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SANTRUMPOS 

PAV – poveikio aplinkai vertinimas 

VE – vėjo elektrinės 

PŪV – planuojama ūkinė veikla 

SP – specialusis planas 

SRIS – saugomų rūšių informacinė sistema 

SAZ – sanitarinė apsaugos zona 

ST – saugomos teritorijos 

Agentūra – Aplinkos apsaugos agentūra  

BAST – buveinių apsaugai svarbi teritorija 

PAST – paukščių apsaugai svarbi teritorija 

 

ĮVADAS 

Planuojama veikla: Vienuolikos vėjo elektrinių Jurbarko r. sav., Skirsnemunės sen., 

Paantvardžio, Skirsnemuniškių I ir Antkalniškių kaimuose statyba ir eksploatavimas. 

Poveikio aplinkai vertinimas atliekamas vadovaujantis Aplinkos apsaugos agentūros atrankos 

dėl PAV išvada 2020-06-03 Nr. (30.2)-A4E-4821, kad poveikio aplinkai vertinimas yra privalomas. 

Atrankos išvadoje nurodoma, kad Agentūra, pasibaigus pasiūlymų teikimo terminui dėl PŪV 

poveikio aplinkai vertinimo, pastabų ir pasiūlymų iš suinteresuotos visuomenės negavo. Poveikio 

aplinkai vertinimo metu visuomenė būtų visapusiškai supažindinta su PŪV, būtų suteikta galimybė 

suinteresuotai visuomenei dalyvauti poveikio aplinkai vertinimo procese, teikti pasiūlymus dėl PŪV, 

kuriuos PŪV užsakovas privalėtų argumentuotai įvertinti. 

Atrankos išvadoje taip pat nurodoma, kad Atliekant poveikio aplinkai vertinimą būtų įvertintas 

galimas reikšmingas PŪV (taip pat suminis) poveikis gyvenančioms, perinčioms ir 

besimaitinančioms paukščių, šikšnosparnių rūšims bei būtų nustatytas paukščių ir šikšnosparnių 

migracijos kelių ir sankaupų vietų, buveinių ir mitybinės bazės pokytis bei numatytos tinkamos 

prevencinės, poveikio mažinimo ar kompensacinės priemonės. 

Atrankos išvadoje taip pat pateikti ir kiti argumentai, kurie PAV ataskaitoje bus įvertinti. 

Programa rengiama, siekiant nustatyti planuojamos ūkinės veiklos PAV aspektus ir vertinimo 

apimtį. 

Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo procesas: 

•  PAV PROGRAMOS parengimas, viešinimas, derinimas ir tvirtinimas; 

•  PAV ATASKAITOS rengimas, viešinimas, viešas supažindinimas, derinimas;  

•  SPRENDIMO dėl veiklos leistinumo priėmimas. 
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Programos rengimo tikslai: 

•  nustatyti PAV ataskaitos turinį ir apimtį bei joje nagrinėjamus klausimus; 

•  užtikrinti, kad PAV ataskaitoje bus išsamiai nagrinėjamas reikšmingas poveikis 

aplinkai ir visuomenės sveikatai bei bus pateikta informacija, reikalinga priimti 

motyvuotą sprendimą, ar planuojama ūkinė veikla, įvertinus jos pobūdį bei poveikį 

aplinkai ir visuomenės sveikatai, leistina pasirinktoje vietoje; 

•  skatinti neigiamo poveikio prevencijos ir sumažinimo priemonių bei alternatyvių 

priemonių planavimą ir svarstymą ankstyvojo veiklos planavimo metu; 

•  numatyti, kokie metodai bus taikomi planuojamos ūkinės veiklos poveikiui aplinkai 

prognozuoti, jo svarbai nustatyti ir įvertinti. 

PAV subjektai, kurie teiks savo išvadas dėl PAV programos ir PAV ataskaitos yra: 

• Jurbarko rajono savivaldybės administracija 

• Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos 

Tauragės departamentas 

• Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos 

Kauno priešgaisrinė gelbėjimo valdyba 

• Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Tauragės skyrius 

• Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos 

• Panemunių regioninio parko direkcija 

Sprendimą dėl planuojamos ūkinės veiklos galimybių priims atsakinga institucija – 

Aplinkos apsaugos agentūra. 

PAV programa parengta bei PAV ataskaita bus rengiama, poveikio aplinkai ir visuomenės 

sveikatai vertinimas bus atliekamas vadovaujantis: 

• „Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo 

įstatymu“, 1996 m. rugpjūčio 15d. Nr.1-1495 ir vėlesniais pakeitimais (Aktuali 

redakcija nuo 2017-11-01). 

• „Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo tvarkos aprašu“, patvirtintu 

LR aplinkos ministro 2017 m. spalio 16 d. įsakymu Nr. D1-845 (Galiojanti suvestinė 

redakcija nuo 2020-05-01). 

• „Poveikio aplinkai vertinimo programos ir ataskaitos rengimo nuostatais“ patvirtintais 

LR aplinkos ministro 2005 m. gruodžio 23 d. įsakymu Nr. D1-636 (Galiojanti suvestinė 

redakcija nuo 2010-07-28). 

PAV programai pasiūlymų iš visuomenės per supažindinimo laikotarpį negauta (plačiau 

informavimas aprašytas 9 skyriuje, skelbimų kopijos pateiktos prieduose).  

Pagrindiniai PAV subjektai pritarė PAV programai: 

1. Jurbarko rajono savivaldybės administracija, 

2. Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos 

Tauragės departamentas, 



Poveikio aplinkai vertinimas 

7 

 

3. Jurbarko priešgaisrinė gelbėjimo tarnyba (peradresuota iš Priešgaisrinės apsaugos ir 

gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Kauno priešgaisrinės 

gelbėjimo valdybos) 

4. Panemunių regioninio parko direkcija. 

Jurbarko rajono savivaldybės administracija buvo pateikusi rekomendaciją derinti PAV 

programą su papildomais subjektais. Į šį siūlymą atsižvelgta. Remiantis papildomų subjektų raštais, 

kad jie atskirai jau derino arba derins šį projektą bei atsižvelgiant į tai, kad atsisakė nagrinėti PAV 

dokumentų, daroma išvada, kad PAV procesas jiems nėra aktualus ir tolesni PAV dokumentai nebus 

teikiami nei vienam iš šių papildomų subjektų (nei VšĮ Transporto kompetencijų agentūrai, nei 

Lietuvos kariuomenei, nei Valstybės sienos apsaugos tarnybai). 

Programos derinimo su PAV subjektais suvestinė (raštai pateikiami prieduose). 

Nr. PAV subjektai Raštas, pastabos 

1. Jurbarko rajono savivaldybės administracija 

 

2020-08-10 Nr. R4-15-1564. Programai 

neprieštarauja.  

Rekomendavo PAV programą suderinti su VšĮ 

Transporto kompetencijų agentūra, kariuomenės vadu 

bei valstybės sienos apsaugos tarnyba, todėl šie 

subjektai buvo papildomai įtraukti dėl programos 

derinimo, jiems teikta PAV programa. 

2. Nacionalinio visuomenės sveikatos centro 

prie Sveikatos apsaugos ministerijos Tauragės 

departamentas 

2020-07-30 Nr. (7-11 14.3.2 E)2-46395. Programai 

pritaria. 

3. Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo 

departamento prie Vidaus reikalų ministerijos 

Kauno priešgaisrinė gelbėjimo valdyba 

peradresavo Jurbarko priešgaisrinei gelbėjimo 

tarnybai 

2020-08-06 Nr. 9.4-2-1025. Programai pritaria 

(pastabų neturi). 

4. Kultūros paveldo departamento prie Kultūros 

ministerijos Tauragės skyrius 

Kultūros paveldo departamento prie Kultūros 

ministerijos Tauragės skyriaus raštas pridedamas. 

Rašte nurodyta, kad atsakinga institucija pritaria 

papildytoje PAV programoje numatytoms 

priemonėms ir nutarė PAV ataskaitos nenagrinėti 

(raštas 2020-10-09 Nr. (9.38.-Te)2Te-391). 

5. Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie 

Aplinkos ministerijos 

 

2020-08-12 Nr. (4)-V3-845(7.20) nurodė, kad raštu 

2020-02-21 nepareiškė pageidavimo dalyvauti 

subjekto teisėmis šios veiklos PAV procese, todėl 

prašo į PAV procesą subjekto teisėmis įtraukti 

Panemunių regioninio parko direkciją ir PAv 

programą suderinti su ja. 

Pateikė pasiūlymus PAV programai. Pasiūlymai į 

PAV programą įtraukti (papildyta programa). 
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6. Panemunių regioninio parko direkcija 2020-09-24 Nr. V3-296. Pritaria papildytai programai 

su pastabomis. Programa pataisyta. 

Papildomi PAV subjektai pagal Jurbarko sav. rekomendaciją 

7. VšĮ Transporto kompetencijų agentūra 

 

2020-08-17 pateikė išvadą, kad PAV programos 

nenagrinės, teikti nereikia. 

8. Lietuvos kariuomenė 2020-08-26 Nr. KVS-303. Programai neprieštarauja.  

Taip pat PŪV organizatoriui Lietuvos kariuomenė 

raštu 2020-04-15 Nr. KVS-129 „Dėl vėjo elektrinių 

statybos“ planuojamai veiklai jau buvo pateikusi savo 

išvadas. 

9. Valstybės sienos apsaugos tarnyba PAV subjektas išvadų per nustatytus terminus 

nepateikė, tačiau pasibaigus terminui raštu 2020-09-

02 Nr. 21-14-1743 pateikė, kad PAV programos 

nenagrinės, kad planuojamos statyti vėjo elektrinės 

nepatenka į pasienio ruožo teritoriją. 

 

PROGRAMOS SANTRAUKA 

Planuojama veikla: Vienuolikos vėjo elektrinių Jurbarko r. sav., Skirsnemunės sen., 

Paantvardžio, Skirsnemuniškių I ir Antkalniškių kaimuose statyba ir eksploatavimas. 

Veikla planuojama, vadovaujantis „Vėjo elektrinių parko Jurbarko rajone Skirsnemunės ir 

Rotulių kadastrinėse vietovėse specialiuoju planu“1, kuriuo planuojamos 11 VE patenka į specialiai 

išskirtą „K Zoną“. Tai pati didžiausia zona specialiajame plane, kuri tęsiasi per Bendžių, Rotulių II, 

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

kurioje pagal specialųjį planą, galimas net iki 40 vėjo elektrinių įrengimas. 

Atsižvelgiant į aukštesnio planavimo dokumentus planuojama neužstatytoje teritorijoje 

pastatyti 11 vėjo elektrinių, kurių kiekvienos galia numatoma maksimaliai iki 5,7 MW, rotoriaus 

skersmuo iki 163 m, stiebo aukštis iki 161 m (t.y. 11 vėjo elektrinių, kurių kiekvienos galia numatoma 

arba 5,5 MW arba 5,7 MW, stiebo aukštis iki 148 m, rotoriaus skersmuo iki 163 m, arba stiebo aukštis 

iki 161 m, rotoriaus skersmuo iki 158 m – priklausomai nuo statomo modelio). Galimas bendras 

jėgainių aukštis (stiebas ir mentė) sieks ~240 m. 

Triukšmas ir šešėliai vertinami pagal du VE modelius, siekiant nustatyti didžiausią galimą 

triukšmą ir šešėlių poveikį. 

Vėjo elektrinių statyba planuojama vienuolikoje žemės sklypų, kurių bendras plotas sudaro 

188,0407 ha, Jurbarko rajono savivaldybėje, Skirsnemunės seniūnijoje, Paantvardžio, 

Skirsnemuniškių I ir Antkalniškių kaimuose, sklypuose, kurių kadastro Nr. 9470/0001:233, 

 
1 http://maps.jurbarkas.lt/jurbarkas/BP_SP/ 
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9470/0001:228, 9470/0001:255, 9470/0002:152, 9470/0001:119, 9470/0002:324, 9470/0001:130, 

9470/0001:75, 9470/0001:121, 9470/0001:28, 9470/0001:22. 

Greta jau įrengtos kelios pavienės elektrinės bei Geišių VE parkas Jurbarko r., kuris 

eksploatuoja 24 MW, 8 vnt. „Nordex N117/3000“ vėjo elektrinių ir 5 vnt. pavienių vėjo elektrinių. 

Geišių VE parkas veikia nuo 2016 m. Taip pat šalia, arčiau Skirsnemunės yra patvirtintas ir bus 

statomas 14 VE parkas, priklausantis UAB “REN energija”; UAB „Eko srautas“ 8 VE buvo 

patvirtintos dar 2019-02-15 Nr. (30.2)-A4E- 134. Visos šios VE PAV ataskaitoje bus įvertintos. 

Veikla planuojama nuo esamo vėjo elektrinių parko į vakarus, o nuo pavienių vėjo elektrinių į 

šiaurę, 6 km nuo Jurbarko miesto, 3,5-3,9 km nuo Skirsnemunės, 3,9 km nuo Rotulių, 5,1 km nuo 

Švendriškių, 3,7 km nuo Girdžių, 5,7 km nuo Paulių. Siekiant sumažinti neigiamą psichologinį 

poveikį gyventojams, sumažinti triukšmo ir šešėlių poveikį, vėjo elektrinių vietos parinktos atokiau 

nuo gyvenamųjų namų. Artimiausi VĮ „Registras centras“ registruoti pavieniai gyvenamieji namai 

(sodybos) yra ~570-900 m atstumu.  

Planuojama teritorija vėjo elektrinių plėtrai yra tinkama. Arti nėra svarbių vertingų ir 

valstybės saugomų kraštovaizdžio objektų. Vyrauja agrarinio kraštovaizdžio tipas: veikla planuojama 

neužstatytoje teritorijoje, greta išsibarsčiusių vienkiemių, greta nedidelės fermos ir esamo vėjo 

elektrinių parko, apie 3,5-3,9 km nuo Skirsnemunės miestelio. Teritorija nepriskiriama tausojančioms 

ar konservacinėms zonoms. Plotinės technogenizacijos tipas – kaimų agrarinė aplinka. Būdingas 

molingų lygumų intensyvaus pobūdžio sukultūrintas agrarinis kraštovaizdis. Estetinių vertybių, 

regyklų, apžvalgos taškų PŪV teritorijoje nėra. Planuojama veikla. Į gamtinio karkaso, miškų 

teritorijas ar kraštovaizdžio aspektu saugomas teritorijas nepatenka. 

Planuojama veikla nepatenka ir nesiriboja su saugomomis teritorijomis, nuo artimiausių 

europinės svarbos „Natura 2000“ teritorijų nutolusi apie 4-8,5 km, nuo nacionalinės svarbos saugomų 

teritorijų išlieka nutolusi toliau kaip 4,5 km. Artimiausia paukščių apsaugai skirta „Natura 2000“ 

teritorijos (PAST) Nemuno upės pakrantės ir salos tarp Kulautuvos ir Smalininkų (LTKAUB001), 

skirtos Mažosios žuvėdros (Sterna albifrons) apsaugai, nutolusios 4 km, artimiausia uveinių apsaugai 

skirta „Natura 2000“ teritorija  (BAST) Šilinės apylinkės (LTJUR0003), kuriose saugomos 6210 

Stepinės pievos; 9010 Vakarų taiga; 9070 Medžiais apaugusios ganyklos; 9160 Skroblynai, 

nutolusios 5,3 km. 

Panemunių regioninis parkas, nutolęs apie 5,3 km į pietryčius. Šilinės botaninis draustinis  

nutolęs apie 5,3 km, Pilies kraštovaizdžio draustinis ir Kartupio geomorfologinis draustinis (nutolę 

apie 6 km. Vis šie draustiniai yra Panemunių regioniniame parke. Girdžių botaninis draustinis, nutolęs 

apie 4,5 km į šiaurės vakarus. 

Nagrinėjama teritorija yra dirbamuose laukuose, saugomų rūšių, buveinių teritorijoje ar greta 

nėra. Visos vertingesnės vietos yra atokiau. Pagal “Vėjo energetikos plėtra ir biologinei įvairovei 

svarbios teritorijos (sutrump. – VENBIS)“ pateikiamus viešus duomenis migruojantys paukščiai ar jų 

sankaupos buvo stebėti apie 860 m į šiaurę nuo artimiausios planuojamos VE, o perintys paukščiai – 

apie 900 m atstumu į pietus nuo planuojamų VE. 

PŪV neprieštarauja galiojantiems planavimo dokumentams, bet ir numatomas būtent pagal 

juose išskirtas zonas. PŪV į nekilnojamųjų kultūros vertybių teritorijas ar jos apsaugos nepatenka. 

Viena iš planuojamų vėjo elektrinių (Nr. 8) priartėja iki 130 m atstumu prie Lietuvos diplomato, poeto 
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Jurgio Baltrušaičio gimtosios sodybos vietos (kodas 16786), ir ~75 m atstumu iki registre nustatyto 

vizualinės apsaugos pozonio. Kitos vertybės: Paantvardžio kapinynas (kodas 2049) nutolęs apie 780 

m, Antkalniškių piliakalnis (kodas 2041), Skirsnemunės senojo miesto vieta (kodas 30342), Šv. 

Jurgio bažnyčios statinių kompleksas (kodas 33940) nutolę toliau kaip 4 km į pietus ir yra Nemuno 

slėnyje arba šlaite. 

Planuojamos ūkinės veiklos vieta nepatenka į potvynių ar karstinių regionų zonas, dėl kurių 

galimos  ekstremalios situacijos. PŪV nepriskiriama veiklai, kur galimos didelės avarijos 

(pavyzdžiui, pavojingų cheminių medžiagų išsiliejimai,  dujų nuotėkis ir pan.). 

Didžiausia veiksnių pažeidžiamumo rizika galima dėl vėjo elektrinių bokšto griūties, sparnų 

ar kitus sulūžimus gali gamtiniai veiksniai, 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. 

Kadangi vėjo elektrinės planuojamos greta jau esamų elektrinių, įvertinamas ne tik PŪV metu 

planuojamų VE, bet ir suminis jau pastatytų bei kitais projektais planuojamų vėjo elektrinių 

triukšmas, šešėliavimas vadovaujantis LR aplinkos ministru įsakymu Dėl Planuojamos ūkinės veiklos 

(vėjo jėgainių įrengimo) poveikio aplinkai vertinimo rekomendacijų R 44-03 patvirtinimo, 2003 m. 

liepos 31 d. Nr.406 (suvestinė redakcija nuo 2010-12-05). Vertinimai bus atliekami licencijuotomis 

programomis: triukšmo modeliavimas licencijuota „Cadna A“ programa, nustatyti triukšmo lygiai ir 

viršnorminio triukšmo zonos; šešėliavimas licencijuota „WindPro“ programa; 

Planuojamai ūkinei veiklai PAV ataskaitos rengimo metu bus nustatoma sanitarinė apsaugos 

zona (SAZ). 

PAV programos ir PAV ataskaitos rengimo metu atliekamas visuomenės informavimas, 

visuomenė supažindinama su planuojama ūkine veikla ir jos galimu poveikiu. 

Pasiūlymų iš visuomenės dėl PAV programos negauta. 

Pagrindiniai PAV subjektai pritarė PAV programai: 

• Jurbarko rajono savivaldybės administracija, 

• Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos 

Tauragės departamentas, 

• Jurbarko priešgaisrinė gelbėjimo tarnyba (peradresuota iš Priešgaisrinės apsaugos ir 

gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Kauno priešgaisrinės 

gelbėjimo valdybos), 

• Panemunių regioninio parko direkcija. 

Jurbarko rajono savivaldybės administracija buvo pateikusi rekomendaciją derinti PAV 

programą su papildomais subjektais. Į šį siūlymą atsižvelgta. Remiantis papildomų subjektų raštais, 

kad jie atskirai jau derino arba derins šį projektą bei atsižvelgiant į tai, kad atsisakė nagrinėti PAV 

dokumentų, daroma išvada, kad PAV procesas jiems nėra aktualus ir tolesni PAV dokumentai nebus 

teikiami nei vienam iš šių papildomų subjektų (nei VšĮ Transporto kompetencijų agentūrai, nei 

Lietuvos kariuomenei, nei Valstybės sienos apsaugos tarnybai). 
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1 INFORMACIJA APIE PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS ORGANIZATORIŲ 

(UŽSAKOVĄ) 

UAB „Energeta“, Beržų g. 11, Skirsnemunės k., LT-74484 Jurbarko r. direktorius Ramūnas 

Dumčaitis, tel.: +370 60131233, ramunas@jegaines.lt 

 

2 POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO DOKUMENTŲ RENGĖJAS 

Juridinio asmens pavadinimas – UAB „EKOSTRUKTŪRA“ 

Įmonės kodas 304230247 

Adresas – Raudondvario pl. 288a-9, Kaunas 47164 

Tel.: +370 607 23980 

El. p. info@ekostruktura.lt 

Juridinio asmens licencija, leidžianti verstis poveikio visuomenės sveikatai vertinimu: 

Nr.VSL-552 (pateikta: ataskaitos 1 Priede). 

Kontaktinio asmens vardas, pavardė, kontaktai – direktorė Ona Samuchovienė, mob. 

+370 676 08277, el. p. o.samuchoviene@ekostruktura.lt. 

Biuro adresas korespondencijai: Studentų g. 67-410, 51392 Kaunas. 

 

3 PLANUOJAMA ŪKINĖ VEIKLA 

3.1 Veiklos pavadinimas, administracinė priklausomybė 

Pavadinimas - Vienuolikos vėjo elektrinių Jurbarko r. sav., Skirsnemunės sen., Paantvardžio, 

Skirsnemuniškių I ir Antkalniškių kaimuose statyba ir eksploatavimas. 

Vieta – Tauragės apskritis, Jurbarko rajono savivaldybė, Skirsnemunės seniūnija, 

Paantvardžio, Skirsnemuniškių I ir Antkalniškių kaimai.  

Vėjo elektrinių statyba planuojama vienuolikoje žemės sklypų, kurių bendras plotas sudaro  

188,0407 ha, Jurbarko rajono savivaldybėje, Skirsnemunės seniūnijoje, Paantvardžio, 

Skirsnemuniškių I ir Antkalniškių kaimuose, sklypuose, kurių kadastro Nr. 9470/0001:233, 

9470/0001:228, 9470/0001:255, 9470/0002:152, 9470/0001:119, 9470/0002:324, 9470/0001:130, 

9470/0001:75, 9470/0001:121, 9470/0001:28, 9470/0001:22. 

