0 165,0 1 819 10,7

39 430 723 6 109 192 48,0 VE11 Yes NORDEX N149/4.0-4.5-4 500 4 500 149,0 165,0 1 819 10,7

40 430 901 6 109 807 49,7 VE12 Yes NORDEX N149/4.0-4.5-4 500 4 500 149,0 165,0 1 819 10,7

41 431 499 6 110 038 50,0 VE13 Yes NORDEX N149/4.0-4.5-4 500 4 500 149,0 165,0 1 819 10,7

42 431 414 6 111 587 48,9 VE14 Yes NORDEX N149/4.0-4.5-4 500 4 500 149,0 165,0 1 819 10,7
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SHADOW - Main Result

Shadow receptor-Input

No. Y X Z Width Height Elevation Slope of Direction mode Eye height

a.g.l. window (ZVI) a.g.l.

[m] [m] [m] [m] [°] [m]

A 431 749 6 110 628 51,8 1,0 1,0 1,0 90,0 "Green house mode" 2,0

Calculation Results

Shadow receptor

Shadow, expected values

No. Shadow hours

per year

[h/year]

A 33:51  

Total amount of flickering on the shadow receptors caused by each WTG

No. Name Worst case Expected

[h/year] [h/year]

1 GE WIND ENERGY 5.5-158 Thrust 700 5500 158.0 !O! hub: 161,0 m (TOT: 240,0 m) (1) 0:00 0:00

2 GE WIND ENERGY 5.5-158 Thrust 700 5500 158.0 !O! hub: 161,0 m (TOT: 240,0 m) (2) 0:00 0:00

3 GE WIND ENERGY 5.5-158 Thrust 700 5500 158.0 !O! hub: 161,0 m (TOT: 240,0 m) (3) 0:00 0:00

4 GE WIND ENERGY 5.5-158 Thrust 700 5500 158.0 !O! hub: 161,0 m (TOT: 240,0 m) (4) 0:00 0:00

5 GE WIND ENERGY 5.5-158 Thrust 700 5500 158.0 !O! hub: 161,0 m (TOT: 240,0 m) (5) 0:00 0:00

6 GE WIND ENERGY 5.5-158 Thrust 700 5500 158.0 !O! hub: 161,0 m (TOT: 240,0 m) (6) 0:00 0:00

7 GE WIND ENERGY 5.5-158 Thrust 700 5500 158.0 !O! hub: 161,0 m (TOT: 240,0 m) (7) 0:00 0:00

8 GE WIND ENERGY 5.5-158 Thrust 700 5500 158.0 !O! hub: 161,0 m (TOT: 240,0 m) (8) 0:00 0:00

9 GE WIND ENERGY 5.5-158 Thrust 700 5500 158.0 !O! hub: 161,0 m (TOT: 240,0 m) (9) 0:00 0:00

10 GE WIND ENERGY 5.5-158 Thrust 700 5500 158.0 !O! hub: 161,0 m (TOT: 240,0 m) (10) 0:00 0:00

11 GE WIND ENERGY 5.5-158 Thrust 700 5500 158.0 !O! hub: 161,0 m (TOT: 240,0 m) (11) 0:00 0:00

12 VESTAS V80-2.0MW 2000 80.0 !O! hub: 100,0 m (TOT: 140,0 m) (12) 0:00 0:00

13 VESTAS V80-2.0MW 2000 80.0 !O! hub: 100,0 m (TOT: 140,0 m) (16) 38:06 11:31

14 ENERCON E-66/20.70 2000 70.0 !-! hub: 87,0 m (TOT: 122,0 m) (17) 13:25 3:25

15 ENERCON E-66/20.70 2000 70.0 !-! hub: 85,0 m (TOT: 120,0 m) (19) 9:38 1:43

16 Enercon E33 0:00 0:00

17 Enercon E33 0:00 0:00

18 Nordex N117 0:00 0:00

19 Nordex N117 0:00 0:00

20 Nordex N117 0:00 0:00

21 Nordex N117 0:00 0:00

22 Nordex N117 0:00 0:00

23 Nordex N117 0:00 0:00

24 Nordex N117 0:00 0:00

25 Nordex N117 0:00 0:00

26 Vestas V44 0:00 0:00

27 Vestas V44. () 0:00 0:00

28 Vestas V44. () 0:00 0:00

29 VE01 0:00 0:00

30 VE02 0:00 0:00

31 VE03 0:00 0:00

32 VE04 0:00 0:00

33 VE05 0:00 0:00

34 VE06 0:00 0:00

35 VE07 0:00 0:00

36 VE08 6:22 1:12

37 VE09 6:59 1:44

38 VE10 19:48 6:04

39 VE11 16:17 1:33

40 VE12 20:20 2:32

41 VE13 84:26 9:05

42 VE14 0:00 0:00

Total times in Receptor wise and WTG wise tables can differ, as a WTG can lead to flicker at 2 or more receptors simultaneously and/or receptors may receive flicker from 2 or more WTGs simultaneously.
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SHADOW - Map

(C) OpenStreetMap contributors, Data OpenStreetMap and contributors, ODbL

0 500 1000 1500 2000 m

Map: EMD OpenStreetMap , Print scale 1:50 000, Map center Lithuanian TM LKS94-LKS94 (LT)  East: 428 356  North: 6 110 255

New WTG Existing WTG Shadow receptor

Flicker map level: Elevation Grid Data Object: 1 VE pletra parkas su fonu (esamos, patvirtintos, planuojamos GE)_EMDGrid_1.wpg (34)

Hours per year,

real case
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VALSTYBĖS ĮMONĖ REGISTRŲ CENTRAS
Lvovo g. 25-101, 09320 Vilnius, tel. (8 5) 2688 262, el. p. info@registrucentras.lt

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 124110246

NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO DUOMENŲ BAZĖS IŠRAŠAS
2021-09-16 13:01:17

1. Nekilnojamojo turto registre įregistruotas turtas:
Registro Nr.: 44/2637986

Registro tipas: Žemės sklypas
Sudarymo data: 2021-06-03

Jurbarko r. sav., Skirsnemunės sen., Skirsnemuniškių I k.
2. Nekilnojamieji daiktai:

2.1. Žemės sklypas
Jurbarko r. sav., Skirsnemunės sen., Skirsnemuniškių I k.

Unikalus daikto numeris: 4400-5661-1522
Žemės sklypo kadastro numeris ir kadastro vietovės

pavadinimas: 9470/0002:87 Skirsnemunės k.v.
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Žemės ūkio

Žemės sklypo naudojimo būdas: Kiti žemės ūkio paskirties žemės sklypai
Statusas: Suformuotas padalijus daiktą

Daikto istorinė kilmė: Gautas padalijus daiktą, unikalus daikto numeris 4400-5552-9407
Žemės sklypo plotas: 17.7978 ha

Žemės ūkio naudmenų plotas viso: 17.7820 ha
iš jo: ariamos žemės plotas: 17.7820 ha

Vandens telkinių plotas: 0.0158 ha
Nusausintos žemės plotas: 17.7978 ha

Žemės ūkio naudmenų našumo balas: 53.7
Matavimų tipas: Žemės sklypas suformuotas atliekant kadastrinius matavimus

Indeksuota žemės sklypo vertė: 16354 Eur
Žemės sklypo vertė: 10221 Eur

Vidutinė rinkos vertė: 74000 Eur
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2021-06-03

Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: Masinis vertinimas
Kadastro duomenų nustatymo data: 2021-05-07

Teritorija, kurioje taikomos specialiosios žemės naudojimo
sąlygos: Gamybinių objektų sanitarinės apsaugos zonos (IV skyrius, pirmasis skirsnis)

Teritorijos unikalus numeris: 100012742
Teritorijos nustatymo data: 2020-10-02

Žymos apie teritoriją padarymo data: 2021-01-05
3. Daikto priklausiniai iš kito registro: įrašų nėra

4. Nuosavybė:
4.1. Nuosavybės teisė

Savininkas: BRONIUS DUMČAITIS, gim. 1953-09-25
ZINAIDA DUMČAITIENĖ, gim. 1954-11-20

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-5661-1522, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2006-05-29 Valstybinės žemės sklypo pirkimo - pardavimo sutartis Nr. RP-2332

2020-12-23 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo sprendimas
Nr. 32SK-1023-(14.32.110.)
2021-06-02 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo sprendimas
Nr. 32SK-425-(14.32.110.)

Įrašas galioja: Nuo 2021-06-07

5. Valstybės ir savivaldybių žemės patikėjimo teisė: įrašų nėra

6. Kitos daiktinės teisės :

6.1.
Servitutas - teisė tiesti, aptarnauti, naudoti požemines, antžemines komunikacijas
(tarnaujantis)

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-5661-1522, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2021-06-18 Pirkimo - pardavimo sutartis Nr. 4782

Plotas: 0.091 ha
Įrašas galioja: Nuo 2021-07-26

6.2.
Kelio servitutas - teisė važiuoti transporto priemonėmis, naudotis pėsčiųjų taku
(tarnaujantis)

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-5661-1522, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2021-06-18 Pirkimo - pardavimo sutartis Nr. 4782

Plotas: 0.1132 ha
Įrašas galioja: Nuo 2021-07-26

7. Juridiniai faktai:

7.1.
Apribojimas pagal Žemės ūkio paskirties žemės įsigijimo laikinąjį įstatymą neperleisti
5 metus žemės sklypo žemės

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-5661-1522, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2006-05-29 Valstybinės žemės sklypo pirkimo - pardavimo sutartis Nr. RP-2332

Įrašas galioja: Nuo 2021-06-07
7.2. Bendroji jungtinė sutuoktinių nuosavybė

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-5661-1522, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2006-05-29 Valstybinės žemės sklypo pirkimo - pardavimo sutartis Nr. RP-2332

Įrašas galioja: Nuo 2021-06-07

8. Žymos: įrašų nėra

9. Teritorijos, kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos:

9.1.
Paviršinių vandens telkinių pakrantės apsaugos juostos (VI skyrius, aštuntasis
skirsnis)
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Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-5661-1522, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2021-06-02 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo sprendimas

Nr. 32SK-425-(14.32.110.)
Plotas: 145.00 kv. m

Įrašas galioja: Nuo 2021-06-03

9.2.
Dirvožemio apsauga žemės ūkio paskirties žemės sklypuose (VI skyrius,
keturioliktasis skirsnis)

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-5661-1522, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2021-06-02 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo sprendimas

Nr. 32SK-425-(14.32.110.)
Plotas: 177978.00 kv. m

Įrašas galioja: Nuo 2021-06-03
9.3. Paviršiniai vandens telkiniai (VI skyrius, šeštasis skirsnis)

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-5661-1522, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2021-06-02 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo sprendimas

Nr. 32SK-425-(14.32.110.)
Plotas: 158.00 kv. m

Įrašas galioja: Nuo 2021-06-03

9.4.
Melioruotos žemės ir melioracijos statinių apsaugos zonos (VI skyrius, antrasis
skirsnis)

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-5661-1522, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2021-06-02 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo sprendimas

Nr. 32SK-425-(14.32.110.)
Plotas: 177978.00 kv. m

Įrašas galioja: Nuo 2021-06-03
9.5. Gamybinių objektų sanitarinės apsaugos zonos (IV skyrius, pirmasis skirsnis)

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-5661-1522, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2021-06-02 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo sprendimas

Nr. 32SK-425-(14.32.110.)
Plotas: 177978.00 kv. m

Įrašas galioja: Nuo 2021-06-03
9.6. Paviršinių vandens telkinių apsaugos zonos (VI skyrius, septintasis skirsnis)

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-5661-1522, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2021-06-02 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo sprendimas

Nr. 32SK-425-(14.32.110.)
Plotas: 38801.00 kv. m

Įrašas galioja: Nuo 2021-06-03

10. Daikto registravimas ir kadastro žymos:
10.1. Suformuotas padalijimo būdu (daikto registravimas)

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-5661-1522, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2021-05-07 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla

2021-06-02 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo sprendimas
Nr. 32SK-425-(14.32.110.)

Įrašas galioja: Nuo 2021-06-03
10.2. Kadastrinius matavimus atliko (kadastro žyma)

INGA GEČIENĖ
Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-5661-1522, aprašytas p. 2.1.

Įregistravimo pagrindas: 2009-07-03 Kvalifikacijos pažymėjimas Nr. 2M-M-1021
2021-05-07 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla

Įrašas galioja: Nuo 2021-06-03

11. Registro pastabos ir nuorodos: įrašų nėra

12. Kita informacija: įrašų nėra

13. Informacija apie duomenų sandoriui tikslinimą: įrašų nėra

Dokumentą atspausdino ONA SAMUCHOVIENĖ
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VALSTYBĖS ĮMONĖ REGISTRŲ CENTRAS
Lvovo g. 25-101, 09320 Vilnius, tel. (8 5) 2688 262, el. p. info@registrucentras.lt

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 124110246

NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO DUOMENŲ BAZĖS IŠRAŠAS
2021-09-16 13:04:47

1. Nekilnojamojo turto registre įregistruotas turtas:
Registro Nr.: 44/2637985

Registro tipas: Žemės sklypas
Sudarymo data: 2021-06-03

Adresas: Jurbarko r. sav., Skirsnemunės sen., Skirsnemuniškių I k. 5B
2. Nekilnojamieji daiktai:

2.1. Žemės sklypas
Unikalus daikto numeris: 4400-5661-1066

Žemės sklypo kadastro numeris ir kadastro vietovės
pavadinimas: 9470/0002:135 Skirsnemunės k.v.

Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Kita
Žemės sklypo naudojimo būdas: Susisiekimo ir inžinerinių komunikacijų aptarnavimo objektų teritorijos

Statusas: Suformuotas padalijus daiktą
Daikto istorinė kilmė: Gautas padalijus daiktą, unikalus daikto numeris 4400-5552-9407
Žemės sklypo plotas: 0.4000 ha

Žemės ūkio naudmenų plotas viso: 0.4000 ha
iš jo: ariamos žemės plotas: 0.4000 ha
Nusausintos žemės plotas: 0.4000 ha

Žemės ūkio naudmenų našumo balas: 53.7
Matavimų tipas: Žemės sklypas suformuotas atliekant kadastrinius matavimus

Indeksuota žemės sklypo vertė: 451 Eur
Žemės sklypo vertė: 282 Eur

Vidutinė rinkos vertė: 968 Eur
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2021-06-03

Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: Masinis vertinimas
Kadastro duomenų nustatymo data: 2021-05-07

3. Daikto priklausiniai iš kito registro: įrašų nėra

4. Nuosavybė:
4.1. Nuosavybės teisė

Savininkas: UAB "Vėjo jėgainių projektai", a.k. 135897557
Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-5661-1066, aprašytas p. 2.1.

Įregistravimo pagrindas: 2021-06-18 Pirkimo - pardavimo sutartis Nr. 4782
Įrašas galioja: Nuo 2021-06-21

5. Valstybės ir savivaldybių žemės patikėjimo teisė: įrašų nėra

6. Kitos daiktinės teisės :

6.1.
Servitutas - teisė tiesti, aptarnauti, naudoti požemines, antžemines komunikacijas
(viešpataujantis)

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-5661-1066, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2021-06-18 Pirkimo - pardavimo sutartis Nr. 4782

Plotas: 0.091 ha
Įrašas galioja: Nuo 2021-06-21

6.2.
Kelio servitutas - teisė važiuoti transporto priemonėmis, naudotis pėsčiųjų taku
(viešpataujantis)

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-5661-1066, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2021-06-18 Pirkimo - pardavimo sutartis Nr. 4782

Plotas: 0.4599 ha
Įrašas galioja: Nuo 2021-06-21

7. Juridiniai faktai:
7.1. Hipoteka

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-5661-1066, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2021-07-30 Hipotekos registro pranešimas apie hipotekos įregistravimą

Nr. 20120210051033
Įrašas galioja: Nuo 2021-08-02

8. Žymos: įrašų nėra

9. Teritorijos, kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos:
9.1. Gamybinių objektų sanitarinės apsaugos zonos (IV skyrius, pirmasis skirsnis)

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-5661-1066, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2021-06-02 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo sprendimas

Nr. 32SK-425-(14.32.110.)
Plotas: 4000.00 kv. m

Įrašas galioja: Nuo 2021-06-03

9.2.
Melioruotos žemės ir melioracijos statinių apsaugos zonos (VI skyrius, antrasis
skirsnis)

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-5661-1066, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2021-06-02 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo sprendimas

Nr. 32SK-425-(14.32.110.)
Plotas: 4000.00 kv. m

Įrašas galioja: Nuo 2021-06-03

10. Daikto registravimas ir kadastro žymos:
10.1. Kadastrinius matavimus atliko (kadastro žyma)

INGA GEČIENĖ
Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-5661-1066, aprašytas p. 2.1.
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Įregistravimo pagrindas: 2009-07-03 Kvalifikacijos pažymėjimas Nr. 2M-M-1021
2021-05-07 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla

Įrašas galioja: Nuo 2021-06-03
10.2. Suformuotas padalijimo būdu (daikto registravimas)

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-5661-1066, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2021-05-07 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla

2021-06-02 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo sprendimas
Nr. 32SK-425-(14.32.110.)

Įrašas galioja: Nuo 2021-06-03

11. Registro pastabos ir nuorodos: įrašų nėra

12. Kita informacija: įrašų nėra

13. Informacija apie duomenų sandoriui tikslinimą: įrašų nėra

Dokumentą atspausdino ONA SAMUCHOVIENĖ
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VALSTYBĖS ĮMONĖ REGISTRŲ CENTRAS
Lvovo g. 25-101, 09320 Vilnius, tel. (8 5) 2688 262, el. p. info@registrucentras.lt

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 124110246

NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO DUOMENŲ BAZĖS IŠRAŠAS
2021-09-16 13:04:00

1. Nekilnojamojo turto registre įregistruotas turtas:
Registro Nr.: 44/2637985

Registro tipas: Žemės sklypas
Sudarymo data: 2021-06-03

Adresas: Jurbarko r. sav., Skirsnemunės sen., Skirsnemuniškių I k. 5B
2. Nekilnojamieji daiktai:

2.1. Žemės sklypas
Unikalus daikto numeris: 4400-5661-1066

Žemės sklypo kadastro numeris ir kadastro vietovės
pavadinimas: 9470/0002:135 Skirsnemunės k.v.

Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Kita
Žemės sklypo naudojimo būdas: Susisiekimo ir inžinerinių komunikacijų aptarnavimo objektų teritorijos

Statusas: Suformuotas padalijus daiktą
Daikto istorinė kilmė: Gautas padalijus daiktą, unikalus daikto numeris 4400-5552-9407
Žemės sklypo plotas: 0.4000 ha

Žemės ūkio naudmenų plotas viso: 0.4000 ha
iš jo: ariamos žemės plotas: 0.4000 ha
Nusausintos žemės plotas: 0.4000 ha

Žemės ūkio naudmenų našumo balas: 53.7
Matavimų tipas: Žemės sklypas suformuotas atliekant kadastrinius matavimus

Indeksuota žemės sklypo vertė: 451 Eur
Žemės sklypo vertė: 282 Eur

Vidutinė rinkos vertė: 968 Eur
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2021-06-03

Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: Masinis vertinimas
Kadastro duomenų nustatymo data: 2021-05-07

3. Daikto priklausiniai iš kito registro: įrašų nėra

4. Nuosavybė:
4.1. Nuosavybės teisė

Savininkas: UAB "Vėjo jėgainių projektai", a.k. 135897557
Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-5661-1066, aprašytas p. 2.1.

Įregistravimo pagrindas: 2021-06-18 Pirkimo - pardavimo sutartis Nr. 4782
Įrašas galioja: Nuo 2021-06-21

5. Valstybės ir savivaldybių žemės patikėjimo teisė: įrašų nėra

6. Kitos daiktinės teisės :

6.1.
Servitutas - teisė tiesti, aptarnauti, naudoti požemines, antžemines komunikacijas
(viešpataujantis)

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-5661-1066, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2021-06-18 Pirkimo - pardavimo sutartis Nr. 4782

Plotas: 0.091 ha
Įrašas galioja: Nuo 2021-06-21

6.2.
Kelio servitutas - teisė važiuoti transporto priemonėmis, naudotis pėsčiųjų taku
(viešpataujantis)

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-5661-1066, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2021-06-18 Pirkimo - pardavimo sutartis Nr. 4782

Plotas: 0.4599 ha
Įrašas galioja: Nuo 2021-06-21

7. Juridiniai faktai:
7.1. Hipoteka

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-5661-1066, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2021-07-30 Hipotekos registro pranešimas apie hipotekos įregistravimą

Nr. 20120210051033
Įrašas galioja: Nuo 2021-08-02

8. Žymos: įrašų nėra

9. Teritorijos, kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos:
9.1. Gamybinių objektų sanitarinės apsaugos zonos (IV skyrius, pirmasis skirsnis)

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-5661-1066, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2021-06-02 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo sprendimas

Nr. 32SK-425-(14.32.110.)
Plotas: 4000.00 kv. m

Įrašas galioja: Nuo 2021-06-03

9.2.
Melioruotos žemės ir melioracijos statinių apsaugos zonos (VI skyrius, antrasis
skirsnis)

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-5661-1066, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2021-06-02 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo sprendimas

Nr. 32SK-425-(14.32.110.)
Plotas: 4000.00 kv. m

Įrašas galioja: Nuo 2021-06-03

10. Daikto registravimas ir kadastro žymos:
10.1. Kadastrinius matavimus atliko (kadastro žyma)

INGA GEČIENĖ
Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-5661-1066, aprašytas p. 2.1.
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Įregistravimo pagrindas: 2009-07-03 Kvalifikacijos pažymėjimas Nr. 2M-M-1021
2021-05-07 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla

Įrašas galioja: Nuo 2021-06-03
10.2. Suformuotas padalijimo būdu (daikto registravimas)

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-5661-1066, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2021-05-07 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla

2021-06-02 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo sprendimas
Nr. 32SK-425-(14.32.110.)

Įrašas galioja: Nuo 2021-06-03

11. Registro pastabos ir nuorodos: įrašų nėra

12. Kita informacija: įrašų nėra

13. Informacija apie duomenų sandoriui tikslinimą: įrašų nėra

Dokumentą atspausdino ONA SAMUCHOVIENĖ
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VALSTYBĖS ĮMONĖ REGISTRŲ CENTRAS
Lvovo g. 25-101, 09320 Vilnius, tel. (8 5) 2688 262, el. p. info@registrucentras.lt

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 124110246

NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO DUOMENŲ BAZĖS IŠRAŠAS
2021-09-16 13:08:43

1. Nekilnojamojo turto registre įregistruotas turtas:
Registro Nr.: 94/3924

Registro tipas: Žemės sklypas
Sudarymo data: 1994-12-11

Jurbarko r. sav., Skirsnemunės sen., Skirsnemuniškių I k.
2. Nekilnojamieji daiktai:

2.1. Žemės sklypas
Jurbarko r. sav., Skirsnemunės sen., Skirsnemuniškių I k.

Unikalus daikto numeris: 9470-0002-0012
Žemės sklypo kadastro numeris ir kadastro vietovės

pavadinimas: 9470/0002:12 Skirsnemunės k.v.
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Žemės ūkio

Žemės sklypo plotas: 4.9500 ha
Žemės ūkio naudmenų plotas viso: 4.8500 ha

iš jo: ariamos žemės plotas: 4.1500 ha
iš jo: sodų plotas: 0.7000 ha

Vandens telkinių plotas: 0.1000 ha
Nusausintos žemės plotas: 4.8500 ha

Žemės ūkio naudmenų našumo balas: 64.0
Matavimų tipas: Žemės sklypas suformuotas atliekant preliminarius matavimus

Indeksuota žemės sklypo vertė: 4829 Eur
Žemės sklypo vertė: 3018 Eur

Vidutinė rinkos vertė: 16200 Eur
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2019-12-18

Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: Masinis vertinimas
Kadastro duomenų nustatymo data: 1994-06-03

Teritorija, kurioje taikomos specialiosios žemės naudojimo
sąlygos: Gamybinių objektų sanitarinės apsaugos zonos (IV skyrius, pirmasis skirsnis)

Teritorijos unikalus numeris: 100012742
Teritorijos nustatymo data: 2020-10-02

Žymos apie teritoriją padarymo data: 2021-01-05
3. Daikto priklausiniai iš kito registro: įrašų nėra

4. Nuosavybė:
4.1. Nuosavybės teisė

Savininkas: LINAS PAŠKAUSKAS, gim. 1985-10-28
Daiktas: žemės sklypas Nr. 9470-0002-0012, aprašytas p. 2.1.

Įregistravimo pagrindas: 2010-03-05 Dovanojimo sutartis Nr. RP-906
Įrašas galioja: Nuo 2010-03-16

5. Valstybės ir savivaldybių žemės patikėjimo teisė: įrašų nėra

6. Kitos daiktinės teisės : įrašų nėra

7. Juridiniai faktai:
7.1. Asmeninė nuosavybė

Daiktas: žemės sklypas Nr. 9470-0002-0012, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2010-03-05 Dovanojimo sutartis Nr. RP-906

Įrašas galioja: Nuo 2010-03-16
7.2. Sudaryta nuomos sutartis

Nuomininkas: Jurbarko rajono Skirsnemuniškių žemės ūkio bendrovė, a.k. 158174960
Daiktas: žemės sklypas Nr. 9470-0002-0012, aprašytas p. 2.1.

Įregistravimo pagrindas: 1994-12-11 Nuomos sutartis
Plotas: 4.95 ha

Įrašas galioja: Nuo 1994-12-11
Terminas: Iki 1997-12-11

8. Žymos: įrašų nėra

9. Teritorijos, kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos:
9.1. Komunalinių objektų sanitarinės apsaugos zonos (IV skyrius, pirmasis skirsnis)

Daiktas: žemės sklypas Nr. 9470-0002-0012, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas

Nr. XIII-2166
2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711

Plotas: 4.95 ha
Įrašas galioja: Nuo 2020-01-02

9.2. Gamybinių objektų sanitarinės apsaugos zonos (IV skyrius, pirmasis skirsnis)
Daiktas: žemės sklypas Nr. 9470-0002-0012, aprašytas p. 2.1.

Įregistravimo pagrindas: 2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas
Nr. XIII-2166
2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711

Plotas: 4.95 ha
Įrašas galioja: Nuo 2020-01-02

9.3.
Paviršinių vandens telkinių pakrantės apsaugos juostos (VI skyrius, aštuntasis
skirsnis)

Daiktas: žemės sklypas Nr. 9470-0002-0012, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas

Nr. XIII-2166
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2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711
Įrašas galioja: Nuo 2020-01-02

9.4. Paviršinių vandens telkinių apsaugos zonos (VI skyrius, septintasis skirsnis)
Daiktas: žemės sklypas Nr. 9470-0002-0012, aprašytas p. 2.1.

Įregistravimo pagrindas: 2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas
Nr. XIII-2166
2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711

Įrašas galioja: Nuo 2020-01-02

10. Daikto registravimas ir kadastro žymos: įrašų nėra

11. Registro pastabos ir nuorodos: įrašų nėra

12. Kita informacija: įrašų nėra

13. Informacija apie duomenų sandoriui tikslinimą: įrašų nėra

Dokumentą atspausdino ONA SAMUCHOVIENĖ
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VALSTYBĖS ĮMONĖ REGISTRŲ CENTRAS
Lvovo g. 25-101, 09320 Vilnius, tel. (8 5) 2688 262, el. p. info@registrucentras.lt

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 124110246

NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO DUOMENŲ BAZĖS IŠRAŠAS
2021-09-16 13:08:09

1. Nekilnojamojo turto registre įregistruotas turtas:
Registro Nr.: 94/3937

Registro tipas: Žemės sklypas
Sudarymo data: 1994-12-11

Jurbarko r. sav., Skirsnemunės sen., Skirsnemuniškių I k.
2. Nekilnojamieji daiktai:

2.1. Žemės sklypas
Jurbarko r. sav., Skirsnemunės sen., Skirsnemuniškių I k.

Unikalus daikto numeris: 9470-0002-0021
Žemės sklypo kadastro numeris ir kadastro vietovės

pavadinimas: 9470/0002:21 Skirsnemunės k.v.
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Žemės ūkio

Žemės sklypo plotas: 4.5000 ha
Žemės ūkio naudmenų plotas viso: 4.0900 ha

iš jo: ariamos žemės plotas: 4.0900 ha
Vandens telkinių plotas: 0.0500 ha

Kitos žemės plotas: 0.3600 ha
Nusausintos žemės plotas: 4.0900 ha

Žemės ūkio naudmenų našumo balas: 64.0
Matavimų tipas: Žemės sklypas suformuotas atliekant preliminarius matavimus

Indeksuota žemės sklypo vertė: 4112 Eur
Žemės sklypo vertė: 2570 Eur

Vidutinė rinkos vertė: 5880 Eur
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2016-10-20

Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: Masinis vertinimas
Kadastro duomenų nustatymo data: 1994-06-03

Teritorija, kurioje taikomos specialiosios žemės naudojimo
sąlygos: Gamybinių objektų sanitarinės apsaugos zonos (IV skyrius, pirmasis skirsnis)

Teritorijos unikalus numeris: 100012742
Teritorijos nustatymo data: 2020-10-02

Žymos apie teritoriją padarymo data: 2021-01-05
3. Daikto priklausiniai iš kito registro: įrašų nėra

4. Nuosavybė:
4.1. Nuosavybės teisė

Savininkas: VLADAS PAŠKAUSKAS, gim. 1952-09-02
JADVYGA PAŠKAUSKIENĖ, gim. 1954-11-17

Daiktas: žemės sklypas Nr. 9470-0002-0021, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2016-10-25 Pirkimo - pardavimo sutartis Nr. 404

Įrašas galioja: Nuo 2016-11-03

5. Valstybės ir savivaldybių žemės patikėjimo teisė: įrašų nėra

6. Kitos daiktinės teisės : įrašų nėra

7. Juridiniai faktai:
7.1. Bendroji jungtinė sutuoktinių nuosavybė

Daiktas: žemės sklypas Nr. 9470-0002-0021, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2016-10-25 Pirkimo - pardavimo sutartis Nr. 404

Įrašas galioja: Nuo 2016-11-03

8. Žymos: įrašų nėra

9. Teritorijos, kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos:
9.1. Komunalinių objektų sanitarinės apsaugos zonos (IV skyrius, pirmasis skirsnis)

Daiktas: žemės sklypas Nr. 9470-0002-0021, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas

Nr. XIII-2166
2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711

Plotas: 45000.00 kv. m
Įrašas galioja: Nuo 2020-01-02

9.2. Gamybinių objektų sanitarinės apsaugos zonos (IV skyrius, pirmasis skirsnis)
Daiktas: žemės sklypas Nr. 9470-0002-0021, aprašytas p. 2.1.

Įregistravimo pagrindas: 2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas
Nr. XIII-2166
2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711

Plotas: 45000.00 kv. m
Įrašas galioja: Nuo 2020-01-02

9.3.
Melioruotos žemės ir melioracijos statinių apsaugos zonos (VI skyrius, antrasis
skirsnis)

Daiktas: žemės sklypas Nr. 9470-0002-0021, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas

Nr. XIII-2166
2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711

Įrašas galioja: Nuo 2020-01-02

9.4.
Paviršinių vandens telkinių pakrantės apsaugos juostos (VI skyrius, aštuntasis
skirsnis)

Daiktas: žemės sklypas Nr. 9470-0002-0021, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas
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Nr. XIII-2166
2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711

Įrašas galioja: Nuo 2020-01-02
9.5. Paviršinių vandens telkinių apsaugos zonos (VI skyrius, septintasis skirsnis)

Daiktas: žemės sklypas Nr. 9470-0002-0021, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas

Nr. XIII-2166
2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711

Įrašas galioja: Nuo 2020-01-02

10. Daikto registravimas ir kadastro žymos: įrašų nėra

11. Registro pastabos ir nuorodos: įrašų nėra

12. Kita informacija: įrašų nėra

13. Informacija apie duomenų sandoriui tikslinimą: įrašų nėra
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VALSTYBĖS ĮMONĖ REGISTRŲ CENTRAS
Lvovo g. 25-101, 09320 Vilnius, tel. (8 5) 2688 262, el. p. info@registrucentras.lt

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 124110246

NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO DUOMENŲ BAZĖS IŠRAŠAS
2021-09-16 13:07:09

1. Nekilnojamojo turto registre įregistruotas turtas:
Registro Nr.: 94/4970

Registro tipas: Žemės sklypas
Sudarymo data: 1995-05-24

Jurbarko r. sav., Skirsnemunės sen., Skirsnemuniškių I k.
2. Nekilnojamieji daiktai:

2.1. Žemės sklypas
Jurbarko r. sav., Skirsnemunės sen., Skirsnemuniškių I k.

Unikalus daikto numeris: 9470-0002-0013
Žemės sklypo kadastro numeris ir kadastro vietovės

pavadinimas: 9470/0002:13 Skirsnemunės k.v.
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Žemės ūkio

Žemės sklypo plotas: 4.4570 ha
Žemės ūkio naudmenų plotas viso: 4.4570 ha

iš jo: ariamos žemės plotas: 4.4570 ha
Nusausintos žemės plotas: 4.4570 ha

Žemės ūkio naudmenų našumo balas: 65.8
Matavimų tipas: Žemės sklypas suformuotas atliekant kadastrinius matavimus

Indeksuota žemės sklypo vertė: 5317 Eur
Žemės sklypo vertė: 3323 Eur

Vidutinė rinkos vertė: 20900 Eur
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2021-04-12

Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: Masinis vertinimas
Kadastro duomenų nustatymo data: 2019-08-20

Teritorija, kurioje taikomos specialiosios žemės naudojimo
sąlygos: Gamybinių objektų sanitarinės apsaugos zonos (IV skyrius, pirmasis skirsnis)

Teritorijos unikalus numeris: 100012742
Teritorijos nustatymo data: 2020-10-02

Žymos apie teritoriją padarymo data: 2021-01-05
3. Daikto priklausiniai iš kito registro: įrašų nėra

4. Nuosavybė:
4.1. Nuosavybės teisė

Savininkas: DOVYDAS BARŠAUSKAS, gim. 1991-03-13
Daiktas: žemės sklypas Nr. 9470-0002-0013, aprašytas p. 2.1.

Įregistravimo pagrindas: 2015-03-27 Dovanojimo sutartis Nr. RP-1196
Įrašas galioja: Nuo 2015-03-30

5. Valstybės ir savivaldybių žemės patikėjimo teisė: įrašų nėra

6. Kitos daiktinės teisės : įrašų nėra

7. Juridiniai faktai:
7.1. Hipoteka

Daiktas: žemės sklypas Nr. 9470-0002-0013, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2021-04-19 Hipotekos registro pranešimas apie hipotekos įregistravimą

Nr. 20120210025176
Įrašas galioja: Nuo 2021-04-19

7.2. Hipoteka
Daiktas: žemės sklypas Nr. 9470-0002-0013, aprašytas p. 2.1.

Įregistravimo pagrindas: 2018-04-04 Hipotekos registro pranešimas apie hipotekos įregistravimą
Nr. 20120180038721

Įrašas galioja: Nuo 2018-04-04
7.3. Asmeninė nuosavybė

Daiktas: žemės sklypas Nr. 9470-0002-0013, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2015-03-27 Dovanojimo sutartis Nr. RP-1196

Įrašas galioja: Nuo 2015-03-30

8. Žymos:
8.1. Kitos prievolės

Daiktas: žemės sklypas Nr. 9470-0002-0013, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2015-03-13 Pirkimo - pardavimo sutartis Nr. 849

Aprašymas: Pastaba: įsipareigojimas ne mažiau kaip 5 m nuo įsigijimo užtikrinti žemės sklypo
naudojimą žemės ūkio veiklai

Įrašas galioja: Nuo 2015-03-19

9. Teritorijos, kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos:
9.1. Paviršinių vandens telkinių apsaugos zonos (VI skyrius, septintasis skirsnis)

Daiktas: žemės sklypas Nr. 9470-0002-0013, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas

Nr. XIII-2166
2019-08-20 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla
2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711

Plotas: 12883.00 kv. m
Įrašas galioja: Nuo 2020-06-10

9.2.
Melioruotos žemės ir melioracijos statinių apsaugos zonos (VI skyrius, antrasis
skirsnis)

Daiktas: žemės sklypas Nr. 9470-0002-0013, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas
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Nr. XIII-2166
2019-08-20 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla
2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711

Plotas: 44570.00 kv. m
Įrašas galioja: Nuo 2020-06-10

9.3. Komunalinių objektų sanitarinės apsaugos zonos (IV skyrius, pirmasis skirsnis)
Daiktas: žemės sklypas Nr. 9470-0002-0013, aprašytas p. 2.1.

Įregistravimo pagrindas: 2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas
Nr. XIII-2166
2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711

Plotas: 45000.00 kv. m
Įrašas galioja: Nuo 2020-01-02

9.4. Gamybinių objektų sanitarinės apsaugos zonos (IV skyrius, pirmasis skirsnis)
Daiktas: žemės sklypas Nr. 9470-0002-0013, aprašytas p. 2.1.

Įregistravimo pagrindas: 2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas
Nr. XIII-2166
2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711

Plotas: 45000.00 kv. m
Įrašas galioja: Nuo 2020-01-02

10. Daikto registravimas ir kadastro žymos:
10.1. Kadastrinius matavimus atliko (kadastro žyma)

JUOZAS SURVILA
Daiktas: žemės sklypas Nr. 9470-0002-0013, aprašytas p. 2.1.

Įregistravimo pagrindas: 2013-03-04 Kvalifikacijos pažymėjimas Nr. 2M-M-1871
2019-08-20 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla

Įrašas galioja: Nuo 2020-06-10
10.2. Kadastro duomenų tikslinimas (daikto registravimas)

Daiktas: žemės sklypas Nr. 9470-0002-0013, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2019-08-20 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla

Įrašas galioja: Nuo 2020-06-10

11. Registro pastabos ir nuorodos: įrašų nėra

12. Kita informacija: įrašų nėra

13. Informacija apie duomenų sandoriui tikslinimą: įrašų nėra
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VALSTYBĖS ĮMONĖ REGISTRŲ CENTRAS
Lvovo g. 25-101, 09320 Vilnius, tel. (8 5) 2688 262, el. p. info@registrucentras.lt

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 124110246

NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO DUOMENŲ BAZĖS IŠRAŠAS
2021-09-16 13:06:01

1. Nekilnojamojo turto registre įregistruotas turtas:
Registro Nr.: 94/8588

Registro tipas: Žemės sklypas
Sudarymo data: 1997-01-06

Jurbarko r. sav., Skirsnemunės sen., Skirsnemuniškių I k.
2. Nekilnojamieji daiktai:

2.1. Žemės sklypas
Jurbarko r. sav., Skirsnemunės sen., Skirsnemuniškių I k.

Unikalus daikto numeris: 9470-0002-0050
Žemės sklypo kadastro numeris ir kadastro vietovės

pavadinimas: 9470/0002:50 Skirsnemunės k.v.
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Žemės ūkio

Žemės sklypo plotas: 5.5000 ha
Žemės ūkio naudmenų plotas viso: 5.4100 ha

iš jo: ariamos žemės plotas: 5.4100 ha
Vandens telkinių plotas: 0.0900 ha

Nusausintos žemės plotas: 5.4100 ha
Žemės ūkio naudmenų našumo balas: 65.5

Matavimų tipas: Žemės sklypas suformuotas atliekant preliminarius matavimus
Indeksuota žemės sklypo vertė: 6214 Eur

Žemės sklypo vertė: 3884 Eur
Vidutinė rinkos vertė: 25700 Eur

Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2021-01-18
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: Masinis vertinimas

Kadastro duomenų nustatymo data: 2020-03-17
Teritorija, kurioje taikomos specialiosios žemės naudojimo

sąlygos: Gamybinių objektų sanitarinės apsaugos zonos (IV skyrius, pirmasis skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100012742

Teritorijos nustatymo data: 2020-10-02
Žymos apie teritoriją padarymo data: 2021-01-05

3. Daikto priklausiniai iš kito registro: įrašų nėra

4. Nuosavybė:
4.1. Nuosavybės teisė

Savininkas: INGRIDA MATULAITIENĖ, gim. 1979-09-02
Daiktas: žemės sklypas Nr. 9470-0002-0050, aprašytas p. 2.1.

Įregistravimo pagrindas: 2005-05-09 Pirkimo - pardavimo sutartis Nr. 1-1236
2016-09-07 Apylinkės teismo sprendimas Nr. e2YT-1280-714/2016

Įrašas galioja: Nuo 2017-02-07

5. Valstybės ir savivaldybių žemės patikėjimo teisė: įrašų nėra

6. Kitos daiktinės teisės : įrašų nėra

7. Juridiniai faktai: įrašų nėra

8. Žymos: įrašų nėra

9. Teritorijos, kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos:
9.1. Gamybinių objektų sanitarinės apsaugos zonos (IV skyrius, pirmasis skirsnis)

Daiktas: žemės sklypas Nr. 9470-0002-0050, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2021-01-14 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo sprendimas

Nr. 32SK-25-(14.32.110.)
Plotas: 55000.00 kv. m

Įrašas galioja: Nuo 2021-01-18

9.2.
Paviršinių vandens telkinių pakrantės apsaugos juostos (VI skyrius, aštuntasis
skirsnis)

Daiktas: žemės sklypas Nr. 9470-0002-0050, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas

Nr. XIII-2166
2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711

Įrašas galioja: Nuo 2020-01-02
9.3. Paviršinių vandens telkinių apsaugos zonos (VI skyrius, septintasis skirsnis)

Daiktas: žemės sklypas Nr. 9470-0002-0050, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas

Nr. XIII-2166
2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711

Įrašas galioja: Nuo 2020-01-02

9.4.
Melioruotos žemės ir melioracijos statinių apsaugos zonos (VI skyrius, antrasis
skirsnis)

Daiktas: žemės sklypas Nr. 9470-0002-0050, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas

Nr. XIII-2166
2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711

Įrašas galioja: Nuo 2020-01-02

10. Daikto registravimas ir kadastro žymos:
10.1. Kadastrinius matavimus atliko (kadastro žyma)
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Daiktas: žemės sklypas Nr. 9470-0002-0050, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2009-07-03 Kvalifikacijos pažymėjimas Nr. 2M-M-1021

2020-03-17 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla
Įrašas galioja: Nuo 2021-01-18

10.2. Kadastro duomenų tikslinimas (daikto registravimas)
Daiktas: žemės sklypas Nr. 9470-0002-0050, aprašytas p. 2.1.

Įregistravimo pagrindas: 2021-01-14 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo sprendimas
Nr. 32SK-25-(14.32.110.)

Įrašas galioja: Nuo 2021-01-18

11. Registro pastabos ir nuorodos: įrašų nėra

12. Kita informacija: įrašų nėra

13. Informacija apie duomenų sandoriui tikslinimą: įrašų nėra

Dokumentą atspausdino ONA SAMUCHOVIENĖ
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BiudZetine istaiga, A- Juozapaviiiaus g- 9, LT-09311 Vilnius, tel.8 70652008, e].p- aaa@aaa.amJt, http://gamta.lt.
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridiniq asmenq registre, kodas 188784898
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APSAUGOS AGENTIINE

UAB ,,Ekosistema"
El. p. info@ekosistema.lt

Nr. (30.2)-A4E-

Nr. 1-8-304

UAB,,EKO srautas"
El. p. darius@baltwind.lt

Adresatams pagal sArasq

ATRAIIKOS ISVADA DEL VEJO JEGATNTV STATYBOS rR EKSPLOATACTJOS
JIJRBARKO R. SAV., JURBARKU SEN., BENDZIU, DAIIVU II, KUTURIU, IR ROTTTLIU

II K. POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO

1. Planuojamos r-rkints veiklos organizatorius fiuridinio asmens pavadinimas, fizinis
asmuo, adresas, tel.).

UAB ,,EKO srautas", Se5kinds g. 22A, LT-07156, Vilnius, tel. (8 698) 15245, el. p.
darius@baltwind.lt.

2. Poveikio aplinkai vertinimo dokumentq rengejas (iuridinio asmens pavadinimas,
fizinis asmuo, adresas, tel.).

UAB ,,Ekosistema", Taikos pr. 119, LT-9423L, Klaipeda, tel. (8 46) 43 04 63, faksas (8 46)
4304 69, mob. (8 698) 47 300, el. p. info@ekosistema.lt.

3. Planuojamos trkin6s veiklos atrankos d6l poveikio aplinkai vertinimo atlikimo
teisinis pagrindas pagal Lietuvos Respublikos planuojamos trkin6s veiklos poveikio aplinkai
vertinimo istatymo 7 straipsnio 2 dali nurodant Sio istaqano 2 priedo punktq (-us).

Atranka atliekama, vadovaujantis Lietuvos Respublikos planuojamos ukines veiklos
poveikio aplinkai vertinimo istatymo (toliau - PAV istatymas) 2 priedo 3.8. punkto 3.8.1. dalimi:
[rengiamos 3 vejo elektines, kuriq bent vienos aukltis 50 m (matuojant iki aukliiausios
konstrukcijq ta5ko) ar daugiau).

4. Planuojamos ukin6s veiklos vieta.
Planuojamos [kines veiklos (toliau - PUV) vieta - Taurages apskritis, Jurbarko rajono

savivaldybe, Jurbarkq senilnijos BendZiq, Dainiq II, Kuturiq ir Rotuliq II kaimai (sklypq
kadastriniai Nr. 9460/0001:321, 9460/0001:t32, 946010001:114, 9460/0003:31, 9460/0003:107,
9460|OOA2:70, 946010002:L4 ir 946A/0002:74). Sklypt+ nuosavybes teise priklauso
fiziniams/juridiniams asmenims. PfIV sklypus, kuriuose planuojama v6jo jegainiq statyba, riboja
Zem6s flkio paskirties sklypai. (Poveikio aplinkai vertinimo (toliau - PAV) Atrankos informacijos
III sl<yriaus 19 punktas).

PIJV sklypuose statiniq nera- Vadovaujantis Jurbarko rajono savivaldybes teritorijos
bendrojo plano, pawirtinto Jurbarko rajono savivaldybds Tarybos 2008 m. kovo 27 d. sprendimu
Nr. T2-81, sprendiniais, sklypai, kuriuose numatoma pastatyti I vejo jegainds, paZymeti kaip Zemds
lkio teritorijos. Vadovaujantis Vijo jegainiq parko Jurbarko rajone Skirsnemunes ir Rotuliq
kadastrinese vietovese specialiuoju planu, paMrtintu Jurbarko rajono savivaldybes tarybos 2010 m.
lapkridio 18 d. sprendimu Nr. T2-298, vejo jegainiq statybos vietos patenka i vejo energetikai
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skirtas pletoti zonas. Susisiekimas su PIJV sklypais - i5 esamq rajoniniq keliq tinklo per vietines
reik5mes Zvyrkelius Qauko kelius) ir/ar privaiiavimus. Planuojant statyb4 ir eksploatacij6
numatoma naudoti e$mq infrastrukt[rq - vietinius kelius (privaZiavimus), kurie pagal poreiki bus
sustiprinti irlar renovuoti. (PAV Atrankos informacijos III sl<yriaus 20 punktas).

PIIV sklypuose ir jq gretimybese nera eksploatuojamq Zemes gelmiq telkinirS geologiniq
procesq ir rei5kiniq. Vadovaujantis GEOLIS duomenq bazdje pateikiama informacija, artimiausias
naudingqiq iSkasenq telkinys - Dainiq durpiq telkinys - nuo planuojamq vejo jegainiq nutolqs
maZdaug uZ 3 km I vakarus. (PAV Atrankos informacijos III skyriaus 27 punktas).

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos kraltovaizdZio erdvines strukt[iros [vairoves ir jos tipq
identifikavimo studija, sklypai, kuriuose numatoma [kin6 veikla, pagal bendrojo kra5tovaizdlio
pobfld[ priskirtina smelingq lygumq kra5tovaizdZiui, kuriam btdingas sleniuotumas. Teritorijos
sukulffirinimo pobudis agrarinis ma.Zai urbanizuotas (L-s/e/S). Vadovaujantis Lietuvos
kraStovaizdZio vizualines strukt[ros studijoje pateiktu vertingiausiu estetiniu poZiflriu Lietuvos
kraltovaizdZio vizualinds struktfiros Zem6lapiu, teritorijos, kurioje planuojama veikla, vizua]inei
strukt[rai biidinga nei5reikita vertikalioji s4skaida, lyguminis kraitovaizdis su 1 lygmens
videotopais (V0H3-b). Paga1 horizontaliqjq s4skaidE vyrauja atvirq pilnai apZvelgiamq erdviq
kra5tovaizdis. Kra5tovaizdZio erdvineje stuktlroje i5reikSti tik horizontalfis dominantai.
Agrariniame maZai urbanizuotame kra5tovaizdyje atsirasiantys vertikalus elementai, netoli jau
eksploatuojamq vejo jegainiq, kuriq statiniq forma nebus Grai5kinga, kad sukeltq dideli vizualini
poverk[ aplinkoje ar uZstotq irlar tukdytq apivelgti saugomas irlar rekreacines teritorijas bei
vertingas panoramas. Pagal Jurbarko rajono savivaldybes teritorijos Benfuojo plano gamtinio
kra5tovaizdZio ir biologinEs ivairoves sprendinius, i5 alnroniq planuojamrS trijq vejo jegainiq
statybos vietos patenka I vidinio stabilizavimo arealq teritorijas. (PAV Atrankos informacijos III
sl<yriaus 22 punktas).

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Saugomq teritorijq valstybes kadastro duomenimis,
POV teritorij4 nepatenka I saugomq teritorijq tinkl4. Artimiausia ,,Natura 2000* pauk5iiq apsaugai
svarbi teritorija (toliau - PAST) saugoma teritorija - Nemuno upes pakrantEs ir salos tarp
Kulautuvos ir Smalininkq yra nutolusi apie 3,6 km atstumu pietq kryptimi. (PAV Atrankos
informacijos III sl<yriaus 23 punktas).

PIIV gretimoje teritorijoje vyrauja nedidelio ploto [kiniai mi5kai, o artimiausias valstybines
reiklmes miSko plotas i5siddstqs I piewakarius ui 4,5 km ir toliau. Planuojamq vejo jegainiq
statybos vietose nepatenka Europos bendrijos natlraliq buveiniq teritorijas. Artimiausia POV vietai
yra pievq buveine, nutolusi 0,4 km atstumu. Artimiausi vandens telkiniai: Siaurineje pus6je nuo
PIJV vietos prateka - upe Anwardd (ident. kodas: 10012201), o pietineje - Imsre (ident- kodas:
t0012215). Nei vienos vejo jegaines numatyta statybos vieta nepatenka i 5iq vandens telkiniq
pavir5iniq vandens telkiniq apsaugos zon4. Vadovaujantis Lietuvos ornitologq draugijos su
pafrneriais (Pajtrrio tyrimq ir planavimo institutu ir Lietuvos energetikos institutu) nuo 2015 m.
vasario iki 2017 kovo men. [gyvendinto projekto ,,Vdjo energetikos plera ir biologinei ivairovei
svarbios teritoriios (VENBIS)" duomenimis, POV vietos nepatenka I jautrias teritorijas
Sik5nospamiq atZvilgiu. ,,Natura 2000' PAST ir BAST atZvilgiu PCIV vieta taip pat nera [takos
zonoje, taEiau pauk5iiq atZvilgiu dalis veiklos vietq patenka i maZai jautrias teritorijas. I5 periniiq
pauk5iirl Zemelapio magrti, kad PIIV vietos nepatenka i jautrias teritorijas. Vadovaujantis
migruojandiq ir Ziemojaniiq paukliiq Zemelapiu, dalis planuojamos fikines veiklos vietq patenka I
maZai jautrias teritorijas. Vadovaujantis VENBIS projekto duomenimis planuojamos [kinds veiklos
vietos, kuriose bus suformuojami sklypai vejo jegainiq statybai nepatenka I zonas, kuriose btrq
stebdti paukldiai irlar Sik5nosparniai. {PAY Atrankos informacijos III sl<yriaus 24 punktas)-

PIJV vietos nepatenka I vandens pakraniiq zonas, potyyniq zonas, karstin[ region6 ge]o ar
mineralinio vandens vandenvieiiq teritorijas, jq apsaugos zonas ir juostas. Artimiausias geriamojo
vandens grqZinys (vandenviete) nuo planuojamq vejo jegainiq i vakarus nutolqs apie 3,6 km
atstumu (3209, UAB ,,Dainiai"). (PAV Atrankos informacijos III sl<yriaus 25 punl<tas).
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POV sklypai yra i5sidestq atokiau nuo urbanizuotq teritorijq artimiausia gyvenamoji
aplinka/gyvenamieji namai nuo vejo jegainiq statybos vietq nutolqO,*1-,4 km atstumu. Ariiausiai
esanti didesne urbanizuota vietove - Jurbarko miestas - esantis uZ L,6 km I piewakarius.
Artimiausias visuomenines paskirties objektas - Jurbarko Naujamiesiio pagrindinE mokykla ir
Jurbarko Vytauto DidZiojo pagrindine mokykla - nuo planuojamq vejo jegainiq I pietvakarius
i5sidesEiusios apie 3,2-3,3 km atstumu. Artimiausias pramoninis objeltas - 1-,4 lan atstumu I
pietvakarius esanti kalddiniq, kapq puo5menq, vainikq gamybos ir eksporto imone. (PAV Atrankos
informacijos III slEriaus 27 punktas).

Vadovaujantis kult[ros verrybiq registro duomenimis, objekto teritorijoje ir jo gretimybeje
nekilnojamosios kultDros verrybes neregistruotos. Artimiausia planuojamai teritorijai kultlros
vertybe - 2,1 km atstumu nutolqs Paantvardiio kapinynas (20a9). (PAV Atrankos informacijos III
slEriaus 27 punktas).

5" Trumpas planuojamos ukints veiklos apraiymas.
PIJV metu numatoma performuoti I Zemes sklypus ir suformavus atskirus inZinerines

infrastruktfros sklypus pastatyti iki I vejo jegainirS kuriq kiekvienos galia numatoma iki 4,5 MW,
bendras auk5ds 1k1240 m, bendra parko galia iki 36 MW. Numatoma naudoti vietinius kelius, kurie
nustaEius jq trnkumus, gali btti sustiprinti ir/ar renovuoti, o paZeidus vejo jegainiq tansportavimo
metu atskirus kelio ruoZus irlar tiltus - jie bus tinkamai sutvarkyti, atstatant iki jq buvusio lygio.
Generuojama elekEos energija i5 v0jo jegainiq, poZeminiais elektros kabeliais bus jungiama prie
elektros tinklq operatoriaus prijungimo sflygose nurodytose pajungimo vietos. I5 viso numatoma
nutiesti apie B km elektros kabelio. Teritorija yra melioruota bendro naudojimo melioracijos
sistemomis, kuriq nuosavybes teise priklauso valstybei. Veiklos vietoje esandias melioracijos
sistemas ir irenginius numatoma saugoti. Statybq metu sulauZius ar paZeidus melioracinius
[renginius, jie bus tinkamai suwarkyti. Vejo jegainiq iranga bus pagaminta specializuotose
gamyklose, aNeZta i vietq ir tia montuojama, pagrindine iranga tur€s [diegtas moderniausias ir
naujausias technologijas. Statybq metu bus naudojamas specialios paskirties betonas * pamatams
lieti ir plieno stypai. Suformavus pamatus ant jq bus montuojami jegainiq bokStai, kurie gali btrti
plieniniai arba betoniniai. Toliau montuojamos kitos konsrukcijos - rotorius ir mentes surenkami
ant Zemes ir visa konstrukcija keliama ir priMrtinama bokito viriuje. Mentes gaminamos i5 stiklo
pluolto ir epoksidiniq dervrl. Numatomi neZymts Zemes kasybos darbai vejo jegainiq pamatq
statybq metu. POV (kiekvienai vejo jegainei) reikalingas plotas - apie 0,2 ha. (PAV Atrankos
informacijos II slEriaus 4 punktas).

Vejo j€gainiq veikimas bus autonominis, valdomas automatiniu reZimu. Elekuos [renginiq,
turbinos ir kt. jegainds mechanizmq darbas bus fiksuojamas automatiniais davikliais, duomenys
nuotolinio ry5io pagalba pastoviai perduodami I vejo jegainiq valdymo centQ. Esant gedimui
jegainese, jr1 darbas stabdomas automatiSkai- PAV atrankos dokumentuose nagrinejamas vejo
jegainiq modelis - Nordex N-149. Gali biiti pasirinkti kiti tuo metu esantys rinkoje vejo jegainiq
modeliai su analogiSkomis technin€mis charakteristikomis. Esant btrtinybei statyti kito modelio vejo
jigaines, galima adikti papildomus riukimo ir Se5€liavimo sklaidos skaiiiavimus ir taip pagristi ar
pasirinkto modelio keliama taria nevir5ys ribiniq lygiq. (PAV Atrankos informocijos II slyriaus 5
punktas).

Pavojingg radioaktyviq Zaliavq irlar cheminiq medZiagq bei preparaq (mi5iniq) naudoti
nenumatoma. Vandens, Zemes, dirvoZemio irlar biologin6s [vairoves istekliai naudojami nebus.
(PAV Atrankos informacijos II sl<yriaus 6 ir 7 punktai).

PUV atliekq susidarymo neitakos. Nedideli kiekiai metalo ir miSriq statybiniq atliekq gali
susidaryti numatomq v6jo jegainiq statybos (pamatq statybos) metu. Sios atliekos bus
komplektuojamos I specialius konteinerius ir pagal sutartis su atliekq warkytojais i5veZamos
tolimesniam tvarkymui. Vejo jegainiq eksploatacijos metu vanduo nenaudojamas, todel gamybiniq
nuotekq susidarymo 5i veikla ne[takos. Pastovios darbo vietos nebus sukuriamos, todel buitiniq
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nuotekq taip pat nesusidarys. Vejo jegainiq statyba ir eksploatacija aplinkos oro, dirvoZemio ar
vandens tar5os neitakos. PUV nereikalingi dideles apimties Zemes kasimo darbai. (PAV Aaankos
informacijos If skyriaus 9, L0 ir 1L punktai).

Triukimo sklaidos skaidiavimai buvo atlikti programa WindPRO (versija 3.2). Triuk5mo
sklaidos skaidiavimais nustaQlta, kad leistinas triukSmo tygis LTL = 45dBA bus pasiekiamas statant
a5tuonias v6jo jegaines fi.220-270 m nuo vejo jegainiq I iSorinq puse, o tarp vejo jegainiq Nr. 1, 2
ir 3 triukSmo zona apsijungia I vien4 ir artimiausios gyvenamosios aplinkos, i5siddsiiusios 0,4-L,4
km atstumu nesiekia. Pagal pateiktus dienos bei vakaro periodq triukimo sklaidos skaiEiavimus,
dienos periodu (17-Lg val.) triuk5mo zonos, siekiandios ribinq 55 dBA verte, nesusidaro, o vakaro
periodu (19-22 vat.) 50 dBA ribines vertris triuk5mo zonos susidaro ui maZdaug 60 m aplink
kiekvien4 v6jo jegainq. Papildomai buvo atlikti triuk5mo sklaidos skaiiiavimai, su gretimybeje jau
veikianiiomis 7 vejo jegainemis. Pagal triuk5mo sklaidos skaiiiavimo rezultatus, planuojamq vejo
jegainiq 45 dBA triukSmo zonos iSlieka beveik nepakitusios, o planuojamos vejo jegaines Nr. 5
triuk5mo zona apsijungia su gretimybdse eksploatuojamq v€jo jegainiq, tadiau taip pat artimiausios
gyvenamosios aplinkos nesiekia. Jungtineie Karalysteje, Danijoje, Vokietijoje ir JAV per praejus[
deiimffneti atlikus vejo jegainiq triukimo matavimus nustaqrh, kad vEjo jEgainds infragarso lygis ir
vibracija, Siuolaikines konstrukcijos vejo jegainese (mentimis prie5 boKt$ yra Zemiau slenkslio
suvokimo ribos, net tiems Zmonems, kurie yra ypai jautrus infragarsui. Planuojamos vdjo jegaines
bus su prieSvejine sparnuotes irengimo schema. Tokiu bfidu v6jas pirmiau teka pro sparnuotQ,
paskui - pro generatorirS sparnuotq pasiekia nesunikdytas oro srautas ir taip iSvengiama infragarso
susidarymo. Nuolatines sroves sukuria nuolatinius stiprius magnetinius laukus. Pagal analogi5kq
vejo jegainiq techninius duomenis generatoriaus, veikiandio pilna galia EML energijos srauto tankis
(SLU yra lygus 241tWlcm2. Sis tant<is matuojamas 1 m atstumu nuo generatoriaus. Elektros lauko
stipris 1 m atstumu nuo generatoriaus siekia 8 kV/m. Kadangi generatorius yra gondoloje, aukStai
virS Zemes, EML stipris, kuris kinta pagal kubinq atstumo priklausomybq, visiSkai netures poveikio
aplinkai, nes neviriys leistinos normos - 15 kV/m ir netgi nesieks 0,5 kVlm. Galimo Ses6liavimo
artimiausioje gyvenamojoje aplinkoje [vertinimui atliktas modeliavimas programa WindPRO
(versija 3.2). Pagal gautus Se5eliavimo sklaidos rezultatus, i5 28 Se5eliavimui jautriq tafkq virf 30
val./metus gali btrti Se5eliuojamas vienas pastatas. Analogi5ki skaiEiavimai atlikti [vertinant
netoliese veikianfias vejo jegaines, pagal gautus rezultatus, i5 28 Se5eliavimui jautriq taikq virl 30
val./metus gali btrti Se5eliuojama iki penkiq pastat[ todel iki vejo jegainiq eksploatacijos pradZios
bus atlilta apZi[ra vietoje, gdbut sodybos yra apZeldintos ar langai orientuoti i priesing4 puse nuo
planuojamq vejo jegainiq ir poveikio joms Se5eliavimo aspektu nebus, kitu aweju bus irengti
ribotuvai, kurie stabdys planuojamq vejo jegainirg kuriq [takos zonoje yra namas/namai, darbE
tiesioginio 5iq sodybrl 5e5€liavimo metu arba imtasi kiq apsaugos priemoniq. Detalesnis
Se5eliavimo vertinimas gali b[ti atlilrtas poveikio visuomenes sveikatai vertinimo metu. (PAy
Atrankos informacijos lf skyrious 13 punktas).

Vejo jegainiq apsaugai nuo aplinkos oro poveikio korozijos atZvilgiu [rengta antikorozine
danga, atsparumui Zemes fuebejimams sustiprinti vejo jegaindse irengta lanksti konstrukcija,
daugiacilindriai amortizuojantys inkarai, nuo Zaibq saugo pilnai integruota Zaibosaugos sistema.
Pati PIIV ekstremaliqiq ivykirl tikimybes niekaip ne[takoja. (PAV Aaankos informacijos II sl<yriaus
15 punktas).

6. Priemonis numatomam reik5mingam neigiamam poveikiui aplinkai iSvengti arba
uikirsti jam keli4.

6.1. Vejo jegainiq [rengimo darbai nebus vykdomi pavasarines migracijos metu, t. y. kovo-
geguZ6s men. ir tokius darbus numatoma vykdyti kiek galima trumpesn[ laikotarp[, kad sumaZinti ir
vietiniq periniiq paukidiq trikdym4. Optimaliausias vejo jegainiq [rengimo darbq laikas rugpjldio -
vasario men.
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6.2. Statybq metu nukastas dirvoZemis bus panaudojamas vietos reljefo lyginimui,
formuojant ivaZiavimq ir privaZiavimo keliq pylimus.

6.3. Iki vejo jegainiq eksploatacijos pradZios atlikus apZifrr4 vietoje ir ivertinus, kad sodybos
nera apZeldintos arba langai nera orientuoti I prie5ing4 pusQ nuo planuojamq vejo jegainirg bus
[rengti ribotuvai, kurie stabdytrtr vejo j6gainirS kuriq [takos zonoje bltrtr gyvenamoji aplinka/pastatas,
darbq tiesioginio Siq sodybq SeSeliavimo metu.

6.4. Siekiant sumaZinti [tak4 kra5tovaizdZiui, vejo jegainiq konstrukcijas projektuojamos
imituojant gamtoje esaniias formas, daZomos Sviesiomis spalvomis. Speciali daZq suddtis leidZia
i5vengti konstmkcijq blizgejimo ir atspindZiq susidarymo.

6.5. Vykdomos veiklos metu paai5k6jus, kad daromas didesnis poveikis aplinkai ui atrankos
informacijoje pateiktus arba teises aktuose nustatyh$ rodiklius, veiklos vykdytojas privales
nedelsiant taikytr papildomas poverk[ aplinkai maZinaniias priemones arba maZinti veiklos
apimtis/nutraukti veiklq.

6.6. Veiklos vykdytojas visais atvejais privales laikytis visq aktualiq veikl4
reglamsntuojaniiq teises aktq reikalavimq, keidiantis teisiniam reglamentavimui atitinkamai keisti
veiklos rodiklius.

6.7.
7. Moryvai, kuriais remtasi priimant afrankos i5vadq.
7.L. PUV teritorija nepatenka i saugomas teritorijas. Artimiausia ,,Natura 2000* PAST

saugoma teritorija - Nemuno up6s pakrantes ir salos tarp Kulautuvos ir Smalininkq yra nutolusi
apie 3,6 km atstumu pietq krypfimi. Valstybind saugomq teritorijq tarnyba prie Aplinkos
ministerijos 2018-12-10 ra5tu Nr. (4)-V3-1653(7.2L) pateik6 iSvad4 kad PUV igyvendinimas negali
daryti reikSmingo neigiamo poveikio ,,Natura 2000' teritorijoms ir Siuo atZvilgiu neprivaloma
AtIiKti POV PAV.

7.2. Vadovaujantis Jurbarko rajono savivaldybes teritorijos bendrojo plano, patvirtinto
Jurbarko rajono savivaldybes Tarybos 2008 m. kovo 27 d. sprendimu Nr. T2-81-, sprendiniais,
sklypai, kuriuose mmatoma pastatyti B vejo jdgainds, paiymeti kaip Zemes rlkio teritorijos.
Vadovaujantis Vejo jegainiq parko Jurbarko rajone Skirsnemunes ir Rotuliq kadastrin0se vietovese
specialiuoju planu, patvirtintu Jurbarko rajono savivaldybes tarybos 2010 m. lapkriiio 18 d.
sprendimu Nr. T2-298, vejo jegainiq statybos vietos patenka i vejo energetikai skirtas pletoti zonas.

7.3. Vejo jegainiq s4lygojamo triukSmo sklaidos skaiiiavimai buvo atlikti programa
WindPRO (verstja 3.2). Triuksmo sklaidos skaiEiavimq rezultatai rodo, kad PIIV neltakos ribiniq
triukSmo lygiq virdijimo artimiausioje gyvenamojoje aplinkoje, esaniioje 0,4-1,4 km atstumu, o
leistinas maZiausias triuk5mo lygis (45dBA) bus pasiekiamas tZ 220-270 m nuo vejo jegainiq I
i5orinq pE€, o tarp vCjo jegainiq Nr. 1, 2 ir 3 triuk5mo zona apsijungia I vienq. Papildomai atlikti
triuk5mo sklaidos skaidiavimai, su gretimybdje jau veikiandiomis 7 v6jo jegainemis. Gauti rezultatai
rodo, kad planuojamq vejo jegainiq 45 dBA triukSmo zonos i5lieka beveik nepakitusios, o
planuojamos vdjo jegaines Nr. 5 uiuk5mo zona apsijungia su gretimybese eksploatuojamq vejo
jegainiq taiiau taip pat artimiausios gyverurmosios aplinkos nesiekia.

7.4. Vejo jegainiq sflygojamas Se56liavimo modeliavimas atliktas kompiuterine programa
WindPRO (versija 3.2). Se5€Iiavimo poveikio vertinimui Lietuvoje sukurq ir piwirtinq *etoaitq
ar higienos normq nera, todel kaip leidZiamas Se5eliavimo lygis yra priimtas Vokietijos standartq
rekomenduojaqas leistinas Se5eliavimo ribinis lygis, t.y. maksimaliai 30 valandq per metus arba 30
min. per dien4. Se5eliavimo poveikio modeliavimas atliktas paiiu blogiausiu variantu, t.y. priimang
kad visq pastatq visi langai yra oriennroti i vejo jegaines (,,Green House Mode"). Pagal gautus
Se5eliavimo sklaidos rezultatus, i5 28 Se5eliavimui iautriq ta5kq vir5 30 val./metus gali bfiti
Se5eliuojamas vienas pastatas. Skaiiiavimai atlikti [vertinant ir netoliese veikiantias vejo jdgaines,
pagal gautus rezultatus, i5 28 Se5eliavimui jaurirl talkq viri 30 val./metus gali btrti Se5€liuojama iki
penkiq pastatq. Siekiant i5vengti neigiam6 poveikio Zmoniq sveikatai, PTJV metu bus taikomos
poverk[ maiinanfios priemon€s.
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7.5. Pagal analogi5kq vejo jegainiq techninius duomenis generatoriaus, veikiandio pilna
galia EML energijos srauto tankis (SLV) yra lygus 24 pWcm2. Sis tankis matuojamas 1 m atstumu
nuo generatoriaus. Elektros lauko stipris L m atstumu nuo generatoriaus siekia I kV/m. Kadangi
generatorius yra gondoloje, aukitai vir5 Zemes, EML stipris, kuris kinta pagal kubine atstumo
priklausomybq, visiSkai netures poveikio aplinkai, nes nevirSys leistinos norrnos - 15 kV/m ir netgi
nesieks 0,5 kV/m. Todel neigiamo poveikio elektromagnetines spinduliuotes (elektromagnetiniq
laukq susidarymo) aspektu nebus.

7-6- Vdjo jegainiq statybos (pamafq statybos) metu gali susidaryti nedideli kiekiai metalo ir
miSrirl statybiniq atliekrl. Sios atliekos bus komplektuojamos I specialius konteinerius ir pagal
sutartis su atliekq warkytojais iSveZamos tolimesniam warkymui. Atliekos bus tvarkomos
vadovaujantis Atliekq tvarkymo taisyklemis, paMrtintomis Lietuvos respublikos aplinkos ministro
1999 m. liepos 14 d. [sakymu Nr. 21,7 ,,DEl atliekq tvarkymo taisyklQ paMfiinimo".

7.7. PIJV metu elektros energijos garnybai bus naudojamas atsinaujinantis energijos
Saltinis (vdjo energija), dideles apimdes iemds kasybos darbai nebus vykdomi, kadangi vejo
jegainiq irengimui sklypr{ plotai tik iki 0,2 ha, todel PIIV aplinkos oro, dirvoZemio ar vandens
uZter5tumo padidejimo nes4lygos. Vykdant PIJV gamybiniq, buitiniq nuotekq nesusidarys.

7.8. Vadovaujantis VENBIS duomenimis, PUV vietos nepatenka i jautrias teritorijas
SikSnosparniq ir periniiq paukidiq atZvilgiu, paukliiq atZvilgiu dalis veiklos vietq patenka i maZai
jaunias teritorijas bei migruojanEiq ir Ziemojandiq pauk5iirl atZvilgiu, dalis PUV vietq patenka I
maZai jautrias teritorijas.

7.9. Poveikio aplinkai vertinimo subjektai - Nacionalinis visuomen€s sveikatos centras
prie Sveikatos apsaugos ministerijos pagal PAV [statymo 6 st. 5 d. 1 p., atsakingas uZ planuojamos
fikines veiklos veiksnir; daranEiq itak4 visuomenes sveikatai, galimo poveikio visuomenes sveikatai
vertinim4 pasifllymq informacijai atrankai, pagal kuri4 priimama 5i atrankos i5vada, bei pasillymq,
kad planuojamai trkinei veiklai reikalinga atlikti poveikio aplinkai vertinimq nepateikE.
Prieigaisrines apsaugos ir gelbejimo departamentas prie Vidaus reikalq ministerijos pagal PAV
istatymo 6 str. 5 d. 3 p-, atsakinga uZ planuojamos fikines veiklos vykdymo metu galimq ivykiU
ekstremaliqjq ivykiq, ekstremaliqiq situacijq, numatomq priemoniq joms i5vengti ar su5velninti ir
padariniams likviduoti, pasifilymq informacijai atrankai, pagal kuri4 priimama 5i arankos i5vada,
bei pasiiilymrS kad planuojamai flkinei veiklai reikalinga atlikti poveikio aplinkai vertinim4
nepateikd. Kult[ros paveldo departamento prie Ku]t[ros ministerijos Tauragds skyrius pagal PAV
[statymo 6 sn. 5 d. 2 p., atsakingas ui galima planuojamos [kines veiklos poverk[ nekilnojamajam
kultEros paveldui, 2018-10-18 ra5tu Nr. (9.38.-T)2T-328 ahankos informacijai, pagal kuriE
priimama 5i atrankos i5vada, pritare ir pasitlymq, kad planuojamai fikinei veiklai reikalinga atlikti
poveikio aplinkai vertinimq nepateike.

7.L0. Poveikio aplinkai vertinimo subjektas - Jurbarko rajono savivaldybes administracija
pagal PAV istat5rmo 6 str. 5 d. 5 p., atsakinga uZ planuojamos frkines veiklos poveikio aplinkai
vertinimo ir Sios veiklos galimo poveikio aplinkai, atsiZvelgiant i paMrtintU ir galiojanliq teritorijq
planavimo dokumenq sprendinius bei galimybes pagal teisds akq reikalavimus juos keisti ir i pagat

istatymus vykdomo savivaldybes aplinkos stebesenos (monitoringo) duomenis, 2018-10-30
Jurbarko rajono savivaldybes mero raStu Nr. T27-L92 pateike pasitlymus atrankos informacijai bei
persiunte suinteresuotos visuomenes ra5t4, kuriame suinteresuota visuomene i5rei5ke
nuog4stavimus del vejo j€gainiq statybos Kuturiq k- Po pastabq papildytai informacijai atrankai
Jurbarko rajono savivaldybds meras pastabq ir pasillymq bei pasifrlymrtr kad planuojamai fikinei
veiklai reikalinga atlikti poveikio aplinkai vertinim4 nepateike. Papildyta atrankos informacija buvo
paskelbta Aplinkos apsaugos agenflros tinklalapyje gamta.lt. Aplinkos apsaugos agentfira pastabq ir
pasifilymq del PoV poveikio aplinkai vertinimo, i5 suinteresuotos visuomenes negavo.
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8. Priimta atrankos i5vada.
AtsiZvelgiant I i5destytus motyvus bei priemones, numatomam reik5mingam neigiamam

poveikiui aplinkai i5vengti, vadovaujantis Lietuvos Respublikos planuojamos fikin6s veiklos PAV
[statymo 7 sftaipsnio 7 dalimi, priimama atrankos iSvada: pagal atrankos iSvadai pateikt4
informacij4 UAB ,,EKO srautas" planuojamai fikinei veiklai - vejo jegainiq statybos ir
eksploatacijos Jurbarko r. sav., Jurbarkq sen., BendZirS Dainiq II, Kuturiq ir Rotulitl II k. poveikio
aplinkai vertinimas neprivalomas.