 

 

mailto:ramunas@jegaines.lt
mailto:info@ekostruktura.lt
mailto:o.samuchoviene@ekostruktura.lt
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1 pav. 11 VE išdėstymo planas. PŪV teritorija ant ortofoto pagrindo. Registruoti gyvenamieji namai 

(gyvenamos sodybos) nutolę atokiau nuo planuojamos veiklos 

 

2 pav. 11 VE išdėstymo planas. PŪV teritorija ant maps.lt pagrindo 
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3 pav. 11 VE išdėstymo planas. Parengė UAB „Kauno projektavimo ir konsultavimo biuras“. PŪV teritorija 

 

4 pav. Brėžinys su pažymėta elektros kabelio tiesimo trasa, numatomais įrengti naujais keliais, transformatorine 

(pažymėta rožiniu apskritimu (TP)) 
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5 pav. PŪV vieta neužstatyta, registruoti gyvenamieji namai (gyvenamosios sodybos) nutolusios toliau kaip 570 

m atstumu. Ortofoto pagrindas 
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6 pav. PŪV vieta neužstatyta, registruotos gyvenamosios sodybos nutolusios toliau kaip 570 m atstumu. Maps.lt 

pagrindas 

 

3.2 Veiklos aprašymas 

Planuojama neužstatytoje žemės ūkio paskirties žemėje, vienuolikoje sklypų, kurių bendras 

plotas sudaro 188,0407 ha pastatyti 11 vėjo elektrinių, kurių kiekvienos galia numatoma maksimaliai 

iki 5,7 MW, rotoriaus skersmuo iki 163 m, stiebo aukštis iki 161 m (t.y. 11 vėjo elektrinių, kurių 

kiekvienos galia numatoma arba 5,5 MW arba 5,7 MW, stiebo aukštis iki 148 m, rotoriaus skersmuo 

iki 163 m, arba stiebo aukštis iki 161 m, rotoriaus skersmuo iki 158 m – priklausomai nuo statomo 

modelio): 

• pvz.,  arba modelis Nordex N163, kurio galia 5,7 MW, stiebo aukštis 148 m, rotoriaus 

skersmuo 163 m, maksimalus keliamas triukšmo lygis 107,2 dB(A); 

• arba modelis GE 5,5-158, kurio galia 5,5 MW, stiebo aukštis 161 m, rotoriaus 

skersmuo 158 m, maksimalus keliamas triukšmo lygis 106 dB(A); 

• arba kita panašių, bet ne didesnių nei Nordex N163 ar GE 5,5-158 parametrų 

elektrinė. 

 

Galimas bendras jėgainių aukštis (stiebas ir mentė) sieks ~240 m. 
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1. lentelė. Analizuojamų VE techniniai ir akustiniai parametrai  

VE tipas VE 

skaičius 

Nominali 

instaliuota 

galia 

Stiebo 

aukštis 

Menčių 

skaičius 

Rotoriaus 

dydis m 

Gamintojo 

deklaruojamas 

maks. Garso 

lygis, dBa 

Bendras VE 

aukštis 

Nordex 

N163 

11 5,7 148 3 163 107,2 ~230 m 

GE 5,5 11 5,5 161 3 158 106 240 m 

Arba kitų analogiškų ir mažesnių, bet ne didesnių parametrų modelių vėjo elektrinės 

 

2. Lentelė. Planuojamų vėjo elektrinių charakteristika (maksimalūs parametrai, kurie priklauso nuo 

VE modelio) 

Pavadinimas Nordex N163 arba GE 5,5-158 

(arba kitų analogiškų ir mažesnių, bet ne didesnių parametrų 

elektrinės) 

Aukštis  (stiebas ir mentė) ~240 m 

Kiekis 11 vnt. 

Galia iki 5,7 MW 2 

Rotoriaus skersmuo iki 163 m 3  

Stiebo aukštis iki 161 m 4  

Menčių skaičius  3 vnt. 

Gamintojo deklaruojamas 

maks. garso lygis 

Nordex 107,2 dBa arba  GE 106 dBa 

 

„Vėjo elektrinių parko Jurbarko rajone Skirsnemunės ir Rotulių kadastrinėse vietovėse 

specialiojo plano“ aiškinamojo raštu 20 psl. nurodyta, kad „šis specialusis planas neapsprendžia, 

kokio gamintojo ir kokio modelio vėjo jėgainės bus naudojamos. Pateikiami vėjo jėgainių techniniai 

rodikliai gali būti naudojami tik kaip prielaidos priimant specialiojo plano sprendinius”, t.y. 

specialiajame plane nėra uždrausta statyti kitų techninių rodiklių vėjo elektrines, todėl planuojamų 

11 VE parametrai neprieštarauja specialiajam planui. 

Vėjo elektrinės būtų pajungiamos į bendrą elektros tinklą, prie kiekvienos elektrinės būtų 

suformuojamas įvažiavimas. Elektrinės mechanizmų darbas būtų fiksuojamas automatiniais 

 
2 Nordex N163 modelio 
3 Nordex N163 modelio 
4 GE 5,5 modelio 
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davikliais, perduodant į valdymo centrą, kuris gali esant poreikiui (pvz., siekiant minti šešėliavimą  

ar gedimui) automatiškai stabdyti jėgaines arba jas paleisti. 

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“. 

Siekiant sumažinti neigiamą psichologinį poveikį gyventojams, sumažinti triukšmo ir šešėlių 

poveikį, vėjo elektrinių vietos parinktos atokiau nuo gyvenamųjų namų. Artimiausi registruoti 

pavieniai gyvenamieji namai (gyvenamosios sodybos) yra ~570-900 m atstumu.  

 

3.1 Nagrinėjamos alternatyvos, veiklos vykdymo etapai 

Ataskaitoje bus vertinamos dvi alternatyvos: 

I. 0 alternatyva (nieko nedarymo); 

II. VE statybos ir eksploatavimo technologinės alternatyvos (skirtingų techninių 

parametrų jėgainės). Planuojamų vėjo elektrinių vietos parinktos atsižvelgiant į vėjo 

elektrinėms specialiuoju planu išskirtą zoną, vyraujančius vėjus, atstumus iki 

jėgainių, privažiavimo kelius ir kt. Dalis vėjo elektrinių jau patvirtintos ankstesniais 

projektais, todėl parenkant vietas buvo atsižvelgta į bendrą VE tinklą. 

Taip pat jei PŪV vertinimo metu bus nustatytas neigiamas poveikis vienam iš aplinkos 

komponentui, PAV ataskaitoje bus nagrinėjamas konkrečios vėjo jėgainės ar jėgainių vietos 

alternatyva. 

Preliminariai planuojami tokie terminai: techniniai projektai – 2020-2021 m. statyba – 2020-

2021 m.; eksploatacijos pradžia – 2021 m. Vėjo elektrinių eksploatacijos laikas, prižiūrint jėgaines ir 

jas tvarkingai naudojant – neribojamas, bet ne mažiau kaip 25 m. 

 

3.2 Susiję planavimo dokumentai 

11 VE planuojama vadovaujantis „Vėjo elektrinių parko Jurbarko rajone Skirsnemunės ir 

Rotulių kadastrinėse vietovėse specialiuoju planu“ , kuriuo VE patenka į specialiai išskirtą „K Zoną“, 

kurioje pagal specialųjį planą, galimas net iki 40 vėjo elektrinių įrengimas. Šaltinis 

(http://maps.jurbarkas.lt/jurbarkas/BP_SP/).  

SP aiškinamojo raštu 18 psl. nurodyta, kad saugotinų objektų gausa ir saugomų teritorijų 

buvimas Vėjo elektrinių parko zonoje nėra pageidautinas, kad planuojama teritorija nepasižymi 

didele nekilnojama kultūros paveldo objektų gausa, didžioji jų dalis koncentruojasi pietinėje 

teritorijos dalyje kur ir taip dėl gyventojų koncentracijos vėjo elektrinių parko įrengimas negalimas. 

SP aiškinamajame rašte, taip pat nurodyta, kad pietrytinėje dalyje esantis Šilinės botaninis draustinis 

bei Nemuno vaga kaip paukščių apsaugai svarbi teritorija taip pat lemia vėjų elektrinių parko vietą 

rinktis centrinėje ir šiaurinėje planuojamos teritorijos dalyse. Šiose dalyse yra nustatyti gamtinio 

karkaso elementai: vidinio stabilizavimo arealai bei migracijos koridoriai. Pagal gamtinio karkaso 

nuostatas jie neprieštarauja vėjo energetikos vystymui. SP aiškinamajame rašte taip pat nurodyta, kad 

ši teritorija (K zona) nepasižymi kraštovaizdžio išskirtinumu ir šiuo vertinimo aspektu planuojama 

teritorija vertinama teigiamai. 

http://maps.jurbarkas.lt/jurbarkas/BP_SP/
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Planuojama veikla nepažeidžia Europos kraštovaizdžio konvencijos nuostatų, Lietuvos 

kraštovaizdžio politikos krypčių aprašo reikalavimų, Nacionalinio kraštovaizdžio tvarkymo plano 

reglamentų ir kitų kraštovaizdį reglamentuojančių aspektų. 

4 APLINKOS KOMPONENTAI (OBJEKTAI, TERITORIJOS), KURIUOS 

PLANUOJAMA VEIKLA GALI PAVEIKTI 

4.1 Bendroji  dalis 

Poveikio aplinkai vertinimo ataskaitoje PŪV aplinka vertinama remiantis esamais duomenų 

šaltiniais (bendrieji planai, kadastrai, elektroninės duomenų bazės, kt.) ir lauko tyrimais. Lauko 

tyrimai, jei to reikalauja konkretūs aplinkos komponentai, yra atliekami tam tikru laiku ir pagal 

patvirtintas-pripažintas metodikas. Jei lauko tyrimų atlikimas neprivalo būti atliktas specifiniais 

metodais ar laiku, jis atliekamas tyrėjui tinkamu metu. Lauko tyrimai atliekami prieš tai išskyrus 

potencialiai svarbius aplinkos komponentus ortofoto žemėlapiuose ar kituose planuose (jei tai 

įmanoma), natūroje tas vietas apžiūrint detaliau. Visais kitais atvejais tyrimai atliekami maršrutiniu 

metodu, tiriant visas projekto aplinkoje esančias teritorijas. 

Galimi ir daugkartiniai aplinkos natūriniai tyrimai, jei to reikalauja analizės metu ar dėl 

papildomų duomenų  pakitusi situacija. 

PAV ataskaitoje bus įvertintas suminis PŪV poveikis įvertinant visas esamas ir 

planuojamas vėjo elektrines ir (ar) vėjo elektrinių parkus aplinkos komponentams, 

vadovaujantis LR aplinkos ministru įsakymu Dėl Planuojamos ūkinės veiklos (vėjo jėgainių 

įrengimo) poveikio aplinkai vertinimo rekomendacijų R 44-03 patvirtinimo, 2003 m. liepos 31 

d. Nr.406 (suvestinė redakcija nuo 2010-12-05). 

PAV ataskaitoje bus įvertintas poveikis aplinkai bet kokios naujos infrastruktūros ar 

įrenginių už sklypo, kuriame planuojama vystyti veiklą, ribų, kurių reikia tam, kad veikla būtų 

įgyvendinta. 

PAV ataskaitoje bus detaliai išnagrinėtas ir įvertintas planuojamų vėjo elektrinių bei esamų 

ir suplanuotų vėjo elektrinių suminis vizualinis poveikis kraštovaizdžiui, bei nustačius reikšmingą 

neigiamą poveikį, bus numatytos ir įvertintos priemonės šiam poveikiui išvengti, sumažinti ar 

kompensuoti. 

PAV ataskaitoje bus detaliai išanalizuotas ir įvertintas galimas PŪV (įskaitant suminį) 

poveikis biologinei įvairovei (tarp jų ir paukščiams) ir, jeigu reikalinga, numatytos priemonės šiam 

poveikiui išvengti, sumažinti ar kompensuoti. 

PAV ataskaitoje bus nagrinėjama ar PŪV gali daryti neigiamą poveikį kitų ūkio subjektų 

suplanuotoms vėjo elektrinėms galimų avarijų aspektu, o nustačius neigiamą poveikį, bus 

analizuojamos poveikį mažinančios ir (ar) kompensuojančios priemonės. 

PAV ataskaitoje bus pateikta informacija apie artimiausias suplanuotas gyvenamąsias 

teritorijas. PAV ataskaitoje, PŪV poveikis bus įvertintas ne tik artimiausioje esamoje gyvenamojoje 

teritorijoje, bet ir artimiausioje suplanuotoje gyvenamojoje teritorijoje, jeigu suplanuota gyvenamoji 

teritorija bus nutolusi mažesniu atstumu nei esama gyvenamoji teritorija. 

PAV ataskaitoje bus nagrinėjimas galimas PŪV poveikis tokioms materialinėms vertybėms 

kaip, pavyzdžiui, žemės sklypams dėl žemės naudojimo apribojimų, susijusių su PŪV, pagal 
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specialiąsias žemės naudojimo sąlygas ir kt. Planuojamoms VE bus nustatomos sanitarinės apsaugos 

zonos ir bus pateikti sklypų savininkų sutikimai dėl SAZ įregistravimo jų sklypuose bei 

apsprendžiami kompensacijos dydžiai. 

PAV ataskaitoje bus įvertintas suminis PŪV poveikis aplinkos komponentams, visuomenės 

sveikatai bei pažeidžiamumo rizikai dėl ekstremalių įvykių ir (ar) galimų ekstremalių situacijų 

įvertinant visas esamas ir planuojamas vėjo elektrines ir (ar) vėjo elektrinių parkus. 

Atliekant poveikio aplinkai vertinimą (su poveikio visuomenės sveikatai vertinimu), bus 

nagrinėjamas galimas poveikis: 

• gamtinei aplinkai (fizinei ir gyvajai gamtai), 

• visuomenės sveikatai. 

Bus įvertintas atliekų susidarymas, potencialios ekstremalios situacijos bei jų valdymas. 

Atliekant PAV, bus vertinami galimi reikšmingi poveikiai: 

• tiesioginiai ir netiesioginiai, 

• suminiai, besikaupiantys (kumuliaciniai), 

• teigiami ir neigiami, 

• trumpalaikiai, vidutinės trukmės ir ilgalaikiai − statybos ir veiklos naudojimo metu. 

Poveikiai bus įvertinami kiekybiškai, mišriu būdu, o kurių kiekybiškai įvertinti neįmanoma 

− kokybiškai. 

Nagrinėjama teritorija − nagrinėjamos teritorijos ribos nustatomos kiekvienam vertinamam 

aplinkos veiksniui, komponentui. 

Atlikus PAV, bus numatytas stebėsenos (monitoringo) planas. 

 

3. lentelė. Atliekant vertinimą, bus analizuojamas galimas poveikis gamtinei (gyvajai ir fizinei) 

aplinkai ir visuomenei, atsižvelgiant į Aplinkos apsaugos agentūros atrankos dėl PAV išvadoje  

2020-06-03 Nr. (30.2)-A4E-4821, pateiktus aspektus poveikio aplinkai vertinimui. 

aplinkos triukšmas Aplinkos triukšmo lygio gyvenamojoje aplinkoje 

modeliavimas, viršnorminių zonų išskyrimas. 

šešėliavimas ir mirgėjimas Galimas poveikis dėl šešėliavimo 

infragarsas ir žemo dažnio 

garsas 

Galimas poveikis dėl žemio dažnio garso 

vandens kokybei, 

hidrografiniam tinklui 

Galimas poveikis paviršiniams vandens 

telkiniams, tarša statybų, avarijų metu. 

dirvožemiui Galimi poveikiai dėl derlingojo dirvožemio 

sluoksnio nuėmimo, dirvožemio disagregacijos, dirvos 

sutankinimas, dirvos erozijos, dirvožemio taršos. 

miškų ištekliams Miškai nagrinėjami kaip atskira ūkio naudmenų 

teritorija (priskyrimas grupėms, kertinės miško buveinės).  
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bioįvairovei Floros ir faunos vertinimas 

saugomoms teritorijoms Poveikiai saugomoms ar vertingoms teritorijoms. 

kraštovaizdžiui Poveikiai reljefui, kraštovaizdžio mozaikiškumui, 

biotopų fragmentacijai, estetinei ir vizualinei 

kraštovaizdžio vertei, gamtiniam karkasui,  rekreacijai 

visuomenei Viršnorminių triukšmo zonų išskyrimas, 

sanitarinės apsaugos zonos nustatymas. 

 

4.1 Geologinės sąlygos, naudingosios iškasenos, geologiniai objektai 

Rengiant vėjo elektrinių techninius projektus bus atlikti detalūs inžineriniai geologiniai 

tyrimai. Planuojamuose sklypuose ar jų gretimybėje nėra naudojamų žemės gelmių išteklių, aktyvių 

geologinių procesų ir reiškinių, tokių kaip erozija, sufozija, karstas, nuošliaužos ir pan. Artimiausias 

naudingųjų iškasenų telkinys (Dainų durpių telkinys) Tauragės apskr., Jurbarko r. sav., Jurbarkų sen., 

Dainių k.) nutolęs apie 6 km atstumu į vakarus. Artimiausias geotopas – Gelgaudiškio šaltinis nutolęs 

toliau kaip 10 km. 

Šiais aspektais neigiamas poveikis nenumatomas, todėl PAV ataskaitoje detaliau šios temos 

nagrinėti nenumatomos. 

4.2 Dirvožemis 

Nagrinėjamoje teritorijoje eroduojamų dirvožemių dalis labai maža, sudaro tik 0-5 proc., 

vietiniai dirvožemiai priskiriami prie didelio atsparumo erozijai, tačiau statybų metu nuskastas 

derlingasis dirvožemio sluoksnis būtų sandėliuojamas ir panaudojamas statybvietės rekultivacijai po 

statybų, todėl PAV ataskaitoje bus detaliau nagrinėjami dirvožemio tipai, sandėliavimas, galimas 

poveikis statybų metu. Vadovaujamasi dirvožemio duomenų baze. 

4.3 Vanduo (paviršinis vanduo ir požeminis vanduo) 

Metodas. Vertinant bus vadovaujamasi vandens apsaugą, pakrančių apsaugos juostas ir 

Vandens telkinio apsaugos zonas reglamentuojančiu teisės aktu - Paviršinių vandens telkinių 

apsaugos zonų ir pakrančių apsaugos juostų nustatymo tvarkos aprašu, patvirtintu LR aplinkos 

ministro 2007 m. vasario 14 d. Nr. D1-98 įsakymu (galiojanti suvestinė redakcija nuo 2019-12-18)) 

ir esant poreikiui, kitais norminiais dokumentais, reglamentuojančiais vandens apsaugą. PAv 

ataskaitoje bus naudojamasi hidrografinio tinklo duombaze. 

Požeminis vanduo. PŪV nepatenka į gėlo ar mineralinio vandens vandenviečių teritorijas 

ar jų sanitarines apsaugos zonas ir su jomis nesiriboja. Atsinaujinančios energijos veikla nesusijusi 

su pavojumi požeminiam vandeniui, todėl PAV ataskaitoje detaliau šios temos nagrinėti 

nenumatoma. 

Paviršinis vanduo, hidrografinis tinklas. PAV ataskaitoje bus vertinamas poveikis 

hidrografiniam tinklui, privažiavimo kelių įrengimas, poveikis Juodupės upeliui pagal Aplinkos 

apsaugos agentūros atrankos išvadą dėl PAV privalomumo. 
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Upelis Antvardė (kodas Upių, ežerų ir tvenkinių kadastre 10012201) yra apie 310 atstumu, 

Imsrės upelis (kodas 10012215) yra apie 290 m atstumu, Juodupės upelis (kodas 10012217) yra apie 

67 m atstumu, nuo artimiausio griovio yra apie 40 m atstumas. Nemunas nutolęs apie 4 km į pietus. 

Numatomi darbai nepažeidžia Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų 

įstatymo reglamentų (2019 m. birželio 6 d. Nr. XIII-2166), galiojančio nuo 2020-01-01. 

• Pakrantės apsaugos juostos. Pagal Paviršinių vandens telkinių apsaugos zonų ir 

pakrančių apsaugos juostų nustatymo tvarkos aprašo 5.1 ir 5.2 punktus, trumpesnių 

nei 10 km upelių pakrantės apsaugos juosta gali siekti nuo 2,5 iki 12,5 m, ilgesnių 

nei 10 km upių  5-25 m. Artimiausias Juodupės upelis nutolęs apie 67 m, todėl 

planuojamos 11 VE nepatenka į vandens telkinių pakrančių apsaugos juostas, kurios 

gali siekti 2,5-25 m, jei upeliai nėra gyvenamosiose ar saugomose teritorijose. 

• Vandens telkinio apsaugos zona. Pagal Paviršinių vandens telkinių apsaugos zonų 

ir pakrančių apsaugos juostų nustatymo tvarkos aprašo upeliams nustatomos ir 

vandens telkinių apsaugos zonos, kurios Antvardės, Imsrės ir Juodupės upeliams yra 

100 m. Į Juodupės upelio 100 m apsaugos zoną, patenka vėjo elektrinė Nr. 5, kuri 

nutolusi apie 67 m. Planuojama veikla vandens telkinių apsaugos zonos 

reglamentams neprieštarauja ir yra galima. 

 

7 pav. Vandens telkinių kadastras su planuojamomis ir jau esamomis foninėmis VE 

(https://uetk.am.lt/portal/startPageForm.action) 

4.4 Žemėnauda 

PAV ataskaitos rengimu metu bus pateikta informacija apie teritorijos naudojimo reglamentą 

(žemės naudojimo paskirtį ir būdus) statybos, veiklos vykdymo ir veiklos nutraukimo etapuose. 

Vėjo elektrinių statyba planuojama vienuolikoje žemės sklypų, kurių bendras plotas sudaro 

188,0407 ha, Jurbarko rajono savivaldybėje, Skirsnemunės seniūnijoje, Paantvardžio, 

Skirsnemuniškių I ir Antkalniškių kaimuose, sklypuose, kurių kadastro Nr. 9470/0001:233, 

https://uetk.am.lt/portal/startPageForm.action
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9470/0001:228, 9470/0001:255, 9470/0002:152, 9470/0001:119, 9470/0002:324, 9470/0001:130, 

9470/0001:75, 9470/0001:121, 9470/0001:28, 9470/0001:22. 

Vėjo elektrinėms statyti formuojami sklypai po 40 arų, tik jėgainei Nr. 2 bus formuojamas 

55 arų sklypas. 

Visų sklypų paskirtis – žemės ūkio,  naudojimo būdas – kiti žemės ūkio paskirties žemės 

sklypai arba būdas registro išrašuose nenurodytas. 

Sklypams nustatytos specialiosios žemės naudojimo sąlygos: 

XXIX. Paviršinio vandens telkinių apsaugos zonos ir pakrantės apsaugos juostos; 

XXI. Žemės sklypai, kuriuose įrengtos valstybei priklausančios melioracijos sistemos bei 

įrenginiai; 

VI. Elektros linijų apsaugos zonos; 

XXXI. Natūralios (užliejamosios ir sausminės) pievos bei ganyklos; 

II. Kelių apsaugos zonos. Plotas. 

 

4. Lentelė. Sklypų bendrieji rodikliai 

Eil. Nr. Sklypo, kuriame 

planuojame VE 

kadastro Nr. 

Plotas, ha Specialiosios sąlygos 

1. 9470/0001:233 20,9 XXIX. Paviršinio vandens telkinių apsaugos zonos ir pakrantės 

apsaugos juostos. Plotas: 6.20 ha 

XXI. Žemės sklypai, kuriuose įrengtos valstybei priklausančios 

melioracijos sistemos bei įrenginiai. Plotas: 20.90 ha 

VI. Elektros linijų apsaugos zonos. Plotas: 0.04 ha 

2. 9470/0001:228 43,5 XXIX. Paviršinio vandens telkinių apsaugos zonos ir pakrantės 

apsaugos juostos. Plotas: 14.00 ha 

XXI. Žemės sklypai, kuriuose įrengtos valstybei priklausančios 

melioracijos sistemos bei įrenginiai. Plotas: 41.40 ha 

3. 9470/0001:255 21,8399 XXXI. Natūralios (užliejamosios ir sausminės) pievos bei ganyklos. 

Plotas: 0.5135 ha5 

VI. Elektros linijų apsaugos zonos. Plotas: 0.0366 ha 

XXIX. Paviršinio vandens telkinių apsaugos zonos ir pakrantės 

apsaugos juostos. Plotas: 10.3166 ha 

XXI. Žemės sklypai, kuriuose įrengtos valstybei priklausančios 

melioracijos sistemos bei įrenginiai. Plotas: 19.3083 ha. 

4. 9470/0002:152 6,12 XXIX. Paviršinio vandens telkinių apsaugos zonos ir pakrantės 

apsaugos juostos. 

 
5 Pagal Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymą 2019 m. birželio 6 d. Nr. XIII-2166 (įsigaliojo nuo 2020-01-01) 96 

straipsnį „Specialiosios žemės naudojimo sąlygos natūraliose pievose ir ganyklose. Natūralias pievas ir ganyklas 

draudžiama suarti, sausinti arba kitaip keisti jų žolynų būklę ir sudėtį, užsodinti želdiniais ar įveisti mišką“. VE įrengimo 

darbai nepatenka į šią sklypo dalį ir reglamentų nepažeis. Pieva yra šiaurinėje dalyje, o VE planuojama pietinėje sklypo 

dalyje. 
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Eil. Nr. Sklypo, kuriame 

planuojame VE 

kadastro Nr. 

Plotas, ha Specialiosios sąlygos 

XXI. Žemės sklypai, kuriuose įrengtos valstybei priklausančios 

melioracijos sistemos bei įrenginiai 

5. 9470/0001:119 9,2787 XXI. Žemės sklypai, kuriuose įrengtos valstybei priklausančios 

melioracijos sistemos bei įrenginiai. Plotas: 9.2123 ha 

II. Kelių apsaugos zonos. Plotas: 0.1357 ha 

VI. Elektros linijų apsaugos zonos. Plotas: 1.2982 ha 

XXIX. Paviršinio vandens telkinių apsaugos zonos ir pakrantės 

apsaugos juostos. Plotas: 0.0955 ha 

6. 9470/0002:324 8,8921 XXI. Žemės sklypai, kuriuose įrengtos valstybei priklausančios 

melioracijos sistemos bei įrenginiai. Plotas: 8.8921 ha 

7. 9470/0001:130 22,25 Paviršinių vandens telkinių pakrantės apsaugos juostos. Plotas: 0,10 

ha. 

Paviršinių vandens telkinių apsaugos zonos.  

Melioruotos žemės ir melioracijos statinių apsaugos zonos. Plotas: 

21,53 ha. 

Kelių apsaugos zonos. Plotas: 0.68 ha. 

8. 9470/0001:75 6,3800 XXIX. Paviršinio vandens telkinių apsaugos zonos ir pakrantės 

apsaugos juostos 

XXI. Žemės sklypai, kuriuose įrengtos valstybei priklausančios 

melioracijos sistemos bei įrenginiai 

9. 9470/0001:121 22,75 XXI. Žemės sklypai, kuriuose įrengtos valstybei priklausančios 

melioracijos sistemos bei įrenginiai 

II. Kelių apsaugos zonos. 

 

10. 9470/0001:28 17,31 XXIX. Paviršinio vandens telkinių apsaugos zonos ir pakrantės 

apsaugos juostos 

11. 9470/0001:22 8,82 VI. Elektros linijų apsaugos zonos. 

XXI. Žemės sklypai, kuriuose įrengtos valstybei priklausančios 

melioracijos sistemos bei įrenginiai 

Viso plotas, ha 188,0407 - 

 

 

4.5 Kraštovaizdis, rekreacinės teritorijos, gamtinis karkasas 

Metodas. Atliekant vėjo elektrinių vizualinio poveikio kraštovaizdžiui vertinimą 

vadovaujamasi: 

• J. Abromo disertacijos „Vėjo elektrinių vizualinio poveikio kraštovaizdžiui 

vertinimas“ medžiaga 
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• „Vizualinės taršos gamtiniams kraštovaizdžio kompleksams ir objektams nustatymo 

metodika“, LR Aplinkos ministerija, 2015 m. 

• Nacionaliniu kraštovaizdžio tvarkymo planu, patvirtintu LR aplinkos ministro 

įsakymu 2015 m. spalio 2 d. Nr. D1-703 ir jame esančiais žemėlapiais. 

Didžiausias galimas vėjo elektrinių įrengimo planuojamoje teritorijoje poveikis 

kraštovaizdžiui yra vizualinis poveikis. Vėjo elektrinių vizualinė įtakos zonų intervalai dažniausiai 

gali kisti priklausomai nuo vietos reljefo, miško masyvų išsidėstymo, pačių elektrinių vizualinių-

erdvinių parametrų, kitų antropogeninės ir gamtinės aplinkos elementų. Visais atvejais aukštesnė, 

didesnio vėjaračio skersmens elektrinė stipriau įtakoja, keičia vietos kraštovaizdį. Stebint iš didesnio 

atstumo elektrinių vizualinis poveikis atitinkamai mažėja.  

Vėjo elektrinės – pagrindinės galimos kraštovaizdžio vertikalios dominantės, todėl PAV 

ataskaitoje pagal natūrinius tyrimus ir atliktas fotofiksacijas, parengiamos vizualizacijos, įvertinamas 

reikšmingumas, vizualinis poveikis kraštovaizdžiui, išskiriamos vizualinės įtakos zonos.  

Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba 2020-08-12 Nr. (4)-V3-845(7.20) nurodė, kad raštu 

2020-02-21 nepareiškė pageidavimo dalyvauti subjekto teisėmis šios veiklos PAV procese, todėl 

prašo į PAV procesą subjekto teisėmis įtraukti Panemunių regioninio parko direkciją ir PAV 

programą suderinti su ja, tačiau pateikė pasiūlymus patikslinti PAV programą, todėl PAV programa 

patikslinama, kad vertinant PŪV vizualinį poveikį kraštovaizdžiui pagal atliktas fotofiksacijas, 

parengiamos bei išanalizuojamos su iš Panemunių regioninio parko direkcija suderintų poveikį 

galinčių patirti Pamenunių RP ir šio parko direkcijai priskirtose saugomose teritorijose esančių ir 

planuojamų regyklų, apžvalgos vietų, turistinių trasų ir maršrutų taškų. 

Pateikė pasiūlymus PAV programai. Pasiūlymai į PAV programą įtraukti. Esama situacija. 

Vyrauja agrarinio kraštovaizdžio tipas: veikla planuojama neužstatytoje teritorijoje, greta 

išsibarsčiusių vienkiemių, greta nedidelės fermos ir esamo vėjo elektrinių parko, apie 3,5-3,9 km nuo 

Skirsnemunės miestelio. Vėlyvojo Nemuno ledynmečio suformuotas limnoglacialinis reljefas 

Jurbarko rajone banguotas, tačiau 11 VE planuojama teritorijoje, kurioje reljefas lyguminis, vidutinis 

peraukštėjimas didelėje teritorijoje siekia apie 4,5 m. VE statybos metu reikšmingų reljefo pakeitimų 

nebūtų, nes tam nėra poreikio. 

Vertingos kraštovaizdžio aspektu teritorijos nutolusios atokiau, pavyzdžiui Panemunių 

regioninis parkas, skirtas išsaugoti Nemuno žemupio kraštovaizdį, jo gamtinę ekosistemą bei kultūros 

paveldo vertybe, nutolęs apie 5,3 km į pietryčius, jame yra ir Pilies kraštovaizdžio draustinis (skirtas 

išsaugoti Panemunės (Gelgaudų) pilies kompleksą), kuris nutolęs dar toliau (apie 6 km atstumu). 

Atkreipiamas dėmesys, kad žymiai arčiau – už 2,9 km nuo Panemunių regioninio parko yra 

jau numatytas ir patvirtintas kitas 14 VE parkas (patvirtinta atranka dėl PAV, ataskaitos nuoroda 

https://drive.google.com/file/d/12iL1dGC4iWQMiGCK6TplozbAlfebBnU-/view), kur jėgainių 

aukštis matuojant iki aukščiausio konstrukcijų taško gali siekti iki 240 m. 

https://drive.google.com/file/d/12iL1dGC4iWQMiGCK6TplozbAlfebBnU-/view
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8 pav. Esama situacija. 11 VE planuojamos greta jau esamų VE (Geišių VE parkas Jurbarko 

r., kuris eksploatuoja, 8 vnt. „Nordex N117/3000“ vėjo elektrinių). 

Gamtinis karkasas. Planuojama veikla į gamtinio karkaso, miškų teritorijas ar 

kraštovaizdžio aspektu saugomas teritorijas nepatenka. Gamtinio karkaso schema iš Jurbarko rajono 

savivaldybės teritorijos bendrojo plano „Žemės naudojimo, tvarkymo ir apsaugos reglamentų M 

1:50000”, pateikiama žemiau. 

 

 

9 pav. Gamtinio karkaso schema. Jurbarko rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano „Žemės naudojimo, 

tvarkymo ir apsaugos reglamentų M 1:50000” ištrauka. 
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Rekreacinės teritorijos. Rekreacinių objektų 1 km spinduliu nėra. Nemuno upė nutolusi 

apie 4 km, Skirsnemunės miestelis 3,5-3,9 km. 

Kultūros paveldo vertybė Poeto J. Baltrušaičio gimtosios sodybos vieta nuo planuojamų 

jėgainių už 130 m. Sodybvietėje gyvenamųjų namų ar pastatų neišlikę. 

4.6 Nekilnojamosios kultūros vertybės 

Metodas. Vadovaujamasi kultūros paveldą reglamentuojančiais teisės aktais, www.kpd.lt 

duombaze, atskiru specialistų vertinimu, vizualinės taršos vertinimu. PŪV atrankos dėl PAV 

dokumente buvo atlikti pagrindimai, kurie bus perkeliami į PAV ataskaitą. 

Esama situacija. PŪV į nekilnojamųjų kultūros vertybių teritorijas ar jos apsaugos 

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.  

Kitos vertybės: Paantvardžio kapinynas (kodas 2049) nutolęs apie 780 m, Antkalniškių 

piliakalnis (kodas 2041), Skirsnemunės senojo miesto vieta (kodas 30342), Šv. Jurgio bažnyčios 

statinių kompleksas (kodas 33940) nutolę toliau kaip 4 km į pietus ir yra Nemuno slėnyje arba šlaite. 

Nors artimiausia vertybė nutolusi 130 m atstumu, tačiau rengiant Vadovaujantis „Vėjo 

elektrinių parko Jurbarko rajone Skirsnemunės ir Rotulių kadastrinėse vietovėse specialusis planą“ ši 

vertybė buvo įvertinta ir plane nurodyta, kad elektrinės negali patekti į vertybės ar jo vizualinės 

apsaugos zoną. Šie reglamentai yra išlaikomi. 

Taip pat dar PŪV atrankos dėl PAV dokumente pagal Kultūros paveldo departamento prie 

Kultūros ministerijos Tauragės skyriaus (2020-02-12 raštu Nr. (9.38-T)2T-26) buvo pateikta pastaba, 

dėl planuojamos statyti vėjo elektrinės Nr. 8 šalia valstybinės saugomo kultūros paveldo objekto – 

Lietuvos diplomato, poeto Jurgio Baltrušaičio gimtosios sodybos vietos (unikalus kodas Kultūros 

vertybių registre 16786). Pastaboje buvo nurodoma, kad VE statyba galimai pakenks minėtam 

kultūros paveldo objektui, sudarydama vizualinę taršą, kadangi minėto objekto apžvalgos taškai yra 

iš rytų ir vakarų pusių bei sumenkins jo kultūrinę vertę ir, todėl siūloma parinkti kitą vietą tame 

pačiame, ar kitame sklype, toliau nuo minėto kultūros paveldo objekto.  

Atsižvelgiant į pastabą 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. (pilnas vertinimas patiektas 12.8 priede). 

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. 

Taip pat vertinime specialistai numato poveikio mažinimo priemonę – apželdinimą, 

teikiamos rekomendacijos aikštelės įrengimui: 

• 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 
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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) pasodinti paprastųjų eglių 

kompoziciją. Taip pat ir pačią sodybvietę papildyti kaimo (vienkieminėms) sodyboms 

būdingais želdiniais. Sodinimo darbus vykdyti prižiūrint kraštovaizdžio architektui. 

Atsižvelgiant į vertinimą ir numatomas vizualinio poveikio mažinimo priemones, vėjo 

elektrinės Nr. 8 vieta nesikeičia. 

 

10 pav. Specialistų numatoma vizualinio poveikio mažinimo priemonė – apželdinimas Lietuvos diplomato, poeto 

Jurgio Baltrušaičio gimtosios sodybos vietoje (unikalus kodas Kultūros vertybių registre 16786). Visas vertinimas, 

priemonės, pateiktos 12.8 priede 
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11 pav. Artimiausia kultūros paveldo vertybė – Lietuvos diplomato, poeto Jurgio Baltrušaičio gimtosios sodybos 

vieta (kodas 16786), yra už 130 m, 75 m atstumas iki nustatyto vizualinės apsaugos pozonio  (www.kpd.lt)  

 

12 pav. Planuojamos 11 VE ir esamos foninės VE PŪV kultūros paveldo vertybių atžvilgiu (www.kpd.lt) 

 

4.7 Saugomos teritorijos  

Metodas. Biologinės įvairovės, saugomų gyvūnų ir augalų rūšių, „Natura 2000“ teritorijų 

vertinimas bus atliekamas pagal vykdytus tyrimus vietoje ir esamas duomenų bazes. Bus įvertintas 

poveikio teritorijoms reikšmingumas. Biologinė įvairovė aprašoma pagal 2020 m. atliekamus 

tyrimus, saugomų teritorijų valstybiniame ir valstybiniame miškų kadastruose pateikiamus duomenis, 

http://www.kpd.lt/
http://www.kpd.lt/
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saugomas teritorijas aprašančius teisės aktus ir saugomose teritorijose ar už jų ribų atliktus mokslinius 

tyrimus. 

Poveikis „Natura 2000“ teritorijoms ir saugomoms bei migruojančioms paukščių rūšims 

vertinamas pagal Lietuvos ornitologų draugijos 2011 metais atliktus paukščių stebėjimus bei 2020 m. 

atliekamus lauko darbus.  

 Vertinimas atliktas: 

• atsižvelgiant į dabartinį planuojamos teritorijos ir jos gretimybių bei toliau esančių 

teritorijų, kurioms poveikis tikėtinas, naudojimą; 

• remiantis publikuota, nepublikuota, bet laisvai prieinama ir oficialiai pasiekiama 

informacija apie teritorijos ir jos gretimybių gamtines vertybes bei teritorijos 

pavasarinės perskrendančių paukščių tyrimų medžiaga; 

• galimas poveikis įvertintas, atsižvelgiant į esamą gamtosauginę patirtį Lietuvoje ir 

užsienio valstybėse. 

Esama situacija. Planuojama veikla nepatenka ir nesiriboja su saugomomis teritorijomis, 

nuo artimiausių europinės svarbos „Natura 2000“ teritorijų nutolusi apie 4-8,5 km, nuo nacionalinės 

svarbos saugomų teritorijų išlieka nutolusi toliau kaip 4,5 km. 

Panemunių regioninis parkas, skirtas išsaugoti Nemuno žemupio kraštovaizdį, jo gamtinę 

ekosistemą bei kultūros paveldo vertybe, nutolęs apie 5,3 km į pietryčius. Šilinės botaninis draustinis  

nutolęs apie 5,3 km (išsaugoti lėkštame šlaite ir negiliose raguvose susiformavusius ąžuolynus, 

pušynus ir lapuočių medynus), Pilies kraštovaizdžio draustinis (skirtas išsaugoti Panemunės 

(Gelgaudų) pilies kompleksą) ir Kartupio geomorfologinis draustinis (skirtas išsaugoti unikalų ištęstą 

Kartupio erozinį salagūbrį) nutolę apie 6 km. Vis šie draustiniai yra Panemunių regioniniame parke. 

Girdžių botaninis draustinis, skirtas išsaugoti į Lietuvos raudonąją knygą įrašytos augalų 

rūšies (mažosios gegužraibės) augimvietes, nutolęs apie 4,5 km į šiaurės vakarus. Mituvos 

hidrografinis draustinis nutolęs apie 6,7 km į šiaurės rytus. 

Buveinių apsaugai skirtos „Natura 2000“ teritorijos (BAST) nutolusios 5,3-8,5 km atstumu:  

• Šilinės apylinkės (LTJUR0003), kuriose saugomos 6210 Stepinės pievos; 9010 

Vakarų taiga; 9070 Medžiais apaugusios ganyklos; 9160 Skroblynai, nutolusios 5,3 

km,  

• Nemuno upė Panemunių regioniniame parke (LTSAK0002), kur saugoma Baltijos 

lašiša; Kartuolė; Paprastasis kirtiklis; Salatis; Ūdra; Upinė nėgė, yra už 6,1 km,  

• Mituvos upės slėnis žemiau Paulių (LTJUR0012), kur saugoma 6210, Stepinės 

pievos; 6270, Rūšių turtingi smilgynai; 6430, Eutrofiniai aukštieji žolynai; 6450, 

Aliuvinės pievos; 9180, Griovų ir šlaitų miškai, yra už 6,7 km,  

• Karšuvos giria (LTJUR0008), kur saugoma Kraujalakinis melsvys; Lūšis; Šneiderio 

kirmvabalis, yra už 8,5 km. 

Paukščių apsaugai skirtos „Natura 2000“ teritorijos (PAST) nutolusios 4-6,5 km atstumu:  

• Nemuno upės pakrantės ir salos tarp Kulautuvos ir Smalininkų (LTKAUB001), 

skirtos Mažosios žuvėdros (Sterna albifrons) apsaugai, nutolusios 4 km,  
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• Nemuno slėnio pievos tarp Raudonės ir Gelgaudiškio (LTJURB002), skirtos 

Griežlės (Crex crex) apsaugai, nutolusios 6,5 km. 

5. Lentelė. Artimiausios „Natura 2000“ teritorijos  

Nr. Pavadinimas (ES kodas) Apsaugos 

statusas 

Saugomos teritorijos priskyrimo 

„Natura 2000“ tinklui tikslas 

Nutolusi PŪV 

vieta ST 

ažvilgiu 

 

1. 
Šilinės apylinkės (LTJUR0003) BAST 

6210 Stepinės pievos; 9010 Vakarų 

taiga; 9070 Medžiais apaugusios 

ganyklos; 9160 Skroblynai 

5,3 km 

 

2. 

Nemuno upė Panemunių regioniniame 

parke (LTSAK0002) 
BAST 

Baltijos lašiša; Kartuolė; Paprastasis 

kirtiklis; Salatis; Ūdra; Upinė nėgė 

6,1 km 

3. 

Mituvos upės slėnis žemiau Paulių 

(LTJUR0012) 
BAST 

6210, Stepinės pievos; 6270, Rūšių 

turtingi smilgynai; 6430, Eutrofiniai 

aukštieji žolynai; 6450, Aliuvinės 

pievos; 9180, Griovų ir šlaitų miškai 

6,7 

4. 
Karšuvos giria (LTJUR0008) BAST  

Kraujalakinis melsvys; Lūšis; 

Šneiderio kirmvabalis 

8,5 km 

5. Nemuno upės pakrantės ir salos tarp 

Kulautuvos ir Smalininkų 

(LTKAUB001) 

PAST 
9010 Mažosios žuvėdros (Sterna 

albifrons) apsaugai 

4 km 

6. Nemuno slėnio pievos tarp Raudonės 

ir Gelgaudiškio (LTJURB002) 
PAST Griežlės (Crex crex) apsaugai 

6,5 km 
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13 pav. Artimiausios saugomos teritorijos, 2020 m. 

 

14 pav. Artimiausios saugomos teritorijos, 2020 m., šaltinis:  https://stk.am.lt/portal/ 

4.1 Biologinė įvairovė  

Metodas. Biologinės įvairovės, saugomų gyvūnų ir augalų rūšių, „Natura 2000“ teritorijų 

vertinimas atliktas pagal vykdytus tyrimus vietoje ir esamas duomenų bazes tokias kaip geoportal.lt. 

Biologinė įvairovė aprašoma pagal saugomų teritorijų valstybiniame ir valstybiniame miškų 

kadastruose www.vstt.lt pateikiamus duomenis, saugomas teritorijas aprašančius teisės aktus ir 

atliktus lauko botaninius tyrimus.  

http://www.vstt.lt/
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Atlikti ir numatomi biologinės įvairovės tyrimus PŪV teritorijoje. 

• PŪV teritorijoje 2020 m. birželio–spalio mėnesiais atlikti papildomi botaniniai ir 

zoologiniai tyrimai. 

• Visi lauko tyrimai atlikti atsižvelgiant į jau anksčiau atliktų tyrimų duomenis, taip 

pat analizuojant prieinamas duomenų bazes. 