9. Nurodoma atrankos Evados apskunrlimo tvarka.
J[s turite teisq apskqsti 5i sprendim4 Lietuvos administraciniq gindq komisijai (Vilniaus g.

27,0L402 Vilnius) Lietuvos Respublikos ikiteisminio administraciniq giniq nagrinejimo tvarkos

lstatymo nustatyta tvarka arba Vihiaus apygardos adminisftaciniam teismui (Zygimantq g.2,01L02
Vilnius) Lietuvos Respublikos administraciniq bylq teisenos [statymo nustatyta warka per vien4
menes[ nuo 5io sprenrlims [teikimo dienos.

Direktoriaus [galiota direlctoriaus pavaduotoja Aldona Margeriene

Skirrnante Stankeviliene, tel. (B 46) 24L799, el. p. skirmante.stankeviciene@aaa.am.lt
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APLTNKOS APSAUGOS AGENTTTROS 2019-02- RASTO NR. (30.2)-A4E-
ADRESATV s4ne5as

fufurko rqiono sovivalilybds dminisnwijai
El. p. info@jurbarkas.lt

Nrcionalinio visuomenes sveikaos cento prie Sveikctos opaugos minisani'os
Tawqds iilepmtmrcnai
El. p. taurage@nvsc.lt

Taurqds qsloitia pridgoisrinei gelbijimo valilyfui
El. p. taurage.pgv@vpgrlt

ff ffi#;&#:fl-,""" 
yic KntnTruminlsterfjos rawqiss*ui

)4. . .
ZlnIAI
Aplinkos opaugos ilepmrwmelrtarri prie Apli*os ministoijos
EL. p. info@aad.am.lt
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Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 291349070. 

Departamento duomenys: Prezidento g. 38, LT-72253 Tauragė, tel. (8 446) 61 167, faks. (8 446) 79 352, 
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Uždarajai akcinei bendrovei 

„Ekostruktūra“ 

El. p. info@ekostruktura.lt 

 2020-10-  Nr. (7.11 14.3.4 E)2- 

    

     

DĖL PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS GALIMYBIŲ SPRENDIMO PRIĖMIMO 

 

Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Tauragės 

departamentas (toliau – Tauragės departamentas) 2020 m. rugsėjo 15 d. gavo UAB "Vėjo jėgainių 

projektai" planuojamos vykdyti ūkinės veiklos – dviejų vėjo elektrinių statybos, adresu Jurbarko r. 

sav., Skirsnemunės seniūnija, Skirsnemuniškių I kaime (žemės sklypo unikalus Nr. 4400-0061-4224) 

ir Antkalniškių kaime (žemės sklypo unikalus Nr. 4400-2068-6568). 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos visuomenės sveikatos priežiūros įstatymu, Lietuvos 

Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatyme nenumatytų poveikio 

visuomenės sveikatai vertinimo atlikimo atvejų tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos 

sveikatos apsaugos ministro 2011 m. gegužės 13 d. įsakymu Nr. V-474 „Dėl Lietuvos Respublikos 

planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatyme nenumatytų poveikio visuomenės 

sveikatai vertinimo atlikimo atvejų nustatymo ir tvarkos aprašo patvirtinimo ir įgaliojimų suteikimo“ 

ir Poveikio visuomenės sveikatai vertinimo metodiniais nurodymais, patvirtintais Lietuvos 

Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m. liepos 1 d. įsakymu Nr. V-491 „Dėl poveikio 

visuomenės sveikatai vertinimo metodinių nurodymų patvirtinimo“, Tauragės departamentas priėmė 

sprendimą dėl planuojamos ūkinės veiklos galimybių. 

Informuojame, kad jeigu nesutinkate su atsakymu į Jūsų prašymą (skundą), ne vėliau kaip per 

1 mėnesį nuo šio rašto gavimo dienos turite teisę paduoti skundą savo pasirinkimu Lietuvos 

Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo nustatyta tvarka 

Lietuvos administracinių ginčų komisijos Klaipėdos apygardos skyriui (Manto g. 37, 92236 

Klaipėda) arba Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka 

administraciniam teismui.“  

PRIDEDAMA. 2020 m. spalio 2 d. Sprendimas dėl planuojamos ūkinės veiklos galimybių Nr. 

(7-11 14.3.4 E)BSV-42728, 4 lapai. 

 

 

 

Tauragės departamento direktorė                                                                         Gilma Masiulionienė 

                                                                 

Elektroninio dokumento nuorašas
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NACIONALINIS VISUOMENĖS SVEIKATOS CENTRAS  

PRIE SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS 

 

SPRENDIMAS DĖL PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS GALIMYBIŲ 

 

2020-10-       Nr. (7-11 14.3.4 E)BSV- 

 

1. Duomenys apie planuojamos ūkinės veiklos organizatorių: 

(juridinio asmens pavadinimas, kodas / filialo 

pavadinimas, kodas / fizinio asmens vardas, 

pavardė) 

UAB „Vėjo jėgainių projektai“ 

kodas 135897557 

(juridinio asmens buveinė ar adresas, kuriuo 

būtų galima siųsti korespondenciją / filialo 

buveinė ar adresas, kuriuo būtų galima siųsti 

korespondenciją / fizinio asmens adresas, 

kuriuo būtų galima siųsti korespondenciją) 

Kaunas, Raudondvario pl. 288C 

(kontaktiniai telefonai, faksas, elektroninio 

pašto adresas)  

tel. 8 37  211 455 

el. p. ramunas@jegaines.lt 

2. Duomenys apie Ataskaitos rengėją: 

(juridinio asmens pavadinimas, kodas / filialo 

pavadinimas, kodas / fizinio asmens vardas, 

pavardė) 

UAB „Ekostruktūra“ 

kodas 304230247 

(juridinio asmens buveinė ar adresas, kuriuo 

būtų galima siųsti korespondenciją / filialo 

buveinė ar adresas, kuriuo būtų galima siųsti 

korespondenciją / fizinio asmens adresas, 

kuriuo būtų galima siųsti korespondenciją) 

Kaunas, Raudondvario pl. 288A-9 

(kontaktiniai telefonai, faksas, elektroninio 

pašto adresas) 

mob. 8 607  23 980 

el. p. info@ekostruktura.lt 

3. Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas:  

Dviejų vėjo elektrinių statyba, adresu Jurbarko r. sav., Skirsnemunės seniūnija, Skirsnemuniškių I 

kaime (žemės sklypo unikalus Nr. 4400-0061-4224) ir Antkalniškių kaime (žemės sklypo unikalus 

Nr. 4400-2068-6568)  

4. Planuojamos ūkinės veiklos adresas:  

(apskritis, miestas, rajonas, seniūnija, 

kaimas, gatvė)  

Jurbarko rajono savivaldybėje, Skirsnemunės 

seniūnijoje, Skirsnemuniškių I kaime (žemės sklype, 

kurio unikalus Nr. 4400-0061-4224, sklypo plotas 

18,4 ha) ir Antkalniškių kaime (žemės sklypo 

unikalus Nr. 4400-2068-6568, sklypo plotas 0,1929 

ha). 
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5. Planuojamos ūkinės veiklos trumpas aprašymas:  

UAB „Vėjo jėgainių projektai“ planuoja pastatyti dvi 2 MW galingumo vėjo elektrines (toliau – 

VE), kurių kiekvienos aukštis su sparnais gali siekti iki 145 m (bokštas iki 100 m aukščio, sparnų 

ilgis iki 45 m, rotorius iki 90 m) 2-uose žemės ūkio paskirties žemės sklypuose. Planuojama, kad tai 

bus Vestas V80 arba V90 VE. 

Planuojama veikla patenka į specialiuoju planu VE išskirtą „K Zoną“, apimančią Bendžių, Rotulių 

II, Paantvardžio, Antkalniškių, Ąžuolynės, Skirsnemuniškių I, Girvalakių ir Naubariškių kaimus, 

kurioje galimas net iki 40 VE įrengimas. Nagrinėjamoje teritorijoje jau yra veikiantis Geišių vėjo 

elektrinių parkas, eksploatuojantis 8 VE ir 5 pavienės VE. Geišių VE parkas veikia nuo 2016 m. 

Taip pat šalia, arčiau Skirsnemunės, yra patvirtintas ir planuojamas statyti 14 VE parkas, 

priklausantis UAB “REN energija” bei šiuo metu kitu projektu planuojamas UAB „Energeta“ 11 

vėjo elektrinių parkas, kuriame kiekvienos VE galia gali siekti iki 5,7 MW, o aukštis siekti iki 240 

m. 

Artimiausia gyvenama aplinka nuo planuojamos VE Skirsnemuniškių I kaime (žemės sklype, kurio 

unikalus Nr. 4400-0061-4224) atžvilgiu yra nutolusi ~508 m, adresu Jurbarko r. sav., Skirsnemunės 

sen., Skirsnemuniškių I k. 5. 

6. Ataskaitoje siūlomas sanitarinės apsaugos zonos ribų dydis (pridedamas brėžinys 

(topografinė nuotrauka ar kadastrinis žemėlapis), kuriame nurodytos sanitarinės apsaugos 

zonos ribos): 

(sanitarinės apsaugos zonos ribų dydis 

metrais, taršos šaltinis (-iai), nuo kurio (-ių) 

nustatomos sanitarinės apsaugos zonos ribų 

dydis) 

Atlikus poveikio visuomenės sveikatai vertinimą, 

planuojamos ūkinės veiklos (toliau – PŪV) 

sanitarinės apsaugos zonos (toliau  – SAZ) ribas 

siūloma nustatyti pagal teisės norminiuose aktuose 

gyvenamajai aplinkai ir (ar) visuomeninės paskirties 

pastatų aplinkai reglamentuojamų ribinių taršos 

verčių izolinijas.  

Ataskaitoje UAB „Vėjo jėgainių projektai“ siūlo 

kiekvienai planuojamai VE, Jurbarko r. sav., 

Skirsnemunės seniūnija, Skirsnemuniškių I kaime 

(žemės sklypo unikalus Nr. 4400-0061-4224) ir 

Antkalniškių kaime (žemės sklypo unikalus Nr. 

4400-2068-6568), nustatyti po ~ 110000 m2 (~11 ha) 

ploto SAZ zonas. Bendras planuojamas SAZ ribų 

plotas apie 22 ha (kiekvienai VE po ~11 ha). 

Ataskaitoje teigiama, jog nustačius SAZ ribas, bus 

užtikrinta, kad PŪV įtakojama aplinkos tarša už SAZ 

ribų neviršys visuomenės sveikatos saugos teisės 

aktais reglamentuojamų ribinių dydžių.  

7. Ataskaitoje apibūdinti visuomenės sveikatai darantys įtaką veiksniai ir jų įvertinimas:  

Sveikatai darantys įtaką veiksniai: 

1. Triukšmas. Triukšmo vertinimui naudota ir modeliavimas atliktas licencijuota „CADNA A“ 

paketo programa, skirta pramoniniam, kelių ir geležinkelių triukšmui, įvertinant vietovės reljefą ir 

vietovės triukšmo absorbcines savybes, esamų ir planuojamų pastatų aukštį, meteorologines sąlygas. 

Projektu planuojama pastatyti 2 vieno tipo (Vestas V80 arba Vestas V90) VE. Triukšmo sklaidos 

analizė atliekama su Vestas V80 tipo VE, kadangi akustiniu požiūriu tai yra triukšmingesnė ir aplink 

save suformuojanti didesnes viršnormines triukšmo zonas (žemesnis stiebo aukštis, didesnis 

keliamas triukšmo lygis). Palyginimui buvo sumodeliuotas abiejų galimų VE modelių triukšmas, 

pateiktos abiejų VE modelių viršnorminės nakties triukšmo izolinijos. Skaičiavimai atlikti, kai vėjo 
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greitis 10 m/s. 

Ataskaitoje teigiama, kad šiuo metu pagrindinis triukšmo šaltinis aplinkoje yra esamos VE. 

Triukšmo sklaidos skaičiavimai buvo atlikti pagal nepalankiausią triukšmo šaltinių darbo laiko 

scenarijų, kai visą parą (24 val.) ir vienu metu veikia visos planuojamos VE ir kelia maksimalų 

triukšmo lygį visus metus. 

Triukšmas vertintas pagal griežtesnes pramoniniam triukšmui taikomas normas. Atliktas 

modeliavimas licencijuota „CADNA A“ programa parodė, kad, pastačius 2 VE nepriklausomai nuo 

pasirinkto modelio (Vestas V80 arba Vestas V90) ir, pradėjus veiklą, triukšmo ribinės vertės 

artimiausiose gyvenamosiose aplinkose neviršytų Lietuvos higienos normoje HN 33:2011 

„Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų 

aplinkoje“, patvirtintoje Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. birželio 13 d. 

įsakymu Nr. V-604 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 33:2011 „Triukšmo ribiniai dydžiai 

gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje“ patvirtinimo“ (toliau – HN 

33:2011) nustatytų ribinių verčių. 

Artimiausi registruoti gyvenamieji namai (sodybos) yra nutolę ~ 508-916 m atstumu. Didžiausias 

prognozuojamas triukšmas nuo PŪV dienos, vakaro, nakties metu būtų vienodas ir siektų 36,3 

dB(A), o paros triukšmas Ldvn 43,3 dB(A). Toks triukšmo lygis prognozuojamas ties gyvenamojo 

namo sklypo riba Jurbarko r. sav., Skirsnemunės sen., Skirsnemuniškių I k. 5. 

Pagal izolinijas išskirta viršnorminio triukšmo zona dažniausia siektų ~189 m nuo kiekvienos VE. 

Suminis nuo esamų, kitu projektu patvirtintų, planuojamų VE bei naujai planuojamų VE triukšmo 

modeliavimas parodė, kad didžiausias prognozuojamas triukšmas taip pat būtų vienodas dienos, 

vakaro, nakties metu ir siektų 41,6 dB(A), paros triukšmas siektų 48,3 dB(A). Toks triukšmo lygis 

prognozuojamas ties gyvenamojo namo sklypo riba Jurbarko r. sav., Skirsnemunės sen., 

Antkalniškių k., Jaunimo g. 12. 

Ataskaitoje teigiama, kad planuojama ūkinė veikla neviršys HN 33:2011 numatytų ribinių triukšmo 

dydžių. 

2. Šešėliavimas. Pasaulio sveikatos organizacija pozicijos dėl VE šešėliavimo efekto poveikio 

visuomenės sveikatai nėra pateikusi. Kaip leidžiamas šešėliavimo lygis yra priimtas Vokietijos 

gairių/rekomendacijų (German Guideline „Hinweise zur Ermittlung und Beurteilung der optischen 

Immissionen von Windenergianlagen” (WEA-Shattenwurf-Hinweise)) rekomenduojamas leistinas 

šešėliavimo ribinis lygis (maksimaliai 30 valandų per metus arba 30 minučių per dieną).  

Ataskaitoje šešėliavimo artimiausioje gyvenamojoje aplinkoje įvertinimui atliktas modeliavimas 

programa WindPRO (versija 3.3) – pačiu blogiausiu variantu, priimant, kad visų pastatų visi langai 

yra orientuoti į vėjo jėgaines („Green House Mode“), ištiisus metus pučiamas vėjas ir suka 

vėjavarčius. 

Ataskaitoje pateiktais skaičiavimais nustatyta, kad nuo planuojamų VE šešėliavimas artimiausioje 

gyvenamojoje aplinkos neviršys rekomenduojamo leistino šešėliavimo ribinio lygio. Didžiausią 

mirgėjimo/šešėliavimo poveikį jaustų gyventojai adresu Jurbarko r. sav., Skirsnemunės sen., 

Skirsnemuniškių I k. 5. Šešėliavimo trukmė siektų 8 val. 02 min. per metus (rekomenduojama ribinė 

vertė 30 val.). 

Kompleksinis (veikia tiek esamos, kitu projektu patvirtintos, tiek kitu projektu naujai planuojamos) 

modeliavimas parodė, kad didžiausias šešėliavimo/mirgėjimo reiškinį jaustų tie patys gyventojai 

adresu Jurbarko r. sav., Skirsnemunės sen., Skirsnemuniškių I k. 5. Šešėliavimo trukmė siektų 34 

val. 17 min. per metus (rekomenduojama ribinė vertė 30 val.). Modeliavimas parodė, kad 

rekomenduojama ribinė vertė būtų viršyta. 

Ataskaitoje teigiama, jog siekiant sumažinti mirgėjimo/šešėliavimo poveikį, bus įdiegtas 

automatinis šešėliavimo stabdymo mechanizmas (shadow shut-down) ir šešėliavimo mažinimo 

kompiuterinė programa integruota į VE kontrolės sistemą. Elektrinių gamintojas numato 

šešėliavimo mažinimo kompiuterinės programos integravimą į elektrinės kontrolės sistemą. 3 

šviesos sensoriai bus montuojami ant bokšto taip, kad galėtų nustatyti saulės šviesos intensyvumą ir 
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kritimo kampą. Kontrolės sistema sustabdys elektrinę, kai sensorių išmatuotos reikšmės viršys 

nurodytas reikšmes. Elektrinė automatiškai bus paleidžiama po to, kai ne mažiau kaip 10 min. 

apšvietimo sąlygos nebeleis susidaryti intensyviam šešėlių mirgėjimui. Tokiu būdu, artimiausioje 

sodyboje bus tikrinama, kad šešėliavimo laikas neviršytų nustatytų 30 val. per metus ir nedarytų 

neigiamo poveikio gyvenamosios aplinkos kokybei.  

Ataskaitoje teigiama, jog įdiegus šešėlio stabdymo mechanizmo sistemą, projektuojamos VE sparnų 

rotacijos sukeliamo neigiamo šešėliavimo poveikio, arčiausiai planuojamos teritorijos esančiose 

gyvenamosiose paskirties teritorijose, nebus. 

3. Infragarsas. Ataskaitoje teigiama, jog atsižvelgus į tai, kad infragarsas ir žemo dažnio garsai nėra 

prognozuojami t. y. jie nėra modeliuojami, šiuos garsus galima tik išmatuoti, todėl buvo atlikti 

infragarso ir žemo dažnio garsų matavimai. Matavimai atlikti Antkalniškių k., Imsrės g. 4. Ši sodyba 

yra arčiausiai 9 esamų VE, kurių techniniais ir akustiniais parametrais lenkia planuojamų VE 

parametrus (galia, keliamu triukšmu lygiu ir t.t.). Ataskaitos rengėjai, įvertinę matavimo rezultatus, 

teigia, jog infragarso ir žemadažnio garso ribinių dydžiai nebus viršijami. 

4. Elektromagnetinė spinduliuotė. Ataskaitoje teigiama, kad, įvertinus VE skleidžiamą 

elektromagnetinę spinduliuotę bei įvertinus kraštovaizdžio ypatybes, nustatyta, jog neigiamo 

poveikio visuomenės sveikatai artimiausioje gyvenamojoje aplinkoje dėl šių veiksnių nebus. 

8. Išvada:  

(nurodyti, jog planuojamos ūkinės veiklos 

sąlygos atitinka visuomenės sveikatos saugos 

teisės aktų reikalavimus arba kokių 

visuomenės sveikatos saugos teisės aktų 

reikalavimų planuojamos ūkinės veiklos 

sąlygos neatitinka (nurodant konkretaus teisės 

akto straipsnį, jo dalį, punktą) 

Dviejų vėjo elektrinių statybos, adresu Jurbarko r. 

sav., Skirsnemunės sen., Skirsnemuniškių I k. (žemės 

sklypo unikalus Nr. 4400-0061-4224) ir Antkalniškių 

k. (žemės sklypo unikalus Nr. 4400-2068-6568), 

sąlygos atitinka visuomenės sveikatos saugos teisės 

aktų reikalavimus. 

 

Nusprendžiu, kad planuojama ūkinė veikla yra leistina pasirinktoje vietoje. 

 

Tauragės departamento Visuomenės sveikatos 

saugos skyriaus vedėja                                                                                                 Laura Vanagaitė                                        

                      

 

Tauragės departamento direktorė     A. V.                                                                   Gilma Masiulionienė 
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L. Vanagaitė, tel. (8 446) 72 368, el. p. laura.vanagaite@nvsc.lt 

 

 
 

 
 

NACIONALINIO VISUOMENĖS SVEIKATOS CENTRO 

PRIE SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS 

TAURAGĖS DEPARTAMENTAS 
 

Biudžetinė įstaiga, Kalvarijų g. 153, LT-08221 Vilnius. 

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 291349070. 

Departamento duomenys: Prezidento g. 38, LT-72253 Tauragė, tel. (8 446) 61 167, el. p. taurage@nvsc.lt 

 

UAB „Ekostruktūra“ 

el. p. info@ekostruktura.lt 

 2021-04-  

Į 2021-03-29 

Nr. 

Nr.  

(7-11 14.3.4 Mr)2- 

21-225  

    

     

DĖL PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS GALIMYBIŲ SPRENDIMO PRIĖMIMO 

 

 

Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Tauragės 

departamentas (toliau – Tauragės departamentas) 2021 m. kovo 29 d. gavo UAB „Vėjo jėgainių 

projektai“ planuojamos ūkinės veiklos vienos vėjo elektrinės statyba, adresu Jurbarko r. sav., 

Skirsnemunės sen., Skirsnemuniškių I kaime (žemės sklypo unikalus Nr. 4400-5552-9407),  poveikio 

visuomenės sveikatai vertinimo ataskaitą. 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos visuomenės sveikatos priežiūros įstatymu, Lietuvos 

Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatyme nenumatytų poveikio 

visuomenės sveikatai vertinimo atlikimo atvejų tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos 

sveikatos apsaugos ministro 2011 m. gegužės 13 d. įsakymu Nr. V-474 „Dėl Lietuvos Respublikos 

planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatyme nenumatytų poveikio visuomenės 

sveikatai vertinimo atlikimo atvejų nustatymo ir tvarkos aprašo patvirtinimo ir įgaliojimų suteikimo“ 

ir Poveikio visuomenės sveikatai vertinimo metodiniais nurodymais, patvirtintais Lietuvos 

Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m. liepos 1 d. įsakymu Nr. V-491 „Dėl poveikio 

visuomenės sveikatai vertinimo metodinių nurodymų patvirtinimo“, Tauragės departamentas priėmė 

sprendimą dėl planuojamos ūkinės veiklos galimybių. 

Informuojame, kad jeigu nesutinkate su atsakymu į Jūsų prašymą (skundą), ne vėliau kaip per 

1 mėnesį nuo šio rašto gavimo dienos turite teisę paduoti skundą savo pasirinkimu Lietuvos 

Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo nustatyta tvarka 

Lietuvos administracinių ginčų komisijos Klaipėdos apygardos skyriui (Manto g. 37, 92236 

Klaipėda) arba Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka 

administraciniam teismui.“  

PRIDEDAMA. 2021 m. kovo 31 d. Sprendimas dėl planuojamos ūkinės veiklos galimybių Nr. 

(7-11 14.3.4 Mr)BSV-7527, 3 lapai. 

 

 

 

Tauragės departamento direktorė                                                                         Gilma Masiulionienė 

                                                                 

Elektroninio dokumento nuorašas
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NACIONALINIS VISUOMENĖS SVEIKATOS CENTRAS  

PRIE SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS 

 

SPRENDIMAS DĖL PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS GALIMYBIŲ 

 
2021-04-       Nr. (7-11 14.3.4 E)BSV- 

 

1. Duomenys apie planuojamos ūkinės veiklos organizatorių: 

(juridinio asmens pavadinimas, kodas / filialo 

pavadinimas, kodas / fizinio asmens vardas, 

pavardė) 

UAB „Vėjo jėgainių projektai“ 

kodas 135897557 

(juridinio asmens buveinė ar adresas, kuriuo būtų 

galima siųsti korespondenciją / filialo buveinė ar 

adresas, kuriuo būtų galima siųsti 

korespondenciją / fizinio asmens adresas, kuriuo 

būtų galima siųsti korespondenciją) 

Kaunas, Raudondvario pl. 288C 

(kontaktiniai telefonai, faksas, elektroninio pašto 

adresas)  

tel. 8 37  211 455 

el. p. ramunas@jegaines.lt 

2. Duomenys apie Ataskaitos rengėją: 

(juridinio asmens pavadinimas, kodas / filialo 

pavadinimas, kodas / fizinio asmens vardas, 

pavardė) 

UAB „Ekostruktūra“ 

kodas 304230247 

(juridinio asmens buveinė ar adresas, kuriuo būtų 

galima siųsti korespondenciją / filialo buveinė ar 

adresas, kuriuo būtų galima siųsti 

korespondenciją / fizinio asmens adresas, kuriuo 

būtų galima siųsti korespondenciją) 

Kaunas, Raudondvario pl. 288A-9 

(kontaktiniai telefonai, faksas, elektroninio pašto 

adresas) 

mob. 8 607  23 980 

el. p. info@ekostruktura.lt 

3. Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas:  

Vienos vėjo elektrinės statyba, adresu Jurbarko r. sav., Skirsnemunės sen., Skirsnemuniškių I kaime (žemės 

sklypo unikalus Nr. 4400-5552-9407)  

4. Planuojamos ūkinės veiklos adresas:  

(apskritis, miestas, rajonas, seniūnija, kaimas, 

gatvė)  

Jurbarko rajono savivaldybė, Skirsnemunės seniūnija, 

Skirsnemuniškių I kaimas (žemės sklypo unikalus Nr. 

4400-5552-9407)  
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5. Planuojamos ūkinės veiklos trumpas aprašymas:  

UAB „Vėjo jėgainių projektai“ planuoja pastatyti vieną 2 MW galingumo vėjo elektrinę, kuri bus apribota 

iki maksimalios 1,2 MW galios, Jurbarko rajono savivaldybėje, Skirsnemunės seniūnijoje, Skirsnemuniškių 

I kaime (žemės sklype, kurio unikalus Nr. 4400-5552-9407). Planuojamas bendras šios vėjo elektrinės (toliau 

– VE) aukštis su sparnais iki 122,2 m (bokštas bus iki 87 m aukščio, sparnų ilgis iki 35,2 m, rotorius iki 70,4 

m). Maksimalus keliamas triukšmas 98,4 dB(A).  Planuojama, kad tai bus Enercon E 66 arba panašių, bet ne 

didesnių, parametrų VE. 

Veikla planuojama atokiau nuo miestų ir kaimų – apie 11 km nuo Jurbarko miesto, 8 km nuo Girdžių, 6,7 km 

nuo Rotulių, 6,2 km nuo Paulių, apie 5,1 km nuo Pilies I, 3,3 km nuo Švendriškių, 4 km nuo Skirsnemuniškių 

III, 3,5 km nuo Skirsnemunės kaimų. Nauja VE planuojama sklype, kuriame jau yra numatyta ir patvirtinta 

2 MV VE. 

Planuojama veikla patenka į specialiuoju planu VE išskirtą „K Zoną“, apimančią Bendžių, Rotulių II, 

Paantvardžio, Antkalniškių, Ąžuolynės, Skirsnemuniškių I, Girvalakių ir Naubariškių kaimus, kurioje 

galimas net iki 40 VE įrengimas.  

VĮ „Registras centras“ duomenimis, trys artimiausios pavienės gyvenamosios sodybos yra toliau kaip ~570-

1,1 km atstumu. 

6. Ataskaitoje siūlomas sanitarinės apsaugos zonos ribų dydis (pridedamas brėžinys (topografinė 

nuotrauka ar kadastrinis žemėlapis), kuriame nurodytos sanitarinės apsaugos zonos ribos): 

(sanitarinės apsaugos zonos ribų dydis metrais, 

taršos šaltinis (-iai), nuo kurio (-ių) nustatomos 

sanitarinės apsaugos zonos ribų dydis) 

Atlikus poveikio visuomenės sveikatai vertinimą, 

planuojamos ūkinės veiklos (toliau – PŪV) sanitarinės 

apsaugos zonos (toliau  – SAZ) ribas siūloma nustatyti 

pagal teisės norminiuose aktuose gyvenamajai aplinkai ir 

(ar) visuomeninės paskirties pastatų aplinkai 

reglamentuojamų ribinių taršos verčių izolinijas.  

Ataskaitoje UAB „Vėjo jėgainių projektai“ siūlo 

planuojamai VE, Jurbarko r. sav., Skirsnemunės seniūnija, 

Skirsnemuniškių I kaime (žemės sklypo unikalus Nr. 

4400-5552-9407), nustatyti 16,75 ha ploto SAZ zoną.  

Ataskaitoje teigiama, jog, nustačius SAZ ribas, bus 

užtikrinta, kad PŪV įtakojama aplinkos tarša už SAZ ribų 

neviršys visuomenės sveikatos saugos teisės aktais 

reglamentuojamų ribinių dydžių.  

7. Ataskaitoje apibūdinti visuomenės sveikatai darantys įtaką veiksniai ir jų įvertinimas:  

Sveikatai darantys įtaką veiksniai: 

1. Triukšmas.  

Šiuo metu pagrindinis triukšmo šaltinis aplinkoje yra esamos VE. Triukšmo skaičiavimai buvo atlikti pagal 

nepalankiausią triukšmo šaltinių darbo laiko scenarijų, kai visą parą (24 val.) ir vienu metu veikia visos 

planuojamos VE ir kelia maksimalų triukšmo lygį visus metus.  

Triukšmas vertintas pagal griežtesnes pramoniniam triukšmui taikomas normas. Atliktas modeliavimas 

licencijuota „Cadna A“ programa rodo, kad pastačius vieną VE nepriklausomai nuo pasirinkto stiebo aukščio 

(67 ar 87 m) ir pradėjus veiklą, triukšmo ribinės vertės artimiausiose gyvenamosiose aplinkose neviršytų 

Lietuvos higienos normoje HN 33:2011 „Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės 

paskirties pastatuose bei jų aplinkoje“, patvirtintoje Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 

m. birželio 13 d. įsakymu Nr. V-604 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 33:2011 „Triukšmo ribiniai dydžiai 

gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje“ patvirtinimo“ (toliau – HN 

33:2011), nustatytų verčių.  

Artimiausia gyvenama aplinka planuojamos VE atžvilgiu yra nutolusi ~570 metrus, adresu Jurbarko r. sav., 

Skirsnemunės sen., Skirsnemuniškių I k. 5. Suminis triukšmo modeliavimas nuo esamų, kitu projektu 

patvirtintų, planuojamų VE bei naujai planuojamų šioje Ataskaitoje, parodė, kad didžiausias prognozuojamas 

triukšmas bus vienodas dienos, vakaro, nakties metu ir sieks 41,2 dB(A). Ataskaitoje teigiama, kad triukšmo 

sklaidos vertinimas ir sklaidos rezultatai parodė, kad tiek esamoje situacijoje, tiek prognozuojamoje  
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situacijoje, po plėtros triukšmo ribinės vertės nėra ir nebus viršijamos. Darant prielaidą, jog Lietuvoje ištisus 

metus pučia 10 m/s ir didesnis vėjas, o visos tiek jau esamos, tiek naujai planuojamos VE, apkrautos 

maksimaliu rėžimu, maksimalus suminis triukšmo lygis 40 metrų atstumu nuo artimiausios gyvenamos 

sodybos pastato aplinkoje neviršytų 45 dB(A) ribą.  

2. Šešėliavimas. Pasaulio sveikatos organizacija pozicijos dėl VE šešėliavimo efekto poveikio visuomenės 

sveikatai nėra pateikusi. Kaip leidžiamas šešėliavimo lygis, yra priimtas Vokietijos gairių/rekomendacijų 

(German Guideline „Hinweise zur Ermittlung und Beurteilung der optischen Immissionen von 

Windenergianlagen” (WEA-Shattenwurf-Hinweise)) rekomenduojamas leistinas šešėliavimo ribinis lygis 

(maksimaliai 30 valandų per metus arba 30 minučių per dieną).  

Ataskaitoje teigiama, jog šešėliavimo sklaidos rezultatai parodė, kad pastačius VE su žemesniu stiebu (67 m) 

bendras (suminis) mirgėjimas siektų 30 val. 38 min., tuo tarpu pastačius VE su aukštesniu stiebu, bendras 

(suminis) mirgėjimas siektų 31 val. 34 min. Atsižvelgiant į tai, kad tiek vienu, tiek kitu VE statybos variantu, 

pasireikštų mirgėjimas bei suminė rekomenduojama 30 val. metinė trukmė būtų viršyta, siekiant sumažinti 

mirgėjimo/šešėliavimo poveikį gyventojams, su užsakovu suderinta, jog VE bus įdiegtas automatinis 

šešėliavimo stabdymo mechanizmas (shadow shut-down) ir šešėliavimo mažinimo kompiuterinė programa 

integruota į vėjo jėgainės kontrolės sistemą. Elektrinių gamintojas numato šešėliavimo mažinimo 

kompiuterinės programos integravimą į elektrinės kontrolės sistemą. Trys šviesos sensoriai yra montuojami 

ant bokšto taip, kad galėtų nustatyti saulės šviesos intensyvumą ir kritimo kampą. Kontrolės sistema sustabdo 

elektrinę, kai sensorių išmatuotos reikšmės viršiją nurodytas reikšmes. Elektrinė automatiškai paleidžiama 

po to, kai ne mažiau kaip 10 minučių apšvietimo sąlygos nebeleidžia sudaryti intensyviam šešėlių mirgėjimui. 

Tokiu būdu, artimiausioje sodyboje bus tikrinama, kad šešėliavimo laikas neviršytų nustatytų 30 valandų per 

metus ir nedarytų neigiamo poveikio gyvenamosios aplinkos kokybei. Įdiegus šešėlio stabdymo mechanizmo 

sistemą, projektuojamos vėjo elektrinės sparnų rotacijos sukeliamo neigiamo šešėliavimo poveikio, arčiausiai 

esančioje gyvenamosios paskirties teritorijoje, nebus. 

3. Infragarsas. Ataskaitoje teigiama, jog atsižvelgus į tai, kad infragarsas ir žemo dažnio garsai nėra 

prognozuojami, t. y. jie nėra modeliuojami, šiuos garsus galima tik išmatuoti, todėl buvo atlikti infragarso ir 

žemo dažnio garsų matavimai. Matavimai atlikti Antkalniškių k., Imsrės g. 4. Ši sodyba yra arčiausiai 9 

esamų VE, kurių techniniais ir akustiniais parametrais lenkia planuojamų VE parametrus (galia, keliamu 

triukšmu lygiu ir t. t.). Ataskaitos rengėjai, įvertinę matavimo rezultatus, teigia, jog infragarso ir žemadažnio 

garso ribinių dydžiai nebus viršijami. 

4. Elektromagnetinė spinduliuotė. Ataskaitoje teigiama, kad, įvertinus VE skleidžiamą elektromagnetinę 

spinduliuotę bei kraštovaizdžio ypatybes, nustatyta, jog neigiamo poveikio visuomenės sveikatai 

artimiausioje gyvenamojoje aplinkoje dėl šių veiksnių nebus. 

8. Išvada:  

(nurodyti, jog planuojamos ūkinės veiklos sąlygos 

atitinka visuomenės sveikatos saugos teisės aktų 

reikalavimus arba kokių visuomenės sveikatos 

saugos teisės aktų reikalavimų planuojamos 

ūkinės veiklos sąlygos neatitinka (nurodant 

konkretaus teisės akto straipsnį, jo dalį, punktą) 

Vienos vėjo elektrinės statyba, adresu Jurbarko r. sav., 

Skirsnemunės sen., Skirsnemuniškių I kaime (žemės 

sklypo unikalus Nr. 4400-5552-9407), sąlygos atitinka 

visuomenės sveikatos saugos teisės aktų reikalavimus. 

 

Nusprendžiu, kad planuojama ūkinė veikla yra leistina pasirinktoje vietoje. 