• Botaniniai tyrimai atlikti augalų vegetacijos sezono metu. Vertinta PŪV teritorijos 

augalijos rūšinė sudėtis, pagrindinis dėmesys skirtas retų ir saugomų rūšių paieškai. 

Augalijos įvairovė vertinta lankantis teritorijoje birželio–rugpjūčio mėnesiais. 

• Zoologiniai tyrimai atlikti birželio–spalio mėnesiais. Pagrindinis dėmesys skirtas 

perinčių ir migruojančių paukščių tyrimams. 

• Žinduolių ir vabzdžių tyrimai atlikti lankantis PŪV teritorijoje ir fiksuojant rūšis 

vizualiai arba pagal veiklos žymes. 

• Rugsėjo mėnesį PŪV teritorijoje atliktas šikšnosparnių migracijos vertinimas. 

• Vertinant tai, kad didžiausią grėsmę vėjo jėgainės kelia paukščiams, daugiausiai 

dėmesio skirta ornitologiniams tyrimams. Perėjimo metu didžiausias dėmesys skirtas 

plėšriesiems paukščiams ir baltiesiems bei juodiesiems gandrams. Stebėjimai 

birželio–rugpjūčio mėnesiais atlikti vadovaujantis Europos Bendrijos svarbos 

paukščių rūšių monitoringo metodikų pagrindu. Buvo parinkti taškai, iš kurių 

registruoti skraidantys paukščiai. 

• Rugpjūčio–spalio mėnesiais PŪV teritorijoje atliekami migruojančių paukščių 

stebėjimai. 

• Visi 2020 m. atlikti biologinės įvairovės tyrimai bus naudojami kaip papildoma 

medžiaga jau anksčiau atliktiems biologinės įvairovės tyrimams vertinant PŪV 

poveikį. 

Bus naudojamasi Lietuvos ornitologų draugijos su partneriais – Pajūrio planavimo ir tyrimų 

(PPTI) bei Lietuvos energetikos institutais (LEI), nuo 2015 m. vasario mėnesio 2009–2014 m. 

Europos ekonominės erdvės finansinio mechanizmo LT03 programos „Biologinė įvairovė ir 

ekosistemų funkcijos“ ir nuosavomis lėšomis įgyvendino projektą „Vėjo energetikos plėtra ir 

biologinei įvairovei svarbios teritorijos (VENBIS)“ duomenų baze. Šio projekto pagrindiniai 

uždaviniai buvo: 

• identifikuoti biologinės įvairovės apsaugai svarbias/jautrias ir konfliktines vėjo 

energetikos (VE) plėtros požiūriu teritorijas; 

• parengti tokių teritorijų apsaugos ir VE darnios plėtros konfliktų valdymo priemones; 

• pateikti rekomendacijas dėl VE plėtros konfliktų mažinimo jautriose biologinei 

įvairovei teritorijose šalies ir vietos lygmenyse. 

Vertinami poveikiai dėl planuojamo objekto:  

• Galimas poveikis natūralioms buveinėms, dėl jų užstatymo ar suskaidymo, 

hidrologinio režimo pokyčio, želdinių sunaikinimo ir pan. 

• Galimas poveikis augalų rūšių augavietėms, dėl urbanizuojamos aplinkos pokyčių. 
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• Galimas poveikis laukinių gyvūnų rūšių susitelkimui, veisimuisi, maitinimuisi, 

poilsiui, nakvynės, žiemojimo vietoms, sezoninių migracijų keliams dėl 

gyvenamosios aplinkos erdvės sumažėjimo, elektromagnetinių laukų, triukšmo ir 

kitų neigiamų veiksnių. 

• Galima gyvūnų žūtis dėl susidūrimo su vėjo jėgainėmis. 

Vadovaujantis Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos raštu 2020-08-12 Nr. (4)-V3-

845(7.20), PAV programa patikslinama, kad PAV ataskaitoje bus detaliau vertinamas poveikis 

šikšnosparniams, jų veisimuisi, žiemojimui, migracijoms. 

Taip pat atsižvelgiant į Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos raštą, PAV ataskaitoje, 

vertinant suminį poveikį kraštovaizdžiui ir biologinei įvairovei bus įvertintas suminis poveikis 

įvertinant visas esamas ir planuojamas vėjo elektrines ir (ar) vėjo elektrinių parkus vadovaujantis LR 

aplinkos ministru įsakymu Dėl Planuojamos ūkinės veiklos (vėjo jėgainių įrengimo) poveikio 

aplinkai vertinimo rekomendacijų R 44-03 patvirtinimo, 2003 m. liepos 31 d. Nr.406 (suvestinė 

redakcija nuo 2010-12-05). 

Esamos situacijos aprašymas. Vadovaujantis www.geoportal.lt/map duomenimis PŪV 

teritorija į Europos Bendrijos svarbos natūralias buveines, biotopus nepatenka, su jais nesiriboja. 

Artimiausios buvienės – miškų buveinė, kuriame medynų amžius sudaro  90 m, yra 3 seni gyvi 

medžiai, nutolusi į šiaurės rytus nuo planuojamų VE apie 0,4 km ir pievų buveinės Antvardės upelio 

slėnyje, kurios nutolusios į šiaurę nuo planuojamų VE apie 0,5 km. 

Pagal „Lietuvos bendrąjį augalijos žemėlapį“ M 1:2500000, PŪV patenka į žemės ūkio 

naudmenų plačialapių ir nemoralinių-žolinių eglynų vietas. Saugomų augalų nėra. 

Pagal „Lietuvos valgomųjų grybų išteklių žemėlapį“ M 1:2500000, PŪV patenka į 

vidutiniškai grybingą rajoną, tačiau PŪV planuojama atviroje ne mišku apaugusioje vietoje, tad 

poveikio šiuo aspektu nėra. 

Pagal „Lietuvos bendrąjį gyvūnijos žemėlapį“ M 1:1000000, PŪV aplinka priskiriama 

buveinėms esančioms žemės ūkio naudmenose ir čia nėra ypač saugomų gyvūnų (paukščių, 

žinduolių, varliagybių, roplių, vabzdžių). Vietovėje aptinkamos atviro agrarinio kraštovaizdžio 

gyvūnų rūšys. Dažnos stirnos (Capreolus capreolus), pilkieji kiškiai (Lepus europaeus), užklysta 

taurieji elniai (Cervus elaphus), šernai (Sus scrofa), aptinkami ežiai (Erinaceus concolor), dažni 

įvairūs peliniai graužikai, kurmiai (Talpa europaea). Iš varliagyvių  dažnos paprastosios rupūžės 

(Bufo bufo), rusvosios varlės (Rana temporaria), iš paukščių labai dažnas dirvinis vieversys (Alauda 

arvensis), rečiau aptinkamos kurapkos (Perdix perdix), pempės (Vanellus vanellus), baltieji gandrai 

(Ciconia ciconia) ir kiti paukščiai. 

Pagal „Lietuvos paukščių žemėlapį“ M 1:2500000 planuojamoje teritorijoje gyvena būdingi 

sausumos paukščiai, tai pievų paukštis – griežlė (Crex crex). Pagal žemėlapį migruojančių paukščių 

sankaupų nei planuojamoje teritorijoje, nei aplink – nėra. Artimiausios nurodytos migruojančių žąsų 

vietos yra toliau kaip 10 km. 

Atskirų rūšių paplitimas ir gausa bus tikslinama ir nustatoma 2020 m. lauko darbų metu 

atliekant perinčių ir migruojančių paukščių stebėseną ir kitų gyvūnų inventorizaciją stebint juos 

vizualiai bei pagal veiklos žymes (pėdsakus, eksrementus ir kt.). 
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Pagal SRIS sistemos pateiktus duomenis ir žemėlapį PŪV teritorija į saugomų rūšių 

buveines nepatenka. Artimiausia buveinė yra šikšnosparnio rudojo nakvišos (Nyctalus noctula), kuri 

nutolusi  1 km į šiaurę nuo buveinei artimiausios VE. 

Nacionalinėms ar europinės svarbos „Natura 2000“ skirtų paukščių apsaugai prie 

planuojamų VE nėra. 

 

15 pav. Europos Bendrijos svarbos natūralios buveinės planuojamų VE atžvilgiu 

(https://www.geoportal.lt/map/#) 

Pagal „Vėjo energetikos plėtra ir biologinei įvairovei svarbių teritorijų (VENBIS)“ duomenų 

bazę 1 jėgainė iš planuojamų 11 VE patenka į labai jaurią paukščiams teritoriją (16 pav.). Tačiau 

vadovaujantis tos pačios VENBIS kitu žemėlapiu „Stebėtų paukščių rūšys“ (17 pav.) – matoma, kad 

nė viena planuojama VE nepatenka į vietas, kur stebėti paukščiai. Migruojantys paukščiai ar jų 

sankaupos buvo stebėti apie 860 m į šiaurę nuo artimiausios planuojamos VE, o perintys paukščiai – 

apie 900 m atstumu į pietus nuo planuojamų VE. 
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16 pav. Jautrios teritorijos paukščių atžvilgiu pagal “Vėjo energetikos plėtra ir biologinei įvairovei svarbios 

teritorijos (sutrump. – VENBIS)“. 

https://www.arcgis.com/home/webmap/viewer.html?webmap=a93e9a68f8d2476d8c4d6410f0e4ae4f&extent=18.05

14,52.927,31.0403,57.4969. 

 

 

17 pav. Stebėtų paukščių rūšys pagal “Vėjo energetikos plėtra ir biologinei įvairovei svarbios teritorijos 

(sutrump. – VENBIS)“. http://corpi.lt/venbis/index.php/observation/open 

https://www.arcgis.com/home/webmap/viewer.html?webmap=a93e9a68f8d2476d8c4d6410f0e4ae4f&extent=18.0514,52.927,31.0403,57.4969
https://www.arcgis.com/home/webmap/viewer.html?webmap=a93e9a68f8d2476d8c4d6410f0e4ae4f&extent=18.0514,52.927,31.0403,57.4969
http://corpi.lt/venbis/index.php/observation/open


Poveikio aplinkai vertinimas 

36 

 

4.2 Miškai 

Metodas. PAV ataskaitoje bus atsakoma į Aplinkos apsaugos agentūros atrankos dėl PAV 

išvadoje pateiktą pastabą („Pagal Eurobats, rekomendacijas siekiant išvengti reikšmingo poveikio 

šikšnosparniams, vėjo elektrinės netūrėtų būti statomos arčiau kaip 200 m nuo miško. Atliekant 

poveikio aplinkai vertinimą būtų įvertintas galimas reikšmingas PŪV (taip pat suminis) poveikis 

gyvenančioms, perinčioms ir besimaitinančioms paukščių, šikšnosparnių rūšims bei būtų nustatytas 

paukščių ir šikšnosparnių migracijos kelių ir sankaupų vietų, buveinių ir mitybinės bazės pokytis bei 

numatytos tinkamos prevencinės, poveikio mažinimo ar kompensacinės priemonės“). 

Bus vadovaujamasi lauko tyrimais, kurie aprašyti saugomų teritorijų ir biologinės įvairovės 

dalyse. 

Esama situacija. Intervencija į miškus dėl PŪV nenumatoma, nes vyrauja dirbami laukai, 

yra tik keletas pavienių miškelių, įsiterpusių tarp agrarinių teritorijų, o valstybinės reikšmės miškų 

plotai nutolę daugiau kaip 3,8 km. Kertinių miško buveinių nėra nei PŪV teritorijoje, nei toliau kaip 

5 km spinduliu. 

 

18 pav. Miškų kadastro duomenys (miškų grupės ir pogrupiai, valstybinės reikšmės miškų plotai) su 

planuojamom VE ir esamomis foninėmis VE, https://www.geoportal.lt/savivaldybes/jurbarkas 

 

5 PLANUOJAMOS VEIKLOS ĮTAKA VISUOMENĖS SVEIKATAI 

5.1 Bendroji dalis poveikį sveikatai darantys veiksniai 

Vėjo energija – tai viena iš perspektyviausių atsinaujinančių išteklių energijos naudojimo 

technologijų Lietuvoje. Nors vėjo energetiką remia visuomenė, tačiau žmonės, kurių aplinkoje 

ruošiamasi statyti vėjo jėgaines, išreiškia baimę dėl galimo triukšmo, šešėlių mirgėjimo, 

elektromagnetinių trikdžių, kraštovaizdžio sudarkymo bei kitų veiksnių. Triukšmo poveikis žmogaus 

https://www.geoportal.lt/savivaldybes/jurbarkas
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sveikatai skirstomas į šias tris pagrindines grupes: subjektyvios pasekmės (susierzinimas, 

nepasitenkinimas, apmaudas), trukdymas veiklai (tokiai kaip mokinimasis, miegojimas, pokalbis), 

psichologiniai padariniai (nerimas, ūžesys ausyse, klausos praradimas). Beveik visais atvejais vėjo 

elektrinių akustinė tarša siejama su pirmomis dvejomis poveikių grupėmis (modernios jėgainės 

dažniausiai sukelia pirmoje grupėje aprašytas neigiamas pasekmes). Triukšmą žmogaus organizmas 

suvokia kaip stresą, kuris sukelia širdies ir kraujagyslių sistemos sutrikimus, sutrikdo miegą, 

sumažina darbingumą, gebėjimą susikaupti bei kt. [1,4]. Daugelis tyrėjų nurodo, kad fiziologiniai 

efektai nėra būdingi vėjo elektrinių sukeliamam triukšmui. Nustatyta, kad šansai girdėti triukšmą ir 

patirti triukšmo erzinantį poveikį didėja, kai vėjo elektrinės yra matomos, t. y. neigiamą triukšmo 

poveikį stiprina vizualinis stimulas [6]. 

Tyrimų, kaip vėjo elektrinių keliamas triukšmas sąlygoja sveikatą, nėra daug. Vienas iš 

klasikinių tokių tyrimų pavyzdžių yra Danijoje, Vokietijoje ir Olandijoje atlikta studija (M. Wolsink 

et al. 1993). Pagrindinis tyrimo tikslas buvo nustatyti koreliaciją tarp triukšmo, kurį sukelia vėjo 

jėgainės, ir žmonių, gyvenančių netoliese elektrinių, nepasitenkinimo triukšmu. Taip pat buvo 

siekiama išsiaiškinti ir kitas nepasitenkinimo triukšmu priežastis. Buvo nustatytas silpnas ryšys tarp 

garso lygio ir žmonių nepasitenkinimo triukšmu (Kendalo koeficientas t=0,09; p<0,05). Tačiau 

paaiškėjo, kad žmonių nepasitenkinimas triukšmu mažėja didėjant elektrinių amžiui (seniai veikiantis 

parkas sukelia mažiau nepasitenkinimo nei naujas) [3]. 

Atlikus vėjo elektrinių ir artimiausių gyventojų savo sveikatos ir gerbūvio vertinimo tyrimus, 

nustatyta, kad nėra koreliacijos tarp 39 tirtų sveikatos rodiklių ir vėjo elektrinių skleidžiamo triukšmo. 

Tačiau iš tirtų 754 asmenų, 31 proc. nurodė, kad vėjo elektrinių triukšmas juos erzina, 36 proc. 

pažymėjo, jog sutriko jų miegas, o 19 proc. teigė, kad jaučia nuovargį. Be to, tyrėjai nustatė, kad 

rizika jausti erzinantį vėjo elektrinių poveikį yra didesnė kaimo vietovių gyventojams, o miestiečiai 

menkiau reaguoja į šios ūkinės veiklos keliamą triukšmą [6]. 

Žemo dažnio triukšmas ir infragarsas gyventojų ir kai kurių tyrėjų yra nurodomas kaip vėjo 

elektrinių neigiamo poveikio sveikatai šaltinis. Tačiau eilėje mokslinių publikacijų pažymima, kad 

šiuolaikinės vėjo jėgainės, sukelia nereikšmingus infragarso ir žemo dažnio garsų lygius. Vokietijoje 

ir kitose Europos šalyse nebuvo nei vieno atvejo, kad vėjo elektrinių projektas būtų sustabdytas dėl 

neatitikimo infragarso ir žemo dažnio garso reikalavimams. Taip pat nebuvo nei vieno atvejo, kad 

veikiančios vėjo jėgainės būtų viršiję nustatytus infragarso ribinių dydžių reikalavimus. Europos 

šalyse vėjo elektrinių sukeliamas infragarsas ir žemo dažnio garsas nekelia diskusijų, nes 

kompetetingų ekspertų yra nustatyta, kad šiuolaikinės vėjo jėgainės skleidžia tik nereikšmingo 

stiprumo infragarsą [6]. 

Literatūros šaltinių apžvalga bei analizė taip pat atskleidė, kad vėjo elektrinių generuojamo 

triukšmo intensyvumo lygis priklauso nuo konstrukcinių elementų aerodinaminių aptekėjimo 

reiškinių ir mechaninių akustinio triukšmo generacijos procesų. Tyrimai rodo, kad nustatant vietovės 

akustinį triukšmą, būtina įvertinti vėjo elektrinių generuojamo ir aplinkos foninio triukšmo lygius, 

kurių intensyvumui didelės įtakos turi vėjo srauto greitis. Didėjant vėjo greičiams, triukšmo lygis 

tampa labiau intensyvus, o vėjo greičiui esant apie 12 m/s ir atstumui iki vėjo jėgainės bokšto 

didesniam nei 100 m, vėjo jėgainės generuojamo triukšmo lygis susilygina su aplinkos foninio 

triukšmo lygiu [2]. 
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5.2 Triukšmas 

Metodas. Triukšmo vertinimui bus naudojama ir modeliavimas atliekamas 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. 

Pramoninis triukšmas vertintas pagal ISO 9613-2: „Akustika. Atvirame ore sklindančio 

garso slopinimas. 2 dalis. Bendroji skaičiavimo metodika“. Metodikas rekomenduoja 2002 m. 

birželio 25 d. Europos Parlamento ir Komisijos direktyva 2002/49/EB dėl aplinkos triukšmo 

įvertinimo ir valdymo bei Lietuvos higienos norma HN 33:2011. 

Triukšmo poveikis vertinamas remiantis Lietuvos Respublikos Triukšmo valdymo įstatymu 

2004-10-26 Nr. IX–2499 ir vėlesniais pakeitimais (aktuali redakcija nuo 2016-11-01), kuriame 

nurodoma, kad triukšmo ribinis dydis – Ldienos, Lvakaro arba Lnakties rodiklio vidutinis dydis, kurį 

viršijus triukšmo šaltinio valdytojas privalo imtis priemonių skleidžiamam triukšmui šalinti ir (ar) 

mažinti. Taip pat vadovautasi pakeista Lietuvos higienos norma HN 33:2011 „Triukšmo ribiniai 

dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje“ (patvirtinta LR 

sveikatos ministro 2011-06-13 įsakymu Nr. V–604, pakeista 2018 m. vasario 12 d. Nr. V-166). 

Poveikis gyventojams ir visuomenės sveikatai, įskaitant galimą poveikį gyvenamajai, 

rekreacinei, visuomeninei aplinkai dėl fizikinės, cheminės (atsižvelgiant į foninį užterštumą), 

biologinės taršos, kvapų (pvz., vykdant veiklą, susidarys didelis oro teršalų kiekis dėl kuro 

naudojimo, padidėjusio transporto srauto, gamybos proceso ypatumų ir pan.). 

Vadovaujantis naujausiais žmogaus veiklos neurofiziologijos pagrindais, triukšmo poveikis 

organizmui vertinamas kaip poveikis centrinei nervų sistemai, o ne tik kaip poveikis klausos organui. 

Pasaulinės sveikatos organizacijos (toliau – PSO) akcentuojamos triukšmo keliamos sveikatos 

problemos: klausos pakenkimas, kalbos nesupratimas, miego sutrikimai fiziologinių funkcijų 

sutrikimai, psichikos sutrikimai, mokslo ir kitų pasiekimų blogėjimas, socialiniai ir elgsenos 

pakitimai (dirglumas, agresyvumas ir kt.). Lengviausiai triukšmo pažeidžiamos grupės: vaikai, 

ligoniai, invalidai, pamainomis dirbantys, seni asmenys, ilgai būnantys triukšme žmonės ir pan. 

 Pastaruoju metu Europos šalyse vėjo energijos naudojimas ypač suintensyvėjo. Vėjo 

elektrinių poveikis aplinkai yra santykinai nedidelis, lyginant su kitomis tradicinėmis jėgainėmis, 

tačiau jos vis tiek kelia tam tikrą susirūpinimą. Vienas iš pagrindinių vėjo elektrinių poveikių aplinkai 

yra triukšmo poveikis. Dažniausiai pavienės vėjo jėgainės triukšmo lygis yra 90–104 dBA, t. y. 40 

metrų atstumu nuo vėjo jėgainės yra girdimas 50–60 dBA triukšmo lygis. 500 m atstumu, kuomet 

vėjas pučia nuo jėgainės link įvertinimo taško, yra girdimas 25–35 dBA triukšmo lygis. Jei vėjo 

kryptis priešinga – triukšmo lygis bus apytikriai 10 dB mažesnis. Vėjo elektrinių sukeliamas 

triukšmas priklauso nuo vėjo greičio. Europos Vėjo asociacija nustatė, kad vėjo elektrinių sukeliamas 

triukšmas, esant 8 m/s vėjo greičiui, 200 m atstumu nuo jėgainės, negali viršyti 45 dB iki artimiausio 

pastato ribų. Statomų šalia greitkelių, aerodromų, geležinkelių ir pan., vėjo elektrinių sukeltas 

triukšmas praktiškai neturi papildomo poveikio aplinkai. Dabartinių modernių vėjo elektrinių 

turbinos sukasi tyliai. Kai atstumas didesnis negu 200 m, besisukančių sparnų garsą užmaskuoja vėjo 

keliamas triukšmas, medžių lapų šnarėjimas ir kiti aplinkoje sklindantys garsai.  

Triukšmui labiausiai jautrios vietos (pagal PSO) yra gyvenamosios patalpos, poilsio zonos, 

kurortai, mokyklos, ikimokyklinės įstaigos, gydymo įstaigos. Lietuvos higienos norma HN 33:2011 
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„Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje“ 

gyvenamųjų patalpų ir gyvenamųjų teritorijų triukšmo lygius reglamentuoja taip: 

6. lentelė. Didžiausi leidžiami triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties 

pastatuose bei jų aplinkoje pagal 2018 m. pakeistą HN 33:2011 

Eil. 

Nr. 
Objekto pavadinimas Paros laikas* 

Ekvivalentinis 

garso slėgio lygis 

(LAeqT), dBA 

Maksimalus 

garso slėgio lygis 

(LAFmax), dBA 

1 2 3 4 5 

1. Gyvenamųjų pastatų gyvenamosios patalpos, 

visuomeninės paskirties pastatų miegamieji 

kambariai, stacionarinių asmens sveikatos 

priežiūros įstaigų palatos 

diena 

vakaras 

naktis 

45 

40 

35 

55 

50 

45 

2. Visuomeninės paskirties pastatų patalpos, 

kuriose vyksta mokymas ir (ar) ugdymas 

– 45 55 

3. Gyvenamųjų pastatų ir visuomeninės paskirties 

pastatų (išskyrus maitinimo ir kultūros 

paskirties pastatus) aplinkoje, veikiamoje 

transporto sukeliamo triukšmo 

diena 

vakaras 

naktis 

65 

60 

55 

70 

65 

60 

4. Gyvenamųjų pastatų ir visuomeninės paskirties 

pastatų (išskyrus maitinimo ir kultūros 

paskirties pastatus) aplinkoje, išskyrus 

transporto sukeliamą triukšmą 

diena 

vakaras 

naktis 

55 

50 

45 

60 

55 

50 

* Paros laiko (dienos, vakaro ir nakties) pradžios ir pabaigos valandos suprantamos taip, kaip apibrėžta 

Lietuvos Respublikos triukšmo valdymo įstatymo [1] 2 straipsnio 3, 9 ir 28 dalyse nurodytų dienos triukšmo rodiklio 

(Ldienos), vakaro triukšmo rodiklio (Lvakaro) ir nakties triukšmo rodiklio (Lnakties) apibrėžtyse. 

Paros laiko periodai: dienos metas (nuo 7 val. iki 19 val.), nakties metas (nuo 22 val. iki 7 val.), 

vakaro metas (nuo 19 val. iki 22 val.). 

 

5.3 Šešėliavimas  

Metodas. Šešėliavimo artimiausioje gyvenamojoje aplinkoje įvertinimui naudojama 

licencijuota programa  WindPRO (versija 3.3).  

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. Šiuo konkrečiu atveju artimiausia sodyba yra už 570 m ir orientuota pietų 

kryptimi planuojamų VE atžvilgiu. 

Vokiečių dokumentas „Hinweise zur Ermittlung und Beurteilung der optischen Immissionen 

von Windnergianlagen“6, kuriuo vadovaujamasi  daugelyje šalių, atliekant vėjo elektrinių šešėliavimo 

skaičiavimus, rekomenduoja šešėlius skaičiuoti kai saulė pakilusi mažiausiai 3 laipsnius nuo 

horizonto (saulei esant žemiau, šešėlis išsisklaido). Didžiausias leidžiamas šešėliavimo poveikis 

pagal Vokietijos normatyvus yra vertinamas taikant du metodus (Notes on the Identification and 

 
6 Superior Health Council of Belgium. Public Health Effects of Siting and Operating Onshore Wind Turbines. 2013. 

Publication No.8738 
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Evaluation of the Optical Emissions of Wind Turbines, States Committee for Pollution Control – 

Nordrhein-Westfalen (2002)). 

 

5.4 Infragarsas 

Pasaulinėje praktikoje, užsienio šalių mokslinėse publikacijose pažymima, kad šiuolaikinės 

vėjo elektrinės, turinčios vėjaračio mentes atgręžtas prieš vėją, sukelia nereikšmingus infragarso ir 

žemo dažnio garsų lygius, skirtingai nuo elektrinių, kurių vėjaračiai. Be to, infragarsas yra natūralus 

gamtinės aplinkos veiksnys, susidarantis dėl oro turbulencijos, jūros bangavimo, vulkanų išsiveržimų. 

Infragarsą skleidžia ir eilė dirbtinių šaltinių, pvz., lėktuvai, automobiliai, įvairų mechaniniai 

įrenginiai. 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 prognozuojami t.y. jis nėra 

modeliuojamas, šiuos garsus galima tik išmatuoti, PŪV gretimybėje sodyboje buvo atlikti infragarso 

ir žemo dažnio garsų natūriniai matavimai. Matavimai atlikti Antkalniškių k., Imsrės g. 4, ši sodyba 

yra artimiausia VE atžvilgiu, yra už 570 m nuo planuojamų VE, jie bus detalizuoti PAV ataskaitoje. 

 

5.5 Oro kokybė, kvapai 

Atsinaujinančios energijos gamyba nesusijusi su oro tarša, kasdien transportas prie elektrinių 

taip pat nevažinėtų, o esant poreikiui remontuoti jėgaines, atvykstančio transporto kiekiai per metus 

galėtų siektu keletą kartų, todėl tokie transporto kiekiai neturėtų jokios įtakos vietinei ar tuo labiau 

regioninei oro taršai. 

Planuojama veikla nesusijusi ir su kvapais, todėl PAV ataskaitoje oro tarša ir kvapai nebus 

nagrinėjami.  

6 SANITARINĖ APSAUGOS ZONA (SAZ) 

Planuojama veikla apima atsinaujinančios elektros energijos gamybą. 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. 

Sanitarinės apsaugos zona (SAZ) – aplink stacionarų taršos šaltinį arba kelis šaltinius esanti 

teritorija, kurioje dėl galimo neigiamo planuojamos ar vykdomos ūkinės veiklos poveikio visuomenės 

sveikatai galioja šiuo įstatymu nustatytos specialiosios žemės naudojimo sąlygos.SAZ ribos turi būti 

tokios, kad taršos objekto keliama tarša, kurių rodiklių ribinės vertės reglamentuotos teisės 

norminiuose aktuose, už SAZ ribų neviršytų teisės norminiuose aktuose gyvenamajai aplinkai ir (ar) 

visuomeninės paskirties pastatų aplinkai nustatytų ribinių taršos verčių. 

Atliekant PAV vertinimą, normatyvinės sanitarinės apsaugos zonos ribos bus tikslinamos, 

jų pagrindimą pateikiant PAV ataskaitoje. 
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7 PRIEMONĖS NEIGIAMO POVEIKIO SUMAŽINIMUI 

PAV ataskaitoje gali būti siūlomos poveikio aplinkai sumažinimo priemonės, t.y. priemonės, 

kurias taikant galima sumažinti neigiamą planuojamos ūkinės veiklos poveikį ar net visiškai jo 

išvengti. Poveikio sumažinimo ar prevencijos priemonės bus numatytos įvertinus PAV metu nustatytą 

poveikio mastą. 

PAV rengėjai, nustatę PAV metu galimą reikšmingą poveikį aplinkai, numatys priemones, 

kurios bus pakankamai efektyvios ir galės būti įgyvendinamos vykdant veiklą. Už poveikio 

sumažinimo priemonių įgyvendinimą yra atsakingas planuojamos ūkinės veiklos užsakovas.  

Galimi priemonių parinkimo metodai: 

• Techninis, technologinis – numatomos techninės, technologinės poveikį 

mažinančios priemonės; 

• Analogo – poveikio sumažinimo ar prevencijos priemonės parenkamos remiantis 

informacija, gauta projektuojant ar vykdant tos pačios rūšies ir apimties ūkines 

veiklas; 

• Planavimo – planuojami ūkinės veiklos vykdymo etapai taip, kad poveikis aplinkai 

būtų kuo mažesnis; 

• Monitoringo / stebėsenos – priemonės, skirtos sumažinti poveikį, kuris gali būti 

pastebėtas tik pradėjus vykdyti veiklą. 

Poveikio sumažinimo priemonių efektyvumą užtikrins: 

• Pakankamai tiksli ir išsami informacija apie tai, kokia buvo aplinkos būklė iki veiklos 

vykdymo. Taip galima bus tinkamai palyginti ir įvertinti PAV metu numatytą veiklos 

poveikį; 

• Poveikio aplinkai vertinimo proceso metu bus parengtas poveikio sumažinimo 

priemonių įgyvendinimo ir jų efektyvumo stebėsenos planas. Pradėjus vykdyti ir 

paaiškėjus, kad tam tikras poveikis buvo nenumatytas arba, kad poveikio mastas ar 

reikšmingumas buvo įvertintas neteisingai, bus koreguojamos jau taikomos arba 

pasiūlomos papildomos poveikio sumažinimo priemonės.  

 

Planuojamai veiklai gali būti taikytinos priemonės: 

• Šešėliavimo slopinimui: 

✓ Priemonės, mažinančios šešėliavimą, tokios kaip vėjo elektrinių stabdymas 

intensyviausio šešėliavimo metu, želdinimas; 

✓ Veikimo valandų reglamentavimas. 

• Paukščių ir šikšnosparnių apsaugai: 

✓ Paukščių ir šikšnosparnių monitoringas – tai periodinis tikslinis duomenų 

tikrinimas, lyginimas su standartais ar prognozėmis, kurio tikslas yra surinkti 

foninius duomenis, leisiančius vertinti veiklos įtakojamus pokyčius ir 

nustatyti metines paukščių ir šikšnosparnių mirtingumo apimtis, kurios gali 
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kilti dėl susidūrimo su veikiančiomis arba neveikiančiomis VE. Monitoringas 

turi būti vykdomas remiantis Lietuvos ornitologų draugijos su partneriais – 

Pajūrio tyrimų ir planavimo institutu ir Lietuvos energetikos institutu, 

projekto „Vėjo energetikos plėtra ir biologinei įvairovei svarbios teritorijos“ 

surinktais duomenimis ir projekto įgyvendinimo metu parengtomis 

ataskaitomis tokiomis kaip: „Monitoringo programų dėl galimo vėjo 

elektrinių poveikio paukščiams ir šikšnosparniams standartų parengimas“; 

„Monitoringo rezultatų dėl vėjo elektrinių poveikio paukščiams ir 

šikšnosparniams reikšmingumo nustatymo standartai“ „Galimo vėjo 

elektrinių poveikio paukščiams ir šikšnosparniams reikšmingumo nustatymo 

standartai“ ir kt. Monitoringo vykdymo laikas: 1 metai iki VE įrengimo; 

įrengimo periodu; po įrengimo paukščių stebėjimai numatyti tęsti 3 

pirmuosius VE darbo metus bei praėjus 5 metams po paskutinių stebėjimų, 

stebėjimus vykdyti dar 1 metus. 

✓ Perinčių, besimaitinančių ir migruojančių paukščių stebėsena gali būti 

vykdomi stebint ir registruojant paukščius vizualiai. Siekiant užtikrinti 

duomenų kokybę, stebėsena turi būti vykdoma tinkamu oru. Perinčių 

paukščių ir paukščių migracinių sankaupų stebėsena vykdoma nelietingu, be 

rūko oru. Kai meteorologinės sąlygos netinkamos, perinčių paukščių ir 

paukščių sankaupų apskaitas reikia vykdyti artimiausią dieną, kai bus 

tinkamos sąlygos. Migruojančių paukščių apskaitos atliekamos numatytu 

dažnumu, nepriklausomai nuo meteorologinių sąlygų. Stebėseną reikia 

vykdyti pavasarį (nuo kovo 1 d. iki gegužės 15 d.) ir rudenį  (nuo rugpjūčio 

15 iki lapkričio 1 d.). Tuo metu fiksuojamas: praskridimo laikas, paukščių 

rūšis, individų skaičius, skridimo kryptis, aukštis, oro sąlygos, užrašomos 

kitos pastabos. Migruojančių šikšnosparnių stebėsena turi būti atliekama 

visoje vėjo elektrinių parko teritorijoje ir gretimoje iki 1 km teritorijoje. 

Šikšnosparnių stebėsena vykdoma ultragarsiniais detektoriais, kurie turi būti 

sukalibruoti ir standartizuoti monitoringo atlikimo metu, jie turi veikti 

diapazone nuo žemiausio iki aukščiausio šikšnosparnių skleidžiamo 

ultragarso. Šikšnosparnių stebėjimai turi būti atliekami ramiu oru, be stipraus 

vėjo ir lietaus, temperatūra neturi būti žemesnė nei 7° C (rekomenduojama, 

jog ji nakties metu viršytų 10°C). Migruojančių šikšnosparnių tyrimai 

atliekami pavasario ir rudens metu. Rudeninė migracija yra intensyvesnė ir 

rizikingesnė šikšnosparniams nei pavasarinė, todėl didesnis dėmesys turi būti 

skirtas stebėjimams nuo antros vasaros pusės. Stebėseną reikia vykdyti 

pavasarį nuo balandžio vidurio iki gegužės vidurio, ir rudeninės migracijos 

metu nuo rugpjūčio vidurio iki spalio pradžios. 

• Taikant priemones papildomai bus vadovaujamasi ir šiomis Lietuvos 

ornitologų draugijos parengtomis metodinėmis priemonėmis: 

✓ Poveikio paukščiams ir šikšnosparniams monitoringo programų standartai 

VE parkuose; 

✓ Poveikio paukščiams ir šikšnosparniams monitoringo rezultatų galimo 

reikšmingumo atskiruose VE parkuose standartai; 



Poveikio aplinkai vertinimas 

43 

 

✓ Galimo VE poveikio paukščiams ir šikšnosparniams tikslių (detalių) 

reikšmingumo nustatymo kriterijai. 

• Priklausomai nuo poveikio aplinkai vertinimo rezultatų, gali būti svarstomos ir 

kitos poveikį aplinkai mažinančios priemonės. 

 

8 EKSTREMALIOS SITUACIJOS 

Planuojama veikla susijusi su atsinaujinančios energijos gamyba, didelių pavojingų avarijų, 

kuriais galėtų užteršti aplinką – nekelia. 

PAV ataskaitoje bus įvertintas suminis PŪV poveikis aplinkos komponentams, visuomenės 

sveikatai bei pažeidžiamumo rizikai dėl ekstremalių įvykių ir (ar) galimų ekstremalių situacijų 

įvertinant visas esamas ir planuojamas vėjo elektrines ir (ar) vėjo elektrinių parkus. 

Gaisro pavojus taip pat nedidelis, tačiau teorinė galimybė išlieka. Žaibuojant, vėjo elektrines 

saugo įrengta žaibosaugos sistema. 

VE vieta nepatenka į karstinius ar užliejamus rajonus, todėl šiais aspektais pavojaus nėra. 

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. 

Vykdant planuojamą ūkinę veiklą, tam, kad užtikrinti gyventojų saugą ir sveikatą, numatoma 

laikytis teisės aktų, reglamentuojančių aplinkosaugą, priešgaisrinę saugą, darbų saugą ir visuomenės 

sveikatą.  

9 VISUOMENĖS INFORMAVIMAS IR KONSULTACIJOS 

Visuomenės informavimas atliekamas vadovaujantis „Planuojamos ūkinės veiklos poveikio 

aplinkai vertinimo tvarkos aprašu“, patvirtintu LR aplinkos ministro 2017 m. spalio 16 d. įsakymu 

Nr. D1-845 (Galiojanti suvestinė redakcija nuo 2020-05-01). 

9.1 Visuomenės informavimas apie PAV programą 

Apie parengtą PAV programą, PAV dokumentų rengėjas, prieš pateikdamas ją nagrinėti 

PAV subjektams, praneša visuomenei visuomenės informavimo priemonėse (Jurbarko rajono 

spaudoje, Jurbarko rajono savivaldybės ir Skirsnemunės seniūnijos skelbimų lentose/internetiniame 

puslapyje), informuoja Aplinkos apsaugos agentūrą, paskelbia PAV programą PAV rengėjo – UAB 

„Ekostruktūra“ internetiniame puslapyje www.ekostruktura.lt. 

Visuomenė gali teikti pasiūlymus PAV programai, o pasiūlymu kopijas turi pateikti 

Aplinkos apsaugos agentūrai, kad Agentūra, prieš tvirtindama programą, turėtų informaciją apie visus 

pateiktus pasiūlymus. 

PAV dokumentų rengėjas, gavęs suinteresuotos visuomenės pasiūlymus, juos registruoja ir 

kartu su planuojamos ūkinės veiklos organizatoriumi gautus suinteresuotos visuomenės pasiūlymus 

http://www.ekostruktura.lt/
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sugrupuoja pagal temas, juos įvertina, o pasiūlymus pateikusiems suinteresuotos visuomenės 

atstovams atsako motyvuotai raštu, kaip atsižvelgta ar neatsižvelgta į pateiktus pasiūlymus. 

Informavimo apie PAV programą suvestinė. Apie „Vienuolikos vėjo elektrinių Jurbarko 

r. sav., Skirsnemunės sen., Paantvardžio, Skirsnemuniškių I ir Antkalniškių kaimuose statybos ir 

eksploatavimo  poveikio aplinkai vertinimo (PAV) programą“ visuomenė buvo informuota: 

• Jurbarko rajono savivaldybės lentoje 2020-07-10, savivaldybės internetiniame 

puslapyje 2020-07-14 http://www.jurbarkas.lt/index.php?3998169143. 

• Skirsnemunės seniūnijos skelbimų lentoje 2020-07-10. 

• Jurbarko rajono laikraštyje „Šviesa“ 2020-07-14. 

• Ataskaitos rengėjo UAB „Ekostruktūra“ internetiniame puslapyje: 

www.ekostruktura.lt, 2020-07-10. Programos nuoroda: 

http://www.ekostruktura.lt/wp-content/uploads/2020/07/PAV-programa_11-VE.pdf 

• Aplinkos apsaugos agentūra informuota el. paštu aaa@aaa.am.lt 2020-07-10. 

Aplinkos apsaugos agentūros puslapyje  informacija paskelbta 2020-07-14, 

http://gamta.lt/cms/index?rubricId=8b6d980c-8146-45a8-82b8-39c21102611f#3. 

Pasiūlymų per supažindinimo su PAV programa laikotarpį iš visuomenės negauta. 12.3 

priede pateikiama: visuomenės informavimo skelbimų kopijos.  

 

9.2 Informavimas apie PAV ataskaitą 

Visuomenė bus informuojama apie parengtą PAV ataskaitą, bus rengiamas viešas 

visuomenės supažindinimas su ataskaita, visuomenė galės teikti pasiūlymus. 

Atsižvelgiant į Aplinkos apsaugos agentūros pastabą7, ne vėliau kaip prieš 20 darbo dienų 

iki viešo visuomenės supažindinimo su ataskaita bus informuota ir Jurbarkų seniūnija. 

Apie parengtą PAV ataskaitą, PAV dokumentų rengėjas praneša visuomenei visuomenės 

informavimo priemonėse (Jurbarko rajono spaudoje, Jurbarko rajono savivaldybės, Skirsnemunės 

seniūnijos ir Jurbarkų seniūnijos skelbimų lentose / internetiniame puslapyje ne vėliau kaip prieš 20 

darbo dienų iki viešo visuomenės supažindinimo su ataskaita), informuoja Aplinkos apsaugos 

agentūrą, paskelbia PAV rengėjo – UAB „Ekostruktūra“ internetiniame puslapyje 

www.ekostruktura.lt., viešina PAV ataskaitą. 

 

9.3 Informavimas apie sprendimo priėmimą 

 Agentūra, priėmusi sprendimą dėl planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai, per 3 

darbo dienas nuo jo priėmimo dienos savo interneto svetainėje paskelbia sprendimą, PAV 

dokumentus, kuriais remiantis buvo priimtas sprendimas dėl planuojamos ūkinės veiklos poveikio 

 
7 Aplinkos apsaugos agentūra, programai teiktose pastabose nurodė, kad „Agentūros 2020-06-03 raštu Nr. (30.2)-A4E-

4821 priimtoje atrankos išvadoje dėl 11 vėjo elektrinių Jurbarko r. sav., Skirsnemunės sen., Paantvardžio, 

Skirsnemuniškių I ir Antkalniškių kaimuose statybos ir eksploatacijos poveikio aplinkai vertinimo yra numatyta, kad bus 

atliktas viešas svarstymas ne tik su Skirsnemunės, bet ir su Jurbarkų seniūnijos gretimų kaimų bendruomenėmis ir 

gyventojais. Prašome Programoje numatyti, kad ne vėliau kaip prieš 20 darbo dienų iki viešo visuomenės supažindinimo 

su ataskaita bus informuota ir Jurbarkų seniūnija.“ 

http://www.jurbarkas.lt/index.php?3998169143
http://www.ekostruktura.lt/
http://www.ekostruktura.lt/wp-content/uploads/2020/07/PAV-programa_11-VE.pdf
mailto:aaa@aaa.am.lt
http://gamta.lt/cms/index?rubricId=8b6d980c-8146-45a8-82b8-39c21102611f#3
http://www.ekostruktura.lt/
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aplinkai, ir pasiūlymų svarstymo protokolą visuomenei susipažinti. Suinteresuota visuomenė 

susipažinti su sprendimu dėl planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai ir su juo susijusia 

informacija gali Agentūros buveinėje Agentūros darbo laiku. 

 

10 SIŪLOMAS POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO ATASKAITOS TURINYS 

Atsižvelgiant į Aplinkos apsaugos agentūros pastabą PAV programai,  PAV ataskaitos 

turinys patikslintas ir parengtas vadovaujantis Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai 

vertinimo tvarkos aprašu 2017 m. spalio 31 d. Nr. D1-885 (Galiojanti suvestinė redakcija nuo 2020-

05-01), 1 priedu „REKOMENDACIJOS DĖL POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO 

DOKUMENTŲ STRUKTŪROS IR APIMTIES“. 