 

Tauragės departamento Visuomenės sveikatos 

saugos skyriaus vedėja                                                                                                                Laura Vanagaitė                                        

                      

 

Tauragės departamento direktorė     A. V.                                                                             Gilma Masiulionienė 
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APLINKOS APSAUGOS AGENTŪRA

Biudžetinė įstaiga, A. Juozapavičiaus g. 9, LT-09311 Vilnius, tel. 8 706 62 008 , el. p. aaa@aaa.am.lt, http://gamta.lt.
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių  asmenų  registre,  kodas 188784898

     

UAB „Ekostruktūra“
El. p. info@ekostruktura.lt

UAB „Energeta“ 
El. p. ramunas@jegaines.lt

Adresatams pagal sąrašą

           Į   2021-07-16        Nr. 21-252

SPRENDIMAS  DĖL UAB „ENERGETA“ PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS – 
VIENUOLIKOS VĖJO ELEKTRINIŲ JURBARKO R. SAV., SKIRSNEMUNĖS SEN., 

PAANTVARDŽIO, SKIRSNEMUNIŠKIŲ I IR ANTKALNIŠKIŲ KAIMUOSE STATYBOS  
IR EKSPLOATAVIMO POVEIKIO APLINKAI

 2021-08- Nr.Nr. (30.2)-A4E-

1. Planuojamos ūkinės veiklos organizatorius (juridinio asmens pavadinimas, fizinis 
asmuo, adresas, tel.).

UAB „Energeta“, juridinio asmens kodas 302462357, Beržų g. 11, Skirsnemunės k., LT-
74484 Jurbarko r., tel. +370 60131233, el. p. ramunas@jegaines.lt.

2. Poveikio aplinkai vertinimo dokumentų rengėjas (juridinio asmens pavadinimas, 
fizinis asmuo, adresas, tel.). 

UAB „Ekostruktūra“, Raudondvario pl. 288A-9, LT-47164 Kaunas, tel. +370 607 23980, el. 
p. info@ekostruktura.lt.

3. Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas, poveikio aplinkai vertinimo atlikimo 
teisinis pagrindas pagal Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai 
vertinimo įstatymo 3 straipsnio 1 dalį, nurodant Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės 
veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo 1 priedo punktą(-us) ir (arba) nurodant 
atsakingos institucijos priimtą atrankos išvadą, kad privalomas poveikio aplinkai vertinimas 
(data, rašto Nr.) arba saugomų teritorijų institucijos reikšmingumo išvadą, kad poveikis gali 
būti reikšmingas (data, rašto Nr.).

Planuojama ūkinė veikla (toliau – PŪV) – 11 vėjo elektrinių Jurbarko r. sav., Skirsnemunės 
sen., Paantvardžio, Skirsnemuniškių I ir Antkalniškių k. statyba ir eksploatavimas. Poveikio aplinkai 
vertinimas atliktas remiantis Aplinkos apsaugos agentūros 2020-06-30 raštu Nr. (30.2)-A4E-4821 
„Atrankos išvada dėl 11 vėjo elektrinių Jurbarko r. sav., Skirsnemunės sen., Paantvardžio, 
Skirsnemuniškių I ir Antkalniškių k. statybos ir eksploatavimo poveikio aplinkai vertinimo“ (toliau 
– Atrankos išvada) priimta išvada, kurioje nurodoma, kad pagal pateiktą informaciją atrankai dėl 
UAB „Energeta“ PŪV - 11 vėjo elektrinių Jurbarko r. sav., Skirsnemunės sen., Paantvardžio, 
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Skirsnemuniškių I ir Antkalniškių k. statybos ir eksploatavimo – poveikio aplinkai vertinimas 
privalomas.

4. Planuojamos ūkinės veiklos vieta (apskritis, savivaldybė, seniūnija; miestas, 
miestelis, kaimas ar viensėdis; gatvė).

PŪV vieta – Jurbarko r. sav., Skirsnemunės sen., Paantvardžio, Skirsnemuniškių I ir 
Antkalniškių k. Žemės sklypų kadastriniai Nr. 9470/0001:48, 9470/0001:22, 9470/0001:60, 
9470/0001:130, 9470/0001:160, 9470/0001:152, 9470/0001:58, 9470/0001:81, 9470/0001:233, 
9470/0002:132, 9470/0002:133, kuriuose planuojama statyti 11 vėjo elektrinių. Iš 11 žemės sklypų 8 
žemės sklypams pakeista pagrindinė žemės sklypo naudojimo paskirtis į kitos paskirties žemę, o 
naudojimo būdas į susisiekimo ir inžinerinių komunikacijų aptarnavimo objektų teritorijas. Trims 
žemės sklypams bus keičiama pagrindinė žemės sklypo naudojimo paskirtis į kitos paskirties žemę, 
o naudojimo būdas bus keičiamas į susisiekimo ir inžinerinių komunikacijų aptarnavimo objektų 
teritorijas.

Teritorijoje, kurioje UAB „Energeta“ planuoja vėjo jėgainių statybą, yra kitų veiklos 
vystytojų didelė esamų ir planuojamų vėjo jėgainių sankaupa. UAB „Eurakras“ eksploatuoja 8 vėjo 
elektrinių parką. Pastatyta 10 pavienių vėjo elektrinių, kurias eksploatuoja įvairios įmonės. UAB 
„REN energija“ planuoja statyti 14 vėjo elektrinių, o UAB „EKO srautas“ numato 8 vėjo elektrinių 
statybą. UAB „Vėjo jėgainių projektai“ planuoja 2 vėjo elektrinių statybą, o R. Matula planuoja 1 
vėjo elektrinę.

Vadovaujantis Vėjo jėgainių parko Jurbarko rajone Skirsnemunės ir Rotulių kadastrinėse 
vietovėse specialiojo plano, patvirtinto Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2010-11-18 sprendimu 
Nr. T2-298 „Dėl vėjo jėgainių parko Jurbarko rajone Skirsnemunės ir Rotulių kadastrinėse vietovėse 
specialiojo plano patvirtinimo“  (toliau – Specialusis planas) sprendiniais, PŪV teritorija patenka į 
vėjo jėgainių grupės išdėstymo zoną – K. PŪV Specialiojo plano sprendiniams neprieštarauja. 
Specialusis planas neapsprendžia kokio gamintojo ir kokio modelio vėjo elektrinės bus naudojamos.

Pagal Jurbarko rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano žemės naudojimo, tvarkymo ir 
apsaugos reglamentų brėžinio sprendinius, PŪV vieta, kurioje planuojama vėjo elektrinių statyba, 
patenka į žemės ūkio paskirties žemės prioriteto teritorijas. PŪV nepatenka į gamtinio karkaso 
teritoriją. 

Vadovaujantis VĮ „Registrų centras“ duomenimis, nuo PŪV artimiausi gyvenamieji namai 
(gyvenamos sodybos) yra ~570-900 m atstumu. Nuo PŪV tankiau gyvenamos teritorijos, tokios kaip 
Skirsnemunės miestelis yra už 3,5-3,9 km, Jurbarkas už 6 km, Rotuliai už 3,9 km, Švendriškiai už 
5,1 km, Girdžiai už 3,7 km, Pauliai už 5,7 km.

PŪV į nekilnojamųjų kultūros vertybių teritorijas ar jos apsaugos zonas nepatenka. 
Artimiausias kultūros paveldo objektas - poeto J. Baltrušaičio gimtosios sodybos vieta nuo 
planuojamų jėgainių nutolusi apie 130 m atstumu. Vertybės vizualinės apsaugos pozonis yra ~75 m 
atstumu nuo PŪV.

Artimiausias mokslo paskirties pastatas – Jurbarko r. Skirsnemunės Jurgio Baltrušaičio 
pagrindinė mokykla (Jurbarko r. sav., Skirsnemunės sen., Skirsnemunės k., Šaltinio g. 22) – nuo 
PŪV, nutolusi ~4,5 km atstumu.

Artimiausias gydymo paskirties pastatas – T. Švedko gydytojos kabinetas (Jurbarko r. sav., 
Skirsnemunės k., Nemuno g. 33) nuo PŪV, nutolęs ~4,5 km atstumu.

PŪV gretimybėje nėra naudojamų žemės gelmių išteklių, nėra vandenviečių ar jų apsaugos 
zonų, geologinių procesų ir reiškinių. Artimiausias naudingųjų iškasenų telkinys (Dainų durpių 
telkinys, Tauragės apskr., Jurbarko r. sav., Jurbarkų sen., Dainių k.) nuo PŪV nutolęs apie 6 km 
atstumu į vakarus. Artimiausias geotopas – Gelgaudiškio šaltinis nutolęs nuo PŪV apie 10 km.

Artimiausias vandens telkinys yra upė Juodupis, nuo PŪV nutolusi apie 67 m atstumu. PŪV 
nepatenka į paviršinių vandens telkinių pakrančių apsaugos juostas. Viena vėjo elektrinė Nr. 5 
patenka į upės Juodupis apsaugos zoną, tačiau šis sprendinys neprieštarauja Saugomų teritorijų 
įstatymo ir Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo nuostatoms.
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PŪV teritorija nesikerta ir nesiriboja su kertinėmis miško buveinėmis, todėl neigiamas 
poveikis nėra numatomas. PŪV nuo miško nutolusi apie 50 m atstumu. Rytiniame PŪV teritorijos 
pakraštyje esantiems mažiems miškeliams reikšmingas ilgalaikis neigiamas poveikis nėra 
prognozuojamas. PŪV teritorija į Europos Bendrijos svarbos natūralias buveines, biotopus 
nepatenka, su jais nesiriboja. Artimiausia buveinė – miškų buveinė, nutolusi į šiaurės rytus nuo PŪV 
apie 0,4 km ir pievų buveinės Antvardės upelio slėnyje, kurios nutolusios į šiaurę nuo PŪV apie 0,5 
km atstumu.

Vadovaujantis Saugomų teritorijų valstybės kadastro duomenimis, PŪV vieta bei artimiausios 
jos apylinkės nepatenka į Europos ekologinio tinklo „Natura 2000“ ir kitų saugomų gamtinių 
teritorijų bei jų apsaugos zonų ribas. Artimiausia saugoma teritorija yra Panemunių regioninis 
parkas (toliau – Parkas), esantis už 5,3 km pietryčių kryptimi nuo PŪV. Artimiausia Europos 
ekologinio tinklo „Natura 2000“ saugoma teritorija – Nemuno upės pakrantės ir salos tarp 
Kulautuvos ir Smalininkų (PAST) yra maždaug apie 4 km atstumu nutolusi nuo PŪV.

Pagal Nacionalinio kraštovaizdžio tvarkymo plano (toliau – Tvarkymo plano) kraštovaizdžio 
vizualinio estetinio potencialo brėžinio sprendinius, analizuojama vietovė patenka į V0H3-b 
indeksais pažymėtą kraštovaizdžio vizualinės struktūros tipą. Šio vizualinio struktūros tipo 
kraštovaizdyje vyrauja neraiški vertikalioji sąskaida (lyguminis kraštovaizdis su vieno lygmens 
videotopais). Kraštovaizdžio horizontalioji vizualinė sąskaida yra su vyraujančių atvirų gerai 
apžvelgiamų erdvių kraštovaizdžiu. Kraštovaizdžio erdvinėje struktūroje raiškios tik horizontalios 
dominantės.

Saugomų rūšių informacinės sistemos (SRIS) duomenimis PŪV apylinkių teritorijoje 
pastebėtas juodasis peslys (Milvus migrans), kūdrinis pelėausis (Myotis dasycneme), paprastoji 
medšarkė (Lanius collurio), rudasis nakviša (Nyctalus noctula), veisimosi vietoje pastebėti baltieji 
gandrai (Ciconia ciconia), mažasis erelis rėksnys (Aquila pomarina) ir kt. Vadovaujantis Lietuvos 
ornitologų draugijos su partneriais (Pajūrio tyrimų ir planavimo institutu ir Lietuvos energetikos 
institutu) nuo 2015 m. vasario iki 2017 kovo mėn. įgyvendinto projekto „Vėjo energetikos plėtra ir 
biologinei įvairovei svarbios teritorijos (VENBIS)“ duomenimis, sudarytais teritorijų jautrumo 
žemėlapiais PŪV teritorija paukščių, perinčių paukščių, migruojančių ir žiemojančių paukščių, 
šikšnosparnių atžvilgiu, patenka į labai jautrias, vidutiniškai ir mažai jautrias teritorijas bei į 
teritoriją, kurioje nepakanka duomenų jautrumui nustatyti.

5. Planuojamos ūkinės veiklos aprašymas (pagrindiniai techniniai ir ekonominiai 
rodikliai, svarstytos alternatyvos ir pan.).

PŪV metu numatoma statyti iki 11 vėjo elektrinių. Poveikio aplinkai vertinimo ataskaitoje 
nagrinėtos dvi technologinės alternatyvos, vėjo elektrinių modeliai:

• Nordex N163 – nominali galia 5,7 MW, vienos vėjo elektrinės rotoriaus diametras – 
163 m, bokšto aukštis – 148 m, bendras aukštis – ~ 230 m, triukšmo emisija – 107,2 dBA;

• GE 5,5-158 – nominali galia 5,5 MW, vienos vėjo elektrinės rotoriaus diametras – 
158 m, bokšto aukštis – 161 m, bendras aukštis – 240 m, triukšmo emisija – 106 dBA. 

Atlikus technologinių alternatyvų palyginimą, nustatyta, kad galimos abi technologinės 
alternatyvos. Galimi kiti panašių vėjo elektrinių modeliai, bet ne didesnių nei Nordex N163 ar GE 
5,5-158 parametrų vėjo elektrinių modeliai. 

Šiuo metu statinių sklypuose nėra. Gamyklose pagamintos jėgainės bus atvežamos ir 
sumontuojamos vietoje. Pirmiausia atliekami žemės judinimo darbai, suformuojami pamatai, po to 
ant jo montuojamas jėgainės bokštas. Rotorius ir mentės surenkami ant žemės ir visa konstrukcija 
keliama ir pritvirtinama bokšto viršuje. Kiekvienai jėgainei, pamatams suprojektuoti ir įrengti 
numatoma atlikti geologinius tyrimus ir pagal tai parinkti pamatus. Jėgainės bus valdomos 
automatizuotai, nuotoliniu būdu.

Numatomas vėjo elektrinių transportavimas krašto keliu 141 Kaunas-Jurbarkas-Šilutė-Kaunas, 
tada vietiniu keliu, esančiu į vakarus nuo Skirsnemunės, kuris veda į šiaurę link esamų, patvirtintų ir 
planuojamų elektrinių. Esamas krašto kelio Nr. 141 Kaunas-Jurbarkas-Šilutė-Klaipėda nuo 
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artimiausios vėjo elektrinės nutolęs apie 3,9 km atstumu. Vėjo elektrinių dalių gabenimo maršrutai 
bus detaliai numatyti rengiant vėjo elektrinių statybos projektus. Gabenimui planuojama naudoti 
vietinius kelius, kurie nustačius jų trūkumus, gali būti papildomai sustiprinami ar tvarkomi, o 
gabenimo metu pažeidus kelius – jie bus sutvarkomi. Numatoma įrengti naujus 4 m pločio kelius. 
Kelių įrengimui bus rengiamas techninis projektas, atliekami inžineriniai geologiniai tyrimai. Per 
Juodupio upelį numatoma įrengti pralaidą, kadangi numatomas privažiavimo kelias prie PŪV, 
hidrologinis upelio režimas nebus keičiamas. Statybų metu derlingasis dirvožemio sluoksnis bus 
nuimamas ir saugojamas, o po statybų panaudojamas rekultivacijai. Projektuojami keliai, požeminio 
elektros kabelio tiesimas, vietos bus detalizuotos, patikslinti techniniame projekte, kuriame bus 
užtikrinta, kad PŪV sprendiniai nepažeistų Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo nuostatų. 
Numatoma vėjo elektrinių netransportuoti ir statybos darbus su triukšmą skleidžiančia įranga 
nedirbti arti gyvenamųjų pastatų švenčių ir poilsio dienomis, o darbo dienomis nedirbti vakaro 
(19:00–22:00 val.) ir nakties (22:00–07:00 val.) metu. Taip pat numatoma pagal galimybes rinktis 
tylesnę statybos darbams naudojamą įrangą, tylesnius darbo metodus (pvz. suderinti kelias 
triukšmingas operacijas). 

Informacija apie produkciją, energijos, žaliavų, cheminių medžiagų naudojimą
Vėjo elektrinės skirtos elektros gamybai, gauta energija bus tiekiama į bendrą elektros tinklą. 

PŪV veiklos metu nenumatoma naudoti pavojingų, radioaktyvių žaliavų, cheminių medžiagų bei 
preparatų (mišinių).

Informacija apie atliekų susidarymą ir tvarkymą
Atliekos gali susidaryti tik statybų ar remonto metu. Susidariusios atliekos bus perduodamos 

ir išvežamos pagal sutartis su tokias atliekas tvarkančioms ir transportuojančiomis įmonėms, 
registruotomis Atliekų tvarkytojų valstybės registre. Visos darbų metu susidarančios statybinės 
atliekos rūšiuojamos ir saugomos konteineriuose, iki jų išvežimo ir perdavimo atliekų tvarkytojams. 
Po numatytų darbų statybvietė sutvarkoma. Eksploatacijos metu gali susidaryti remonto atliekos, 
kurios taip pat bus tvarkomos pagal teisės aktų reikalavimus ir priduodamos atliekų tvarkytojams. 
Atliekos bus tvarkomos, vadovaujantis atliekų tvarkymą reglamentuojančių teisės aktų  nuostatomis.

Informacija apie PŪV poveikį vandeniui
Vėjo elektrinės nepatenka į paviršinių vandens telkinių pakrančių apsaugos juostas. Viena 

vėjo elektrinė Nr. 5 patenka į upės Juodupis apsaugos zoną, tačiau šis sprendinys neprieštarauja 
Saugomų teritorijų įstatymo ir Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo nuostatoms. Griovimo 
darbai neatliekami ir  vandentiekio ar nuotekų tinklai neįrengiami. Per Juodupio upelį numatoma 
įrengti pralaidą, kadangi numatomas privažiavimo kelias prie PŪV, hidrologinis upelio režimas 
nebus keičiamas. Numatoma, kad statybų metu, įrengiant pralaidą ir formuojant privažiavimo kelią, 
statybinių medžiagų, nukasto dirvožemio sandėliavimo vietos, statybinės technikos, automobilių 
stovėjimo aikštelės negali būti įrengiamos paviršinio vandens telkinio pakrantės apsaugos juostoje ir 
arčiau kaip 25 m nuo vandens telkinio kranto linijos. Žemės sklypuose yra įrengtos valstybei 
priklausančios melioracijos sistemos bei įrenginiai, statybų metu PŪV organizatorius privalės 
užtikrinti, kad šios sistemos nebūtų pažeidžiamos, o pažeidus melioracijos įrenginius – jie nedelsiant 
bus sutvarkyti.  

Informacija apie PŪV poveikį aplinkos orui ir klimatui
Atsinaujinančios energijos gamyba nesusijusi su oro tarša, kasdien transportas prie elektrinių 

taip pat nevažinės, o esant poreikiui remontuoti jėgaines, atvykstančio transporto kiekiai per metus 
nebus dideli, todėl tokie transporto kiekiai neturės jokios įtakos vietinei ar regioninei oro taršai.

Informacija apie PŪV poveikį žemei (jos paviršius ir gelmės), dirvožemiui
Rengiant vėjo elektrinių techninius projektus bus atlikti detalūs inžineriniai geologiniai 

tyrimai, kadangi bus formuojami privažiavimo keliai, jėgainėms rengiami pamatai. Prieš pradedant 
statybas esantis paviršinis dirvožemio sluoksnis bus nuimamas, sandėliuojamas teritorijoje ir 
panaudojamas teritorijos rekultivacijai po statybos darbų. Ruošiant teritoriją statyboms, 
rekomenduojama žemės paviršiaus nukasimą vykdyti sluoksniais. Pirmiausiai nukasamas derlingasis 
dirvožemio sluoksnis. Jei dėl gruntų savybių reikalingas gilesnių sluoksnių iškasimas, jį reikia atlikti 
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atskirai ir tokį gruntą saugoti atskirai, nemaišant su paviršiniu derlinguoju sluoksniu. Siekiant 
išvengti derlingojo dirvožemio sluoksnio sutankinimo, numatoma nenaudoti sunkiosios technikos, 
esant šlapiai dirvai, tose vietose, kuriose dar nenuimtas derlingasis dirvožemio sluoksnis. 
Numatoma, kad užbaigus darbus teritorija bus sutvarkyta, rekultivuota (apželdinta).

Informacija apie PŪV poveikį kraštovaizdžiui ir biologinei įvairovei
Kraštovaizdis. Atliktas PŪV poveikio kraštovaizdžiui vertinimas pagal Vizualinės taršos 

gamtiniams kraštovaizdžio kompleksams ir objektams nustatymo metodiką (toliau – Metodika). 
Planuojamas elektrinės bus nauji statiniai kitų esamų ir jau patvirtintų vėjo elektrinių  aplinkoje, 
todėl svarbu įvertinti ar jos bus vizualinės taršos objektas. Įvertinami objektyvieji rodikliai (reljefas, 
vandens telkiniai, želdiniai, statiniai, teritorijos apsaugos statusas, spalviškumas, tekstūra, linijos, 
formos ir objekto mastelis). PŪV nepatenka į saugomas teritorijas. PŪV teritorijoje skurdus 
mozaikiškumas, dominuoja vien tik dirbami laukai, kuriuos paįvairina miško kontūrai ir esamos 
pavienės vėjo elektrinės. Pagal Metodiką vertinant vietovės kraštovaizdį, nustatyta, kad panoramoje 
matoma žemiausio lygmens vizualinė erdvė (lyguminis kraštovaizdis su 1 lygmens videotopais). 
Vizualinių erdvių plano konfigūracija nesudėtinga, neišraiškinga, vizualinės erdvės aprėpia pilnai 
apžvelgiamų erdvių kraštovaizdį. Erdvinės struktūros mažas raiškumas (kraštovaizdžio struktūroje 
išreikšti tik horizontalūs dominantai). Vizualinės erdvės vientisos, erdvių neskaido gamtinės 
vizualinės kliūtys, tokios kaip – želdiniai ir reljefo išsikišimai ar pakrantės vingiai. Vizualinių erdvių 
natūralumas žemas, vyrauja agrariniai komponentai (atviri dirbami laukai). Vizualinių erdvių 
įvairovė nėra didelė: vyrauja panašūs atspalviai, formos susilieja į vientisą neakcentuotą vaizdą. 
Kaip vizualinių erdvių akcentai matomos esamos vėjo elektrinės. Įvertinus bendrines vizualines 
savybes PŪV aplinkoje, atsižvelgiant į vėjo elektrinių statybą nustatyta, kad mastelio, linijų, spalvų, 
formos ir tekstūros atžvilgiu neigiamo poveikio nebus, kadangi kraštovaizdyje jau įsikomponuoja 
viso 18 vnt. vėjo elektrinių 10 km spinduliu nuo PŪV, taip pat patvirtintos dar 25 naujos vėjo 
elektrinės ir planuojamos 11 vėjo elektrinių, visumoje jie – vertikalūs statiniai. Linijas formuoja ir 
formuos taisyklingos formos, vienodo vizualinio vaizdo elektrinės, kurias sudaro stiebas, rotorius ir 
3 sparnai. Pilka yra mažai kraštovaizdyje pastebima spalva, todėl vėjo elektrinių dažymas šia spalva 
geriausia neutralizuojasi aplinkoje. Atlikus kraštovaizdžio analizę, atliktas ir vizualinės taršos 
(neigiamo vizualinio poveikio) dydžio įvertinimas PŪV teritorijoje, kuri aplink planuojamas vėjo 
elektrines išskiriama 2,5 km spinduliu. Nustatyta, kad šioje teritorijoje vizualinio kontrasto lygis 
didelis ir elektrinės suvokiamos kaip kraštovaizdžio foniniai elementai dėl aiškiai matomo ir 
suvokiamo elektrinių stiebo, rotoriaus ir sparnų mastelio, jų linijų ir aukščio skirtumo tarp reljefo, 
statinių ir augalijos. Šioje zonoje želdinių, kurie galėtų užstoti ir sumažinti vėjo elektrinių 
dominavimą yra mažai. Vertinant kraštovaizdį už didelio vizualinio kontrasto zonos, siekiančios 
apie 2,5 km, kontrasto lygis, atsižvelgiant į išraiškingą reljefą, kuris užstoja vėjo elektrines, į 
želdinius, kurie uždengia ir prislopina matomumą, į elektrinių mastelį, kuris tolstant praranda 
regimąjį aiškumą, į pilkos spalvos menką pastebimumą aplinkoje ir kt. daroma išvada, kad 
planuojamų elektrinių ir kontekstinės aplinkos kontrasto lygis bus silpnas arba nereikšmingas, todėl 
vizualinė tarša dėl vėjo elektrinių bus silpna, esamas suformuotas ir toliau plečiamas technogeniškas 
kraštovaizdis be gamtinių (natūralių) vertybių ir objektų. 

Poveikio kraštovaizdžio mažinimui vertintos spalvų alternatyvos: balkšva, pilka spalva 
RAL7035, melsva spalva.

Atliktas poveikio kraštovaizdžiui vertinimas atliekant vizualizacijas. Pagal atliktas 
vizualizacijas nustatyta, kad važiuojant keliu tarp Skirsnemunės ir Jurbarko, už 3 km nuo kelio 
planuojamos elektrinės gerai matysis dėl lyguminio reljefo ir agrarinio neužstatyto kraštovaizdžio, 
dėl menko želdinių kiekio. Jame jau aiškiai matosi esamos vėjo elektrinės, aiškiai matysis ir 
patvirtintos elektrinės. Visos jos visumoje formuos tvarkingo, viename areale koncentruoto 
atsinaujinančios energijos šaltinių parko vaizdą. Atkreiptinas dėmesys, kad šis kraštovaizdis nėra 
saugomas. Pritaikant poveikio mažinimo priemonę – pilką RAL7035 spalvą numatomas elektrinių 
matomumo sumažėjimas aplinkoje, ir kraštovaizdyje, kadangi jos susilies su dangaus fonu. Taip pat 
didėjant atstumui jų dominavimas mažės. Iš Skirsnemunės rytinių prieigų už 5 km planuojamų 
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elektrinių sparnuotė matysis kaip jau esamų ir patvirtintų elektrinių fonas, kadangi dėl reljefo 
peraukštėjimo, želdinių ir pastatų užsidengs ir nebus matomi vėjo elektrinių stiebai. Visos jos 
visumoje formuos tvarkingo, viename areale koncentruoto atsinaujinančios energijos šaltinių parko 
vaizdą (suminis poveikis). Dėl reljefo, dėl pastatų dėl želdinių, kurie formuoja vizualinį barjerą visa 
elektrinių konstrukcija nesimatys, daugiausia bus pastebima sparnuotė. Atlikus vizualizacijų analizę 
ir palyginus tarpusavyje, nustatyta, kad balkšva spalva aplamai dominuoja aplinkoje, o melsvas 
atspalvis labiau matosi nei pilkas. Vėjo elektrinės menkiau vizualiai matomos, jei pritaikoma pilka 
spalva. Vizualinio poveikio kraštovaizdžio sumažinimui yra numatyta elektrines dažyti pilka 
RAL7035 spalva, kuri neutralizuos vėjo elektrinių matomumą ir vėjo elektrinių suminis poveikis 
nebus reikšmingas, spalvinis sprendimas maskuos elektrines, jos nedominuos aplinkoje. Poveikio 
aplinkai vertinimo ataskaitoje nurodoma, kad gautas VšĮ Transporto kompetencijos agentūros 2021-
02-17 raštas Nr. 10-164, kuriuo suderinta vėjo elektrinių dažymas pilka spalva RAL7035, galima 
pagal aviacijos saugumo kriterijus, minėtas raštas skirtas ne vienam vėjo elektrinių vystytojui, o vėjo 
elektrinių statytojus vienijančiai Lietuvos vėjo elektrinių asociacijai dėl vėjo elektrinių dažymo pilka 
spalva RAL7035, todėl vizualizacijose su neigiamo poveikio mažinimo priemone vertinama, kad ir 
patvirtinti foniniai elektrinių parkai bus dažomi šia spalva.

PŪV poveikio Parko kraštovaizdžiui vertinimas buvo atliktas pagal du vertinimus, t. y. pagal 
Metodiką (įvertinant vertikalų ir horizontalų matymo kampus) ir atliktos vizualizacijos. Vertinimo 
taškai raštiškai suderinti Parko direkcija. Vertinama 17 taškų. Atliktų vertinimų rezultatai:

- Panemunės pilies bokštas. Pagal pateiktas vizualizacijas nustatyta, kad iš Panemunės pilies 
bokšto tiek planuojamos, tiek esamos, tiek patvirtintos elektrinės (suminis poveikis) bus matomos, 
tačiau jų regimasis vaizdas bus mažesnio mastelio ir apibendrintai suvokiamas aplinkoje kaip 
tvarkingo, viename areale koncentruoto atsinaujinančios energijos šaltinių parko vaizdas. Pagal 
Metodiką nuo Panemunės pilies bokšto viršaus vertikalus matymo kampas yra 1,41 ir 2,11 laipsnio, 
t. y. vizualiai reikšmingas (1-5 laipsnių). Poveikio aplinkai vertinimo ataskaitoje nurodyta, kad pagal 
Metodikos 5.1 skyrių „Potencialių vizualinės taršos objektų atranka ir identifikavimas“, „atsiradę ar 
dar tik projektuojami nauji kraštovaizdžio elementai ar jų modifikacijos <...> gali būti vertinami 
kaip potencialus vizualinės taršos objektai (VTO), jei jie nuo konkrečios visuomenės apžvalgai 
pritaikytos vietos <...> potencialiai gali trukdyti apžvelgti vertingus gamtinio kraštovaizdžio 
kompleksus ar objektus, mažina vertingų kraštovaizdžio objektų vizualinę įtaką. <...> Trukdymas 
apžvelgti vertinamas pagal tai, kiek naujadaras dominuoja, atkreipia dėmesį ir/ar blokuoja stebima 
vertinga vaizdą iš konkrečios vertinamos vietos ir kiek jis sumažina galimybes apžvelgti vertingus 
kompleksus ir objektus iš kitų taškų (kuo daugiau tokių taškų, atkarpų, tuo vizualinis poveikis 
didesnis)“. Poveikio aplinkai vertinimo ataskaitoje nurodoma, kad šiuo atveju projektuojamos vėjo 
elektrinės žvelgiant iš Panemunės pilies bokšto yra šiaurės vakarų pusėje nuo Parko ir atsižvelgiant į 
Metodikos nuostatas neblokuoja, netrukdo ir nemažina galimybės apžvelgti stebimo vertingo vaizdo 
- Parko ir jame esančių vertingų kompleksų ir objektų. Projektuojamos vėjo jėgainės žiūrint iš 
Panemunės pilies bokšto yra priešingoje matymo kryptyje, todėl negali turėti vizualinės taršos 
poveikio apžvelgiant Parką. Horizontalus matymo kampas yra 0,94 ir 1,41 laipsnio, t. y. matomas, 
bet nereikšmingas (1-2,5 laipsnio).Vertinant projektuojamų vėjo elektrinių vizualinį poveikį nuo 
žemės paviršiaus prie pilies bokšto (vertinant tik reljefą be želdinių ir pastatų) tiek horizontalus, tiek 
vertikalus matymo kampas yra matomas, bet nereikšmingas, todėl nėra identifikuojamas kaip 
vizualinės taršos objektas. Vizualinio poveikio kraštovaizdžio sumažinimui yra numatyta elektrines 
dažyti pilka spalva, kuri neutralizuos vėjo elektrinių matomumą ir vėjo elektrinių suminis poveikis 
nebus reikšminis, parkas nedominuos aplinkoje, spalvinis sprendimas maskuos elektrines, jos 
susilies su dangaus fonu. Ši numatyta priemonė, efektyviai sumažins/nuslopins vėjo elektrinių 
dominavimą Parko kraštovaizdyje.

- Raudonės pilies bokšto apžvalgos aikštelė. Pagal pateiktas vizualizacijas nustatyta,  kad iš 
Raudonės pilies bokšto tiek planuojamos, tiek esamos, tiek patvirtintos elektrinės (suminis poveikis) 
bus matomos visu dydžiu, tačiau už ~14,6 km jų regimasis vaizdas bus blankus ir apibendrintai 
suvokiamas aplinkoje kaip tvarkingo, viename areale koncentruoto atsinaujinančios energijos 
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šaltinių parko vaizdas. Pagal Metodiką nuo Raudonės pilies bokšto apžvalgos aikštelės vertikalus 
matymo kampas yra 0,79 ir 0,98 laipsnio, t. y. matomas, bet nereikšmingas (0,5-1 laipsnio). 
Horizontalus matymo kampas yra 0,50 ir 0,63 laipsnio, t. y. įžiūrimas (< 1 laipsnio).

- Gelgaudiškio dvaro rūmų apžvalgos aikštelė. Pagal pateiktas vizualizacijas nustatyta, kad iš 
Gelgaudiškio dvaro rūmų apžvalgos aikštelės tiek planuojamos, tiek esamos, tiek patvirtintos 
elektrinės (suminis poveikis) bus matomos tik fragmentais, kadangi už ~8,2 km jų regimąjį vaizdą 
uždengs aplink rūmų aikštelę augantys seni medžiai – t.y. tankūs želdiniai dėl kurių parkas bus 
menkai pastebimas aplinkoje. Pagal vertikalų ir horizontalų matymo kampus vėjo elektrinių 
nesimato, nes vaizdą blokuoja esami želdiniai, esamų želdinių aukštis apie 20 m nuo žemės 
paviršiaus, tuo tarpu apžvalgos aukštelės aukštis nuo žemės iškilęs apie 12 m.

- Kartupėnų piliakalnis. Pagal pateiktas vizualizacijas nustatyta, kad iš Kartupėnų piliakalnio 
už ~7,3 km tiek planuojamų, tiek esamų, tiek patvirtintų elektrinių (suminis poveikis), būtų matomas 
vienas trečdalis elektrinės (sparnuotė) (jei nebūtų želdinių), tačiau tankūs želdiniai ir reljefo 
peraukštėjimas regimąjį vaizdą uždengs ir vėjo elektrinių suminis poveikis nebus reikšmingas, 
parkas bus menkai pastebimas aplinkoje. Pagal Metodiką nuo Kartupėnų piliakalnio vertikalus 
matymo kampas yra 0,33 ir 0,92 laipsnio, t. y. matomas, bet nereikšmingas (0,5-1 laipsnio). 
Horizontalus matymo kampas yra 0,85 ir 1,25 laipsnio, t. y. matomas, bet nereikšmingas (1-2,5 
laipsnio).

- Seredžiaus piliakalnis, vad. Palemono kalnu. Pagal pateiktas vizualizacijas nustatyta, kad nuo 
Seredžiaus piliakalnio, vad. Palemono kalnu už ~32 km, tiek planuojamos, tiek esamos, tiek 
patvirtintos elektrinės (suminis poveikis), nesimatys, atstumas per didelis, kad vėjo elektrinės būtų 
suvokiamos aplinkoje, suminis poveikis nebus reikšmingas, parkas bus menkai pastebimas 
aplinkoje. Pagal vertikalų ir horizontalų matymo kampus vėjo elektrinių nesimato.

- Apžvalgos vieta prie Jėzaus skulptūros Veliuonoje. Pagal pateiktas vizualizacijas nustatyta, 
kad nuo apžvalgos vietos prie Jėzaus skulptūros Veliuonoje už ~22,9 km tiek planuojamos, tiek 
esamos, tiek patvirtintos elektrinės (suminis poveikis), nesimatys, atstumas per didelis, kad vėjo 
elektrinės būtų suvokiamos aplinkoje, suminis poveikis nebus reikšmingas, parkas bus menkai 
pastebimas aplinkoje. Pagal vertikalų ir horizontalų matymo kampus vėjo elektrinių nesimato.

- Nuo nacionalinės vandens turizmo trasos Nemuno upėje ties Raudone. Pagal pateiktas 
vizualizacijas nustatyta, kad nuo nacionalinės vandens turizmo trasos Nemuno upėje ties Raudone 
už ~13,7 km tiek planuojamos, tiek esamos, tiek patvirtintos elektrinės (suminis poveikis), matysis 
du penktadaliai elektrinių – sparnuotė ir dalis stiebo, tačiau įdiegus poveikio mažinimo priemonę – 
pilką elektrinių spalvą, vėjo elektrinių suminis poveikis nebus reikšminis, parkas nedominuos 
aplinkoje. Pagal Metodiką vertikalus matymo kampas yra 0,04 ir 0,25 laipsnio, t. y. įžiūrimas (< 0,5 
laipsnio). Horizontalus matymo kampas yra 0,52 ir 0,67 laipsnio, t. y. įžiūrimas (< 1 laipsnio).

- Nuo nacionalinės vandens turizmo trasos Nemuno upėje, ties Ilguva. Pagal pateiktas 
vizualizacijas nustatyta, kad nuo nacionalinės vandens turizmo trasos Nemuno upėje, ties Ilguva už 
~27,4 km tiek planuojamos, tiek esamos, tiek patvirtintos elektrinės (suminis poveikis), nuo pusės 
praktiškai nesimatys dėl tolimojo regimojo vaizdo. Pagal Metodiką vertikalus matymo kampas yra 
0,10 ir 0,16 laipsnio, t. y. įžiūrimas (< 0,5 laipsnio). Horizontalus matymo kampas yra 0,29 ir 0,33 
laipsnio, t. y. įžiūrimas (<1 laipsnio).

- Nuo nacionalinės autoturizmo trasos Kelyje ties Raudonėnais. Pagal pateiktas vizualizacijas 
nustatyta, kad nuo nacionalinės autoturizmo trasos kelyje ties Raudonėnais už ~12,6 km tiek 
planuojamos, tiek esamos, tiek patvirtintos elektrinės (suminis poveikis) matysis iki ketvirtadalio 
elektrinės dalių (matysis sparnuotė ir dalis stiebo) ir didžioji dalis tiek patvirtinto 14 elektrinių 
parko, tiek planuojamo parko, skaičiuojant pagal vėjo elektrinių kiekį. Vizualinio poveikio 
kraštovaizdžio sumažinimui yra numatyta elektrines dažyti pilka spalva, kuri neutralizuos vėjo 
elektrinių matomumą ir vėjo elektrinių suminis poveikis nebus reikšminis, parkas nedominuos 
aplinkoje, spalvinis sprendimas maskuos elektrines, jos susilies su dangaus fonu. Ši numatyta 
priemonė, efektyviai sumažins/nuslopins vėjo elektrinių dominavimą Parko kraštovaizdyje. Pagal 
Metodiką vertikalus matymo kampas yra 0,13 laipsnio, t. y. įžiūrimas (< 0,5 laipsnio). Horizontalus 
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matymo kampas yra 0,73 laipsnio, t. y. įžiūrimas (< 1 laipsnio).
- Nuo nacionalinės autoturizmo trasos Kelyje ties Veliuona. Pagal pateiktas vizualizacijas 

nustatyta, kad nuo nacionalinės autoturizmo trasos kelyje ties Veliuona už ~22,8 km tiek 
planuojamos, tiek esamos, tiek patvirtintos elektrinės (suminis poveikis) nereikšmingai matysis dėl 
regimojo lauko menkesnio suvokimo. Šiuo atveju matytųsi du penktadaliai elektrinės (sparnuotė ir 
dalis stiebo). Vizualinio poveikio kraštovaizdžio sumažinimui yra numatyta elektrines dažyti pilka 
spalva, kuri neutralizuos vėjo elektrinių matomumą ir vėjo elektrinių suminis poveikis nebus 
reikšminis, parkas nedominuos aplinkoje, spalvinis sprendimas maskuos elektrines, jos susilies su 
dangaus fonu. Ši numatyta priemonė, efektyviai sumažins/nuslopins vėjo elektrinių dominavimą 
Parko kraštovaizdyje. Pagal Metodiką vertikalus matymo kampas yra 0,06 ir 0,15 laipsnio, t. y. 
įžiūrimas (< 0,5 laipsnio). Horizontalus matymo kampas yra 0,34 ir 0,40 laipsnio, t. y. įžiūrimas (< 1 
laipsnio).

- Nuo dviračių trasos Jurbarko rajone. Pagal pateiktas vizualizacijas nustatyta, kad nuo 
dviračių trasos Jurbarko rajone už ~10,3 km tiek planuojamos, tiek esamos, tiek patvirtintos 
elektrinės (suminis poveikis) nebus matomos dėl reljefo peraukštėjimo ir želdiniais apaugusių šlaitų. 
Pagal vertikalų ir horizontalų matymo kampus vėjo elektrinių nesimato.

- Nuo dviračių trasos Šakių rajone. Pagal pateiktas vizualizacijas nustatyta, kad nuo dviračių 
trasos Šakių rajone Karkazų k. už ~19,7 km tiek planuojamos, tiek esamos, tiek patvirtintos 
elektrinės (suminis poveikis) nebus matomos dėl didelio atstumo ir želdinių. Pagal vertikalų ir 
horizontalų matymo kampus vėjo elektrinių nesimato.

- Nuo dviračių trasos Šakių rajone Nemuno g. tarp Gelgaudiškio ir Stulgių kaimo; taip pat iš 
Karkazų kaimo. Pagal pateiktas vizualizacijas nustatyta, kad nuo dviračių trasos Šakių rajone 
Nemuno g. tarp Gelgaudiškio ir Stulgių kaimo, taip pat iš Karkazų kaimo už ~10,4 km tiek 
planuojamos, tiek esamos, tiek patvirtintos elektrinės (suminis poveikis) bus menkai matomos dėl 
esamų želdinių. Matysis tik labai maža dalis perspektyvoje apie vienas šeštadalis elektrinės (tik dalis 
sparnuotės). Pagal Metodiką vertikalus matymo kampas yra 0,02 ir 0,03 laipsnio, t. y. įžiūrimas (< 
0,5 laipsnio). Horizontalus matymo kampas yra 0,88 laipsnio, t. y. įžiūrimas (< 1 laipsnio).

- Veliuonos Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčios bokštas. Pagal pateiktas 
vizualizacijas nustatyta, kad nuo Veliuonos Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčios bokšto 
už ~24,2 km tiek planuojamos, tiek esamos, tiek patvirtintos elektrinės (suminis poveikis) bus 
menkai matomos dėl per tolimo perspektyvinio vaizdo ir želdinių. Matysis itin maža dalis 
perspektyvoje apie dešimtadalis elektrinės, poveikis nebus reikšminis, parkas bus menkai 
pastebimas aplinkoje. Pagal Metodiką vertikalus matymo kampas yra 0,50 ir 0,57 laipsnio, t. y. 
matomas, bet nereikšmingas (0,5-1 laipsnio). Horizontalus matymo kampas yra 0,33 ir 0,37 laipsnio, 
t. y. įžiūrimas (< 1 laipsnio).

- Vieta prie Plokščių prieplaukos. Pagal pateiktas vizualizacijas nustatyta, kad nuo vietos prie 
Plokščių prieplaukos už ~16,8 km tiek planuojamos, tiek esamos, tiek patvirtintos elektrinės 
(suminis poveikis) tolimoje perspektyvoje praktiškai nebus matomos dėl reljefo peraukštėjimo ir 
želdinių. Pagal Metodiką vertikalus matymo kampas yra 0,28 ir 0,42 laipsnio, t. y. įžiūrimas (< 0,5 
laipsnio). Horizontalus matymo kampas yra 0,45 ir 0,54 laipsnio, t. y. įžiūrimas (< 1 laipsnio).

- Atokvėpio vieta prie P. Cvirkos tėviškės. Pagal pateiktas vizualizacijas nustatyta, kad nuo 
atokvėpio vieta prie P. Cvirkos tėviškės ~26,9 km tiek planuojamos, tiek esamos, tiek patvirtintos 
elektrinės (suminis poveikis) tolimoje perspektyvoje nebus matomos dėl reljefo peraukštėjimo ir 
želdinių. Pagal Metodiką vertikalus matymo kampas yra 0,02 ir 0,08 laipsnio, t. y. įžiūrimas (< 0,5 
laipsnio). Horizontalus matymo kampas yra 0,29 ir 0,34 laipsnio, t. y. įžiūrimas (< 1 laipsnio).

- Apžvalgos aikštelė prie Ilguvos bažnyčios. Pagal pateiktas vizualizacijas nustatyta, kad nuo 
apžvalgos aikštelės prie Ilguvos bažnyčios ~27,4 km tiek planuojamos, tiek esamos, tiek patvirtintos 
elektrinės (suminis poveikis) nebus matomos, matymą blokuos esamas tolimas atstumas iki PŪV ir 
želdiniai. Pagal vertikalų ir horizontalų matymo kampus vėjo elektrinių nesimato.

- Apžvalgos aikštelė prie Plokščių bažnyčios. Pagal pateiktas vizualizacijas nustatyta, kad nuo 
apžvalgos aikštelės prie Plokščių bažnyčios ~17,8 km tiek planuojamos, tiek esamos, tiek 
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patvirtintos elektrinės (suminis poveikis) nebus matomos, matymą blokuos esamas tolimas atstumas 
iki PŪV ir želdiniai. Pagal vertikalų ir horizontalų matymo kampus vėjo elektrinių nesimato.

Numatoma neigiamo poveikio kraštovaizdžiui mažinimo priemonė – vėjo elektrines 
numatoma dažyti pilka spalva, kuri neutralizuos vėjo elektrinių matomumą ir vėjo elektrinių suminis 
poveikis nebus reikšminis, spalvinis sprendimas maskuos elektrines, jos susilies su dangaus fonu. 
Atlikus vizualizacijų analizę ir palyginus tarpusavyje, nustatyta, kad balkšva spalva aplamai 
dominuoja aplinkoje, o melsvas atspalvis labiau matosi nei pilkas, todėl pasirinkta vėjo elektrines 
dažyti pilka spalva.

Pagal Tvarkymo plano sprendinius PŪV nuo ypač saugomo šalies vizualinio estetinio 
potencialo arealo ir vietovės – Dubysos –Nemuno santakos senslėnių nutolusi apie 5,3 km atstumu. 
Parkas patenka į aukščiau minėtą teritoriją. Parkas, kuriame saugomas kraštovaizdis, turi nustatytas 
ribas, kurios nutolusios nuo PŪV apie 5,3 km atstumu, todėl Parko reglamentai nepažeidžiami, o už 
Parko teritorijos esantys PŪV teritorijos arealai neturi saugomos teritorijos statuso. Atsižvelgiant į 
spalvinę (pilką spalvą) vizualinio poveikio mažinimo priemonę, į esamų želdinių efektyvų vėjo 
elektrinių maskavimą kraštovaizdyje daroma išvada, kad vėjo elektrinių matomumas nekels 
reikšmingo kontrasto su jį supančia aplinka, o vėjo elektrinių matymas iš kai kurių Parko vietų 
nekels reikšmingo neigiamo poveikio kraštovaizdžiui, kadangi neigiamo poveikio mažinimo 
priemonė (pilka spalva) slopins vėjo elektrinių matomumą.

Biologinė įvairovė. PŪV teritorijoje biologinės įvairovės, paukščių ir šikšnosparnių tyrimus 
atliko biologas Mindaugas Kirstukas, tyrimai atlikti 2020 m. birželio–spalio mėnesiais. 
Vadovaujantis Lietuvos teritorijos natūralioje gamtinėje aplinkoje gyvenančių ar laikinai esančių 
saugomų laukinių gyvūnų, augalų ir grybų rūšių informacinės sistemos išrašu (toliau – SRIS) (2020-
10-20), PŪV teritorijoje saugomų rūšių neužregistruota. Artimiausia radimvietė yra rudojo nakvišos 
(Nyctalus noctula), kuri nutolusi 1 km į šiaurę. Pagal „Lietuvos valgomųjų grybų išteklių žemėlapį“ 
M 1:2500000, PŪV patenka į vidutiniškai grybingą rajoną, tačiau PŪV planuojama atviroje ne 
mišku apaugusioje vietoje, kur grybams tinkamų biotopų nėra. SRIS išraše aktualių retų ir saugomų 
grybų augaviečių PŪV teritorijoje taip pat nėra.

Pagal „Lietuvos bendrąjį gyvūnijos žemėlapį“ M 1:1000000, PŪV aplinka priskiriama 
buveinėms, esančioms žemės ūkio naudmenose ir čia nėra ypač saugomų paukščių rūšių. Vietovėje 
aptinkamos atviro agrarinio kraštovaizdžio rūšys: dirvinis vieversys (Alauda arvensis), pempės 
(Vanellus vanellus), baltieji gandrai (Ciconia ciconia), rečiau aptinkamos kurapkos (Perdix perdix) 
ir kiti paukščiai. Pagal „Lietuvos paukščių žemėlapį“ M 1:2500000 planuojamoje teritorijoje gyvena 
būdingi sausumos paukščiai – griežlės (Crex crex), kuri 2020 m. atliktų tyrimų metu rasta Antvardės 
upės slėnyje šiauriau PŪV. Pagal žemėlapį migruojančių paukščių sankaupų nei planuojamoje 
teritorijoje, nei aplink – nėra. Artimiausios nurodytos migruojančių žąsų vietos yra toliau kaip 10 
km.

Siekiant nustatyti, kokių rūšių paukščiai peri PŪV teritorijoje, buvo išskirta teritorija, kurioje 
2020 m. birželio–rugpjūčio mėnesiais registruoti visi matyti paukščiai ir vertinta jų perėjimo 
kategorija. Kadangi PŪV teritorijoje beveik išimtinai vyrauja agrarinis kraštovaizdis, perinčių 
paukščių įvairovė ir gausa čia gana skurdi. Kiek daugiau paukščių rūšių aptikta Apvardės upės 
slėnyje (kuris yra šiauriau PŪV) ir keliuose pavieniuose tarp dirbamų laukų įsiterpusiuose 
miškeliuose. 2020 m. stebėjimų metu matyti tik paprastieji suopiai (Buteo buteo). Kitų plėšriųjų 
paukščių ir juodųjų gandrų PŪV teritorijoje stebėjimų metu nematyta. Išskirtinių migracijos srautų ir 
susitelkimo vietų nenustatyta, migracija vyko visai šaliai įprastu ritmu, o skrendančių paukščių 
kiekiai buvo santykinai maži. 2020 m. rudeninės migracijos metu PŪV teritorijoje ir jos apylinkėse 
buvo registruojama 20–30 migruojančių paukščių rūšių. Pagrindiniai ir dažniausi teritorijoje 
rudeninės migracijos metu matyti paukščiai – baltakaktės (Anser albifrons) ir želmeninės (Anser 
fabalis) žąsys (atitinkamai iki 300 ir 250 ind.). Be žąsų PŪV teritorijos apylinkėse buvo stebėtos 
kitos retų ir saugomų paukščių rūšys: gulbės giesmininkės (iki 15 ind.), pilkosios gervės (iki 20 
ind.), baltieji gandrai (iki 10 ind.), paprastosios pempės (iki 100 ind.). Tačiau šios paukščių rūšys 
buvo neskaitlingos ir teritorija joms nėra kuo nors svarbesnė ar vertingesnė nei aplinkinės. Taip pat 
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negausiai matyti keršuliai (Columba palumus), paprastieji varnėnai (Sturnus vulgaris) bei įvairios 
kitos įprastų žvirblinių ir kitų būrių paukščių rūšys. Visų traukiančių paukščių gausa buvo palyginti 
nedidelė bei atitiko foninę įprastų paukščių gausą bei sudėtį Lietuvoje. PŪV teritorijoje nėra žinoma 
nuolatinių gausių apsistojančių migruojančių žąsų ir kitų paukščių sankaupų vietų. Tokios vietos 
kasmet kinta priklausomai nuo pavasarinio potvynio lygio, mitybai tinkamiausių žiemkenčių plotų 
išsidėstymo ir kitų veiksnių. PŪV apylinkėse 2020 m. rudeninės migracijos metu nustatytos tik 
negausios ir nereguliarios žąsų sankaupų vietos, o pagrindiniai migruojančių žąsų srautai buvo toliau 
nuo PŪV teritorijos. Dirvinių sėjikų, pempių, varnėnų ir kt. paukščių santalkų migracijos metu PŪV 
teritorijoje nenustatyta. Per PŪV teritoriją neina paukščių migracijos keliai, todėl galima teigti, kad 
planuojamas vėjo jėgainių parkas neturės reikšmingo neigiamo poveikio. Šiuo metu nėra nustatyta 
vėjo elektrinių parko veiklos rizikos rudenį migruojantiems paukščiams. Monitoringo metu 
nustačius reikšmingo lygmens paukščių žūties faktus pavasarinės ar rudeninės migracijos metu, būtų 
išskiriami rizikos laikotarpiai ir taikomos numatytos poveikio mažinimo priemonės. Remiantis SRIS 
išrašu bei Lietuvos ornitologų draugijos turima informacija aprašomoje teritorijoje perint retų ir 
saugomų paukščių rūšių neaptikta. Juodųjų gandrų perimviečių ir maitinimosi vietų nėra žinoma. 
Gretimose teritorijose peri baltieji gandrai, tačiau perinčias pavienes poras dažniausiai skiria 
pakankamai didelis atstumas nuo artimiausių planuojamų vėjo elektrinių, bei aplink yra daug 
alternatyvių maitinimosi plotų. Apylinkėse maitinasi paprastieji suopiai, ankstesnių stebėjimų metu 
matytos pievinės lingės ir mažieji ereliai rėksniai (2020 m. tyrimų metu pastarosios rūšys nebuvo 
registruotos). Atsižvelgiant į PŪV teritorijoje esamus plėšriųjų paukščių ir gandrų stebėjimus galima 
teigti, kad planuojamas vėjo jėgainių parkas neturės reikšmingo neigiamo poveikio šiems 
paukščiams. Monitoringo metu nustačius reikšmingo lygmens paukščių žūties faktus (žuvus nors 
vienam mažųjų erelių rėksnių, rudųjų peslių, juodųjų peslių, juodųjų gandrų individui) būtų įrengta 
po 3 dirbtines lizdavietes, prieš tai jų vietas suderinus su Valstybine saugomų teritorijų tarnyba prie 
Aplinkos ministerijos) ir miško valdytojais ar savininkais. Nustačius labai reikšmingą poveikį, 
siūlomos papildomos apsaugos priemonė – vėjo elektrinių stabdymas prie vėjo elektrinių parko 
pasirodžius rizikingos rūšies paukščiams.

PŪV teritorijoje nėra žinoma šikšnosparnių veisimosi ar žiemojimo vietų, 2020 m. rudeninės 
migracijos metu šie gyvūnai taip pat neregistruoti, todėl galima teigti, kad planuojamas vėjo jėgainių 
parkas neturės reikšmingo neigiamo poveikio. Didesnė rizika nukentėti šikšnosparniams yra tuo 
atveju, jei vėjo jėgainės įrengiamos arti didesnių miškų ar urbanizuotų teritorijų, kur yra 
šikšnosparniams tinkamų slėptuvių šiltuoju metų laiku. Siūloma kasmet bent 1 kartą nušienauti 
pievas, ne mažesniu kaip vėjo jėgainės bokšto aukščio spinduliu apie vėjo elektrines užkertant kelią 
krūmų atsiradimui. Tokiu atveju teritorija netaps patraukli šikšnosparniams. Monitoringo metu 
nustačius reikšmingo lygmens šikšnosparnių žūties faktus siūlomos papildomos apsaugos priemonės 
(vėjo elektrinių stabdymas naktį, šikšnosparnius atbaidančios priemonės ir pan.).

Informacija apie PŪV poveikį materialinėms vertybėms
Vėjo elektrinių dalių gabenimo maršrutai bus detaliai numatyti rengiant vėjo elektrinių 

statybos projektus. Gabenimui planuojama naudoti vietinius kelius, kurie nustačius jų trūkumus, gali 
būti papildomai sustiprinami ar tvarkomi, o gabenimo metu pažeidus kelius – jie bus sutvarkomi. 
Planuojamoms vėjo elektrinėms nustatomos sanitarinės apsaugos zonos, PŪV organizatorius turi 
žemės sklypų savininkų sutikimus dėl sanitarinės apsaugos zonos įregistravimo jų sklypuose. 
Kadangi sklypuose jau įrašyta arba dar bus įrašyta specialiojo žemės naudojimo sąlyga, PŪV 
organizatorius gaudamas sklypų savininkų savininkus jau susiderino kompensacijos dydį, kuris 
ataskaitoje neviešinamas, kompensavimas tarp PŪV organizatoriaus ir sklypų savininkų jau įvykęs 
tarpusavio susitarimu.

Informacija apie PŪV poveikį nekilnojamosioms kultūros vertybėms
PŪV į nekilnojamųjų kultūros vertybių teritorijas ar jos apsaugos zonas nepatenka. Viena iš 

planuojamų vėjo elektrinių (Nr. 8) priartėja iki 130 m atstumu prie Lietuvos diplomato, poeto Jurgio 
Baltrušaičio gimtosios sodybos vietos (kodas 16786), ir ~75 m atstumu iki registre nustatyto 
vizualinės apsaugos pozonio. Šiai vertybei numatyta poveikio mažinimo priemonė, kuri su Kultūros 
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paveldo departamento Tauragės skyriumi suderinta dar poveikio aplinkai vertinimo programos 
derinimo metu. Buvo atliktas specialistų dr. Jono Abromo, prof. dr. Petro Grecevičiaus, Margaritos 
Ramanauskienės vertinimas „Planuojamos ūkinės veiklos (vėjo elektrinių statybos ir eksploatacijos) 
vizualinio poveikio poeto Jurgio Baltrušaičio gimtosios sodybos vietai įvertinimas“, 2020 m. 
specialistų vertinime nurodoma, kad projektuojama vėjo elektrinė nepatenka į kultūros paveldo 
teritorijos vizualinės apsaugos pozonį. Stebint nuo J. Baltrušaičio gimtosios sodybos vietos, minima 
vėjo elektrinė (Nr. 8) dominuos kraštovaizdyje. Tačiau jeigu elektrinė būtų planuojama atokiau, 
poveikis nesumažėtų, nes mastelio/ vaizdo dominavimas gali siekti iki 3 km. Numatomos poveikio 
mažinimo priemonės – apželdinimas, stovėjimo aikštelės įrengimas. Įrengiant prie elektrinės Nr. 8 
privažiavimo aikštelę, ją numatyti tinkamą ir automobilių parkavimui/ apsisukimui, nes dabar 
privažiavus prie J. Baltrušaičio sodybos vietos su automobiliu, nėra galimybės tinkamai apsisukti ir 
pasistatyti automobilį (nėra tam numatyta vietos). Tai ypač svarbu poeto minėjimo/ atminimo dienos 
metu. Pats kelias lietingu pavasario, rudens periodu yra sunkiai pravažiuojamas. Projektuojamą 
elektrinę (stebint iš sodybvietės) dalinai maskuos (ypač apatinę, masyviąją bokšto dalį) esama 
gudobelių gyvatvorė. Siekiant, kad arčiausiai projektuojama vėjo elektrinė Nr. 8 būtų kuo mažiau 
matoma iš pačios J. Baltrušaičio sodybvietės teritorijos, būtina sodybvietės dešinėje išorinėje pusėje 
(greta gyvatvorės) numatoma pasodinti paprastųjų eglių kompoziciją. Taip pat ir pačią sodybvietę 
papildyti kaimo (vienkieminėms) sodyboms būdingais želdiniais. Sodinimo darbus vykdyti 
prižiūrint kraštovaizdžio architektui.

Informacija apie PŪV poveikį visuomenės sveikatai 
Triukšmo sklaidos modeliavimas atliktas naudojant licencijuotą „CADNA A“ paketo 

programą, skirtą pramoniniam, kelių ir geležinkelių triukšmui, įvertinant vietovės reljefą ir vietovės 
triukšmo absorbcines savybes, esamų ir planuojamų pastatų aukštį, meteorologines sąlygas. Daroma 
prielaida, jog Lietuvoje ištisus metus pučia 10 m/s ir didesnis vėjas, o visos tiek jau esamos, kitais 
projektais patvirtintos bei naujai planuojamos (PŪV) vėjo elektrinės veikia maksimaliu rėžimu ir 
kelia maksimalų triukšmo lygį visus metus. Triukšmo sklaidos analizė atliekama Nordex N163 
modelio vėjo elektrinėmis, kadangi akustiniu požiūriu tai yra triukšmingesnės ir aplink save 
suformuojančios didesnes viršnormines triukšmo zonas (žemesnis stiebo aukštis, didesnis keliamas 
triukšmo lygis). Pagal atliktus triukšmo sklaidos skaičiavimus nustatyta, kad vėjo elektrinių 
keliamas triukšmo lygis be foninių triukšmo šaltinių artimiausios gyvenamosios aplinkos teritorijoje 
gali siekti 34-38,4 dB(A) ir neviršys 45 dB(A) ribinės vertės nurodytos Higienos normoje1.

 Atlikto suminio triukšmo sklaidos modeliavimo metu nustatyta, kad vėjo elektrinių keliamas 
triukšmo lygis artimiausios gyvenamosios aplinkos teritorijoje gali siekti 41,4-44,8 dB(A) ir 
neviršys 45 dB(A) ribinės vertės nurodytos Higienos normoje.

PŪV sanitarinės apsaugos zonos ribos formuojamos pagal vėjo jėgainių triukšmo sklaidos 
rezultatų - 45 dBA izoliniją, kadangi modeliavimo metu priimti maksimalūs vėjo elektrinių 
parametrai. Sanitarinės apsaugos zonos dydis svyruoja nuo ~203 m iki ~360 m.

Šešėliavimo artimiausioje gyvenamojoje aplinkoje įvertinimui atliktas modeliavimas 
programa WindPRO (versija 3.3) – pačiu blogiausiu variantu, priimant, kad visų pastatų visi langai 
yra orientuoti į vėjo jėgaines („Green House Mode“), visus metus pučia vėjas ir suka vėjo elektrinių 
rotorius. Šešėliavimo sklaidos analizė atliekama su abiem vėjo elektrinių modeliais Nordex N163 ir 
GE 5,5-158. Pagal atliktus šešėliavimo sklaidos skaičiavimus nustatyta, kad vėjo elektrinės modelio 
GE 5,5-158 atveju šešėliavimas artimiausioje gyvenamojoje aplinkoje gali siekti nuo 0:00 val./metus 
iki 11:26 val./metus ir neviršys 30 val./metus, o vėjo elektrinės modelio Nordex N163 atveju 
šešėliavimas artimiausioje gyvenamojoje aplinkoje gali siekti nuo 0:00 val./metus iki 11:34 
val./metus ir neviršys 30 val./metus.

1 Lietuvos higienos norma HN 33:2011 „Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties 
pastatuose bei jų aplinkoje“, patvirtinta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. birželio 13 d. 
įsakymu Nr. V-604 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 33:2011 „Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir 
visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje“ patvirtinimo“ (toliau – Higienos norma).
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Atlikus suminius (PŪV abiejų vėjo elektrinių modelių atveju ir kitų ūkio subjektų esamos ir 
planuojamos vėjo elektrinės) šešėliavimo sklaidos skaičiavimus nustatyta, kad viena vėjo elektrinė 
Nr. 2 gali turėti įtakos suminiam šešėliavimo poveikiui. Šešėliavimas/mirgėjimas pasireiškia nuo 
vasario 26 d. iki kovo 12 d. ir nuo ir spalio 1 d. iki 16 dienomis 7:30-8:30 valandomis, saulei tekant 
ir formuojant šešėlį į vakarų pusę. Numatoma nuo vasario 26 d. iki kovo 12 d. ir nuo ir spalio 1 d. 
iki 16 dienomis 7:30-8:30 valandomis vykdyti vėjo elektrinės Nr. 2 stabdymą. Į vėjo elektrinės Nr. 2 
valdymo sistemą bus įdiegta šešėliavimo stabdymo sistema „shadow  shut-down“. 

Informacija apie PŪV riziką dėl ekstremaliųjų įvykių ir situacijų
Vėjo elektrinių bokšto griūtį, sparnų ar kitus sulūžimus gali gamtiniai veiksniai (uraganai, 

stiprios liūtys, ledo švaistymas), tačiau esant uraganiniam ar labai stipriam vėjui vėjo jėgainės yra 
išjungiamos. Jėgainės statomos kelis kartus didesniu atstumu iki gyvenamųjų namų nei pats bokštų 
aukštis (ilgis), taip apsaugant gyvenamąsias aplinkas, jei kartais jėgainė griūtų. Žaibuojant, vėjo 
elektrines saugo įrengta žaibosaugos sistema. PŪV negali daryti neigiamo poveikio kitų ūkio 
subjektų suplanuotoms vėjo elektrinėms galimų avarijų aspektu, kadangi atstumai tarp esamų, 
patvirtintų ir suplanuotų elektrinių yra ženkliai didesni, nei planuojamas vėjo elektrinių aukštis, t.y. 
griūties ar gaisro atveju, jos nepažeistų viena kitos. Dideli atstumai tarp vėjo elektrinių yra parinkti 
ne tik dėl ekstremalių situacijų, tačiau ir efektyvesnio vėjo srauto, kad vyktų kuo efektyvesnė 
energijos gamyba. Nagrinėjama teritorija ir aplinkinės teritorijos nepatenka į galimų gamtinių 
pavojingų reiškinių zonas (pvz., žemės drebėjimai, karstinio regiono zona, nuošliaužos, įgriuvos, 
potvyniai), kurios dėl savo vietos, stiprumo ir dažnumo gali kelti didelę grėsmę, todėl padidintos 
rizikos pavojaus dėl PŪV nėra. Registruoti gyvenamieji namai yra toliau kaip 570 m atstumu, kai 
bendras elektrinės aukštis sieks iki 240 m, todėl griūties atveju, niekaip nepasieks gyvenamų vietų ir 
nesukels padidinto pavojaus gyventojams.

6. Priemonių, numatomam neigiamam poveikiui aplinkai išvengti, sumažinti, 
kompensuoti ar jo padariniams likviduoti. Pateikiamas šių priemonių aprašymas, nurodant 
kokiame planuojamame ūkinės veiklos etape jos bus numatytos ir įgyvendintos (pvz., statybą 
leidžiančio dokumento, leidimo naudoti žemės gelmių išteklius arba ertmes, taršos integruotos 
prevencijos ir kontrolės leidimo, taršos leidimo ar kitų įstatymuose nurodytų leidimų išdavimo 
etape, veiklos vykdymo etape, veiklos nutraukimo etape).

6.1. Statybų metu vėjo elektrinių gabenimui planuojama naudoti vietinius kelius, kurie 
nustačius jų trūkumus, gali būti papildomai sustiprinami ar tvarkomi, o gabenimo metu pažeidus 
kelius – jie bus sutvarkomi.

6.2. Statybų metu per Juodupio upelį numatoma įrengti pralaidą, kadangi numatomas 
privažiavimo kelias prie PŪV, hidrologinis upelio režimas nebus keičiamas.

6.3.  Statybų metu derlingasis dirvožemio sluoksnis bus nuimamas ir saugojamas, o po 
statybų panaudojamas rekultivacijai.

6.4. Projektuojami keliai, požeminio elektros kabelio tiesimas, vietos bus detalizuotos, 
patikslinti techniniame projekte, kuriame bus užtikrinta, kad PŪV sprendiniai nepažeistų Specialiųjų 
žemės naudojimo sąlygų įstatymo nuostatų.

6.5. Numatoma vėjo elektrinių netransportuoti ir statybos darbus su triukšmą skleidžiančia 
įranga nedirbti arti gyvenamųjų pastatų švenčių ir poilsio dienomis, o darbo dienomis nedirbti 
vakaro (19:00–22:00 val.) ir nakties (22:00–07:00 val.) metu. Taip pat numatoma pagal galimybes 
rinktis tylesnę statybos darbams naudojamą įrangą, tylesnius darbo metodus (pvz. suderinti kelias 
triukšmingas operacijas). 

6.6. Numatoma, kad statybų metu, įrengiant pralaidą ir formuojant privažiavimo kelią, 
statybinių medžiagų, nukasto dirvožemio sandėliavimo vietos, statybinės technikos, automobilių 
stovėjimo aikštelės negali būti įrengiamos paviršinio vandens telkinio pakrantės apsaugos juostoje ir 
arčiau kaip 25 m nuo vandens telkinio kranto linijos. 

6.7. Žemės sklypuose yra įrengtos valstybei priklausančios melioracijos sistemos bei 
įrenginiai, statybų metu PŪV organizatorius privalės užtikrinti, kad šios sistemos nebūtų 
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pažeidžiamos, o pažeidus melioracijos įrenginius – jie nedelsiant bus sutvarkytos. 
6.8. Statybų metu vėjo elektrinės bus dažomos pilka RAL7035 spalva.
6.9. Vėjo elektrinių eksploatacijos metu numatoma vykdyti paukščių ir šikšnosparnių 

monitoringą. Nustačius poveikį paukščiams ar šikšnosparniams bus parenkamos poveikį 
mažinančios priemonės, pvz., monitoringo metu nustačius reikšmingo lygmens paukščių žūties 
faktus (žuvus nors vienam mažųjų erelių rėksnių, rudųjų peslių, juodųjų peslių, juodųjų gandrų 
individui) būtų įrengta po 3 dirbtines lizdavietes, prieš tai jų vietas suderinus su Valstybine saugomų 
teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos) ir miško valdytojais ar savininkais. Nustačius labai 
reikšmingą poveikį, siūlomos papildomos apsaugos priemonė – vėjo elektrinių stabdymas prie vėjo 
elektrinių parko pasirodžius rizikingos rūšies paukščiams.

6.10. Statybos metu numatomos prie J. Baltrušaičio gimtosios sodybos poveikio mažinimo 
priemonės – apželdinimas, stovėjimo aikštelės įrengimas. Įrengiant prie elektrinės Nr. 8 
privažiavimo aikštelę, ją numatyti tinkamą ir automobilių parkavimui/ apsisukimui, nes dabar 
privažiavus prie J. Baltrušaičio sodybos vietos su automobiliu, nėra galimybės tinkamai apsisukti ir 
pasistatyti automobilį (nėra tam numatyta vietos). Siekiant, kad arčiausiai projektuojama vėjo 
elektrinė Nr. 8 būtų kuo mažiau matoma iš pačios J. Baltrušaičio sodybvietės teritorijos, būtina 
sodybvietės dešinėje išorinėje pusėje (greta gyvatvorės) numatoma pasodinti paprastųjų eglių 
kompoziciją. Taip pat ir pačią sodybvietę papildyti kaimo (vienkieminėms) sodyboms būdingais 
želdiniais. Sodinimo darbus vykdyti prižiūrint kraštovaizdžio architektui.

6.11. PŪV veiklos metu numatoma nuo vasario 26 d. iki kovo 12 d. ir nuo ir spalio 1 d. iki 
16 dienomis 7:30-8:30 valandomis vykdyti vėjo elektrinės Nr. 2 stabdymą. Į vėjo elektrinės Nr. 2 
valdymo sistemą bus įdiegta šešėliavimo stabdymo sistema „shadow  shut-down“.

7. Trumpas aplinkos stebėsenos (monitoringo) priemonių aprašymas, jei taikoma.
7.1. Vėjo elektrinių eksploatacijos metu numatoma vykdyti paukščių ir šikšnosparnių 

monitoringą. Nustačius poveikį paukščiams ar šikšnosparniams bus parenkamos poveikį 
mažinančios priemonės. 

7.2. Jeigu pirmųjų trijų vėjo elektrinių parko darbo metų laikotarpiu bus nustatyti reikšmingo 
poveikio paukščiams ar šikšnosparniams atvejai, dėl kurių reikės taikyti papildomas apsaugos 
priemones, žūvančių paukščių ir šikšnosparnių stebėjimas pagal suderintą monitoringo programą 
turės būti tęsiamas ir vėlesniais metais, kol nebus įsitikinta, kad pritaikytos papildomos priemonės 
reikšmingam poveikiui išvengti yra veiksmingos.

7.3. Monitoringo metu nustačius reikšmingą migruojančių paukščių žūtį ir sustabdžius vėjo 
jėgainių darbą migruojančių sankaupų formavimosi metu, galima išvengti neigiamo poveikio į 
nakvynės vietas susirenkantiems paukščiams.

7.4. Pavasarinės paukščių migracijos metu nustačius poveikį paukščiams bus taikomas vėjo 
elektrinių darbo stabdymas nuo kovo 21 iki balandžio 30 d. ryte (1 val. prieš patekant saulei – 4 val. 
po jos patekėjimo) ir vakare (3 val. iki saulės laidos – 1 val. po jos).

7.5. Atsižvelgiant į monitoringo metu nustatytą rudeninės paukščių migracijos eigą bus 
nustatomas laikino vėjo elektrinių stabdymo laikotarpis.

7.6. Monitoringo metu nustačius poveikį paukščiams, t. y. nustačius paukščių žūties faktus 
(žuvus nors vienam mažųjų erelių rėksnių, rudųjų peslių, juodųjų peslių, juodųjų gandrų individui) 
būtų įrengta po 3 dirbtines lizdavietes, prieš tai jų vietas suderinus su Valstybine saugomų teritorijų 
tarnyba prie Aplinkos ministerijos) ir miško valdytojais ar savininkais. Nustačius labai reikšmingą 
poveikį, siūlomos papildomos apsaugos priemonė – vėjo elektrinių stabdymas prie vėjo elektrinių 
parko pasirodžius rizikingos rūšies paukščiams.

7.7. Nustačius, jog paukščių žūtis vėjo elektrinių parke pasiekia apskaičiuotą reikšmingo 
poveikio lygmens ribą viršija 3 kartus (skaičiuojant vėjo elektrinių parke žuvusių individų vidurkį 3 
metų laikotarpiui), t. y. poveikis labai reikšmingas, turi būti pradėtos taikyti vėjo elektrinių darbą 
apribojančios priemonės – laikinai stabdomas vėjo elektrinių darbas greta pasirodžius rizikingos 
rūšies paukščiams perėjimo metu. Vėjo elektrinių darbas turi būti stabdomas įrengiant autoradarą 
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(stabdoma automatiškai) arba tai atliks budintis darbuotojas. Nustačius labai reikšmingą poveikį, 
vėjo elektrinių parkas (labai reikšmingą poveikį paukščiams daranti jo dalis) nedelsiant 
sustabdomas. Kol neįdiegtos vėjo elektrinių stabdymo priemonės, vėjo elektrinių parkas (ar labai 
reikšmingą poveikį paukščiams daranti jo dalis) turi likti sustabdyta.