ĮVADAS 

1. INFORMACIJA APIE PLANUOJAMĄ ŪKINĘ VEIKLĄ 

1.1 PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS VIETA 

1.2 PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS FIZINĖS IR TECHNINĖS 

CHARAKTERISTIKOS 

2. PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS NUMATOMAS REIKŠMINGAS POVEIKIS, 

NUMATOMO REIKŠMINGO NEIGIAMO POVEIKIO APLINKAI IŠVENGIMO, 

SUMAŽINIMO IR KOMPENSAVIMO PRIEMONĖS 

2.1 VANDUO 

2.1.1 Paviršiniai vandens telkiniai (vertinimo metodas, esama situacija, poveikio vertinimas, 

priemonės) 

2.1.2 Požeminis vanduo (vertinimo metodas, esama situacija, poveikio vertinimas, 

priemonės) 

2.2 ŽEMĖ (JOS PAVIRŠIUS IR GELMĖS), DIRVOŽEMIS 

2.2.1  Žemė (jos paviršius ir gelmės) (vertinimo metodas, esama situacija, poveikio 

vertinimas, priemonės) 

2.2.2 Dirvožemis (vertinimo metodas, esama situacija, poveikio vertinimas, priemonės) 

2.3 KRAŠTOVAIZDIS IR BIOLOGINĖ ĮVAIROVĖ 

2.3.1 Kraštovaizdis, gamtinis karkasas, rekreacija (vertinimo metodas, esama situacija, 

poveikio vertinimas, priemonės) 

2.3.2 Žemėnauda (vertinimo metodas, esama situacija, poveikio vertinimas, priemonės) 

2.3.3 Saugomos teritorijos (vertinimo metodas, esama situacija, poveikio vertinimas, 

priemonės) 

2.3.4 Biologinė įvairovė (vertinimo metodas, esama situacija, poveikio vertinimas, 

priemonės) 

2.3.5 Miškai (vertinimo metodas, esama situacija, poveikio vertinimas, priemonės) 
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2.4 MATERIALINĖS VERTYBĖS (vertinimo metodas, esama situacija, poveikio 

vertinimas, priemonės) 

2.5 NEKILNOJAMOSIOS KULTŪROS VERTYBĖS (vertinimo metodas, esama situacija, 

poveikio vertinimas, priemonės) 

2.6 VISUOMENĖS SVEIKATA 

2.6.1 Akustinė situacija (vertinimo metodas, esama situacija, prognozuojama situacija, 

poveikio vertinimas, priemonės) 

2.6.2. Šešėliavimas ir mirgėjimas (vertinimo metodas, poveikio vertinimas, priemonės) 

7.3.3. Infragarsas. Žemų dažnių garsas (vertinimo metodas, poveikio vertinimas, priemonės) 

2.6.2. Artimiausia gyvenamoji, visuomeninė aplinka 

2.6.3 Poveikio visuomenės sveikatai prognostinis vertinimas  

2.9 RIZIKOS ANALIZĖ IR JOS VERTINIMAS  

2.10 ALTERNATYVŲ ANALIZĖ IR JŲ VERTINIMAS 

2.11 STEBĖSENA (MONITORINGAS) 

2.12 TARPVALSTYBINIS POVEIKIS 

4. PROGNOZAVIMO METODŲ, ĮRODYMŲ, TAIKYTŲ NUSTATANT IR 

VERTINANT REIKŠMINGĄ POVEIKĮ APLINKAI, ĮSKAITANT PROBLEMAS APRAŠYMAS 

5. POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO NETECHNINIO POBŪDŽIO SANTRAUKA 

6. LITERATŪROS SĄRAŠAS 

7. POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO DOKUMENTŲ PRIEDAI 
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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 „Energeta“
 
UAB „Ekostruktūra“

Adresatams pagal sąrašą

Nr.2020-05-12 Nr. 20-142

ATRANKOS IŠVADA DĖL 11 ELEKTRINIŲ JURBARKO R. SAV., SKIRSNEMUNĖS SEN., 
PAANTVARDŽIO, SKIRSNEMUNIŠKIŲ I IR ANTKALNIŠKIŲ KAIMUOSE STATYBOS 
IR EKSPLOATAVIMO POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO

2020-05-                Nr. (30.2)-A4E-

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

UAB „Energeta“, Beržų g. 11, Skirsnemunės k., Jurbarko r. sav., LT-74484 direktorius 
Ramūnas Dumčaitis, tel.: +370 60131233, 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, direktorė Ona 
Samuchovienė tel.: +370 607 23980, el. paštas info@ekostruktura.lt.

3. Planuojamos ūkinės veiklos atrankos dėl poveikio aplinkai vertinimo atlikimo teisinis 
pagrindas pagal Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai 
vertinimo įstatymo 7 straipsnio 2 dalį, nurodant šio įstatymo 2 priedo punktą (-us).

Atranka atliekama, vadovaujantis Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio 
aplinkai vertinimo įstatymo (toliau – PAV įstatymas) 2 priedo 3.8. punkto 3.8.1. dalimi: 
„įrengiamos 3 vėjo elektrinės, kurių bent vienos aukštis 50 m (matuojant iki aukščiausios 
konstrukcijų taško) ar daugiau“. 

4. Planuojamos ūkinės veiklos vieta. 
Planuojamos ūkinės veiklos (toliau – PŪV) vieta – numatoma vykdyti, Jurbarko rajono 

savivaldybėje, Skirsnemunės seniūnijoje, Paantvardžio, Skirsnemuniškių I ir Antkalniškių 
kaimuose, sklypuose, kurių kadastro Nr. 9470/0001:233, 9470/0001:228, 9470/0001:255, 
9470/0002:152, 9470/0001:119, 9470/0002:324, 9470/0001:130, 9470/0001:75, 9470/0001:121, 
9470/0001:28, 9470/0001:22. Vėjo elektrinėms statyti bus formuojami sklypai po 40 arų, tik vėjo 
jėgainei Nr. 2 numatoma formuoti 55 arų sklypą.

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 
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„REN energija“ planuoja statyti 14 vėjo elektrinių, o UAB „EKO srautas“ numato 8 vėjo elektrinių 
statybą.

Vadovaujantis Vėjo jėgainių parko Jurbarko rajone Skirsnemunės ir Rotulių kadastrinėse 
vietovėse specialiojo plano sprendiniais, PŪV teritorija patenka į vėjo jėgainių grupės išdėstymo 
zoną – K.

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.

Pagal Nacionalinio kraštovaizdžio 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.

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.

Artimiausias mokslo paskirties pastatas – Jurbarko r. Skirsnemunės Jurgio Baltrušaičio 
pagrindinė mokykla (Jurbarko r. sav., Skirsnemunės sen., Skirsnemunės k., Šaltinio g. 22) – nuo 
PŪV sklypo (kad. Nr. 9470/0001:119), esančio Jurbarko r. sav., Skirsnemunės sen., 
Skirsnemuniškių I k., nutolusi ~4,5 km atstumu.

Artimiausias gydymo paskirties pastatas – T. Švedko gydytojos kabinetas (Jurbarko r. sav., 
Skirsnemunės k., Nemuno g. 33) nuo PŪV sklypo (kad. Nr. 9470/0001:119), esančio Jurbarko r. 
sav., Skirsnemunės sen., Skirsnemuniškių I k., 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 nutolęs apie 10 
km.

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, 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.

PŪV nuo miško nutolusi apie 50 m atstumu. Artimiausias vandens telkinys yra upė Juodupis, 
nuo PŪV nutolusi apie 67 m atstumu. 

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).

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 patenka į teritoriją, kurioje 
nepakanka duomenų jautrumui nustatyti šikšnosparnių atžvilgiu. Paukščių ir perinčių paukščių 
atžvilgiu 1 vėjo elektrinė patenka į labai jautrias teritorijas, 2 vėjo elektrinės patenka į vidutiniškai 
jautrias teritorijas, o likusios vėjo elektrinės patenka į teritoriją, kurioje nepakanka duomenų 
jautrumui nustatyti. Migruojančių paukščių atžvilgiu 1 vėjo elektrinė patenka į mažai jautrias 
teritorijas, likusios vėjo elektrinės patenką į teritoriją, kurioje nepakanka duomenų jautrumui 
nustatyti.
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Artimiausias kultūros paveldo objektas - poeto J. Baltrušaičio gimtosios sodybos vieta nuo 
planuojamų jėgainių nutolusi apie 130 m atstumu.

5. Trumpas planuojamos ūkinės veiklos aprašymas. 
PŪV metu numatoma statyti 11 vėjo elektrinių, kurių kiekvienos galia numatoma maksimaliai 

iki 5,7 MW, rotoriaus skersmuo iki 163 m, stiebo aukštis iki 161 m (t.y. 11 vėjo elektrinių, kurių 
kiekvienos galia numatoma 5,5 MW arba 5,7 MW, stiebo aukštis iki 148 m, rotoriaus skersmuo iki 
163 m, arba stiebo aukštis iki 161 m, rotoriaus skersmuo iki 158 m – priklausomai nuo statomo 
modelio). Galimas bendras jėgainių aukštis (stiebas ir mentė) sieks ~240 m. Triukšmo lygis – iki 
107,2 dBA.

Gamyklose pagamintos vėjo 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 vėjo jėgainei, pamatams suprojektuoti ir įrengti numatoma atlikti geologinius 
tyrimus ir pagal tai parinkti pamatus. Vėjo jėgainės bus valdomos automatizuotai, nuotoliniu būdu.

Numatoma naudoti vietinius kelius arba suformuoti naujus. 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. 

Elektros energija būtų tiekiama požeminiais elektros kabeliais į bendrą elektros tinklą. 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 – nedelsiant juos sutvarkyti.

Vėjo elektrines numatoma transportuoti ir statybos darbus su triukšmą skleidžiančia darbų 
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.

Atliekos gali susidaryti tik statybų metu ar remonto metu. Atliekos turės būti perduodamos ir 
išvežamos pagal sutartis tokias atliekas tvarkančioms ir transportuojančioms įmonėms, 
registruotoms atliekas tvarkančių įmonių registre. Atliekos bus tvarkomos, vadovaujantis atliekų 
tvarkymą reglamentuojančių teisės aktų  nuostatomis.

Susidarys tik švarios paviršinės (lietaus) nuotekos, kurios tekėdamos pasiskirstys teritorijoje.
Statybų metu nuskastas derlingasis dirvožemio sluoksnis bus sandėliuojamas ir panaudojamas 

statybvietės rekultivacijai po statybų.
Veiklos metu nenumatoma naudoti pavojingų, radioaktyvių žaliavų, cheminių medžiagų bei 

preparatų (mišinių).
Vėjo elektrinių skleidžiamo triukšmo modeliavimas atliktas priimant, kad vienu metu visu 

galingumu veikia visos parke esančios vėjo elektrinės. Triukšmo modeliavimas atliktas „CADNA 
A“ programa. Atlikus triukšmo sklaidos skaičiavimus nustatyta, kad PŪV sukeliamo triukšmo lygis 
artimiausioje gyvenamojoje aplinkoje (Jurbarko r. sav., Skirsnemunės sen., Antkalniškių k., Imsrės 
g. 4.) dienos, vakaro ir nakties periodais sieks 39,3 dB(A), suminis triukšmo lygis sieks  42,2 
dB(A).

Šešėliavimo modeliavimas buvo atliktas „WindPro“ programine įranga. Atlikus modeliavimą 
nustatyta, kad tikėtinas PŪV sukeliamas šešėliavimas artimiausiose sodybose sieks nuo 0:00 
val./metus iki 11:27 val./metus., suminis šešėliavimas sieks nuo 7:35 val./metus iki 24:33 
val./metus.

6. Priemonės numatomam reikšmingam neigiamam poveikiui aplinkai išvengti arba 
užkirsti jam kelią.

6.1. Statybų metu nuskastas derlingasis dirvožemio sluoksnis bus sandėliuojamas ir 
panaudojamas statybvietės rekultivacijai po statybų.

6.2. Vėjo elektrines numatoma transportuoti ir statybos darbus su triukšmą skleidžiančia 
darbų 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.

6.3. Numatoma vykdyti paukščių ir šikšnosparnių monitoringą.
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6.4. 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 – nedelsiant juos sutvarkyti.

6.5. 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. 

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

6.7. Veiklos vykdytojas visais atvejais privalės laikytis visų aktualių veiklą reglamentuojančių 
teisės aktų reikalavimų, keičiantis teisiniam reglamentavimui atitinkamai keisti veiklos rodiklius.

7. Motyvai, kuriais remtasi priimant atrankos išvadą:
7.1. Vadovaujantis PAV įstatymo 2 priedo 3.8.1 papunkčio  nuostatomis, PŪV atranka dėl 

poveikio aplinkai vertinimo atliekama, kai įrengiamos 3 vėjo elektrinės, kurių bent vienos aukštis 
50 m (matuojant iki aukščiausio konstrukcijų taško) ar daugiau. Šiuo atveju, planuojama statyti 11 
vėjo elektrinių, kurių kiekvienos aukštis bus iki 240 m. 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“. Atsižvelgiant į didelį PŪV 
mastą, lyginant su PAV įstatyme nustatytais ribiniais dydžiais, PŪV vietą ir gretimybes galimas 
reikšmingas poveikis aplinkai, todėl atliekant poveikio aplinkai vertinimą būtų detaliai įvertintas 
PŪV  (taip pat suminis) galimas poveikis aplinkos elementams ir visuomenės sveikatai, parinktos 
poveikį mažinančios priemonės.

7.2. Atliekant PŪV ir gretimoje teritorijoje suplanuotų, pastatytų vėjo elektrinių suminius 
triukšmo ir šešėliavimo sklaidos skaičiavimus, modeliavimus nebuvo įvertintas UAB „EKO 
srautas“ planuojamų statyti 8 vėjo elektrinių parkas, kuris nuo PŪV nutolęs apie 1 km atstumu. 
Poveikio aplinkai vertinimo metu naudojant maksimalius vėjo elektrinių techninius parametrus būtų 
atlikti detalūs suminiai triukšmo ir šešėliavimo sklaidos modeliavimai, kurie išsamiai parodytų 
galimus triukšmo ir šešėliavimo sklaidų scenarijus, būtų įvertintas galimas poveikis visuomenės 
sveikatai ir numatytos poveikį mažinančios priemonės.

7.3. 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 patenka į teritoriją, kurioje 
nepakanka duomenų jautrumui nustatyti šikšnosparnių atžvilgiu. Paukščių ir perinčių paukščių 
atžvilgiu 1 vėjo elektrinė patenka į labai jautrias teritorijas, 2 vėjo elektrinės patenka į vidutiniškai 
jautrias teritorijas, o likusios vėjo elektrinės patenka į teritoriją, kurioje nepakanka duomenų 
jautrumui nustatyti. Migruojančių paukščių atžvilgiu 1 vėjo elektrinė patenka į mažai jautrias 
teritorijas, likusios vėjo elektrinės patenką į teritoriją, kurioje nepakanka duomenų jautrumui 
nustatyti. 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). PŪV nuo miško nutolusi apie 50 m atstumu. Pagal Eurobats, 
rekomendacijas siekiant išvengti reikšmingo poveikio šikšnosparniams, vėjo elektrinės netūrėtų būti 
statomos arčiau kaip 200 m nuo miško. Atliekant poveikio aplinkai vertinimą būtų įvertintas 
galimas reikšmingas PŪV (taip pat suminis) poveikis gyvenančioms, perinčioms ir 
besimaitinančioms paukščių, šikšnosparnių rūšims bei būtų nustatytas paukščių ir šikšnosparnių 
migracijos kelių ir sankaupų vietų, buveinių ir mitybinės bazės pokytis bei numatytos tinkamos 
prevencinės, poveikio mažinimo ar kompensacinės priemonės.

7.4. Aplinkos apsaugos agentūra (toliau – Agentūra) kreipėsi tarnybinės pagalbos į Valstybinę 
saugomų teritorijų tarnybą prie Aplinkos ministerijos (toliau – VSTT) dėl PŪV poveikio greta 
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esančioms saugomoms teritorijoms. VSTT 2020-02-21 raštu Nr. (3)-V3-270 (7.21) pateikė 
nuomonę, kad PŪV reikia atlikti poveikio aplinkai vertinimą. Agentūra įvertinusi VSTT pateiktą 
rašytinę nuomonę ir informaciją nustatė, kad informacijoje atrankai pateiktoje UAB „Energeta“ 11 
vėjo elektrinių parko vizualizacijoje iš Panemunių regioninio parko regyklų ir kitų vietų, nebuvo 
įvertintos visos greta PŪV suplanuotos ir esamos vėjo elektrinės. Dėl PŪV galimas reikšmingas 
vizualinis poveikis kraštovaizdžiui, todėl atliekant poveikio aplinkai vertinimą būtų atlikta detali, 
išsami planuojamo vėjo elektrinių parko ir aplinkinėje teritorijoje suplanuotų, esamų vėjo elektrinių 
vizualizacija iš Panemunės regioniniame parke esančių ir numatomų regyklų bei apžvalgos vietų 
taip pat iš tokį poveikį galinčių patirti turistinių trasų ir maršrutų taškų, būtų įvertintas galimas 
vizualinis poveikis (taip pat suminis) kraštovaizdžiui dėl vėjo elektrinių atsiradimo.

7.5. PŪV metu per upę Juodupis planuojama įrengti naują privažiavimo kelią ir tiesti 
požeminę elektros kabelio liniją. Atliekant poveikio aplinkai vertinimą būtų detaliai įvertintas 
galimas reikšmingas poveikis Juodupio upei įrengiant naują privažiavimo kelią ir tiesiant požeminę 
elektros kabelio liniją, numatytos poveikį mažinančios priemonės.

7.6. Agentūra, pasibaigus pasiūlymų teikimo terminui dėl PŪV poveikio aplinkai vertinimo, 
pastabų ir pasiūlymų iš suinteresuotos visuomenės negavo. Poveikio aplinkai vertinimo metu 
visuomenė būtų visapusiškai supažindinta su PŪV, būtų suteikta galimybė suinteresuotai 
visuomenei dalyvauti poveikio aplinkai vertinimo procese, teikti pasiūlymus dėl PŪV, kuriuos PŪV 
užsakovas privalėtų argumentuotai įvertinti.

7.7. Bus atliktas viešas svarstymas ne tik su Skirsnemunės, bet ir su Jurbarkų seniūnijos 
gretimų kaimų bendruomenėmis ir gyventojais (Jurbarko rajono savivaldybės (toliau – Savivaldybė) 
2020-02-24 raštas Nr. R4-15-381).

7.8. Poveikio aplinkai vertinimo metu būtų išanalizuotos alternatyvos (vietos, technologijos, 
techninės įrangos ir pan.), ko pasėkoje būtų galima parinkti geriausią sprendimą PŪV.

7.9. Įvertinus PŪV mastą ir pobūdį, svarbu pažymėti, kad poveikio aplinkai vertinimo metu 
būtų įgyvendinti PAV įstatymo 4 straipsnyje numatyti poveikio aplinkai vertinimo tikslai 
padėsiantys detaliai:

- nustatyti, apibūdinti ir įvertinti galimą tiesioginį ir netiesioginį planuojamos ūkinės veiklos 
poveikį šiems aplinkos elementams (dirvožemiui, žemės paviršiui ir jos gelmėms, orui, vandeniui, 
klimatui, kraštovaizdžiui ir biologinei įvairovei) taip pat materialinėms vertybėms, 
nekilnojamosioms kultūros vertybėms ir šių elementų tarpusavio sąveikai;

- nustatyti, apibūdinti ir įvertinti galimą tiesioginį ir netiesioginį planuojamos ūkinės veiklos 
sukeliamų fizikinių veiksnių poveikį visuomenės sveikatai, taip pat aplinkos elementų ir 
visuomenės sveikatos tarpusavio sąveikai; 

- nustatyti galimą planuojamos ūkinės veiklos poveikį aplinkos elementams ir visuomenės 
sveikatai dėl planuojamos ūkinės veiklos pažeidžiamumo rizikos dėl ekstremaliųjų įvykių ir (ar) 
galimų ekstremaliųjų situacijų;

- nustatyti priemones, kurių numatoma imtis siekiant išvengti numatomo reikšmingo 
neigiamo poveikio aplinkai ir visuomenės sveikatai, jį sumažinti ar, jeigu įmanoma, jį kompensuoti;

- nustatyti, ar planuojama ūkinė veikla, įvertinus jos pobūdį, vietą ir (ar) poveikį aplinkai, 
atitinka aplinkos apsaugos, visuomenės sveikatos, nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos, 
gaisrinės ir civilinės saugos teisės aktų reikalavimus.

Poveikio aplinkai vertinimo subjektų išvados: Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie 
Sveikatos apsaugos ministerijos Tauragės departamentas pagal Lietuvos PAV įstatymas 6 str. 5 d. 1 
p., atsakingas už PŪV veiksnių, darančių įtaką visuomenės sveikatai, galimo poveikio visuomenės 
sveikatai vertinimą, 2020-05-26 raštu Nr. (7-11 14.3.5 E)2-25891 pateikė pasiūlymą, kad PŪV 
poveikio aplinkai vertinimas privalomas, motyvai nenurodyti; Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo 
departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Kauno priešgaisrinė gelbėjimo valdyba pagal PAV 
įstatymo 6 str. 5 d. 3 p., atsakinga už PŪV vykdymo metu galimų įvykių, ekstremaliųjų įvykių, 
ekstremaliųjų situacijų, numatomų priemonių joms išvengti ar sušvelninti ir padariniams likviduoti, 
pasiūlymų informacijai atrankai, pagal kurią priimama ši atrankos išvada, bei pasiūlymų, kad PŪV 
reikalinga atlikti poveikio aplinkai vertinimą nepateikė; Kultūros paveldo departamento prie 
Kultūros ministerijos Tauragės skyrius pagal PAV įstatymo 6 str. 5 d. 2 p., atsakingas už galimą 
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PŪV poveikį nekilnojamajam kultūros paveldui, 2020-05-15 raštu Nr. (1.29-T)2T-99 pateikė 
pasiūlymą, kad atsižvelgiant į PŪV vizualinio poveikio poeto Jurgio Baltrušaičio gimtosios sodybos 
vietai vertinimą, neprieštarauja parengtam poveikio aplinkai vertinimo atrankos dokumentui;  
Savivaldybė pagal PAV įstatymo 6 str. 5 d. 5 p., atsakinga už PŪV poveikio aplinkai vertinimo ir 
šios veiklos galimo poveikio aplinkai, atsižvelgiant į patvirtintų ir galiojančių teritorijų planavimo 
dokumentų sprendinius bei galimybes pagal teisės aktų reikalavimus juos keisti ir į pagal įstatymus 
vykdomo savivaldybės aplinkos stebėsenos (monitoringo) duomenis, 2020-02-24 raštu Nr. R4-15-
381 pateikė pastabas, kurias įvertinus pateikė pasiūlymą, kad PŪV poveikio aplinkai vertinimas 
privalomas. 

8. Priimta atrankos išvada. 
Atsižvelgiant į išdėstytus motyvus ir vadovaujantis PAV įstatymo 7 straipsnio 7 dalimi, 

priimama atrankos išvada: pagal pateiktą informaciją atrankai dėl UAB „Energeta“ PŪV –  11 vėjo 
elektrinių Jurbarko r. sav., Skirsnemunės sen., Paantvardžio, Skirsnemuniškių I ir Antkalniškių 
kaimuose statybos ir eksploatavimo – poveikio aplinkai vertinimas privalomas.