7.8. Nustačius reikšmingą poveikį šikšnosparniams (jei per 5 monitoringo dienų ciklą vėjo 
elektrinių parke randami 3 ir daugiau žuvę saugomų šikšnosparnių rūšių individai) numatoma 
išjungti vėjo elektrines naktimis, nuo saulės nusileidimo iki aušros (išskyrus naktis, kai vėjo greitis 
didesnis kaip 6 m/s, taip pat lyjant stipriam lietui bei kai oro temperatūra naktį nesiekia +7 oC). 
Aukščiau nurodytai priemonei nesumažinus poveikio iki nereikšmingo, siekiant nustatyti 
šikšnosparnių migracijos laikotarpį bei paros laiką vėjo elektrinių parke turi būti instaliuotas 
stacionarus šikšnosparnių skleidžiamus garsus įrašantis ultragarsinis detektorius ir vėjo elektrinių 
išjungimas taikomas nustatytu aktyviausiu šikšnosparnių migracijos laikotarpiu. Pirmosioms dviems 
priemonėms nesumažinus poveikio iki nereikšmingo rekomenduojamas atbaidančių ultragarso 
įrenginių (deterentų) naudojimas. Tai turėtų būti gamintojų patikrinti ir patikimi įrenginiai 
skleidžiantys ultragarsą diapozone nuo 25 kHz iki maždaug 100 kHz.

7.9. Numatomos priemonės statybos metu perinčių ir migruojančių paukščių apsaugai: 
įrengiamos šviesą atspindinčios priemonės ant vėjo elektrinių menčių. Tai gali būti reflektoriai, 
veidrodžiai ar kitos šviesą atspindinčios priemonės. Siekiant sumažinti PŪV teritorijoje ir jos 
apylinkėse apsistojančių migruojančių paukščių trikdymą, siūloma statybos darbų nevykdyti 
pavasarinės migracijos metu, t. y. nuo kovo 1 d iki balandžio 30 d. Optimalus jų laikas būtų 
lapkričio–vasario mėn., kuomet PŪV teritorijoje ir jos apylinkėse nesutinkamos nei perinčios rūšys, 
nei migruojančių paukščių sankaupos. Rekomenduojama įrengti kuo mažesnio intensyvumo šviesas, 
mirksinčias kuo didesniu periodu tarp blyksėjimų (kiek tai leidžia aviacinio saugumo reikalavimai), 
kadangi migracijų stebėjimai rodo, jog naktį migruojantys paukščiai, ypač blogo matomumo 
sąlygomis, dažnai skrenda virš šviesos šaltinių ir atsiduria vėjo elektrinių rizikos zonoje. 

8. Pateiktos poveikio aplinkai vertinimo subjektų išvados (pobūdis, data, rašto Nr.).
8.1. Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Tauragės 

departamentas 2021-01-22 raštu  Nr. (7-11 14.3.3 Mr)2-22323 pritarė poveikio aplinkai vertinimo 
ataskaitai ir PŪV galimybėms.

8.2. Jurbarko rajono savivaldybės administracija per teisės aktais nustatytą terminą nepateikė 
išvados dėl poveikio aplinkai vertinimo ataskaitos ir PŪV poveikio aplinkai.

8.3. Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos 
Kauno priešgaisrinės gelbėjimo valdybos Jurbarko priešgaisrinė gelbėjimo tarnyba 2021-02-05 raštu 
Nr. 9.4-2-199 pateikė išvadą, kad pritaria poveikio aplinkai vertinimo ataskaitai ir PŪV. 

8.4. Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Telšių – Tauragės teritorinis 
skyrius 2020-10-09 raštu Nr. (9.38 -Te)-2Te- 391 nurodo, kad pritaria poveikio aplinkai vertinimo 
programoje numatytoms poeto Jurgio Baltrušaičio gimtosios sodybos vietos poveikio mažinimo 
priemonėms ir poveikio aplinkai vertinimo ataskaitos nenagrinės.

8.5. Parko direkcija (toliau – Direkcija) 2021-07-29 raštu Nr. V3-217, kad nepritaria 
poveikio aplinkai vertinimo ataskaitai ir PŪV. Direkcija nurodo, kad poveikio aplinkai vertinimo 
ataskaitoje pateiktose vizualizacijose matyti, kad šios vėjo elektrinės bus matomos ir turės neigiamą 
įtaką Parko kraštovaizdžiui. Direkcija nurodo, kad iš poveikio aplinkai vertinimo ataskaitos matyti, 
kad bent viena elektrinė, ar jos dalis matysis visoje Parko teritorijoje 37 km atstumu, o visos 
elektrinės matysis ir turės neigiamą poveikį unikaliam Nemuno slėnio kraštovaizdžiui, didžiojoje 
Parko dalyje. Direkcija nurodo, kad nenagrinėtos Direkcijos siūlomos alternatyvos: vėjo elektrinių 
aukščio mažinimas, galia, vėjo elektrinių skaičiaus didinimas išlaikant bendrą galią, dažymas 3D 
efektu. Nurodoma, kad vertikalaus ir horizontalaus matymo kampų analizė rodo, kad vėjo elektrinės 
bus matomos iš kai kurių vertinimo taškų, pvz., Panemunių pilies bokšto, vertikalus matymo kampas 
1,41 ir 2,11 laipsnio. Direkcijos nuomone, poveikio aplinkai vertinimo ataskaitos dokumentų 
rengėjų pasiūlytas neigiamo poveikio kraštovaizdžiui mažinimo būdas, dažant planuojamų vėjo 
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elektrinių konstrukcija pilka spalva RAL7035, nėra pakankamas, kad būtų užtikrinta vertingo 
Nemuno žemupio slėnio kraštovaizdžio apsauga. Nurodoma, kad PŪV turės neigiamą poveikį 
Tvarkymo plane išskirtai ypač saugomo šalies vizualinio estetinio potencialo arealui ir vietovei – 
Dubysos – Nemuno santakos senslėniams. Direkcijos nuomone vėjo elektrinės iš Parko ir kitų 
saugomų teritorijų gali būti matomos kaip kraštovaizdžio struktūros subdominantai bei raiškūs 
tolimesnio plano matomumo zonos kraštovaizdžio objektai ir sukeltų reikšmingą vizualinę taršą ir 
neigiamą poveikį vizualinei estetinei saugomos teritorijos kraštovaizdžio vertei.

9. Visuomenės informavimas ir dalyvavimas (kur, kada, kaip informuota ir dalyvavo 
visuomenė, apibendrintas suinteresuotos visuomenės pasiūlymų pobūdis pagal temas).

Visuomenė apie parengtą poveikio aplinkai vertinimo programą informuota Jurbarko rajono 
savivaldybės administracijos skelbimų lentoje (2020-07-10) ir tinklalapyje  https://www.jurbarkas.lt/ 
(2020-07-14), Jurbarko rajono savivaldybės administracijos Skirsnemunės seniūnijos skelbimų 
lentoje (2020-07-10), laikraštyje „Šviesa“ (2020-07-14), poveikio aplinkai vertinimo dokumentų 
rengėjo UAB „Ekostruktūra“ internetiniame puslapyje  https://www.ekostruktura.lt/ (2020-07-10), 
Aplinkos apsaugos agentūros tinklalapyje www.gamta.lt (2020-07-14). Poveikio aplinkai vertinimo 
dokumentų rengėjas negavo iš suinteresuotos visuomenės pasiūlymų dėl poveikio aplinkai vertinimo 
programos.

Informacija apie visuomenės viešą supažindinimą su poveikio aplinkai vertinimo ataskaita 
paskelbta Jurbarko rajono savivaldybės skelbimų lentoje (2020-11-12) ir internetiniame tinklapyje 
(2020-11-16), Jurbarko rajono savivaldybės administracijos Skirsnemunės seniūnijos skelbimų 
lentoje (2020-11-12), Jurbarko rajono savivaldybės administracijos Jurbarkų seniūnijos skelbimų 
lentoje (2020-11-12), laikraštyje „Šviesa“ (2020-11-17), poveikio aplinkai vertinimo dokumentų 
rengėjo UAB „Ekostruktūra“ internetiniame puslapyje (2020-07-12). Su poveikio aplinkai vertinimo 
ataskaita sudarytos galimybės susipažinti poveikio aplinkai vertinimo dokumentų rengėjo 
tinklalapyje http://www.ekostruktura.lt/visuomenes-informavimas/. Susirinkimas su visuomene dėl 
poveikio aplinkai vertinimo ataskaitos įvyko 2020-12-17 18.00 val. internetinės vaizdo transliacijos 
būdu, ekstremaliosios situacijos metu apribojus visuomenės patekimą į savivaldybės ir (ar) 
seniūnijos patalpas. Susirinkime dalyvavo poveikio aplinkai vertinimo dokumentų rengėjo ir PŪV 
organizatoriaus (užsakovo),  visuomenės atstovai.

Aplinkos apsaugos agentūra savo tinklalapyje www.gamta.lt visuomenei apie gautą poveikio 
aplinkai vertinimo ataskaitą paskelbė 2021-02-01. Per nustatytą terminą Aplinkos apsaugos agentūra 
negavo pasiūlymų iš suinteresuotos visuomenės pasiūlymų dėl poveikio aplinkai vertinimo 
ataskaitos ir PŪV poveikio aplinkai. Aplinkos apsaugos agentūra, vadovaudamasi Įstatymo2 11 
straipsnio 6 dalimi, pakvietė poveikio aplinkai vertinimo proceso dalyvius dalyvauti pasitarime 
Direkcijos išvadai svarstyti prieš priimant sprendimą dėl PŪV poveikio aplinkai. Pasitarimas, 
kuriame dalyvavo atsakingosios institucijos, poveikio aplinkai vertinimo subjektų, poveikio aplinkai 
vertinimo ataskaitos dokumentų rengėjų, PŪV užsakovo atstovai, įvyko 2021-03-02 10.00 val. 
internetinės vaizdo transliacijos būdu, ekstremaliosios situacijos metu apribojus visuomenės 
patekimą į Aplinkos apsaugos agentūros patalpas (2021-03-05 protokolas Nr. A7-2). 

10. Tarpvalstybinės konsultacijos (kur, kada, kaip vyko tarpvalstybinės konsultacijos, 
gautų pasiūlymų pobūdis).

Tarpvalstybinis poveikis nenumatomas, vėjo elektrinės planuojamos atokiau nuo valstybės 
sienų ir negali daryti poveikio.

11. Planuojamos ūkinės veiklos įgyvendinimo sąlygos, susijusios su atliktu poveikio 
aplinkai vertinimu:

11.1. PŪV užsakovas privalo savo lėšomis įgyvendinti ir vykdyti poveikio aplinkai vertinimo 

2 Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymas (toliau – Įstatymas).
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ataskaitoje ir šio sprendimo 6 punkte numatytas priemones neigiamam poveikiui aplinkai išvengti, 
sumažinti, kompensuoti ar jo pasekmėms likviduoti.

11.2. Vykdomos veiklos metu paaiškėjus, kad daromas didesnis poveikis aplinkai už 
poveikio aplinkai vertinimo ataskaitoje pateiktus arba teisės aktuose nustatytus rodiklius, veiklos 
vykdytojas privalės nedelsiant taikyti papildomas poveikį aplinkai mažinančias priemones arba 
mažinti veiklos apimtis/nutraukti veiklą.

11.3. Numatoma vėjo elektrinių netransportuoti ir statybos darbus su triukšmą skleidžiančia 
įranga nedirbti arti gyvenamųjų pastatų švenčių ir poilsio dienomis, o darbo dienomis nedirbti 
vakaro (19:00–22:00 val.) ir nakties (22:00–07:00 val.) metu. Taip pat numatoma pagal galimybes 
rinktis tylesnę statybos darbams naudojamą įrangą, tylesnius darbo metodus (pvz. suderinti kelias 
triukšmingas operacijas). 

11.4. Numatoma, kad statybų metu, įrengiant pralaidą ir formuojant privažiavimo kelią, 
statybinių medžiagų, nukasto dirvožemio sandėliavimo vietos, statybinės technikos, automobilių 
stovėjimo aikštelės negali būti įrengiamos paviršinio vandens telkinio pakrantės apsaugos juostoje ir 
arčiau kaip 25 m nuo vandens telkinio kranto linijos. 

11.5. Statybos metu numatomos prie J. Baltrušaičio gimtosios sodybos poveikio mažinimo 
priemonės – apželdinimas, stovėjimo aikštelės įrengimas. Įrengiant prie elektrinės Nr. 8 
privažiavimo aikštelę, ją numatyti tinkamą ir automobilių parkavimui/ apsisukimui, nes dabar 
privažiavus prie J. Baltrušaičio sodybos vietos su automobiliu, nėra galimybės tinkamai apsisukti ir 
pasistatyti automobilį (nėra tam numatyta vietos). Siekiant, kad arčiausiai projektuojama vėjo 
elektrinė Nr. 8 būtų kuo mažiau matoma iš pačios J. Baltrušaičio sodybvietės teritorijos, būtina 
sodybvietės dešinėje išorinėje pusėje (greta gyvatvorės) numatoma pasodinti paprastųjų eglių 
kompoziciją. Taip pat ir pačią sodybvietę papildyti kaimo (vienkieminėms) sodyboms būdingais 
želdiniais. Sodinimo darbus vykdyti prižiūrint kraštovaizdžio architektui.

11.6.  PŪV veiklos metu numatoma nuo vasario 26 d. iki kovo 12 d. ir nuo ir spalio 1 d. iki 
16 dienomis 7:30-8:30 valandomis vykdyti vėjo elektrinės Nr. 2 stabdymą. Į vėjo elektrinės Nr. 2 
valdymo sistemą bus įdiegta šešėliavimo stabdymo sistema „shadow  shut-down“.

12. Motyvai, kuriais buvo remtasi priimant sprendimą dėl planuojamos ūkinės veiklos 
poveikio aplinkai:

12.1. Poveikio aplinkai vertinimo ataskaitą nagrinėję ir išvadas pateikę PŪV poveikio 
aplinkai vertinimo subjektai (išskyrus Direkciją), vadovaudamiesi PAV įstatymo 10 straipsnio 
nuostatomis, pateikė teigiamas išvadas dėl poveikio aplinkai vertinimo ataskaitos ir PŪV poveikio 
aplinkai. 

Direkcija 2021-07-29 raštu Nr. V3-217 pateikė išvadą, kad nepritaria poveikio aplinkai 
vertinimo ataskaitai ir PŪV. Direkcijos pateikiami motyvai:

- Direkcija nurodo, kad poveikio aplinkai vertinimo ataskaitoje pateiktose vizualizacijose 
matyti, kad šios vėjo elektrinės bus matomos ir turės neigiamą įtaką Parko kraštovaizdžiui. Direkcija 
nurodo, kad iš poveikio aplinkai vertinimo ataskaitos matyti, kad bent viena elektrinė, ar jos dalis 
matysis visoje Parko teritorijoje 37 km atstumu, o visos elektrinės matysis ir turės neigiamą poveikį 
unikaliam Nemuno slėnio kraštovaizdžiui, didžiojoje Parko dalyje.

Agentūra nagrinėdama poveikio aplinkai vertinimo ataskaitą įvertino Direkcijos pateiktą 
išvadą ir nustatė, kad poveikio aplinkai vertinimo ataskaitoje pateikti duomenys nurodo, jog 
planuojamos vėjo elektrinės bus matomos, tačiau vadovaujantis Metodika (vertikalaus ir 
horizontalaus matymo kampų vertinimu) turės įžiūrimą arba matomą, bet nereikšmingą vizualinį 
poveikį Parko kraštovaizdžiui.

- Direkcija nurodo, kad nenagrinėtos Direkcijos siūlomos alternatyvos: vėjo elektrinių 
aukščio mažinimas, galia, vėjo elektrinių skaičiaus didinimas išlaikant bendrą galią, dažymas 3D 
efektu. Direkcijos nuomone, poveikio aplinkai vertinimo ataskaitos dokumentų rengėjų pasiūlytas 
neigiamo poveikio kraštovaizdžiui mažinimo būdas, dažant planuojamų vėjo elektrinių konstrukcija 
pilka spalva RAL7035, nėra pakankamas, kad būtų užtikrinta vertingo Nemuno žemupio slėnio 
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kraštovaizdžio apsauga.
Agentūra nagrinėdama poveikio aplinkai vertinimo ataskaitą įvertino Direkcijos pateiktą 

išvadą ir nustatė, kad  poveikio aplinkai vertinimo ataskaitoje buvo nagrinėtos trys poveikio 
kraštovaizdžio mažinimui vertintos spalvų alternatyvos: balkšva, pilka spalva RAL7035, melsva 
spalva. Poveikio aplinkai vertinimo ataskaitoje nurodoma, kad atlikus vizualizacijų analizę ir 
palyginus tarpusavyje, nustatyta, kad balkšva spalva aplamai dominuoja aplinkoje, o melsvas 
atspalvis labiau matosi nei pilkas. Vėjo elektrinės menkiau vizualiai matomos, jei pritaikoma pilka 
spalva. Buvo išskirta konkreti pilka spalva, kuri švelnintų vizualinį poveikį (spalvos kodas 
RAL7035), kuri yra suderinta su VšĮ „Transporto kompetencijų agentūra“ ir galima pagal aviacijos 
saugumo kriterijus. Pritaikoma spalvinė poveikio kraštovaizdžiui mažinimo priemonė neutralizuos 
vėjo elektrinių vizualinį poveikį kraštovaizdžiui. Numatomas spalvinis sprendimas maskuos 
elektrines aplinkoje, elektrinės susilies su dangaus fonu ir bus menkai pastebimos. Poveikio aplinkai 
vertinimo ataskaitoje nurodoma, kad pasaulinė praktika rodo, jog vėjo elektrinės gali būti ir kitokių 
spalvų, pavyzdžiui, užsienio šalyse yra pastatytų ir ryškių spalvų elektrinių (geltonos, ryškiai žalios, 
rožinės, oranžinės ir t.t. spalvų), taip siekiant kaip tik įvesti didesnį kontrastą kraštovaizdyje, 
išryškinant pačias elektrines kaip statinį aplinkoje, tačiau poveikio aplinkai vertinimo dokumentų 
rengėjai tokias svetimas kraštovaizdžiui spalvas iškart eliminavo iš nagrinėjimo dėl didesnio galimo 
vizualinio poveikio kraštovaizdžiui. Ataskaitoje nurodoma, kad vėjo elektrinių skaičiaus didinimas 
nenagrinėjamas, nes siekiant išlaikyti megavatų skaičių statant daugiau vėjo elektrinių, jų 
efektyvumas bus ženkliai mažesnis, nes energijai sugeneruoti reikalingas didesnis vėjo greitis, ko 
pasėkoje vėjo elektrinių  parko atsiperkamumas būtų mažesnis ir ekonomiškai neracionalus. 
Pasaulinė praktika rodo, kad statomos vis aukštesnės, efektyvesnės ir inovatyvesnės elektrinės 
taupant žemę (užstatymo plotus, reikalingus elektrinių statybai, privažiavimo keliams) ir taip 
paliekant žemės plotus ūkininkams verstis žemdirbyste, užauginti pakankamą kiekį produkcijos. 

- Nurodoma, kad vertikalaus ir horizontalaus matymo kampų analizė rodo, kad vėjo 
elektrinės bus matomos iš kai kurių vertinimo taškų, pvz., Panemunių pilies bokšto, vertikalus 
matymo kampas 1,41 ir 2,11 laipsnio.

Agentūra nagrinėdama poveikio aplinkai vertinimo ataskaitą įvertino Direkcijos pateiktą 
išvadą ir nustatė, kad pagal Metodikos 5.1 skyrių „Potencialių vizualinės taršos objektų atranka ir 
identifikavimas“, „atsiradę ar dar tik projektuojami nauji kraštovaizdžio elementai ar jų 
modifikacijos <...> gali būti vertinami kaip potencialus vizualinės taršos objektai (VTO), jei jie nuo 
konkrečios visuomenės apžvalgai pritaikytos vietos <...> potencialiai gali trukdyti apžvelgti 
vertingus gamtinio kraštovaizdžio kompleksus ar objektus, mažina vertingų kraštovaizdžio objektų 
vizualinę įtaką. <...> Trukdymas apžvelgti vertinamas pagal tai, kiek naujadaras dominuoja, 
atkreipia dėmesį ir/ar blokuoja stebima vertinga vaizdą iš konkrečios vertinamos vietos ir kiek jis 
sumažina galimybes apžvelgti vertingus kompleksus ir objektus iš kitų taškų (kuo daugiau tokiu 
taškų, atkarpų, tuo vizualinis poveikis didesnis)“. Poveikio aplinkai vertinimo ataskaitoje nurodoma, 
kad šiuo atveju projektuojamos vėjo elektrinės žvelgiant iš Panemunės pilies bokšto yra šiaurės 
vakarų pusėje ir atsižvelgiant į Metodikos nuostatas neblokuoja, netrukdo ir nemažina galimybės 
apžvelgti stebimo vertingo vaizdo - Parko ir jame esančių vertingų kompleksų ir objektų. 
Projektuojamos vėjo jėgainės žiūrint iš Panemunės pilies bokšto yra priešingoje matymo kryptyje, 
todėl negali turėti vizualinės taršos poveikio apžvelgiant Parką.

- Nurodoma, kad PŪV turės neigiamą poveikį Tvarkymo plane išskirtai ypač saugomo šalies 
vizualinio estetinio potencialo arealui ir vietovei – Dubysos – Nemuno santakos senslėniams. 
Direkcijos nuomone vėjo elektrinės iš Parko ir kitų saugomų teritorijų gali būti matomos kaip 
kraštovaizdžio struktūros subdominantai bei raiškūs tolimesnio plano matomumo zonos 
kraštovaizdžio objektai ir sukeltų reikšmingą vizualinę taršą ir neigiamą poveikį vizualinei estetinei 
saugomos teritorijos kraštovaizdžio vertei.

Agentūra nagrinėdama poveikio aplinkai vertinimo ataskaitą įvertino Direkcijos pateiktą 
išvadą ir nustatė, kad pagal Tvarkymo plano sprendinius PŪV nuo ypač saugomo šalies vizualinio 
estetinio potencialo arealo ir vietovės – Dubysos –Nemuno santakos senslėnių nutolusi apie 5,3 km 
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atstumu. PŪV teritorija neturi saugomos teritorijos statuso, taip pat vėjo elektrinės numatomos 
vadovaujantis Specialiojo plano sprendiniais, kuriuo PŪV teritorija priskirta vėjo elektrinių statybai. 
Arčiau Parko, už 2,9 km UAB „REN Energija“ planuojamas statyti 14 vėjo elektrinių parkas.

12.2. Pagal poveikio aplinkai vertinimo ataskaitoje pateiktą informaciją, naudojant poveikį 
aplinkai mažinančias priemones ir vykdant sprendimo 11 punkte nustatytas sąlygas, PŪV 
įgyvendinimas nesukels reikšmingo neigiamo poveikio dirvožemiui, žemės paviršiui ir jos gelmėms, 
vandeniui, kraštovaizdžiui, biologinei įvairovei, materialinėms vertybėms, nekilnojamosioms 
kultūros vertybėms ir šių elementų tarpusavio sąveikai; PŪV sukeliamų biologinių, cheminių ir 
fizikinių veiksnių reikšmingo neigiamo poveikio visuomenės sveikatai; reikšmingo neigiamo 
poveikio aplinkai ir visuomenės sveikatai dėl PŪV ekstremaliųjų įvykių ir situacijų rizikos.

12.3. Pagal poveikio aplinkai vertinimo ataskaitoje pateiktą informaciją, PŪV metu 
susidarančių atliekų tvarkymas atitinka Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymo ir kitų 
atliekų tvarkymą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus.

12.4. Projektuojami keliai požeminio elektros kabelio tiesimas, vietos bus detalizuoti, 
patikslinti techniniame projekte, kuriame bus užtikrinta, kad  PŪV sprendiniai nepažeistų 
Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo nuostatų.

12.5. Pagal poveikio aplinkai vertinimo ataskaitoje pateiktą informaciją, PŪV veiklos metu 
nenumatoma naudoti pavojingų, radioaktyvių žaliavų, cheminių medžiagų bei preparatų (mišinių).

12.6. Pagal poveikio aplinkai vertinimo ataskaitoje pateiktą informaciją, planuojamos vėjo 
elektrinių statybos vietos nepatenka į paviršinių vandens telkinių pakrančių apsaugos juostas. Viena 
vėjo elektrinė Nr. 5 patenka į upės Juodupis apsaugos zoną, tačiau šis sprendinys neprieštarauja 
Saugomų teritorijų įstatymo ir Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo nuostatoms.

12.7. Pagal atliktą poveikio kraštovaizdžiui vertinimą nustatyta, kad visumoje elektrinės 
formuos tvarkingo, viename areale koncentruoto atsinaujinančios energijos šaltinių parko vaizdą 
(suminis poveikis). PŪV teritorijoje ir aplink ją yra esamų ir suplanuotų vėjo elektrinių parkai, todėl 
planuojamos 11 vėjo elektrinės nebus naujoje tuščioje erdvėje statomi statiniai, o bus kaip jau 
patvirtintų vėjo elektrinių fonas. Atsižvelgiant į spalvinę vizualinio poveikio mažinimo priemonę 
(dažymas pilka spalva), į esamų želdinių efektyvų vėjo elektrinių maskavimą kraštovaizdyje daroma 
išvada, kad vėjo elektrinių matomumas nekels reikšmingo kontrasto su jį supančia aplinka.

12.8. Planuojamoms vėjo elektrinėms nustatomos sanitarinės apsaugos zonos, PŪV 
organizatorius turi žemės sklypų savininkų sutikimus dėl sanitarinės apsaugos zonos įregistravimo 
jų sklypuose. Kadangi sklypuose jau įrašyta arba dar bus įrašyta specialiojo žemės naudojimo 
sąlyga, PŪV organizatorius gaudamas žemės sklypų savininkų sutikimus jau susiderino 
kompensacijos dydį, kuris ataskaitoje neviešinamas, kompensavimas tarp PŪV organizatoriaus ir 
sklypų savininkų jau įvykęs tarpusavio susitarimu.

12.9. PŪV į nekilnojamųjų kultūros vertybių teritorijas ar jos apsaugos zonas nepatenka ir 
neigiamos įtakos vertybėms neturės.

12.10. Triukšmo sklaidos analizė atliekama Nordex N163 modelio vėjo elektrinėmis, 
kadangi akustiniu požiūriu tai yra triukšmingesnės ir aplink save suformuojančios didesnes 
viršnormines triukšmo zonas (žemesnis stiebo aukštis, didesnis keliamas triukšmo lygis). Pagal 
atliktus triukšmo sklaidos skaičiavimus nustatyta, kad vėjo elektrinių keliamas triukšmo lygis be 
foninių triukšmo šaltinių artimiausios gyvenamosios aplinkos teritorijoje gali siekti 34-38,4 dB(A) ir 
neviršys 45 dB(A) ribinės vertės nurodytos Higienos normoje. Atlikto suminio triukšmo sklaidos 
modeliavimo metu nustatyta, kad vėjo elektrinių keliamas triukšmo lygis artimiausios gyvenamosios 
aplinkos teritorijoje gali siekti 41,4-44,8 dB(A) ir neviršys 45 dB(A) ribinės vertės nurodytos 
Higienos normoje.

12.11. PŪV sanitarinės apsaugos zonos ribos formuojamos pagal vėjo jėgainių triukšmo 
sklaidos rezultatų - 45 dBA izoliniją, kadangi modeliavimo metu priimti maksimalūs vėjo elektrinių 
parametrai. Sanitarinės apsaugos zonos dydis svyruoja nuo ~203 m iki ~360 m.

12.12. Šešėliavimo artimiausioje gyvenamojoje aplinkoje įvertinimui atliktas modeliavimas 
programa WindPRO (versija 3.3) – pačiu blogiausiu variantu, priimant, kad visų pastatų visi langai 
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yra orientuoti į vėjo jėgaines („Green House Mode“), visus metus pučia vėjas ir suka vėjo elektrinių 
rotorius. Šešėliavimo sklaidos analizė atliekama su abiem vėjo elektrinių modeliais Nordex N163 ir 
GE 5,5-158. Pagal atliktus šešėliavimo sklaidos skaičiavimus nustatyta, kad vėjo elektrinės modelio 
GE 5,5-158 atveju šešėliavimas artimiausioje gyvenamojoje aplinkoje gali siekti nuo 0:00 val./metus 
iki 11:26 val./metus ir neviršys 30 val./metus, o vėjo elektrinės modelio Nordex N163 atveju 
šešėliavimas artimiausioje gyvenamojoje aplinkoje gali siekti nuo 0:00 val./metus iki 11:34 
val./metus ir neviršys 30 val./metus. Atlikus suminius (PŪV abiejų vėjo elektrinių modelių atveju ir 
kitų ūkio subjektų esamos ir planuojamos vėjo elektrinės) šešėliavimo sklaidos skaičiavimus 
nustatyta, kad viena vėjo elektrinė Nr. 2 gali turėti įtakos suminiam šešėliavimo poveikiui. 
Šešėliavimas/mirgėjimas pasireiškia nuo vasario 26 d. iki kovo 12 d. ir nuo ir spalio 1 d. iki 16 
dienomis 7:30-8:30 valandomis, saulei tekant ir formuojant šešėlį į vakarų pusę. Numatoma nuo 
vasario 26 d. iki kovo 12 d. ir nuo ir spalio 1 d. iki 16 dienomis 7:30-8:30 valandomis vykdyti vėjo 
elektrinės Nr. 2 stabdymą. Į vėjo elektrinės Nr. 2 valdymo sistemą bus įdiegta šešėliavimo stabdymo 
sistema „shadow  shut-down“.

12.13. Pagal poveikio aplinkai vertinimo ataskaitoje pateiktą informaciją, vėjo elektrinių 
vietos yra parinktos atsižvelgiant į galimas avarines situacijas, įvertinant tiesioginio poveikio 
griūties atveju zoną ir taip išlaikant pakankamą atstumą nuo gyvenamųjų namų. Vėjo elektrinių 
bokšto griūtį, sparnų ar kitus sulūžimus gali gamtiniai veiksniai (uraganai, stiprios liūtys, ledo 
švaistymas), tačiau esant uraganiniam ar labai stipriam vėjui vėjo jėgainės yra išjungiamos.

12.14. Pagal poveikio aplinkai vertinimo ataskaitoje pateiktą informaciją, PŪV teritorijoje 
beveik išimtinai vyrauja agrarinis kraštovaizdis, perinčių paukščių įvairovė ir gausa čia gana skurdi. 
Išskirtinių migracijos srautų ir susitelkimo vietų nenustatyta, migracija vyko visai šaliai įprastu 
ritmu, o skrendančių paukščių kiekiai buvo santykinai maži. Pagrindiniai ir dažniausi teritorijoje 
rudeninės migracijos metu matyti paukščiai – baltakaktės (Anser albifrons) ir želmeninės (Anser 
fabalis) žąsys (atitinkamai iki 300 ir 250 ind.). Be žąsų PŪV teritorijos apylinkėse buvo stebėtos 
kitos retų ir saugomų paukščių rūšys: gulbės giesmininkės (iki 15 ind.), pilkosios gervės (iki 20 
ind.), baltieji gandrai (iki 10 ind.), paprastosios pempės (iki 100 ind.). Tačiau šios paukščių rūšys 
buvo neskaitlingos ir teritorija joms nėra kuo nors svarbesnė ar vertingesnė nei aplinkinės. Taip pat 
negausiai matyti keršuliai (Columba palumus), paprastieji varnėnai (Sturnus vulgaris) bei įvairios 
kitos įprastų žvirblinių ir kitų būrių paukščių rūšys. Visų traukiančių paukščių gausa buvo palyginti 
nedidelė bei atitiko foninę įprastų paukščių gausą bei sudėtį Lietuvoje. PŪV teritorijoje nėra žinoma 
nuolatinių gausių apsistojančių migruojančių žąsų ir kitų paukščių sankaupų vietų. Tokios vietos 
kasmet kinta priklausomai nuo pavasarinio potvynio lygio, mitybai tinkamiausių žiemkenčių plotų 
išsidėstymo ir kitų veiksnių. PŪV apylinkėse 2020 m. rudeninės migracijos metu nustatytos tik 
negausios ir nereguliarios žąsų sankaupų vietos, o pagrindiniai migruojančių žąsų srautai buvo toliau 
nuo PŪV teritorijos. Dirvinių sėjikų, pempių, varnėnų ir kt. paukščių santalkų migracijos metu PŪV 
teritorijoje nenustatyta. Per PŪV teritoriją neina paukščių migracijos keliai, todėl galima teigti, kad 
planuojamas vėjo jėgainių parkas neturės reikšmingo neigiamo poveikio. Šiuo metu nėra nustatyta 
vėjo elektrinių parko veiklos rizikos rudenį migruojantiems paukščiams. Monitoringo metu 
nustačius reikšmingo lygmens paukščių žūties faktus pavasarinės ar rudeninės migracijos metu, būtų 
išskiriami rizikos laikotarpiai ir taikomos numatytos poveikio mažinimo priemonės. Juodųjų gandrų 
perimviečių ir maitinimosi vietų nėra žinoma. Gretimose teritorijose peri baltieji gandrai, tačiau 
perinčias pavienes poras dažniausiai skiria pakankamai didelis atstumas nuo artimiausių planuojamų 
vėjo elektrinių, bei aplink yra daug alternatyvių maitinimosi plotų. Atsižvelgiant į PŪV teritorijoje 
esamus plėšriųjų paukščių ir gandrų stebėjimus galima teigti, kad planuojamas vėjo jėgainių parkas 
neturės reikšmingo neigiamo poveikio šiems paukščiams. 

12.15. Pagal poveikio aplinkai vertinimo ataskaitoje pateiktą informaciją, PŪV teritorijoje 
nėra žinoma šikšnosparnių veisimosi ar žiemojimo vietų, 2020 m. rudeninės migracijos metu šie 
gyvūnai taip pat neregistruoti, todėl galima teigti, kad planuojamas vėjo jėgainių parkas neturės 
reikšmingo neigiamo poveikio. Didesnė rizika nukentėti šikšnosparniams yra tuo atveju, jei vėjo 
jėgainės įrengiamos arti didesnių miškų ar urbanizuotų teritorijų, kur yra šikšnosparniams tinkamų 
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slėptuvių šiltuoju metų laiku. Siūloma kasmet bent 1 kartą nušienauti pievas, ne mažesniu kaip vėjo 
jėgainės bokšto aukščio spinduliu apie vėjo elektrines užkertant kelią krūmų atsiradimui. Tokiu 
atveju teritorija netaps patraukli šikšnosparniams. Monitoringo metu nustačius reikšmingo lygmens 
šikšnosparnių žūties faktus siūlomos papildomos apsaugos priemonės (vėjo elektrinių stabdymas 
naktį, šikšnosparnius atbaidančios priemonės ir pan.).

13. Sprendimo dėl planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai pobūdis (nurodoma, 
ar planuojama ūkinė veikla atitinka/neatitinka aplinkos apsaugos, visuomenės sveikatos, 
nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos, gaisrinės saugos ir civilinės saugos teisės aktų 
reikalavimus.).

Atsižvelgiant į išdėstytus motyvus ir vadovaujantis Įstatymo 11 straipsnio 1 dalies 2 punktu, 
priimamas sprendimas: UAB „Energeta“ PŪV – vienuolikos vėjo elektrinių Jurbarko r. sav., 
Skirsnemunės sen., Paantvardžio, Skirsnemuniškių I ir Antkalniškių kaimuose statyba ir 
eksploatacija – atitinka aplinkos apsaugos, visuomenės sveikatos, nekilnojamojo kultūros paveldo 
apsaugos, gaisrinės saugos ir civilinės saugos teisės aktų reikalavimus.

Sprendimas dėl planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai yra priimtas pagal pateiktą 
poveikio aplinkai vertinimo ataskaitą, kuri paskelbta Aplinkos apsaugos agentūros tinklalapyje 
https://aaa.lrv.lt/ nuorodoje Poveikio aplinkai vertinimas (PAV)> 2021 metai > 9. Informacija apie 
priimtus sprendimus dėl planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai 2021 m., ir yra šio sprendimo 
sudedamoji dalis. 

14. Nurodoma sprendimo dėl planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai 
apskundimo tvarka.

Jūs turite teisę apskųsti šį sprendimą Lietuvos administracinių ginčų komisijai (Vilniaus g. 
27, 01402 Vilnius) Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos 
įstatymo nustatyta tvarka arba Vilniaus apygardos administraciniam teismui (Žygimantų g. 2, 01102 
Vilnius) Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka per vieną 
mėnesį nuo šio sprendimo įteikimo dienos.

Direktorius Vitalijus Auglys

Dovilė Petraškaitė, tel. (8 315) 56735, el. p. dovile.petraskaite@aaa.am.lt
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APLINKOS APSAUGOS AGENTŪROS SPRENDIMO DĖL UAB „ENERGETA“ PŪV – 
VIENUOLIKOS VĖJO ELEKTRINIŲ JURBARKO R. SAV., SKIRSNEMUNĖS SEN., 

PAANTVARDŽIO, SKIRSNEMUNIŠKIŲ I IR ANTKALNIŠKIŲ KAIMUOSE STATYBOS 
IR EKSPLOATACIJOSN POVEIKIO APLINKAI ADRESATŲ SĄRAŠAS

Jurbarko rajono savivaldybės administracijai
Siunčiama per e. pristatymas sistemą

Nacionaliniam visuomenės sveikatos centrui prie Sveikatos apsaugos ministerijos 
Siunčiama per e. pristatymas sistemą

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentui prie Vidaus reikalų ministerijos 
Siunčiama per e. pristatymas sistemą

Kultūros paveldo departamentui prie Kultūros ministerijos 
Siunčiama per e. pristatymas sistemą

Panemunių regioninio parko direkcijai
Siunčiama per e. pristatymas sistemą

 Kopija 
Aplinkos apsaugos departamentui prie Aplinkos ministerijos
Siunčiama per e. pristatymas sistemą
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Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją 
atspausdinęs darbuotojas 2021-08-17 atspausdino Danguolė Petravičienė

Paieškos nuoroda
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Visuomenės informavimas ir viešas supažindinimas su ataskaita 

 

Visuomenės informavimo apie Ataskaitą ir viešo supažindinimo su visuomene 

APIBENDRINIMAS 

Poveikio visuomenės sveikatai vertinimo procedūrų vykdymas – tik elektroninėmis 

komunikacijos priemonėmis, vadovaujantis Nacionalinio visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos 

apsaugos ministerijos rekomendacijomis (https://nvsc.lrv.lt/lt/naujienos/poveikio-visuomenes-sveikatai-

vertinimo-proceduru-vykdymas-tik-elektroninemis-komunikacijos-priemonemis). 

Apie parengtą „Vienos vėjo elektrinės įrengimas žemės sklype unikalus Nr. 9470-0002-0160, 

adresu Jurbarko r. sav., Skirsnemuniškių I k., Skirsnemunės sen.“, poveikio visuomenės sveikatai vertinimo 

ataskaitą visuomenė buvo informuota: 

• Savivaldybės patvirtinimas el. paštu apie skelbimą gautas 2021-09-14, Jurbarko rajono 

savivaldybės internetiniame puslapyje paskelbta 2021-09-17, 

https://jurbarkas.lt/index.php?1050127668; 

• Skirsnemunės seniūnija buvo informuota, pateikiant skelbimą su viešo susirinkimo 

prisijungimo nuoroda. Gautas seniūnijos patvirtinimas, apie informacijos gavimą 2021-

09-17; 

• Respublikinėje spaudoje „Lietuvos rytas“  2021-09-21; 

• Jurbarko rajono laikraštyje „Mūsų laikas“ 2021-09-17; 

• Ataskaitos rengėjo UAB „Ekostruktūra“ internetiniame puslapyje: www.ekostruktura.lt, 

2021-09-15; 

Elektroniniu paštu informuotas Nacionalinis visuomenės sveikatos centras (info@nvsc.lt) ir 

Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Tauragės departamentas 

(taurage@nvsc.lt) 2021 m. rugsėjo 20 d. 

Ataskaita viešai eksponuojama PVSV dokumentų rengėjo internetiniame puslapyje 

www.ekostruktura.lt, rubrikoje „Visuomenės informavimas“ http://www.ekostruktura.lt/visuomenes-

informavimas/  nuo 2021 m. rugsėjo 21 d. iki spalio 5 d. 

Pasiūlymus Ataskaitos klausimais raštu, elektroniniu paštu info@ekostruktura.lt galima teikti 

ataskaitos rengėjui UAB „Ekostruktūra“ biuro adresu Studentų g. 67-410, 51392 Kaunas iki viešo 

supažindinimo. 

Pasiūlymų per supažindinimo laikotarpį iš visuomenės negauta. 

Susirinkimas įvyko nuotoliniu būdu 2021 m. spalio 5 d. nuo 17:00 val. Prisijungė viena dalyvė –

bendruomenės tarybos narė. Susirinkimo metu pasiūlymų ar klausimų ataskaitai nebuvo pateikta. Išsaugotas 

transliacijos įrašas pateikiamas Nacionaliniam visuomenės sveikatos centrui prie Sveikatos apsaugos 

ministerijos peržiūrėti kartu su poveikio visuomenės sveikatos vertinimo ataskaita teisės aktų nustatyta 

tvarka. Pridedama prieduose. 

Po viešo supažindinimo visuomenė dar 10 darbo dienų turėjo teisę teikti pasiūlymus, tačiau per šį 

laikotarpį pasiūlymų dėl Ataskaitos taip pat negauta. 

Po visuomenės informavimo procedūrų galima teigti, kad su planuojama ūkine veikla visuomenė 

tinkamai supažindinta ir planuojama ūkinė veikla nekelia visuomenės nepasitenkinimo ar neigiamo 

psichologinio poveikio. 

Pridedama: Raštų, skelbimų, el. laiškų kopijos pridedamos prie ataskaitos. 
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2021-09-14 11:46 Gmail - Prašome patalpinti internete visuomenės informavimo skelbimą dėl planuojamos vėjo elektrinės

https://mail.google.com/mail/u/0?ik=08cab7bb25&view=pt&search=all&permthid=thread-a%3Ar-3103467646946706842&simpl=msg-a%3Ar-1517… 1/2

ekoStruktura lt <ekostruktura.lt@gmail.com>

Prašome patalpinti internete visuomenės informavimo skelbimą dėl planuojamos
vėjo elektrinės 
2 laiškai(-ų)

EKOstruktura <info@ekostruktura.lt> 2021 m. rugsėjo 13 d. 15:31
Kam: info@jurbarkas.lt

Laba diena, 
Informuojame apie parengtą "Vienos vėjo elektrinės įrengimo žemės sklype unikalus Nr. 9470-0002-0160, adresu
Jurbarko r. sav., Skirsnemuniškių I k., Skirsnemunės sen. " poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaitą ir
planuojamą viešą susirinkimą (susirinkimas vyks internetinės vaizdo transliacijos būdu).
   
Vadovaujantis Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos rekomendacijomis,
poveikio visuomenės sveikatai vertinimo procedūrų vykdymas – tik elektroninėmis komunikacijos priemonėmis
(https://nvsc.lrv.lt/lt/naujienos/poveikio-visuomenes-sveikatai-vertinimo-proceduru-vykdymas-tik-elektroninemis-
komunikacijos-priemonemis).

Prašome pridedamą Skelbimą patalpinti savivaldybės interneto svetainėje, skelbimų lentoje ir ant skelbimo uždėti
informacinę žymą apie gavimo faktą, datą ir pasirašyti bei atsiųsti skenuotą atgal. Patvirtintas skelbimas bus
teikiamas atsakingai institucijai. 

Pridedama: lydraštis ir visuomenės informavimo skelbimas

Pagarbiai, 
Ona Samuchovienė

Direktorė, UAB "Ekostruktūra"
Tel. : +370 607 23980 
El. paštas: info@ekostruktura.lt 
Internetinis puslapis: www.ekostruktura.lt
Biuro adresas: Studentų g. 67-410, 51392 Kaunas
Registracijos adresas: Raudondvario pl. 288A-9, Kaunas

2 priedai (-ų)

Raštas savivaldybei dėl PVSV skelbimo patalpinimo internete, lentoje.pdf 
256K

Visuomenės informavimo skelbimas_1VE.doc 
40K

Jurbarko rajono savivaldybes administracija <info@jurbarkas.lt> 2021 m. rugsėjo 14 d. 10:43
Atsakyti - kam: info@jurbarkas.lt
Kam: EKOstruktura <info@ekostruktura.lt>

Laba diena,

Jūsų prašymą užregistravome
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Iš: EKOstruktura <info@ekostruktura.lt>  
Išsiųsta: 2021 m. rugsėjo 13 d., pirmadienis 15:31 
Kam: info@jurbarkas.lt 
Tema: Prašome patalpinti internete visuomenės informavimo skelbimą dėl planuojamos vėjo elektrinės

[Cituojamas tekstas paslėptas]
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PER KA

Per ka že mę vi so je Lie tu vo je, ga-

li bū ti ap leis ta, su bend ra tur čiais, 

iš nuo mo ta. Pa de da sut var ky ti 

do ku men tus. Lauk si me įvai rių 

pa si ūly mų. Tel. 8 671 08 059.

PER KA
Vil nius

Per ka me bu tus Vil niu je. Ga li bū-

ti be re mon to. Si ūly ti įvai rius va-

rian tus. Tel.+370 683 73 159.

SI ŪLO PAS LAU GAS

Sta ty ba

Sto gų ir fa sa dų dar bai. Il ga me-

tė pa tir tis. Pi giai komp lek tuo ja-

me me džia gas. Tei kia me ga ran-

ti ją. Tel. 8 677 34 202.

VAN DENS GRĘ ŽI NIAI, GEO-

TER MI NIS ŠIL DY MAS. Dar bai 

nuo A iki Z vi so je Lie tu vo je iš ti-

sus me tus! Ga ran ti ja, ap tar na-

vi mas. In ter ne to sve tai nė www. 

Mel ker li ta.lt, Tel.: 8 686 83 265, 

8 616 08 020.

NUO LA TI NIS DAR BAS

Dar bi nin kams

UAB „Gen se ra“, vyk dan ti lau ko 

in ži ne ri nių tink lų (van den tie kio, 

bui ti nių ir lie taus nuo te kų tink lų) 

sta ty bos dar bus, ieš ko: Lau ko 

vamz dy nų mon tuo to jų. At ly gi ni-

mas nuo 1200,00 Eur/mėn. į ran-

kas; Bri ga di nin kų. At ly gi ni mas 

nuo 1300,00 Eur/mėn. į ran kas; 

Ho ri zon ta laus kryp ti nio grę ži mo 

ope ra to rių (bet ran šė ji nis tie si-

mas). At ly gi ni mas: 1500,00 – 

2500,00 Eur/mėn. į ran kas. Su-

tei kia me vi sas dar bui rei ka lin-

gas prie mo nes, trans por tą at-

vyk ti į dar bą. Dau giau in for ma-

ci jos su teik si me že miau nu ro-

dy tais kon tak tais dar bo die no-

mis: I-V, mob. tel. 8 691 86 121, 

el. paš tu in fo@gen se ra.lt  

KON SUL TA CI JOS

Pas ko los nuo 1000,- Eur iki 10 

m. vi so je Lie tu vo je, užs ta tas – 

bu tas, na mas. Kon sul ta ci jos. Tel. 

8 698 09 250. 

Pas ko los. Iš per ka me jū sų sko-

las iš ants to lių, pa den gia me ki-

to kias sko las įkei čiant ne kil no-

ja mą jį tur tą. Kon sul ta ci jos. Tel. 8 

620 33 777. 

ĮVAI RŪS

In for ma ci ja apie pa reng tą po vei kio vi suo me nės svei ka tai ver ti ni mo  
atas kai tą ir vie šą su si rin ki mą (in ter ne ti nės vaiz do trans lia ci jos bū du)

Pla nuo ja mos ūki nės veik los (PŪV) or ga ni za to rius: UAB „Vė jo jė gai nių pro jek tai“, Rau dond-
va rio pl. 288C, Kau nas, 47164, tel. +370 601 31233, el. p. ra mu nas@je gai nes.lt. 

Atas kai tos ren gė jas: UAB „Ekost ruk tū ra“, Rau dond va rio pl. 288a-9, Kau nas LT- 47164, tel. +370 
607 23980, el. p. in fo@ekost ruk tu ra.lt. Biu ro ad re sas: Stu den tų g. 67-410, 51392 Kau nas. 

PŪV pa va di ni mas, vie ta (ad re sas): Vie nos vė jo elekt ri nės įren gi mas že mės skly pe uni ka lus 
Nr. 9470-0002-0160, ad re su Jur bar ko r. sav., Skirs ne mu niš kių I k., Skirs ne mu nės sen. 

PŪV ap ra šy mas: Po vei kio vi suo me nės svei ka tai ver ti ni mas at lie ka mas sie kiant nus ta ty ti sa ni-
ta ri nę ap sau gos zo ną (SAZ) pla nuo ja mai ūki nei veik lai – vie nai vė jo elekt ri nei. 

Atas kai ta vie šai eks po nuo ja ma PVSV do ku men tų ren gė jo in ter ne ti nia me pus la py je www.
ekost ruk tu ra.lt, rub ri ko je „Vi suo me nės in for ma vi mas“ http://www.ekost ruk tu ra.lt/vi suo me nes-in-
for ma vi mas/ nuo 2021 m. rug sė jo 21 d. iki spa lio 5 d. 

Pa si ūly mus Atas kai tos klau si mais raš tu, elekt ro ni niu paš tu in fo@ekost ruk tu ra.lt ga li ma teik ti 
atas kai tos ren gė jui UAB „Ekost ruk tū ra“ biu ro ad re su Stu den tų g. 67-410, 51392 Kau nas iki vie šo 
su pa žin di ni mo. 

Vie šas su pa žin di ni mas vyks: 2021 m. spa lio 5 d. 17:00 val. in ter ne ti nės vaiz do trans lia ci jos bū-
du pa nau do jus šią nuo ro dą: https://cutt.ly/eW0qCwq ar ba pas pau dus su si rin ki mo nuo ro dą, nu-
ro dy tą www.ekost ruk tu ra.lt pus la py je. 

Spren di mą dėl PŪV ga li my bių priims Na cio na li nio vi suo me nės svei ka tos cent ro prie Svei ka tos 
ap sau gos mi nis te ri jos Tau ra gės de par ta men tas, Pre zi den to g. 38, Tau ra gė, tel. 8 446 61167, el. p. 
tau ra ge@nvsc.lt.   (Užs. 21AVI1-590)

P. My ko lai Žel ny, pra ne šu Jums, kad ke ti nu par duo ti man nuo sa-

vy bės tei se bend ro jo je da li nė je nuo sa vy bė je prik lau san čius 1/3 

da lies že mės skly pus uni ka lūs Nr. 6603-0003-0003 (to liau –Tur-

tas1) ir 6603-0003-0057 (to liau –Tur tas2), esan čius Pa ne vė žio r. 

sav., Ra my ga los sen., Ri mai sų k., tre čia jam as me niui už 14 000 

Eur kai ną Tur tas1 ir 2 000 Eur Tur tas2, šio mis są ly go mis: vi sa Tur-

to 1 ir Tur to 2 kai na su mo ka ma iki 2021 m. lapk ri čio 1 d. į par da-

vė jo var du ati da ry tą ban ko sąs kai tą, su tar ties su da ry mo ir no ta-

ri nio pat vir ti ni mo iš lai das ap mo ka ša lys ly gio mis da li mis. Pa gal 

Lie tu vos Res pub li kos ci vi li nio ko dek so 4.79 straips nį, Jūs, kaip 

mi nė to že mės skly po bend ra tur tis, tu ri te pir me ny bės tei sę pirk ti 

aukš čiau nu ro dy tą že mės skly po da lį. Pra šau, ne vė liau kaip per 

vie ną mė ne sį nuo šio pa reiš ki mo pas kel bi mo die nos pa reikš ti Vil-

niaus m. 31-ojo no ta ro biu ro no ta rui (A. Juo za pa vi čiaus g. 9A-

177, LT-09311 Vil nius) sa vo no rą ar at si sa ky mą pirk ti aukš čiau 

mi nė tą ne kil no ja mą jį tur tą už 14 000 Eur Tur tas1 ir 2 000 Eur Tur-

tas2 nu ro dy to mis at sis kai ty mo są ly go mis. Jei gu iki nu ro dy to ter-

mi no at sa ky mo ne bus, lai ky siu, kad ne no ri te pa si nau do ti pir me-

ny bės tei se ir man nuo sa vy bės tei se prik lau san tis aukš čiau mi-

nė tas ne kil no ja ma sis tur tas ga li bū ti par duo tas ki tam as me niui.

Va le ri ja Ma ri ja Ta ba rie nė pra ne ša bend ra tur čiams, kad par duo-

da jai nuo sa vy bės tei se prik lau san tį tur tą esan tį Ma rių g. 4, Ven-

tės k., Ši lu tės raj.: bu tą (un. Nr, 4400-0652-8325:4780); tvar to 

35/100 (un. Nr. 8899-3021-3029); dar ži nės 35/100 (un. Nr. 8899-

3021-3032); rū sio 50/100 (un. Nr. 8899-3021-3046); mal ki nės 

26/100 (un. Nr. 8899-3021-3050), skly po 2458/5965 (un. Nr. 27-

0003-0096). Par duo da mo tur to kai na 35000 Eur, vi sas tur tas 

par duo da mas kar tu. Pra šau bend ra tur čius per 30 d. (vie ną mėn.) 

nuo skel bi mo pas kel bi mo spau do je die nos kreip tis į tur to par-

da vė ją tel. 8 688 19 485 ir pa reik ši sa vo va lią ar ba at si sa ky mą 

pirk ti aukš čiau iš var din tą tur tą už nu ro dy tą kai ną. Jei gu krei pi-

mo si per 30 d. (vie ną mėn.) ne gau siu tur tas bus par duo tas tre-

čiam as me niui.

Mes, Vai da Šal nie nė ir Žil vi nas Gra baus kas, in for muo ja me bend-

ra tur čius, kad par duo da me mums nuo sa vy bės tei se prik lau san-

čias da lis že mės skly po su ja me esan čiais pas ta tais re gist ro Nr. 

44/705408, ku rių ad re sas: Ro kiš kis, Sta ty bos g. 5 už bend rą 25000 

Eur kai ną iš si mo kė ti nai per aš tuo nis me tus nuo san do rio su da-

ry mo (nuo sa vy bės tei sės pir kė jui per duo da mos po ga lu ti nio at-

sis kai ty mo). Pa gal CK 4.79 str. si ūlo me Jums aukš čiau pa mi nė-

tą tur tą pirk ti nu ro dy to mis są ly go mis. Mes, Vai da Šal nie nė ir Žil-

vi nas Gra baus kas, pra šo me per vie ną mė ne sį nuo šios in for ma-

ci jos pas kel bi mo die nos pa reikš ti Vil niaus ra jo no 1-ajam no ta rų 

biu rui, esan čiam ad re su Ver kių g. 1, Vil niu je sa vo no rą ar ba at si-

sa ky mą pirk ti aukš čiau nu ro dy tą tur tą. Jei gu Jūs nu ro dy tu lai ku 

neiš reik ši te sa vo no ro ar at si sa ky mo, aukš čiau nu ro dy tas tur tas 

bus par duo tas tre čia jam as me niui.

2021 10 05 10 val. Kau no m. 24-aja me no ta ro biu re, (ad re sas Vy-

tau to pr. 87-1, tel. 8 37 20 99 93) bus skel bia mas Al do nos Tei be-

rie nės (gim. 1933 02 18) tes ta men tas.

AUK CIO NAI

Va rė nos tech no lo gi jos ir vers lo mo kyk la vie šo auk cio no bū du par-

duo da il ga lai kį ma te ria lų jį tur tą. Ap ži ūros da ta 2021 m. spa lio 12 

–15 die no mis nuo 9.00 iki 11.00 val. Auk cio nas vyks 2021 m spa-

lio 20 d. 10.00 val., J. Ba sa na vi čiaus g. 1 Va rė na. Dau giau in for-

ma ci jos in ter ne to sve tai nė je https://tvm.va re na.lm.lt skil ty je „Nau-

jie nos“.

VĮ Vals ty bi nių miš kų urė di jos Tel šių re gio ni nis pa da li nys skel bia 

ma te ria lio jo tur to vie šą pre kių auk cio ną. Vi sa in for ma ci ja in ter ne-

to sve tai nė je www.viv mu.lt

Lik vi duo ja ma Al vy do Sau dar go I.Į. (įmo nės ko das 302661327, ad re sas: Da riaus ir Gi rė no 40-18, 

Plun gė). 

S K E L B I M A S APIE SIŪ LY MĄ PRI PA ŽIN TI STA TI NIUS, KU RIE NE TU RI SA VI NIN KŲ (AR KU-

RIŲ SA VI NIN KAI NE ŽI NO MI), BE ŠEI MI NIN KIAIS. Šiau lių mies to sa vi val dy bės ad mi nist ra ci ja kreip-

sis į teis mą dėl sta ti nio, ku ris ne tu ri sa vi nin kų (ar ku rio sa vi nin kai ne ži no mi), pri pa ži ni mo be šei mi-

nin kiu ir jo per da vi mo vals ty bės ar sa vi val dy bės nuo sa vy bėn: 1. Ka mi nas, ki tos pas kir ties, sta ti nio 

ad re sas Vil niaus g. 72, Šiau liai As me nis, tu rin čius tur ti nių tei sių į šį sta ti nį pra šo me iki 2022 m. ko-

vo 14 d. kreip tis į Šiau lių mies to sa vi val dy bės ad mi nist ra ci jos Sta ty bos ir re no va ci jos sky rių, ad re-

su Va sa rio 16-osios g. 62, Šiau liai, Sa vi val dy bės prii ma mo jo 8 lan ge lis, tel. 8 41 38 64 50 ir pa teik-

ti do ku men tus, liu di jan čius nuo sa vy bės ar ki tas tur ti nes tei ses į šia me skel bi me nu ro dy tą sta ti nį.

Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos informuoja, kad 2021-10-11, 13 val., Nekil-
nojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos (V) nuotoliniame posėdyje bus svarstomi nekilnojamo-
jo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektai dėl apskaitos dokumentų patikslinimo arba dėl 
apskaitos dokumentų patikslinimo šiems objektams: Antupių kaimo senųjų kapinių (45324), Antupių 
k., Viešvilės sen. ir Lietuvos partizanų kautynių, žūties vietos ir kapo (45358), Eržvilko mstl., Eržvilko 
sen., Jurbarko r. sav.; Navininkų kaimo senųjų kapinių (45325), Navininkų k. ir Senųjų Alksnėnų kaimo 
senųjų kapinių (45349), Senųjų Alksnėnų k., Kalvarijos sav.; Kunigo, Lietuvos Helsinkio grupės nario 
Bronislovo Laurinavičiaus kapo (2062), Švenčionėlių m., Švenčionių r. sav.;  Vainekonių kaimo senųjų 
kapinių (20514), Vainekonių k., Pasvalio r. sav.; Nacistinės Vokietijos stovyklos Buchenvaldo filialo Ofla-
ger 53 Sovietų Sąjungos karo belaisvių palaidojimo vietos (16528), Anužių k., Pagėgių sav.; Geografo, 
visuomenės veikėjo, profesoriaus Kazio Pakšto gimtosios sodybos vietos (125390), Alinaukos vs. ir Ant-
kapinio paminklo (15399), Vyžuonų mstl., Utenos r. sav.; Lietuvos partizanų kautynių, žūties vietos ir 
kapo (45057), Kvecių k., Kretingos sen., Kretingos r. sav.;  Lietuvos partizano Vytauto Jurkevičiaus-Plauko 
kautynių ir žūties vietos (45030), Naravų k., Prienų sen., Prienų r. sav.; Lietuvos partizano Antano Urnižio 
kapo (45143) ir Lietuvos partizanų Antano ir Vytauto Čižauskų kapo (45141), Jurgelionių k., Taujėnų 
sen., Ukmergės r. sav.; Lietuvos partizanų kapo (45059), Žiūrų k., Marcinkonių sen., Varėnos r. sav.;  Li-
etuvos partizanų kautynių, žūties vietos ir kapo (43765), Ažagų k., Panevėžio sen. ir  Lietuvos partizanų 
užkasimo vietos ir kapų (44925), Pušynėlio g., Dembavos k., Velžio sen., Panevėžio r. sav.;  Tauro apy-
gardos Geležinio Vilko rinktinės vado Juozo Stravinsko-Kardo, Žiedo ir kitų rinktinės štabo partizanų 
kautynių ir žūties vietos (44822), Blindžiakupsčio k., Veiverių sen., Prienų r. sav.; Skuodo senųjų kapinių, 
Lietuvos partizanų užkasimo vietos ir kapų komplekso (44801), Skuodo m., Skuodo sen., Skuodo r. sav. 
Su parengtais dokumentų projektais galima susipažinti: https://dangulys.kpd.lt/public/fc8bfb8bbf37

(Užs. 21AV33-199)

Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos informuoja, kad 2021 m. spalio 5 d. 9 
val. numatomas nuotolinis Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos pirmosios 
nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos posėdis, kuriame bus svarstomi Drobiškių dvaro 
sodybos fragmentų (u. k. 117), esančių Jonavos rajono sav., Žeimių sen., Drobiškių k., Jachtklubo 
„Neptūnas“ pastato (u. k. 21216), esančio Klaipėdos m. sav., Klaipėdos m., Priešpilio g. 2, Kartenos 
Švč. Mergelės Marijos ėmimo į dangų bažnyčios statinių komplekso (u. k. 1458), Kretingos rajono 
sav., Kartenos sen., Kartenos mstl., Kretingos g. 4, Tilmansų metalo fabriko darbininkų klubo pastato 
fasado (44580), esančio Kauno rajono sav., Kauno m., Kaunakiemio g. 9, Raktuvės vėjo-motorinio 
malūno (u. k. 12223), esančio Joniškio rajono sav., Žagarės m., Raktuvės g. 26, nekilnojamojo kultūros 
paveldo vertinimo tarybos aktų projektai.
Su projektais galima susipažinti https://dangulys.kpd.lt/public/ed809af2d415 

(Užs. 21AV33-203)

 VĮ Lietuvos automobilių kelių direkcija, į. k. 188710638, 
skelbia turto pardavimo viešąjį prekių aukcioną, kuria-
me bus parduodamas pripažintas nereikalingu valsty-
bės funkcijoms vykdyti ir netinkamu (negalimu) nau-

doti turtas. Aukcionas vyks 2021 m. spalio 7 d. 10.00 val. nuotoliniu būdu Microsoft Teams 
platformoje. Išsami informacija apie aukcioną – interneto svetainėje https://lakd.lrv.lt/lt/
administracine-informacija/aukcionas. 
Dėl aukciono kreiptis į Turto skyriaus projekto vadovą Mindaugą Svetiką tel. +370 682 
95628 arba el. paštu mindaugas.svetikas@lakd.lt. (Užs. 21K975-5)
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VšĮ Drus ki nin kų tu riz mo ir vers-

lo in for ma ci jos cent ras skel bia 

ne nau do ja mo tur to vie šą auk-

cio ną, ku ria me bus par duo da-

ma trans por to prie mo nė Chrys-

ler Voya ger 2007 m. Auk cio nas 

vyks 2021 m. spa lio 7 d. 10.00 

val. Gar di no g.3 Drus ki nin kai. 

Da ly vių re gist ra ci ja iki spa lio 6 

d. 17.00 val., tel. +370 620 13 

132 ar ba el.p. cent ras@drus ki-

nin kai.lt At sa kin gas as muo vyr. 

va dy bi nin kas ūkiui Po vi las Go-

rel čen kas. Ap ži ūros vie ta: Gar-

di no g. 3, Drus ki nin kai nuo spa-

lio 4 d. iki spa lio 6 d. 17.00 val. 

Auk cio no re gist ra ci jos mo kes-

tis -100 eurų. Auk cio no lai mė-

to jas už auk cio ne par duo tą tur-

tą at sis kai to per ves da mas auk-

cio ne pat vir tin tą par da vi mo su-

mą į VšĮ Drus ki nin kų tu riz mo ir 

vers lo in for ma ci jos cent ro sąs-

kai tą LT21 7300 0100 0222 5440 

ne vė liau kaip per 5 (pen kias) 

dar bo die nas, įs kai tant auk cio-

no vyk dy mo die ną.

157



KON KUR SAI

2022 M. NE KO MU NA LI NIA ME IR S5 AT LIE KŲ SRAU TE SU SI DA RIU SIŲ PA KUO ČIŲ AT LIE KŲ 

SUT VAR KY MO KON KUR SAS. VšĮ „Pa kuo čių tvar ky mo or ga ni za ci ja“ (to liau –Or ga ni za ci ja), tu rin-

ti vi sų pa kuo čių at lie kų rū šių tvar ky mo or ga ni za vi mo li cen ci ją, vyk do kon kur są, skir tą pas lau gų tie-

kė jams, tvar kan tiems 2022 m. Ne ko mu na li nia me ir S5 at lie kų srau te su si da riu sias pa kuo čių at lie-

kas ir iš ra šan tiems Or ga ni za ci jai pa kuo čių at lie kų sut var ky mą įro dan čius do ku men tus pa rink ti. 

Tvar ko mos pa kuo čių at lie kų rū šys: 1. Stik li nės pa kuo tės at lie kos (ko das 15 01 07); 2. Po pie riaus 

ir kar to no pa kuo tės at lie kos (ko das 15 01 01); 3. PET pa kuo tės at lie kos (ko das 15 01 02 01); 4. Ki-

tos plas ti ki nės pa kuo tės (ko das 15 01 02 02); 5. Me di nės pa kuo tės (ko das 15 01 03); 6. Me ta li nės 

pa kuo tės (ko das 15 01 04); 7. Kom bi nuo to sios pa kuo tės (ko das 15 01 05); 8. Ki ta pa kuo tė (pa kuo-

tės iš teks ti lės) (ko das 15 01 09). Or ga ni za ci ja kvie čia at lie kų tvar ky to jus teik ti pa si ūly mus. Pa si-

ūly mus ga li ma teik ti vi soms ar ba tik kon kur so da ly vio pa si rink toms pa kuo čių at lie kų rū šims. Vi sos 

nu ro dy tos pa kuo čių at lie kų rū šių po zi ci jos ver ti na mos ats ki rai. Pa si ūly mai tu ri bū ti tei kia mi kon kur-

so są ly gų nus ta ty ta tvar ka. Pa si ūly mų tei ki mo ter mi nas 2021 m. spa lio 12 d. 10.00 val. Dėl kon kur-

so są ly gų ma lo niai pra šo me kreip tis elekt ro ni nio paš to ad re su in fo@pto.lt.

SKELBIAMAS VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS DALININKO TEISIŲ PARDAVIMO VIEŠASIS AUKCIONAS
Trakų rajono savivaldybės administracija skelbia nuosavybės teise priklausančių viešosios 

įstaigos dalininkų teisių viešąjį aukcioną.
Parduodamos Trakų rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančios dalininko teisės viešojoje 

įstaigoje „FUTBOLO KLUBAS RITERIAI”,  kodas 300096142, buveinė Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Saltoniškių 
g. 34 A,  veiklos tikslai – sporto klubas,  iš viso viešoji įstaiga turi tris dalininkus:  vieno dalininko dalis yra 
1 158,48 eurų ir 4 balsai, antrojo dalininko dalis yra 289,62 eurų  ir vienas balsas, trečiasis dalininkas – 
Trakų rajono savivaldybė. Trakų rajono savivaldybės   dalis yra 579,24 eurai  ir du balsai. 

Susipažinti su viešosios įstaigos veiklos ataskaita ir visuotinio dalininkų susirinkimo patvirtintu 
paskutinių metinių finansinių ataskaitų rinkiniu  galima Trakų rajono savivaldybėje 318 kab., Vytauto 
g. 33, Trakuose. Papildoma informacija teikiama el. p. irena.zaleckaite@trakai.lt.

Parduodamų Trakų rajono savivaldybei priklausančių dalininko teisių pradinė kaina  – 579,24 Eur.  Ga-
rantinis įnašas 500 Eur. Nurodytą sumą prašome pervesti į sąskaitą Nr.  LT 71 4010 0427 0003 0188 
Luminor.

Nelaimėjusiems aukciono dalyviams įnašas bus grąžintas.
Aukcioną vykdys bei dalininkų teisių pirkimo-pardavimo sutartį pasirašys Trakų rajono savivaldybės 

administracija.
Minimalus kainos didinimo intervalas – 60,00 Eur
Aukciono dalyvių registravimas, išduodant aukciono dalyvio bilietą,  vyks 2021 m. spalio 11 d. nuo 

9.00 iki 9.45 val. Trakų rajono savivaldybės administracijos pastate, 201 kab. (2 aukštas),Vytauto g. 
33, Trakuose. Registruodamasis aukciono dalyviu, fizinis asmuo nurodo vardą, pavardę, dokumento, 
patvirtinančio asmens tapatybę, pavadinimą ir numerį, o juridinis asmuo, organizacija, jų filialai ir 
atstovybės – pavadinimą, kodą, buveinę ir vadovo ar įgalioto atstovauti asmens vardą ir pavardę.

 Aukcionas įvyks 2021 m. spalio 11 d. 10.00 val. Trakų rajono savivaldybės administracijos 
pastate, 201 kab. (2 aukštas), Vytauto g. 33, Trakuose. 

 Kontaktinis asmuo Statybos, ūkio plėtros ir turto valdymo skyriaus specialistė Irena Zaleckaitė, 
Trakų rajono savivaldybės administracija, 318 kab., Vytauto g. 33, Trakai,  tel. (8 528) 58 308.

Dalininko teisių pirkimo-pardavimo sutartį sudarys Trakų rajono savivaldybės administracija.
Žiūrovų teisėmis stebėti aukcioną nebus galimybių dėl Lietuvoje esančios COVID-19 pandemijos.

Statybos, ūkio plėtros ir turto valdymo skyriaus informacija(Užs. 21AVI1-342)

AB „Ke lių prie ži ūra“ skel bia nu si dė vė ju sio ne rei ka lin go ir ne tin ka mo (ne ga li mo) nau do ti  
ma te ria lio jo tur to iš par da vi mo vie šą jį auk cio ną. 

Par duo da mas tur tas bus par da vi nė ja mas in for ma ci nių tech no lo gi jų prie mo nė mis in ter-
ne to  sve tai nė je www.evar zy ti nes.lt nuo 2021 m. spa lio 14 d.

Ne par duo to tur to pa kar to ti nis auk cio nas vyks tuo pa čiu ad re su 2021 m. spa lio 28 d.  
Par duo da mo tur to są ra šai, pra di nės par da vi mo kai nos bei auk cio no są ly gos pa teik tos 

AB  „Ke lių prie ži ūra“ in ter ne to sve tai nė je  
http://www.ke liup rie ziu ra.lt/nau jie nos/par duo da mas ma te ria lus tur tas. (Užs. 21AVI1-602)
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ámonei ar organizacijai. Tiesiog yra
privatus asmuo, kuris ásigijo pastatà
su dar dviem partneriais, draugais,
gyvenanèiais JAV. Vienas jø  yra
Amerikos lietuvis, o kitas – ameri-
kietis, kuris, jo tikinimu, turi daug pi-
nigø ir sutiktø investuoti. Kalbintas
verslininkas planuoja ákurti vieðàjà
ástaigà, kurios akcininkais visi trys
partneriai ir bûtø. Kiek lëðø planuo-
ja investuoti á pastatà, neávardijo, pri-
mindamas, kad pastatas jam dar ne-
priklauso, nes antradiená, kuomet já
kalbinome, Turto bankas su juo dar
nebuvo pasiraðæs sutarties. Atvykti
pirmadiená á susirinkimà negalëjo,
nes Vilniuje konsultavosi su teisinin-
kais, kaip reiktø elgtis, jei Turto ban-
kas su juo nepasiraðys sutarties. Pa-
sak paðnekovo, pirkdami jie neþino-
jo, kuris tai aukcionas – jø sprendi-
mui ásigyti pastatà neturëjo átakos in-
formacija apie ministerijos planus,
nes ðios informacijos, tikino jis, ne-
turëjo. Þada ákurti seneliø namus –
ádarbinti apie 50 darbuotojø ir ákur-
dinti apie 200 seneliø. Tokios veik-
los ðis verslininkas imasi pirmà kar-
tà – tai bûtø pirmas ágyvendintas jo
projektas.

Pasiteiravus, jei ministerija jam,
kaip pastato ðeimininkui, pasiûlytø
priimti migrantus, atsakë, kad bûtø
kategoriðkai prieð, nes nuo tokio
sprendimo bûtø daugiau þalos nei

naudos. „Kategoriðkai ne, nes ásilei-
dus migrantus bûtø nuostoliai“, – ti-
kino jis, pakartojæs, kad tokio siûly-
mo atsisakytø. Paklaustas, ar nejau-
èiantis atsakomybës prieð miestelio
gyventojus, kurie sudëjo viltis á paþa-
dus, atsisakydami valstybës garanti-
jø ir investicijø – kaip bus, jei tø þa-
dëtø seneliø namø jis neárengs.  „Kai
tik gausime nuosavybæ, jau nuo kitos
savaitës kieme bus darbininkas ir pra-
sidës patalpø valymas, tvarkymas ir
panaðûs darbai“, – þadëjo verslinin-
kas, pridûræs, kad jei seneliai neási-
kels vasarà, tuomet tai pavyks pada-
ryti rudená. Vyras, papraðytas átikin-
ti skeptikus, kurie mano, kad ðis  se-
neliø namø neplanuoja statyti, kad
bus dar vienas apleistas nykstantis
pastatas rajone, paðnekovas atsakë
nesiruoðiantis átikinëti. „Tegul sako
savo, o mes – savo. Mûsø tikslas –
seneliø namai“, – sakë jis, pridûræs,
kad bendruomenei savo planø nepri-
statæs ir nenorëjo pristatinëti. Jei ne
Vyriausybës planai ákurdinti tame
pastate migrantus, apie savo verslo
planus nebûtø vieðai paskelbæ – bû-
tø tyliai ramiai savo tikslø siekæ. Ðis
verslininkas bûtø treèiasis, kuris þa-
da Vieðvilës tame paèiame pastate
ákurdinti senelius. Priminsime, kad
árengti Vieðvilëje seneliø namus jau
anksèiau planavo bent du investuo-
tojai, bet tai ir liko tik planais. Mies-
telis seneliø globos namø laukia jau

keletà metø.