9. Nurodoma atrankos išvados 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.

Direktoriaus įgaliota direktoriaus pavaduotoja Aldona Teresė Kučinskienė

Dovilė Petraškaitė, tel. (8 315) 56735, el. p. dovile.petraskaite@aaa.am.lt
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APLINKOS APSAUGOS AGENTŪROS 2020-05-   RAŠTO NR. (30.2)-A4E- ADRESATŲ 
SĄRAŠAS

 
Jurbarko  rajono savivaldybės administracijai

Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Tauragės 
departamentui

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Kauno 
priešgaisrinei gelbėjimo valdybai

Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Tauragės skyriui

Valstybinei saugomų teritorijų tarnybai prie Aplinkos ministerijos 

Panemunių regioninio parko direkcijai

Kopija
Aplinkos apsaugos departamentui prie Aplinkos ministerijos
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ATRANKOS IŠVADA DĖL 11 ELEKTRINIŲ JURBARKO R.
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SKIRSNEMUNIŠKIŲ I IR ANTKALNIŠKIŲ KAIMUOSE 
STATYBOS IR EKSPLOATAVIMO POVEIKIO APLINKAI 
VERTINIMO
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12.2 priedas. 

Įmonės licencija, rengėjų kvalifikacijos dokumentai 
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12.3 priedas. 

Visuomenės informavimo apie PAV programą medžiaga 
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2020-07-12 Gmail - Visuomenės informavimas apie vėjo elektrinių PAV programą

https://mail.google.com/mail/u/0?ik=08cab7bb25&view=pt&search=all&permmsgid=msg-a%3Ar-5482166621035441909&simpl=msg-a%3Ar-548… 1/1

ekoStruktura lt <ekostruktura.lt@gmail.com>

Visuomenės informavimas apie vėjo elektrinių PAV programą
EKOstruktura <info@ekostruktura.lt> 2020 m. liepos 10 d. 10:29
Kam: info@jurbarkas.lt, skirsnemune@jurbarkas.lt

Laba diena, 
Informuojame apie parengtą Vienuolikos vėjo elektrinių Jurbarko r. sav., Skirsnemunės sen., Paantvardžio,
Skirsnemuniškių I ir Antkalniškių kaimuose statybos ir eksploatavimo poveikio aplinkai vertinimo (PAV)
programą (vadovaujantis Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo tvarkos aprašu  (galiojanti suvestinė
redakcija nuo 2020-05-01).

Prašome paskelbti pridedamą skelbimą savivaldybės/seniūnijos skelbimų lentoje, o ant skelbimo uždėti informacinę
žymą apie gavimo faktą, datą ir pasirašyti.  Labai prašome atsiųsti skenuotus dokumentus mums atgal šiuo el. paštu.

Savivaldybės administracija papildomai informaciją gali skelbti savo interneto svetainėje. Jei neturite galimybių
paskelbti skelbimų lentoje, prašome (vadovaujantis aprašo 67.3.punktu) ant skelbimo šalia informacinės žymos apie
gavimą, prašome parašyti, kad informacijos paskelbti skelbimų lentoje neturite galimybių.

Pridedamas raštas (1 lapas) ir skelbimas (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

2 priedai (-ų)

Visuomenės informavimo skelbimas.doc
40K

148 raštas Jurbarko sav ir Skirsnem sen. dėl VI.pdf
324K
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2020-07-29 Jurbarko rajono savivaldybė

www.jurbarkas.lt/popup2.php?ru=oyMyk63Ngu&tmpl_name=m_article_print_view&article_id=1864 1/2

2020-07-14PARENGTA VIENUOLIKOS VĖJO ELEKTRINIŲ JURBARKO RAJONE POVEIKIO
APLINKAI VERTINIMO PROGRAMA

 
Kviečiame gyventojus susipažinti su parengta vienuolikos vėjo elektrinių Jurbarko
r. sav., Skirsnemunės sen., Paantvardžio, Skirsnemuniškių I ir Antkalniškių
kaimuose poveikio aplinkai vertinimo (PAV) programa ir teikti pasiūlymus.

Susipažinti su Poveikio aplinkai vertinimo (PAV) programa galima PAV dokumentų rengėjo UAB
„Ekostruktūra“ internetiniame puslapyje www.ekostruktura.lt, rubrikoje „Visuomenės informavimas“ arba
paspaudus ČIA (.pdf failas)

 

Pasiūlymus PAV programai galima teikti PAV dokumentų rengėjui UAB „Ekostruktūra“ (el.
paštu info@ekostruktura.lt arba biuro adresu Studentų g. 67-410, 51392 Kaunas) 10 darbo dienų nuo
informacijos paskelbimo dienos, terminą skaičiuojant nuo kitos dienos po paskelbimo, o pasiūlymų kopijas
pateikti Agentūrai aukščiau nurodytais kontaktais.

 

 ___________

 

Planuojamos ūkinės veiklos (PŪV) organizatorius:  UAB „Energeta“, juridinio asmens kodas 302462357,
Beržų g. 11, Skirsnemunės k., LT-74484 Jurbarko r., tel.: +370 60131233, el. p. ramunas@jegaines.lt

 

PAV dokumentų rengėjas: UAB „Ekostruktūra“, Raudondvario pl. 288a-9, Kaunas LT-
47164, www.ekostruktura.lt,  tel. +370 607 23980, el. p. info@ekostruktura.lt. Biuro adresas: Studentų g.
67-410, 51392 Kaunas.

 

PŪV pavadinimas, vieta: Vienuolikos vėjo elektrinių Jurbarko r. sav., Skirsnemunės sen., Paantvardžio,
Skirsnemuniškių I ir Antkalniškių kaimuose statyba ir eksploatavimas.

 

PAV subjektai, kurie nagrinėja poveikio aplinkai vertinimo dokumentus ir pagal kompetenciją teiks
išvadas: Jurbarko rajono savivaldybės administracija, Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie
Sveikatos apsaugos ministerijos Tauragės departamentas, Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento
prie Vidaus reikalų ministerijos Kauno priešgaisrinė gelbėjimo valdyba, Kultūros paveldo departamento prie
Kultūros ministerijos Tauragės skyrius, Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos,
Panemunių regioninio parko direkcija.

 

Atsakingoji institucija, kuri tvirtins PAV programą, priims sprendimą dėl planuojamos ūkinės veiklos
poveikio aplinkai – Aplinkos apsaugos agentūra, A. Juozapavičiaus g. 9, LT-09311 Vilnius, tel. (8) 706 62
008, el. p. aaa@aaa.am.lt
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6 2020 metų liepos 14 d., antradienis,   Nr. 52 (8471)

UŽUOLAIDŲ SALONAS

Vytauto Didžiojo g. 3A, Jurbarkas,
tel. 8 618 76 516.

GIMTADIENIO PROGA
LIEPOS 15-18 D.

BUS TAIKOMOS  
NUOLAIDOS!

Pramogauk su
Jurbarko rajono laikraštis

Spręskite ir 
laimėkite prizą.

Gegužės 6 d. 
kryžiažodžio 
atsakymas

KLAIDINGA 
NUOMONĖ

„Šviesos“ 
prizą – 

keramikinę 
vazelę-magnetą 

su 
Jurbarko herbu 
laimėjo Vaiva 
Vaičaitytė iš 
Veliuonos.

Skambinkite 
į „ŠVIESOS“ 

redakciją
ir pasakykite 

teisingą 
atsakymą.

Tel. 
(8 447) 51 474.

Laimėtojas 
bus išrinktas 
burtų keliu.

Pramogauk su
Jurbarko rajono laikraštis

Spręskite ir 
laimėkite prizą.

Liepos 4 d. 
kryžiažodžio 
atsakymas

SKALIKAS

„Šviesos“ prizą – 
vazelę su 

Jurbarko herbu 
laimėjo 

Stanislava 
Mikštienė iš 

Raudonės sen.

Skambinkite 
į „ŠVIESOS“ 

redakciją
ir pasakykite 

teisingą 
atsakymą.

Tel. 
(8 447) 51 474.

Laimėtojas 
bus išrinktas 
burtų keliu.

Dėl prizo 
skambinti 

tel.: 51 130, 
8 656 95 335.

Planuojamos ūkinės veiklos (PŪV) organizatorius:  UAB „Ener-
geta“, juridinio asmens kodas 302462357, Beržų g. 11, Skirsnemunės 
k., LT-74484 Jurbarko r., tel. 8 601 31 233, el. p. ramunas@jegaines.lt.

PAV dokumentų rengėjas: UAB „Ekostruktūra“, Raudondvario 
pl. 288a-9, Kaunas, LT-47164, www.ekostruktura.lt,  tel. 8 607 23 
980, el. p. info@ekostruktura.lt. Biuro adresas: Studentų g. 67-410, 
LT-51392 Kaunas.

PŪV pavadinimas, vieta: Vienuolikos vėjo elektrinių Jurbarko r. 
sav., Skirsnemunės sen., Paantvardžio, Skirsnemuniškių I ir Antkal-
niškių kaimuose statyba ir eksploatavimas.

PAV subjektai, kurie nagrinėja poveikio aplinkai vertinimo 
dokumentus ir pagal kompetenciją teiks išvadas: Jurbarko rajo-
no savivaldybės administracija, Nacionalinio visuomenės sveikatos 
centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Tauragės departamen-
tas, Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus 
reikalų ministerijos Kauno priešgaisrinė gelbėjimo valdyba, Kultūros 
paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Tauragės skyrius, 
Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos, Pa-
nemunių regioninio parko direkcija.

Atsakingoji institucija, kuri tvirtins PAV programą, priims spren-
dimą dėl planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai – Aplinkos 
apsaugos agentūra, A. Juozapavičiaus g. 9, LT-09311 Vilnius, tel. (8 
706) 62 008, el. p. aaa@aaa.am.lt.

Susipažinti su PAV programa galima PAV dokumentų rengėjo 
internetiniame puslapyje www.ekostruktura.lt, rubrikoje „Visuomenės 
informavimas“ (programos aktyvi internetinė nuoroda http://www.
ekostruktura.lt/wp-content/uploads/2020/07/PAV-programa_11-VE.
pdf).

 Pasiūlymus PAV programai galima teikti PAV dokumentų ren-
gėjui UAB „Ekostruktūra“ (el. paštu info@ekostruktura.lt arba biuro 
adresu Studentų g. 67-410, LT-51392 Kaunas) 10 darbo dienų nuo 
informacijos paskelbimo dienos, terminą skaičiuojant nuo kitos die-
nos po paskelbimo, o pasiūlymų kopijas pateikti Agentūrai aukščiau 
nurodytais kontaktais.

INFORMACIJA 
APIE PARENGTĄ VIENUOLIKOS VĖJO ELEKTRINIŲ 

JURBARKO R. SAV., 
SKIRSNEMUNĖS SEN., PAANTVARDŽIO, 

SKIRSNEMUNIŠKIŲ I IR ANTKALNIŠKIŲ KAIMUOSE 
POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO (PAV) PROGRAMĄ 

„Tėvų linijoje“ – 
daugiau psichologų

Išaugo poreikis
Daugiau nei 2,5 metų Paramos 

vaikams centre veikiančioje „Tėvų 
linijoje“ visą laiką skambinančiųjų 
yra kur kas daugiau nei galima 
atsiliepti dėl riboto linijos darbo 
laiko. Vien pernai liko neatsiliepta 
pusė skambučių. Dėl COVID-19 
sukeltos situacijos dar labiau išau-
go tėvų poreikis kreiptis patarimų 
tiek karantino metu, tiek ir jam 
pasibaigus. 

„Bendra įtampa, kurią sukėlė 
prisitaikymo prie naujų aplin-
kybių iššūkiai, nežinomybė dėl 

ateities, nerimas dėl savo bei 
artimųjų sveikatos, prisidėjo, kad 
daugiau įtemptų situacijų kildavo 
ir namuose. Tėvų darbas iš namų, 
vaikų nuotolinis ugdymas, riboti 
kontaktai su artimaisiais, mažesnės 
galimybės gauti „gyvą“ specialistų 
pagalbą, turi savo padarinių ir 
dabar“, – sako Paramos vaikams 
centro psichologė, „Tėvų linijos“ 
vadovė Jūratė Baltuškienė. 

Išlieka aktualūs ir įprastai tėvus 
neraminantys klausimai: kaip rea-
guoti, kai 2-3 metų vaikas viskam 
prieštarauja, kas padeda moty-
vuoti vaikus mokytis, kodėl staiga 
pasikeičia paauglio elgesys, kaip 
spręsti agresyvaus elgesio sukeltas 
problemas ir kt. 

Ilgesnis darbo laikas
Siekiant suteikti daugiau kon-

sultacijų – psichologinių žinių ir 
rekomendacijų įvairiais tėvystės 
klausimais – „Tėvų linijos“ darbo 
laikas ilginamas ir pradeda dirbti 
daugiau psichologų-konsultantų. 
Dabar nemokamu numeriu 8 800 
900 12 galima skambinti darbo 
dienomis nuo 9 iki 13 val. ir nuo 
17 iki 21 val.

„Psichologai konsultuos ir rytais, 
nes tai patogus metas tėvams, ku-
rių darbo diena dar neįsibėgėjo, 
o vaikai jau palydėti į darželį ar 
nuo rudens – į mokyklą. Be to, 
prie telefonų budės daugiau psi-
chologų įprastu, vakariniu metu ir 
vidurdienį. Mat tėvams lengviau 
rasti laiko konsultacijai pietų 
pertraukos metu, o vakarais kyla 
daugiau įtampos tarp šeimos narių 
ir atsakymo kaip elgtis ar pagalbos 
nusiraminti reikia iš karto“, – pa-
stebi J.Baltuškienė. 

Skirtingai nuo kitų pagalbos 
linijų, kurios remiasi savanoriška 
veikla, „Tėvų linijoje“ dirba tik pro-
fesionalūs psichologai. Jie padeda 
suprasti vaikų elgesį, savijautą, 
poreikius ir paaiškina kiekvieno 
amžiaus tarpsnio raidos ypatumus. 
Didelę darbo su vaikais patirtį 
sukaupę Paramos vaikams centro 
psichologai pataria, kaip spręsti 
konkrečią situaciją. Taip pat pa-
deda suaugusiesiems nusiraminti 
ir suvaldyti emocijas, kai situacija 
yra įtempta. Rekomenduoja, kaip 
mokyti vaikus susivaldyti ir tinka-
mai reikšti jausmus. 

„Tėvų linija“ – Paramos vaikams 
centro įgyvendinama programa, 
finansuojama LR Socialinės apsau-
gos ir darbo ministerijos. Daugiau 
informacijos – www.tevulinija.lt 

Vaida STOŠKUVIENĖ

Profesionalių psichologų konsultacijos telefonu „Tėvų linijoje“ 
nuo liepos pradžios teikiamos ir rytais – nuo 9 val. Nemokamai 
ir anonimiškai pasitarti su psichologu įvairiais vaikų auklėjimo 
klausimais galės daugiau nei iki šiol tėvų, įtėvių, globėjų bei senelių 
iš visos Lietuvos. 

 „Pastaraisiais metais moderni-
zavus registrus, sumažėjo daugelio 
paslaugų sąnaudos. Tačiau įkainiai 
beveik nesikeitė, nes nebuvo aiš-
kios sisteminės tvarkos, galimybės 
objektyviai įvertinti nustatytų 
mokesčių pagrįstumą. Pavyzdžiui, 
kodėl už tą pačią paslaugą fiziniai 
ir juridiniai asmenys mokėdavo 
skirtingas sumas, – sako teisingumo 
ministras Elvinas Jankevičius. – 
Apskaičiuoti nauji Registrų centro 
paslaugų įkainiai, kuriuos bus gali-
ma koreguoti kasmet, ir ateityje jie 
galimai dar labiau mažės.“

Įsigijęs žemės, butą ar namą, 
asmuo privalo užregistruoti nuo-
savybės teisę į tą turtą Registrų 
centre. Iki šiol registravimo mokes-
tis priklausydavo nuo turto vertės. 
Pavyzdžiui, norint užregistruoti 
nuosavybės teisę į 100 tūkst. vertės 
butą, fiziniam asmeniui reikėdavo 
mokėti 31,44 euro, juridiniam – 
79,4 euro. Dabar, nepriklausomai 
nuo nekilnojamo turto kainos, ši 
Registrų centro paslauga kainuos 
visiems vienodai – 17,19 euro. 

Hipotekos (įkeitimo) sandorio 

Mažės dauguma
Registrų centro 
paslaugų įkainių

registravimas kainuos pusketvirto 
karto mažiau – 8,60 euro. Šiuo 
metu ši paslauga kainuoja 31,28 
euro, o jaunoms šeimos, Vyriausy-
bės sprendimu pritaikius nuolaidą 
– 15,64 euro. 

Atsiras ir keletas naujų įkainių, 
kurių iki šiol nebuvo: bus imamas 
7,87 euro mokestis už asmens 
registravimą Neveiksnių ir ribotai 
veiksnių asmenų registre, už tes-
tamento registravimą – 2,62 euro. 

Valstybės ir savivaldybių institu-
cijoms, kaip ir anksčiau, objektų 
registravimo ir duomenų teikimo 
išlaidas kompensuos valstybė. 
Tačiau, sumažinus Registrų centro 
įkainius, šios valstybės išlaidos 
sumažės kelis kartus. Pagal dabar 
galiojančias kainas šiemet kom-
pensacijos Registrų centrui už 
valstybės ir savivaldybių institucijų 
objektų registravimą bei duomenų 
teikimą sudarytų apie 45 mln. eurų, 
o įsigaliojus naujiems įkainiams – 
13-14 mln. eurų. 

Įstatymu jau yra numatyta su-
mažinti žmonėms išlaidas išre-
gistruojant hipotekos sandorius. 
Jeigu tarp šalių nekyla ginčo dėl 
įsipareigojimų įvykdymo, tokius 
sandorius tiek verslas, tiek ir pri-
vatūs asmenys galės išregistruoti 
be notaro pagalbos – tik elektro-
ninėmis priemonėmis. 

Teisingumo ministerijos 
inform.

Įregistruoti nuosavybės teisę į 
butą ar namą, įkeisti nekilnoja-
mą turtą kainuos gerokai pigiau 
negu iki šiol. Būtent šiomis 
Registrų centro paslaugomis 
dažniausiai naudojasi gyvento-
jai. Vyriausybė patvirtino naujus 
paslaugų įkainius.
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    +370 607 23980  info@ekostruktura.lt

Informacija apie parengtą vienuolikos vėjo
elektrinių Jurbarko r. sav., Skirsnemunės
sen., Paantvardžio, Skirsnemuniškių I ir
Antkalniškių kaimuose poveikio aplinkai

vertinimo (PAV) programą

Paskelbta: liepos 10, 2020

Planuojamos ūkinės veiklos (PŪV) organizatorius:  UAB „Energeta“, juridinio asmens kodas
302462357, Beržų g. 11, Skirsnemunės k., LT-74484 Jurbarko r., tel.: +370 60131233, el. p.
ramunas@jegaines.lt

PAV dokumentų rengėjas: UAB „Ekostruktūra“, Raudondvario pl. 288a-9, Kaunas LT-47164,
www.ekostruktura.lt,  tel. +370 607 23980, el. p. info@ekostruktura.lt. Biuro adresas: Studentų g. 67-410,
51392 Kaunas.

PŪV pavadinimas, vieta: Vienuolikos vėjo elektrinių Jurbarko r. sav., Skirsnemunės sen., Paantvardžio,
Skirsnemuniškių I ir Antkalniškių kaimuose statyba ir eksploatavimas,

PAV subjektai, kurie nagrinėja poveikio aplinkai vertinimo dokumentus ir pagal kompetenciją teiks
išvadas: Jurbarko rajono savivaldybės administracija, Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie
Sveikatos apsaugos ministerijos Tauragės departamentas, Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo
departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Kauno priešgaisrinė gelbėjimo valdyba, Kultūros paveldo
departamento prie Kultūros ministerijos Tauragės skyrius, Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie
Aplinkos ministerijos, Panemunių regioninio parko direkcija. 
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Atsakingoji institucija, kuri tvirtins PAV programą, priims sprendimą dėl planuojamos ūkinės veiklos
poveikio aplinkai – Aplinkos apsaugos agentūra, A. Juozapavičiaus g. 9, LT-09311 Vilnius, tel. (8) 706 62
008, el. p. aaa@aaa.am.lt

Susipažinti su PAV programa galima PAV dokumentų rengėjo internetiniame puslapyje
www.ekostruktura.lt, rubrikoje „Visuomenės informavimas“ (programos aktyvi internetinė nuoroda
http://www.ekostruktura.lt/wp-content/uploads/2020/07/PAV-programa_11-VE.pdf).

 Pasiūlymus PAV programai galima teikti PAV dokumentų rengėjui UAB „Ekostruktūra“ (el. paštu
info@ekostruktura.lt arba biuro adresu Studentų g. 67-410, 51392 Kaunas) 10 darbo dienų nuo
informacijos paskelbimo dienos, terminą skaičiuojant nuo kitos dienos po paskelbimo, o pasiūlymų kopijas
pateikti Agentūrai aukščiau nurodytais kontaktais.

Peržiūrėti: PAV programa_11 VE

   

    

KITA KVAPŲ, ORO TARŠOS MODELIAVIMAS TRIUKŠMO MODELIAVIMAS IR SAZ NUSTATYMAS

KONTAKTAI VISUOMENĖS INFORMAVIMAS ATLIKTI PROJEKTAI LICENCIJA PRIVATUMO POLITIKA
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2020-07-29 Gmail - Visuomenės informavimas apie vėjo elektrinių Jurbarko r. sav. PAV programą

https://mail.google.com/mail/u/0?ik=08cab7bb25&view=pt&search=all&permmsgid=msg-a%3Ar1178590527737624569&simpl=msg-a%3Ar11785… 1/1

ekoStruktura lt <ekostruktura.lt@gmail.com>

Visuomenės informavimas apie vėjo elektrinių Jurbarko r. sav. PAV programą
EKOstruktura <info@ekostruktura.lt> 2020 m. liepos 10 d. 10:30
Kam: aaa@aaa.am.lt

Laba diena, 

Informuojame apie parengtą Vienuolikos vėjo elektrinių Jurbarko r. sav., Skirsnemunės sen., Paantvardžio,
Skirsnemuniškių I ir Antkalniškių kaimuose statybos ir eksploatavimo poveikio aplinkai vertinimo (PAV)
programą (vadovaujantis Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo tvarkos aprašu  (galiojanti suvestinė
redakcija nuo 2020-05-01).

Pridedamas  skelbimas (1 lapas), kuris viešinamas spaudoje, savivaldybėje, seniūnijoje.

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.doc
40K
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12.4 priedas. 