Globos versle dirbanèiø
nuomonë: labiau utopija

„Mûsø laikas“ pasidomëjo, kà apie
tokius verslininkø planus Vieðvilëje
mano didelæ patirtá seneliø globos na-
mø sferoje turintys paðnekovai. Ðie
sveikina tokià verslo iniciatyvà, bet
planus vertina atsargiai, patá sumany-
mà vadindami labiau utopiniu. Iðgir-
dus apie verslo planà buvusiuose
Vieðvilës vaikø globos namuose, pa-
ðnekovø þodþiais, jiems uþkliuvo keli
momentai.  Pirmiausiai, bus iððûkis
ne tik susirasti darbuotojus, bet ir
paèius senelius – ne tik maþai norin-
èiø dirbti, bet ir tie patys ne visi tin-
ka, nes keliami reikalavimai. Suras-
ti senelius – didelis  iððûkis, su ku-
riuo susiduria bene visos panaðios
privaèios ástaigos. Kalbintiems spe-
cialistams kliûna ir darbuotojø skai-
èiai – 50 darbuotojø 200-ams sene-
liø yra per maþai, kadangi pagal vi-
sus globos namams keliamus reika-
lavimus realus darbuotojø skaièius
bûtø 80-100 darbuotojø. Tiek reikë-
tø bent minimaliai, kad paslaugos
bûtø kokybiðkos. Jei darbuotojø
skaièiai bus maþesni, kelia abejoniø
paslaugø kokybë. Reikës dideliø,
milijoniniø investicijø pastatui tvar-
kyti, árengiant pagal specifinius rei-
kalavimus – turi bûti liftas, valgykla
ir pan. Be to, brangsta ne tik apdai-

los darbai, áranga, bet ir darbuotojø
iðlaikymas ir pan. Visa tai susuma-
vus, ðis verslas naujokams neatrodo
toks patrauklus. Rajono meras yra
iðsakæs, kad savivaldybës globos na-
muose vietø seneliams uþtenka.

Ministro patarëjas: sprendi-
mà gerbiame

„Mûsø laikas“ pasidomëjo, kokia
Socialinës apsaugos ir darbo ministe-
rijos pozicija po to, kai buvo infor-
muota apie Vieðvilës bendruomenës
sprendimà nepriimti migrantø. Pasak
ministrës patarëjo Tomo Kavaliaus-
ko, Lietuva, kaip valstybë, patiria hib-
ridinæ Baltarusijos atakà. „Jos autori-
tarinis vadovas „kerðija“ ES uþ pritai-
kytas sankcijas ir apgaule nukreipia,
o kartais ir paveþa visus atvykstanèius
migrantus prie Lietuvos, Latvijos ir
Lenkijos sienos. Lietuva iki ðiol nebu-
vo patyrusi tokio iðpuolio, o suvilio-
tais melu ir jau atkeliavusiais þmonë-
mis mûsø ðalis privalo pasirûpinti.
Dþiaugiamës tomis ðalies savivaldybë-
mis ir jø vadovais, bendruomenëmis
ir pavieniais þmonëmis, kurie supra-
tingai reaguoja á valstybæ uþklupusius
rûpesèius: talkina siûlydami migran-
tams tinkamas gyventi vietas, parûpi-
na migrantams rûbø, maisto ar kitø
bûtinø dalykø. Nuoðirdþiai didþiuo-
jamës tais Lietuvos þmonëmis, kurie
solidariai susitelkë nelengvu laiku ir
padeda kartu ieðkoti, kartais, ir ne-

--- atkelta ið 3 psl. --- lengvø sprendimø“, – „Mûsø laikui“
komentavo T. Kavaliauskas, pridur-
damas, kad kalbamasi su visø savival-
dybiø atstovais, bendruomenëmis ir
kitais aktyviais þmonëmis. „Teikiame
visapusæ informacijà, stengiamës ben-
dradarbiauti ir atsakome á visus iðky-
lanèius klausimus. Tà darysime ir to-
liau, bet gerbiame ir tø savivaldybiø
þmoniø nuostatas ar ásitikinimus, ku-
rios neleidþia pasirûpinti apgautais ir
suviliotais þmonëmis“, – sakë patarë-
jas, leisdamas suprasti, kad ministeri-
ja neieðko kontaktø su Vieðvilës pa-
stato pirkëju, bandant su juo tartis dël
migrantø apgyvendinimo. T. Kava-
liausko þodþiais, pastato savininkas –
Turto bankas. „Ðiuo konkreèiu atveju
turbût turëtø bendrauti pastato savi-
ninkas ir pirkëjas. Ðiame procese
SADM nedalyvauja“, – pabrëþë jis.

Mero apsisprendimas baigti disku-
sijas migrantø klausimø átikino ne vi-
sus vieðvilieèius. Rajono merui pa-
skelbus apie sprendimà nepriimti á
Vieðvilæ migrantø, dauguma dþiau-
gësi ir dëkojo, bet buvo ir tokiø, ku-
rie netikëjo, kad taip gali baigtis ir ra-
gino vieðvilieèius iðlikti budriems.

Socialiniuose tinkluose paþiro dar
daugiau ávairiausiø komentarø – pa-
vyzdþiui, tokiø, kad vieðvilieèiai pa-
tys pamirðo esantys savotiðki mig-
rantai, kad èia vokieèiø gyventa, ir
kad vietiniø, ko gero, kaip ir nelikæ.

Migrantai ar seneliai? Vieðvilë pasirinko

Jurbarko rajono savivaldybës ad-
ministracija, Dariaus ir Girëno g.
96, Jurbarkas, kodas 188713933,
skelbia nuomos konkursà iðnuo-
moti 2 sandëlius Statybininkø g.
4A, Jurbarko m.:

1. pastatà – sandëlá, unikalus Nr.
9497-0002-1234, bendras plotas –
905,04 kv. m;

2. pastatà – sandëlá, unikalus Nr.
9497-0002-1245, bendras plotas –
929,00 kv. m.

Pradinë nuomos kaina – 0,36
Eur uþ 1 kv. m per mënesá, 660,25
Eur uþ abu pastatus per mën., pra-
dinis ánaðas – 1 980,75 Eur. Nuo-
mos terminas – iki 2026 m. rug-
pjûèio 1 d.

Nuomininkas moka nuompini-
gius kas mënesá arba kas ketvirtá,
prieð prasidedant mënesiui arba
ketvirèiui, bet ne vëliau kaip iki ei-
namojo mënesio arba pirmojo ket-
virèio mënesio 10 dienos.

Nuomininkas, nustatytu laiku
nesumokëjæs nuompinigiø, moka

Jurbarko rajono savivaldybës administracija
skelbia nuomos konkursà

Jurbarko rajono savivaldybës administracija, Jurbarko rajono ûkininkø sàjunga ir Lietuvos þemës ûkio
konsultavimo tarnybos Jurbarko biuras kvieèia visus rajono þemdirbius á konkurso „Metø ûkis 2021“ ir
kaimo þmoniø pagerbimo ðventæ Erþvilko kultûros centre (Tauragës g. 1A, Erþvilkas) spalio 2 d., 11.00
val. Renginyje tradiciðkai bus pagerbti ir apdovanoti pavyzdingiausi ir darbðèiausi rajono ûkiø savininkai.
Po apdovanojimø vyks koncertas.

Jurbarko rajono savivaldybës administracija
Jurbarko rajono ûkininkø sàjunga;  VðÁ LÞÛKT Jurbarko biuras

Kvieèiame á konkurso „Metø ûkis 2021“
ir kaimo þmoniø pagerbimo ðventæ

Paraiðkos ir privalomi dokumen-
tai pateikiami uþklijuotame voke
ant kurio turi bûti uþraðyta:

konkurso dalyvio pavadinimas ir
adresas, turto pavadinimas, adresas
ir nuoroda „Turto nuomos konkur-
sui.“ Kartu su voku pateikiami do-
kumentai, patvirtinantys, kad pra-
dinis ánaðas sumokëtas.

Paraiðkos formà ir nuomos su-
tarties projektà galima gauti Jur-
barke, Dariaus ir Girëno g. 96, 309
kab., tel. (8 447) 70 173, faksas 70
171 arba el. paðtu aldona.peckai-
tiene@jurbarkas.lt.

Darbuotoja, atsakinga uþ konkur-
so vykdymà: Aldona Peèkaitienë,
Jurbarko rajono savivaldybës ad-
ministracijos Infrastruktûros ir tur-
to skyriaus vyriausioji specialistë.

Vokai su konkurso dokumentais
atplëðiami 2021 m. rugsëjo 23 d.,
10.00 val. 201 kab., Dariaus ir Gi-
rëno g. 96, Jurbarke.

_____________

delspinigius – 0,05 procento nuo
nesumokëtos nuompinigiø sumos,
nustatytos uþ kiekvienà pavëluotà
dienà.

Paraiðkas dalyvauti nuomos kon-
kurse ir privalomus dokumentus
pateikti iki 2021 m. rugsëjo 23 d.
10.00 val. Jurbarko rajono savival-
dybës administracijai, Dariaus ir
Girëno g 96, Jurbarkas.

Pradinis ánaðas, lygus 3 mënesiø
pradiniam nuompinigiø dydþiui,
turi bûti sumokëtas á Jurbarko ra-
jono savivaldybës administracijos
sàskaità Nr.
LT814010044300080219 Lumi-
nor Bank AS.

Turto apþiûra 2021 m. rugsëjo
22 d. nuo 10.00 val. iki 16.00 val.
Dël apþiûros kreiptis á Jurbarko
rajono savivaldybës administracijos
Infrastruktûros ir turto skyriaus vy-
riausiàjà specialistæ Aldonà Peè-
kaitienæ, tel. (8 447) 70 173, el. pa-
ðtas aldona.peckaitiene@jurbar-
kas.lt.

Planuojamos ûkinës veiklos (PÛV) organizatorius:  UAB
„Vëjo jëgainiø projektai“, Raudondvario pl. 288C, Kaunas, 47164,
tel. +370 601 31233, el. p. ramunas@jegaines.lt.

 Ataskaitos rengëjas: UAB „Ekostruktûra“, Raudondvario pl.
288a-9, Kaunas LT-47164, tel. +370 607 23980, el. p. info@ekost-
ruktura.lt. Biuro adresas: Studentø g. 67-410, 51392 Kaunas.

PÛV pavadinimas, vieta (adresas): Vienos vëjo elektrinës áren-
gimas þemës sklype unikalus Nr. 9470-0002-0160, adresu Jur-
barko r. sav., Skirsnemuniðkiø I k., Skirsnemunës sen.

PÛV apraðymas: Poveikio visuomenës sveikatai vertinimas at-
liekamas siekiant nustatyti sanitarinæ apsaugos zonà (SAZ) pla-
nuojamai ûkinei veiklai – vienai vëjo elektrinei.

Ataskaita vieðai eksponuojama PVSV dokumentø rengëjo in-
ternetiniame puslapyje www.ekostruktura.lt, rubrikoje „Visuome-
nës informavimas“ http://www.ekostruktura.lt/visuomenes-informa-
vimas/  nuo 2021 m. rugsëjo 21 d. iki spalio 5 d.

Pasiûlymus Ataskaitos klausimais raðtu, elektroniniu paðtu in-
fo@ekostruktura.lt galima teikti ataskaitos rengëjui UAB „Ekost-
ruktûra“ biuro adresu Studentø g. 67-410, 51392 Kaunas iki vie-
ðo supaþindinimo.

Vieðas supaþindinimas vyks: 2021 m. spalio 5 d. 17:00 val.
internetinës vaizdo transliacijos bûdu panaudojus ðià nuorodà:
https://cutt.ly/eW0qCwq arba paspaudus susirinkimo nuorodà,
nurodytà www.ekostruktura.lt puslapyje.

Sprendimà dël PÛV galimybiø priims Nacionalinio visuome-
nës sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Taura-
gës departamentas, Prezidento g. 38, Tauragë, tel. 8 446 61167,
el. p. taurage@nvsc.lt.

(internetinës vaizdo transliacijos bûdu)

Informacija apie parengtà
poveikio visuomenës

sveikatai vertinimo ataskaità
ir vieðà susirinkimà
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    +370 607 23980  info@ekostruktura.lt

Informacija apie parengtą vienos vėjo
elektrinės įrengimo žemės sklype

unikalus Nr. 9470-0002-0160, adresu
Jurbarko r. sav., Skirsnemuniškių I k.,

Skirsnemunės sen. poveikio visuomenės
sveikatai vertinimo ataskaitą ir viešą

susirinkimą (internetinės vaizdo
transliacijos būdu)

Paskelbta: rugsėjo 15, 2021

Planuojamos ūkinės veiklos (PŪV) organizatorius:  UAB „Vėjo jėgainių projektai“, Raudondvario pl.
288C, Kaunas, 47164, tel. +370 601 31233, el. p. ramunas@jegaines.lt.

 Ataskaitos rengėjas: UAB „Ekostruktūra“, Raudondvario pl. 288a-9, Kaunas LT-47164, tel. +370 607
23980, el. p. info@ekostruktura.lt. Biuro adresas: Studentų g. 67-410, 51392 Kaunas.

PŪV pavadinimas, vieta (adresas): Vienos vėjo elektrinės įrengimas žemės sklype unikalus Nr. 9470-
0002-0160, adresu Jurbarko r. sav., Skirsnemuniškių I k., Skirsnemunės sen.

PŪV aprašymas: Poveikio visuomenės sveikatai vertinimas atliekamas siekiant nustatyti sanitarinę
apsaugos zoną (SAZ) planuojamai ūkinei veiklai – vienai vėjo elektrinei.
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https://www.ekostruktura.lt/visuomenes-informavimas/informacija-apie-parengta-vienos-vejo-elektrines-irengimo-zemes-sklype-unikalus-nr-9470-… 2/2

Ataskaita viešai eksponuojama PVSV dokumentų rengėjo internetiniame puslapyje www.ekostruktura.lt,
rubrikoje „Visuomenės informavimas“ https://www.ekostruktura.lt/visuomenes-informavimas/  nuo 2021
m. rugsėjo 21 d. iki spalio 5 d.

Pasiūlymus Ataskaitos klausimais raštu, elektroniniu paštu info@ekostruktura.lt galima teikti ataskaitos
rengėjui UAB „Ekostruktūra“ biuro adresu Studentų g. 67-410, 51392 Kaunas iki viešo supažindinimo.

Viešas supažindinimas vyks: 2021 m. spalio 5 d. 17:00 val. internetinės vaizdo transliacijos būdu
panaudojus šią nuorodą:  https://cutt.ly/eW0qCwq arba paspaudus susirinkimo nuorodą, nurodytą
www.ekostruktura.lt puslapyje.  Prisijungti prie susirinkimo spausti čia.

Sprendimą dėl PŪV galimybių priims Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos
ministerijos Tauragės departamentas, Prezidento g. 38, Tauragė, tel. 8 446 61167, el. p. taurage@nvsc.lt.

Susipažinti su ataskaita: Ataskaita1VE, Priedai

  

  

   

KITA KVAPŲ, ORO TARŠOS MODELIAVIMAS

POVEIKIO APLINKAI VERTINIMAS (PAV), TRIUKŠMO MODELIAVIMAS IR SAZ NUSTATYMAS KONTAKTAI

VISUOMENĖS INFORMAVIMAS ATLIKTI PROJEKTAI LICENCIJA PRIVATUMO POLITIKA
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ekoStruktura lt <ekostruktura.lt@gmail.com>

Informuojame apie 1 VE įrengimo sklype unikalus Nr. 9470-0002-0160, Jurbarko r.
sav., Skirsnemuniškių I k., Skirsnemunės sen. PVSV ataskaitą 
1 žinutė

EKOstruktura <info@ekostruktura.lt> 2021 m. rugsėjo 20 d. 09:57
Kam: NVSC Tauragės departamentas <taurage@nvsc.lt>

Laba diena, 

Informuojame apie parengtą poveikio visuomenės sveikatai vertinimo (PVSV) ataskaitą. 
  
Pavadinimas: Vienos vėjo elektrinės įrengimas žemės sklype unikalus Nr. 9470-0002-0160, adresu Jurbarko r. sav.,
Skirsnemuniškių I k., Skirsnemunės sen. 

Organizatorius: UAB „Vėjo jėgainių projektai“, Raudondvario pl. 288C, Kaunas, 47164, tel. +370 601 31233, el. p.
ramunas@jegaines.lt. 

Ataskaitos rengėjas: UAB „Ekostruktūra“, Raudondvario pl. 288a-9, Kaunas LT-47164, tel. +370 607 23980, el.
p. info@ekostruktura.lt.  

Visuomenės informavimo laikotarpis nuo 2021 m. rugsėjo 21 d. iki spalio 5 d. 

Informacija apie skelbimą, nuoroda į susirinkimą, PVSV ataskaita skelbiama PVSV rengėjo internetiniame
puslapyje: https://www.ekostruktura.lt/visuomenes-informavimas/ 

Ataskaita patalpinta po skelbimu: https://www.ekostruktura.lt/visuomenes-informavimas/informacija-apie-parengta-
vienos-vejo-elektrines-irengimo-zemes-sklype-unikalus-nr-9470-0002-0160-adresu-jurbarko-r-sav-skirsnemuniskiu-i-
k-skirsnemunes-sen-poveikio-visuomenes-sveikatai-verti/

Prisegame visuomenės informavimo skelbimą (1 lapas).

Pagarbiai, 
Ona Samuchovienė

Direktorė, UAB "Ekostruktūra"
Tel. : +370 607 23980 
El. paštas: info@ekostruktura.lt 
Internetinis puslapis: www.ekostruktura.lt
Biuro adresas: Studentų g. 67-410, 51392 Kaunas
Registracijos adresas: Raudondvario pl. 288A-9, Kaunas

Visuomenės informavimo skelbimas_1VE.doc 
40K
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Vienos vėjo elektrinės įrengimas žemės sklype
unikalus Nr. 9470-0002-0160,

adresu Jurbarko r. sav., Skirsnemuniškių I k., Skirsnemunės sen.

POVEIKIO  VISUOMENĖS  SVEIKATAI  VERTINIMAS
SANITARINĖS  APSAUGOS  ZONOS  NUSTATYMAS

2021-10-05

Pranešėja: UAB „Ekostruktūra“ direktorė Ona Samuchovienė

Dalyvauja: UAB „Ekostruktūra aplinkosaugos vadovas Darius Pratašius

Dalyvauja užsakovas: UAB „Vėjo jėgainių projektai“, direktorius Ramūnas Dumčaitis

PVSV dokumentų rengėjas: UAB „Ekostruktūra“. Juridinio asmens licencija, leidžianti verstis poveikio
visuomenės sveikatai vertinimu: Nr.VSL-552.

Poveikio  visuomenės  sveikatai  vertinimas, SAZ  NUSTATYMAS

2

• Poveikio visuomenės sveikatai vertinimas (toliau – PVSV) atliekamas planuojamai ūkinei veiklai – vienai
120,2 m aukščio, 2 MW Enercon E66 tipo vėjo elektrinei (apribojant galią nakties metu iki 1 MW galios),
Jurbarko rajono savivaldybėje, Skirsnemunės seniūnijoje, Skirsnemuniškių I kaime (žemės sklype, kurio
unikalus Nr. 9470-0002-0160).

• Planuojamas bendras šios vėjo elektrinės (jėgainės) aukštis su sparnais 120,2 m (bokštas siektų 85 m, rotoriaus
dydis 70,4 m, sparnų ilgis 35,2 m).

• Pagal „Ekonominės veiklos rūšies klasifikatorių“ 2007 m. spalio 31 d. Nr. DĮ-226 veikla priskiriama D
sekcijai, 35 skyriui, 35.1 grupei „Elektros energijos gamyba, perdavimas ir paskirstymas“.

• Lietuvos Respublika vykdo savo įsipareigojimus vadovaujantis Vyriausybės nutarimu „Dėl nacionalinės
atsinaujinančių energijos išteklių plėtros strategijos patvirtinimo“ (patvirtinta 2010 m. birželio 21 d. Nr. 789).

• Lietuvai yra nustatytas teisiškai privalomas tikslas, dėl atsinaujinančių energijos išteklių dalies šalies
bendrame galutiniame energijos suvartojime.

1
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Poveikio  visuomenės  sveikatai  vertinimas, SAZ  NUSTATYMAS

3

Elektrinės lokacija:

• apie 11 km nuo Jurbarko
miesto,

• 8 km nuo Girdžių,

• 6,6 km nuo Rotulių,

• 6,3 km nuo Paulių,

• apie 5 km nuo Pilies I,

• apie 3,3 km nuo Švendriškių,

• 4 km nuo Skirsnemuniškių III,

• 3,4 km nuo Skirsnemunės.

Poveikio  visuomenės  sveikatai  vertinimas, SAZ  NUSTATYMAS

4

• PVSV ataskaitoje įvertinta: planuojama elektrinė ir 10 kilometrų spinduliu esamos ir patvirtintos foninės
vėjo elektrinės:

• 18 vnt. esamų vėjo elektrinių;

• ir 36 vnt. patvirtintų vėjo elektrinių (priimta atrankos išvada 2019-05-09 UAB
“REN energija” 14 vnt. vėjo elektrinių parkui prie Skirsnemunės; priimta atrankos išvada 2019-02-15 Nr.
(30.2)-A4E-134 UAB „Eko srautas“ 8 vnt. vėjo elektrinių parkui prie Jurbarko; patvirtinta sanitarinė
apsaugos zona 2020-10-02 Nr. (7-11 14.3.4 E)2-75485 UAB „Vėjo jėgainių projektai“ 2 vnt. vėjo
elektrinėms; patvirtinta sanitarinė apsaugos zona 2021-04-21 Nr. (7-11 14.3.4 Mr)2-64284 UAB „Vėjo
jėgainių projektai“ 1 vnt. vėjo elektrinės; 2021-08-17 Nr. (30.2)-A4E-95918 UAB „Energeta“ 11 vnt. vėjo
elektrinių parkui).
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Poveikio  visuomenės  sveikatai  vertinimas, SAZ  NUSTATYMAS

5

Veikla planuojama, vadovaujantis „Vėjo
elektrinių parko Jurbarko rajone Skirsnemunės
ir Rotulių kadastrinėse vietovėse specialiuoju
planu“, patenka į vėjo elektrinėms išskirtą „K
Zoną“, apimančią Bendžių, Rotulių II,
Paantvardžio, Antkalniškių, Ąžuolynės,
Skirsnemuniškių I, Girvalakių ir Naubariškių
kaimus.

Poveikio  visuomenės  sveikatai  vertinimas

6

Sklype, kuriame planuojama elektrinė jau yra įregistruota specialioji sąlyga (vėjo elektrinių SAZ): gamybinių
objektų sanitarinės apsaugos zonos (IV skyrius, pirmasis skirsnis), plotas apima visą sklypą.

Preliminariai planuojama statyba – 2022 m.; eksploatacijos pradžia – 2022-2023 m. Vėjo elektrinių eksploatacijos
laikas, prižiūrint jėgaines ir jas tvarkingai naudojant – neribojamas, bet ne mažiau kaip 25 m. Uždarymas nenumatomas.

Veiklos vieta reikšminga žemės ūkio ir ekonominiu aspektu, nes vystoma intensyvi žemdirbystė, yra įrengti bei
planuojami vėjo elektrinių parkai. Planuojama teritorija vėjo elektrinių plėtrai yra tinkama – ji numatyta Jurbarko rajono
specialiajame vėjo elektrinių plane.

Rekreaciniai, kultūros paveldo objektai susikoncentravę Nemuno pakrantėse, atokiau nuo PŪV, Nemuno upė nutolusi
toliau kaip 4 km.

Planuojamos elektrinės vieta nesiriboja su jautriomis aplinkos požiūriu teritorijomis, nepatenka į potvynių zonas,
karstinį regioną.

5
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Poveikio  visuomenės  sveikatai  vertinimas, SAZ  NUSTATYMAS

7

Vertinimas ir ataskaita parengti pagal Planuojamos ūkinės veiklos poveikio visuomenės sveikatai vertinimo metodinius
nurodymus, patvirtintus LR sveikatos apsaugos ministro 2004 m. liepos 1 d. įsakymu Nr. V-491 „Dėl planuojamos ūkinės
veiklos poveikio visuomenės sveikatai vertinimo metodinių nurodymų patvirtinimo“ (su vėliausiais pakeitimais).

Pagal nuo 2020-01-01 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo (2019 m. birželio 6 d. Nr. XIII-
2166) 2 priedą „GAMYBINIŲ OBJEKTŲ SANITARINĖS APSAUGOS ZONŲ DYDIS“ 48. Elektros gamyba, garo tiekimas
ir oro kondicionavimas: 48.4. vėjo elektrinės, kurių įrengtoji galia 2 MW ir didesnė, sanitarinės apsaugos zonos dydis
yra 440 m.

Atliekant planuojamos ūkinės veiklos poveikio visuomenės sveikatai vertinimą, yra nustatoma planuojamos ūkinės veiklos
sanitarinė apsaugos zona, jos pagrindimą pateikiant šioje poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaitoje.

• Vertinimai atlikti licencijuotomis programomis:

• triukšmo modeliavimas atliktas licencijuota „Cadna A“ programa (2017 m. licencija), nustatyti triukšmo lygiai ir 
viršnorminio triukšmo zonos,

• šešėliavimas licencijuota „WindPro“ programa (naujausia 2021 m licencija).

• infragarso matavimai atlikti „K Zonoje“  esančiame ir prie elektrinių stovinčiame gyvenamajame name. Matavimus atliko 
Nacionalinė visuomenės sveikatos priežiūros laboratorija.

Poveikio  visuomenės  sveikatai  vertinimas, SAZ  NUSTATYMAS

8

Informavimas vyksta pagal šiuo metu galiojančias rekomendacijas, kad poveikio
visuomenės sveikatai vertinimo procedūrų vykdymas – elektroninėmis komunikacijos
priemonėmis. Nurodyta Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos
apsaugos ministerijos tinklalapyje (https://nvsc.lrv.lt/lt/naujienos/poveikio-visuomenes-
sveikatai-vertinimo-proceduru-vykdymas-tik-elektroninemis-komunikacijos-
priemonemis).

Apie parengtą ataskaitą informuota šiuose laikraščiuose

• „Lietuvos rytas“ 2021-09-21,

• Jurbarko rajono laikraštyje „Mūsų laikas“ 2021-09-17;

• Informuota Jurbarko raj. savivaldybė 2021-09-14, paskelbta internetiniame puslapyje
2021-09-17;

• Skirsnemunės seniūnija, gauti raštiški patvirtinimai iš savivaldybės, informacija
paskelbta savivaldybės puslapyje 2021-09-17,

Apie ataskaitą ir pradedamą viešą supažindinimą buvo informuotas Nacionalinio
visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Tauragės departamentas
2021 m. rugsėjo 20 d.

Parengta ataskaita buvo viešinama nuo 2021 m. rugsėjo 21 d. iki spalio 5 d.

• UAB „Ekostruktūra“ internetiniame puslapyje (http://www.ekostruktura.lt/visuomenes-
informavimas/)

Per supažindinimo laikotarpį pasiūlymų ataskaitai negauta.
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Gyvenamoji aplinka. Poveikio  visuomenės  sveikatai  vertinimas

9pav. Gyvenamieji namai (gyvenamos sodybos)

Artimiausios gyvenamosios sodybos VĮ

„Registras centras“ duomenimis yra
toliau kaip ~700 m atstumu:

• gyvenamasis namas

Skirsnemuniškių I kaime 5 yra ~700 m
atstumu;

• gyvenamasis namas

Naubariškių k. 1 nutolęs ~720 m atstumu;

• gyvenamasis namas
Naubariškių k. 2 nutolęs ~1,2 m atstumu;

• gyvenamasis namas Jakaičių

k. 2 yra ~1,26 km.

Triukšmas, vertinti parametrai
• Atlikti skaičiavimai ir įvertinta, kokiu atstumu nuo planuojamų vėjo elektrinių triukšmo lygis neviršys ribinių verčių, t. y.

mažiausios vertės, kuri yra nustatyta nakties periodui (22-07 val.) ir sudaro 45 dB(A). Pagal triukšmo ribinius dydžius, už šios
zonos ribų neigiamo poveikio visuomenės sveikatai nebus.

• Vertinimas atliktas darant prielaidą, jog Lietuvoje ištisus metus pučia 10 m/s ir didesnis vėjas, o visos planuojamos VE apkrautos
maksimaliu režimu, maksimalus triukšmo lygis 40 metrų atstumu nuo artimiausių gyvenamųjų sodybų pastatų aplinkose
neviršytų HN 33:2011 reglamentuojamų ribinių verčių.

• Triukšmo skaičiavimai buvo atlikti pagal nepalankiausią triukšmo šaltinių darbo laiko scenarijų, kai visą parą (24 val.) ir vienu
metu veikia visos planuojamos VE ir kelia maksimalų triukšmo lygį visus metus.

• Triukšmo lygio skaičiavimai atlikti prie artimiausių gyvenamųjų pastatų žemės sklypų arba 40 m atstumu nuo gyvenamųjų
pastatų sienų aplinkoje.
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Veiklos triukšmas. Prognozuojama situacija

11

Rezultatai:

Nustatyta, kad pastačius vieną vėjo elektrinę
(VE) E66, 2MW, kurio stiebo aukštis 85 m ir
pradėjus veiklą, triukšmo ribinės vertės
artimiausiose gyvenamosiose aplinkose
neviršytų HN 33:2011 nustatytų verčių
„Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir
visuomeninės paskirties pastatuose bei jų
aplinkoje“), t.y. atitiktų nurodytas pramonines
ribines vertes.

Veiklos vykdytojas planuoja nakties periodu VE
galią apriboti iki 1 MW.

pav. Prognozuojamas triukšmas Lnakties periodu tik nuo planuojamos elektrinės ir greta esančių

Veiklos triukšmas. Prognozuojama situacija

12

Rezultatai:

Paveiksle pateikta triukšmo izolinijos (45 dBA)
nakties metu (juodos spalvos izolinija)

ir vakaro metu (50 dBA) (mėlynos spalvos
izolinija)

pav. Nustatyta, didžiausia galima nakties laikotarpio 45 dB(A) triukšmo izolinija

11
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Aplinkos  triukšmas kartu su esamomis ir kitomis vėjo elektrinėmis

13

Suminiai rezultatai:

Suminis nuo esamų, kitais
projektais patvirtintų VE bei naujai
planuojamos VE triukšmo
modeliavimas parodė, kad
didžiausias prognozuojamas
triukšmas būtų mažesnis kaip ~42
dB(A).

pav. Prognozuojamas triukšmas Lnakties periodu.

Infragarsas

Lietuvoje infragarsas ir žemo dažnio garsas yra reglamentuojamas pastatuose higienos norma HN 30:2018: Infragarsas ir
žemo dažnio garsai.

• Atsižvelgiant į tai, kad infragarsas ir žemo dažnio garsai nėra modeliuojami, šiuos garsus galima tik išmatuoti, tuo tikslu
buvo atlikti infragarso ir žemo dažnio garsų natūriniai matavimai. Matavimus atliko – Nacionalinė visuomenės sveikatos
priežiūros laboratorija.

• Matavimai buvo atlikti šalia „Geišių VE parko Jurbarko rajone“. Parką sudaro 8 VE ir šios 8 VE techniniais ir akustiniais
parametrais lenkia planuojamos VE parametrus (galia, keliamu triukšmu lygiu ir t.t.).

• Atlikti infragarso ir žemadažnio garsų matavimo rezultatai parodė, jog nustatytų ribinių verčių neviršija, todėl jis
neigiamo poveikio žmonių sveikatai nekels.

Europos šalyse vėjo jėgainių sukeliamas infragarsas ir žemo dažnio garsas nekelia diskusijų, nes kompetetingų ekspertų yra
nustatyta, kad šiuolaikinės vėjo jėgainės skleidžia tik nereikšmingo stiprumo infragarsą.
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Šešėliavimas 

15

• Lietuvos teisinėje bazėje šešėliavimo, kaip aplinkos veiksnio, įtaka žmogaus sveikatai nereglamentuojama, todėl vertinant
šešėlius, paprastai vadovaujamasi pasauline praktika.

• Airijos vėjo elektrinių šešėlių vertinimo normatyvuose pateiktose rekomendacijose numatyta, kad šešėliavimas 500 metrų atstumu nuo
vėjo elektrinės turbinos neturėtų viršyti 30 valandų per metus arba 30 minučių per dieną.

• Šešėliavimo artimiausioje gyvenamojoje aplinkoje įvertinimui atliktas modeliavimas programa WindPRO (2021 m.
licencija) – pačiu blogiausiu variantu, priimant, kad visų pastatų visi langai yra orientuoti į vėjo jėgaines („Green House
Mode“), išsisus metus pučiamas vėjas ir suka vėjavarčius.

• Šešėliavimo sklaidos rezultatai parodė, kad pastačius VE bendras (suminis nuo visų esamų, patvirtintų ir planuojamos)
mirgėjimas siektų 33 val. 55 min. Rekomenduojama 30 val. metinė trukmė būtų viršyta.

Šešėliavimas 

16

• Siekiant sumažinti mirgėjimo/šešėliavimo poveikį gyventojams, su užsakovu suderinta, jog VE bus įdiegtas automatinis
šešėliavimo stabdymo mechanizmas (shadow shut-down) ir šešėliavimo mažinimo kompiuterinė programa integruota į vėjo
jėgainės kontrolės sistemą.

•

• Elektrinių gamintojai numato šešėliavimo mažinimo kompiuterinės programos integravimą į elektrinės kontrolės sistemą.

• Trys šviesos sensoriai yra montuojami ant bokšto taip, kad galėtų nustatyti saulės šviesos intensyvumą ir kritimo kampą.
Kontrolės sistema sustabdo elektrinę, kai sensorių išmatuotos reikšmės viršiją nurodytas reikšmes.

• Elektrinė automatiškai paleidžiama po to, kai ne mažiau kaip 10 minučių apšvietimo sąlygos nebeleidžia sudaryti intensyviam
šešėlių mirgėjimui. Tokiu būdu, tikrinama, kad šešėliavimo laikas neviršytų nustatytų 30 valandų per metus ir nedarytų
neigiamo poveikio gyvenamosios aplinkos kokybei. Įdiegus šešėlio stabdymo mechanizmo sistemą šešėliavimas neviršys
rekomenduojamų dydžių.
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Rekomenduojamas SAZ

Poveikio visuomenės sveikatai
vertinimo metu atlikus sveikatai
darančių įtaką veiksnių analizę,
įvertinus planuojamos ūkinės veiklos
galimą poveikį visuomenės sveikatai,
siūlome planuojamai ūkinei veiklai –

vienos vėjo elektrinės įrengimo
žemės sklype unikalus Nr. 9470-
0002-0160, adresu Jurbarko r. sav.,
Skirsnemuniškių I k., Skirsnemunės
seniūnijoje, nustatyti sanitarinę
apsaugos zoną (SAZ) sutampančią su
dviejų sklypų ribomis ir apimančią
12 ha.

17

Rekomenduojamas SAZ

18

Į SAZ patenkantys sklypai, plotai lentelėje.

Sklypuose yra įregistruota specialioji sąlyga
„Gamybinių objektų sanitarinės apsaugos zonos
(IV skyrius, pirmasis skirsnis)“
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Viešas visuomenės supažindinimas

• Iki susirinkimo visuomenės pasiūlymų nebuvo pateikta.

• Kaip nurodyta Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos ministerijos
tinklalapyje Internetinės vaizdo transliacijos dalyvių kalbos neturi būti protokoluojamos.
Išsaugotas transliacijos įrašas bus pateikiamas Nacionaliniam visuomenės sveikatos centrui prie
Sveikatos apsaugos ministerijos peržiūrėti kartu su poveikio visuomenės sveikatos vertinimo
ataskaita teisės aktų nustatyta tvarka (https://nvsc.lrv.lt/lt/naujienos/poveikio-visuomenes-sveikatai-
vertinimo-proceduru-vykdymas-tik-elektroninemis-komunikacijos-priemonemis)

20

Viešas visuomenės supažindinimas, sprendimo priėmimas

• Visuomenė per 10 darbo dienų po nuotolinio viešo visuomenės supažindinimo su Ataskaita
susirinkimo turi teisę pateikti Ataskaitos rengėjui pasiūlymus dėl Ataskaitos.

• Pasiūlymus Ataskaitos klausimais elektroniniu paštu galima teikti ataskaitos rengėjui UAB
„Ekostruktūra“, el. p. info@ekostruktura.lt, paprastu paštu biuro adresu Studentų g. 67-410, 51392
Kaunas.

• Sprendimą dėl PŪV galimybių priims Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie
Sveikatos apsaugos ministerijos Tauragės departamentas, Prezidento g. 38, Tauragė, tel. 8 446
61167, el. p. taurage@nvsc.lt.

______________
Dėkojame už dėmesį.
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