Raštas subjektams dėl PAV programos 
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12.5 priedas. 

Subjektų išvados dėl PAV programos 
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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, faks. (8 446) 79 352, 

el. p. taurage@nvsc.lt 
 

UAB „Ekostruktūra“ 

el. p. info@ekostruktura.lt                                                                 

 2020-07-  

Į 2020-07-291 

 Nr. (7-11 14.1.2 E)2-        

 Nr. 20-156      

   

     

      

DĖL PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO 

PROGRAMOS 

 

 

Informacija apie planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo programos 

rengėją – UAB „Ekostruktūra“, Raudondvario pl. 288A-9, Kaunas, tel. 8 607  23 980, el. paštas 

info@ekostruktura.lt 

Planuojamos ūkinės veiklos organizatorius – UAB „Energeta“, Beržų g. 11, Skirsnemunės 

k., Jurbarko r. sav., tel.: 8 601  31 233, el. p. ramunas@jegaines.lt  

Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas – Vienuolikos vėjo elektrinių Jurbarko r. sav., 

Skirsnemunės sen., Paantvardžio, Skirsnemuniškių I ir Antkalniškių kaimuose statyba ir 

eksploatavimas. 

Planuojamos ūkinės veiklos vieta – UAB „Energeta“ planuojamų vėjo jėgainių (toliau – VJ) 

statyba planuojama 11 žemės sklypų, kurių bendras plotas sudaro 188,0407 ha, Jurbarko rajono 

savivaldybėje, Skirsnemunės seniūnijoje, Paantvardžio, Skirsnemuniškių I ir Antkalniškių kaimuose, 

sklypuose, kurių kadastro Nr. 9470/0001:233, 9470/0001:228, 9470/0001:255, 9470/0002:152, 

9470/0001:119, 9470/0002:324, 9470/0001:130, 9470/0001:75, 9470/0001:121, 9470/0001:28, 

9470/0001:22. 

Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo programos vertinimas – 

Planuojama veikla – vienuolikos VJ Jurbarko r. sav., Skirsnemunės sen., Paantvardžio, 

Skirsnemuniškių I ir Antkalniškių kaimuose statyba ir eksploatavimas. 

VJ statyba planuojama 11 žemės sklypų, kurių bendras plotas sudaro 188,0407 ha, Jurbarko 

rajono savivaldybėje, Skirsnemunės seniūnijoje, Paantvardžio, Skirsnemuniškių I ir Antkalniškių 

kaimuose, sklypuose, kurių kadastro Nr. 9470/0001:233, 9470/0001:228, 9470/0001:255, 

9470/0002:152, 9470/0001:119, 9470/0002:324, 9470/0001:130, 9470/0001:75, 9470/0001:121, 

9470/0001:28, 9470/0001:22. 

Greta jau yra įrengtos kelios pavienės VJ bei Geišių VJ parkas, kuris eksploatuoja 24 MW. 

Parką sudaro 8 „Nordex N117/3000“ VJ. Greta veikia 5 pavienės VJ. Geišių VJ parkas veikia nuo 

2016 m. Poveikio aplinkai vertinimo (toliau – PAV) programoje teigiama, jog šalia, arčiau 

Skirsnemunės yra patvirtintas ir bus statomas 14 VJ parkas, priklausantis UAB “REN energija”. UAB 

„Eko srautas“ planuoja pastatyti 8 VJ. Visos šios VJ PAV ataskaitoje bus įvertintos. 

Planuojama ūkinė veikla (toliau – PŪV) numatoma nuo esamo Geišių VJ parko į vakarus, o 

nuo pavienių VJ į šiaurę, 6 km nuo Jurbarko miesto, 3,5-3,9 km nuo Skirsnemunės k., 3,9 km nuo 

Rotulių k., 5,1 km nuo Švendriškių k., 3,7 km nuo Girdžių k., 5,7 km nuo Paulių k. PAV programoje 

teigiama, jog siekiant sumažinti neigiamą psichologinį poveikį gyventojams, sumažinti triukšmo ir 
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šešėlių poveikį, VJ vietos parinktos atokiau nuo gyvenamųjų namų. Artimiausi pavieniai gyvenamieji 

namai (sodybos) yra ~570-900 m atstumu.  

PŪV numatoma neužstatytoje žemės ūkio paskirties žemėje. 11 sklypų, kurių bendras plotas 

sudaro 188,0407 ha. Planuojama pastatyti 11 vėjo elektrinių, kurių kiekvienos galia numatoma 

maksimaliai iki 5,7 MW, rotoriaus skersmuo iki 163 m, stiebo aukštis iki 161 m (priklausomai nuo 

statomo VJ modelio). 

PAV programoje teigiama, jog akustinis triukšmas, šešėlių mirgėjimas, infragarsas, yra 

pagrindiniai PŪV veiksniai, galintys daryti įtaką visuomenės sveikatai. 

Poveikio visuomenės sveikatai vertinimo metu bus nustatyti reikšmingi PŪV įtakojami 

fizikiniai, cheminiai, psichologiniai ir kt. veiksniai, nustatytas ir įvertintas jų poveikis žmonių 

sveikatai. Atsižvelgiant į vertinimo (skaičiavimų, sklaidos modeliavimo) rezultatus – numatomos 

poveikio išvengimo ir mažinimo priemonės, alternatyvūs VJ techniniai sprendimai, įvertinamas jų 

efektyvumas. Poveikio visuomenės sveikatai vertinimas bus užbaigiamas PŪV sanitarinės apsaugos 

zonos (toliau – SAZ) dydžio nustatymu (pagal gautus akustinio triukšmo bei šešėliavimo sklaidos 

skaičiavimo rezultatus). SAZ ribos bus tokios, kad PŪV keliama fizikinė aplinkos tarša ar/ir kita 

tarša, kurios rodiklių ribinės vertės yra reglamentuotos teisės norminiuose aktuose, už jos ribų 

neviršys gyvenamai aplinkai ir (ar) visuomeninės paskirties pastatų aplinkai nustatytų ribinių taršos 

verčių. 

Vertinimo išvada: UAB „Energeta“ planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo 

programai pritariame. 
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L. Vanagaite, tel. (8 446) 72 368, el. p. laura.vanagaite@nvsc.lt 
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Viešoji įstaiga 
I. Kanto g. 23, LT-44296 Kaunas 
www.tka.lt 

Tel. (8 5)  2739238 
info@tka.lt 

Įmonės kodas 305598608 
Duomenys kaupiami ir saugomi  
Juridinių asmenų registre 

a. s. LT757044090100659769 
AB „SEB“, banko kodas 70440 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

UAB „EKOSTRUKTŪRA“ 

direktorei Onai Samuchovienei 

el. p. info@ekostruktura.lt; 

o.samuchoviene@ekostruktura.lt 

 2020-08-17 Nr. 10- 

Į 2020-08-12 Nr. 20-158 

 

DĖL VIENUOLIKOS VĖJO ELEKTRINIŲ PAV PROGRAMOS 

 

         Viešoji įstaiga Transporto kompetencijų agentūra (toliau – TKA) informuoja, kad 
vadovaujantis Aviacijai galinčių kliudyti statinių statybos, rekonstravimo, įrenginių 
įrengimo ir želdinių sodinimo (įveisimo) derinimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos 
Respublikos Vyriausybės 2012 m. gegužės 29 d. nutarimu Nr. 625 „Dėl Aviacijai galinčių 
kliudyti statinių statybos, rekonstravimo, įrenginių įrengimo ir želdinių sodinimo (įveisimo) 
derinimo tvarkos aprašo patvirtinimo ir įgaliojimų suteikimo“ (toliau – aprašas), 8 punkto 
nuostatomis, asmuo, planuojantis Lietuvos Respublikos teritorijoje statyti ar rekonstruoti 
statinius, kurių aukštis baigus statyti ar rekonstruoti virš žemės paviršiaus yra 100 metrų 
ir daugiau, TKA pateikia: 

1. Prašymą dėl statinio statybos ar rekonstravimo derinimo, kuriame nurodo: 

1.1. statybos rūšį;  

1.2. žemės sklypo, kuriame planuojama statyba ar rekonstravimas, kadastro 
numerį, plotą, užstatymo intensyvumą ir tankumą; 

1.3. statomo pastato paskirtį (gyvenamosios / negyvenamosios paskirties) ir aukštį, 
rekonstruojamo pastato paskirtį prieš rekonstravimą ir po jo, aukščio ir pločio pokyčius 
(metrais), ant pastato stogo įrengiamus įrenginius (jų paskirtį, skaičių, aukštį nuo pastato 
stogo), jeigu įrengiamos vėjo elektrinės, – jų aukštį nuo pastato stogo (įskaitant 
sparnuotę), stiebo plotį (viršuje ir apačioje), sparnų skaičių, ilgį, medžiagas, iš kurių 
pagaminti sparnai, rotoriaus skersmenį ir sukimosi greitį; 

1.4. statomo inžinerinio statinio paskirtį, aukštį, rekonstruojamo inžinerinio statinio 
paskirtį prieš rekonstravimą ir po jo, aukščio ir pločio pokyčius (metrais), užstatymo plotą, 
jeigu statoma ar rekonstruojama vėjo elektrinė, – jos aukštį (įskaitant sparnuotę), stiebo 
plotį (viršuje ir apačioje), sparnų skaičių, ilgį, medžiagas, iš kurių pagaminti sparnai, 
rotoriaus skersmenį ir sukimosi greitį; 

1.5. ženklinimo nakties ir dienos ženklais projektą; 

2. Ištrauką (brėžinį) iš patvirtinto teritorijų planavimo dokumento (kai jis rengiamas) 
ir įgaliotos institucijos sprendimą dėl šio dokumento patvirtinimo; 

3. Žemės sklypo plano, kuriame pažymėti esami statiniai, kopiją, kurioje pažymėti 
projektuojami statiniai, jų eksplikacija, aukštis ir kiti pagrindiniai matmenys. 
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           Vėjo jėgainių ženklinimo nakties ir dienos ženklais projektas turi atitikti Kliūčių 
ženklinimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos transporto saugos administracijos 
direktoriaus 2020 d. kovo 26 d. įsakymu Nr. 2BE-109 „Dėl kliūčių ženklinimo tvarkos 
aprašo patvirtinimo“ reikalavimus. 

           TKA, gavusi aukščiau nurodytus dokumentus, prašymą pateikusiam asmeniui 
pateiks vieną iš Aprašo 13 p. nurodytų derinimo išvadų. 

           TKA nenagrinės „Vienuolikos vėjo elektrinių Jurbarko r. sav., Skirsnemunės sen., 
Paantvardžio, Skirsnemuniškių I ir Antkalniškių kaimuose statybos ir eksploatavimo 
poveikio aplinkai vertinimo (PAV) programos“ ir jos teikti TKA nereikia. 

 

 

Civilinės aviacijos departamento 
direktorius, pavaduojantis viešosios 
įstaigos Transporto kompetencijų 
agentūros direktorių 

 Alvydas Šumskas 

 

 

Saulius Paulauskas, (8 5) 273 9251, el. p. saulius.paulauskas@tka.lt 
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VALSTYBĖS SIENOS APSAUGOS TARNYBA  

PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS 

 
Biudžetinė įstaiga, Savanorių pr. 2, LT-03116 Vilnius, tel.: (8 5) 271 9305 / 233 1352,       

faks.: (8 5) 271 9306 / 233 1365 / 271 7344, el. p. dvks@vsat.vrm.lt. 

     Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188608252  

 

UAB „Ekostruktūra“ 

el. p. info@ekostruktura.lt 

 

 

  

Į 2020-08-12 

Nr.  

Nr. 20-158 

DĖL VIENUOLIKOS VĖJO ELEKTRINIŲ PAV PROGRAMOS 

 

 

Valstybės sienos apsaugos tarnyba prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos 

(toliau – tarnyba) pagal kompetenciją išnagrinėjo Jūsų paklausimą dėl planuojamų vienuolikos vėjo 

elektrinių statybos žemės sklypuose (kad. Nr. 947/0001:22, 947/0001:28, 947/0001:75, 

947/0001:119, 947/0001:121, 947/0001:130, 947/0001:152, 947/0001:228, 947/0001:233, 

947/0001:255, 947/0001:324,) bei poveikio aplinkai vertinimo (PAV) programos pritarimui. 

Informuojame, kad planuojamos statyti vėjo elektrinės nepatenka į pasienio ruožo 

teritoriją (vėjo elektrinė Nr. 3 nuo valstybės sienos nutolusi apie 17 km). Tarnyba nenagrinės PAV 

programos. 

Atkreipiame dėmesį, kad statant vėjo elektrines, jos turi būti paženklintos ženklinimo 

žiburiais, kurie turi būtų matomi per naktinio matymo akinius (NVG). 

 

 

Tarnybos Sienos kontrolės organizavimo valdybos 

Kinologinės veiklos skyriaus viršininkas, 

atliekantis Tarnybos Turto valdymo valdybos 

viršininko funkcijas            Žydrūnas Karčiauskas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Audrius Kalesnikas, (8 5) 271 9385 el. p. audrius.kalesnikas@vsat.vrm.lt 
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12.8 priedas. 

Planuojamos ūkinės veiklos (vėjo elektrinių statybos ir eksploatacijos) vizualinio 

poveikio poeto Jurgio Baltrušaičio gimtosios sodybos vietai įvertinimas. dr. Jonas 

Abromas, prof. dr. Petras Grecevičius, Margarita Ramanauskienė 
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Planuojamos ūkinės veiklos organizatorius:   UAB „Energeta“ 

 

 

 

 

Planuojamos ūkinės veiklos (vėjo elektrinių statybos ir 

eksploatacijos) vizualinio poveikio poeto Jurgio Baltrušaičio 

gimtosios sodybos vietai įvertinimas 

 

 

Planuojamos ūkinės veiklos vieta – Jurbarko rajono savivaldybės, Skirsnemunės sen., 

Paantvardžio, Skirsnemuniškių I ir Antkalniškių kaimų teritorijos 

 

 

 

Projekto vadovas:  krašt. arch.  dr. Jonas Abromas 

 

 

 

Klaipėda, 2020 
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3. VĖJO ELEKTRINIŲ VIZUALINĖ ĮTAKA POETO JURGIO BALTRUŠAIČIO 
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P R I E D A I ............................................................................................................................ 16 

 

1 Priedas. Vėjo elektrinių išdėstymo ir fotofiksacijų vietų brėžiniai: 

Tolimosios gretimybės (M 1:50000). 

Artimosios gretimybės (M 1:1000). 

2 Priedas. Teritorijos fotofiksacija. 

3 Priedas. Poeto Jurgio Baltrušaičio gimtinės sodybos želdinių sodinimo ir aplinkos tvarkymo 

projektiniai pasiūlymai. 

4 Priedas. Kraštovaizdžio projekto rengėjų išsilavinimą patvirtinantys dokumentai. 
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Informacija apie planuojamos ūkinės veiklos organizatorių 

Įmonės pavadinimas UAB „Energeta“ 

Adresas, 

Tel., el. paštas 

Beržų g. 11, Skirsnemunės k., LT-74484 Jurbarko r. 

Tel. 8 601 31233, el. paštas: ramunas@jegaines.lt 

 

 

 

Informacija apie ataskaitos rengėjus 

Projekto vadovas, ekspertas 

Krašt. arch. doc. dr. Jonas Abromas 

Klaipėdos universitetas 

Tel. 8 611 81916, el. paštas: j.abromas@gmail.com 

Ekspertai 

Architektas prof. dr. Petras Grecevičius 

Klaipėdos universitetas 

Tel. 8 685 49924, el. paštas: petras.grecevicius@gmail.com 

 

Kultūros paveldo specialistė, architektė Margarita Ramanauskienė 

Tel. 8 650 26356, el. paštas: ramargarita@gmail.com 
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1. VĖJO ELEKTRINIŲ STATYBOS TERITORIJOS IDENTIFIKAVIMAS 

 

Atliekant vėjo elektrinių vizualinio poveikio vertinimą,  vadovautasi: 

 Kultūros vertybių registro duomenų baze. 

 Saugomų teritorijų valstybės kadastro duomenų baze. 

 Europos kraštovaizdžio konvencija. 

 Europos Tarybos ministrų komiteto 2008 m. rekomendacijomis CM/Rec 

(2008-02-06)3 valstybėms narėms dėl Europos kraštovaizdžio konvencijos 

įgyvendinimo gairių. 

 Lietuvos kraštovaizdžio politikos krypčių aprašu. 

 Nacionalinio kraštovaizdžio tvarkymo plano sprendiniais. 

 Lietuvos Respublikos kraštovaizdžio erdvinės struktūros įvairovės ir jos tipų 

identifikavimo studija.  

 Savivaldybių bendraisiais planais. 

 Lietuvos erdvinės informacijos portalo duomenų baze. 

 

Planuojamos ūkinės veiklos (vėjo elektrinių statybos ir eksploatacijos) vieta – Jurbarko 

rajono savivaldybės, Skirsnemunės sen., Paantvardžio, Skirsnemuniškių I ir Antkalniškių 

kaimų teritorijos. 

Vėjo elektrinių plėtros teritorijoje numatyta pastatyti 11 vėjo elektrinių (žr. 1 pr.). 

Planuojamos ūkinės veiklos organizatorius, kaip didžiausią tikimybę numato statyti vėjo 

elektrines, kurių kiekvienos galia siektų iki 5,7 MW, vėjaračio skersmuo iki 163 m, bokšto 

aukštis iki 161 m. 
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1 pav. Vietovę kertantys keliai (www.lakd.lt) 

 

Greta vietovės yra krašto kelias Kaunas – Jurbarkas (nr. 141). Pačioje vėjo elektrinių 

statybos teritorijoje nutiesti tik vietinės reikšmės ir lauko keliai (žr. 1 pav.).   

 Planuojamų elektrinių gretimybėse matomi inžinerinės infrastruktūros vertikaliniai 

kraštovaizdžio elementai: aukštos įtampos (110, 330 kV) orinės elektros perdavimo linijos, 

pastatytos vėjo elektrinės (8 vnt. Nordex N117/ 3000 vėjo elektrinių parkas ir 5 pavienės 

elektrinės) (žr. 2 priedo 3, 4  pav.).  

 

Vėjo elektrinių plėtros teritorija 
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2 pav. Vėjo elektrinių parkų išdėstymo Jurbarko rajono savivaldybės teritorijoje 

specialusis planas. Ant plano brėžinio šiuo projektu numatomos statyti vėjo elektrinės 

parodytos atskiru žymėjimu „Projektuojamos vėjo elektrinės“ 

 

 

Jurbarko rajono savivaldybė yra pasirengusi „vėjo jėgainių parko Jurbarko rajone 

Skirsnemunės ir Rotulių kadastrinėse vietovėse specialųjį planą“. Minima analizuojamų vėjo 

elektrinių teritorija patenka į specialiojo plano sprendiniuose numatomas plėtros zoną (žr. 2 

pav.). 

 

 

 

1 lentelė. Iki 3 km atstumu nuo planuojamų vėjo elektrinių esantys kultūros paveldo 

objektai 

Eil. 

nr. 
Objekto pavadinimas 

Unikalus objekto 

kodas 

Atstumas iki arčiausiai 

planuojamų vėjo 

elektrinių (km) 

1 
Lietuvos diplomato, poeto Jurgio Baltrušaičio 

gimtosios sodybos vieta 
16786 0,130 

2 Paantvardžio kapinynas 2049 0,784 
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3 pav. Projektuojamos vėjo elektrinės ir esamos kultūros paveldo vertybės (pažymėtos 

raudonai) (www.kpd.lt) 
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2. VĖJO ELEKTRINIŲ VIZUALINĖ ĮTAKA KRAŠTOVAIZDŽIUI 

 

Vėjo elektrinių matomumas dažniausiai apima kelis kraštovaizdžio tipus, todėl 

įvertinant vizualinę įtaką, svarbus kraštovaizdžio plotas, kuriam yra daromas vizualinis 

poveikis. Tai įvardija vizualinės įtakos zonos. Vėjo elektrinių vizualinė įtakos zonų intervalai 

dažniausiai gali kisti priklausomai nuo vietos reljefo, miško masyvų išsidėstymo, pačių 

elektrinių vizualinių-erdvinių parametrų, kitų antropogeninės ir gamtinės aplinkos elementų. 

Visais atvejais aukštesnė, didesnio vėjaračio skersmens elektrinė stipriau įtakoja, keičia vietos 

kraštovaizdį. Stebint iš didesnio atstumo elektrinių vizualinis poveikis atitinkamai mažėja.  

Dėl vizualinių-erdvinių parametrų vėjo elektrinės tampa dominuojančiomis 

vertikalėmis, keičia vietos savitą kraštovaizdį, jo vizualinę kokybę, o tai turi įtakos ir 

gyvenamosios aplinkos kokybei. Kad būtų išsaugotas regionų kraštovaizdžio identitetas, 

svarbu įvertinti ir esamų, ir planuojamų vėjo elektrinių galimą poveikį kraštovaizdžiui.  

Vėjo elektrinių vizualinis poveikis priklauso nuo daugelio savybių: elektrinės dydžio; 

spalvos; formos; stebėjimo atstumo; kraštovaizdžio įvairumo; paros laiko ir daugelio kitų 

faktorių. Pats matomumas dažniausiai apima net kelis kraštovaizdžio tipus. Todėl norint 

tinkamai įvertinti vizualinę įtaką, reikia nustatyti kokiam kraštovaizdžio plotui yra daromas 

vizualinis poveikis, t.y. svarbu nustatyti vėjo elektrinės vizualinio poveikio zonos dydį. Dėl to 

vėjo elektrinės, kaip kraštovaizdžio vizualinės dominantės, vizualinės įtakos zonos 

nustatymas ir poveikio pobūdžio vertinimas tampa ypač aktualus. 

 

Vėjo elektrinių vizualinės įtakos zonų intervalai: 

1. Dominavimo zona (0-1 km.). Vėjo elektrinės matymo lauke dominuoja dėl didelio 

mastelio. Iš esmės keičia artimiausios aplinkos vaizdą. Vėjaračio judėjimas yra aiškus. 

2. Dalinio dominavimo zona (1-3 km.). Elektrinės atrodo didelio mastelio ir yra reikšmingos 

kraštovaizdžio elementas. Tačiau nebūtinai dominuoja stebėjimo lauke. Menčių judėjimas 

aiškiai suprantamas ir atkreipia dėmesį. 

3. Akcentų zona (3-7 km.). Vėjo elektrinės yra aiškiai matomos, bet nebėra vizualiai 

nepageidaujamos. Vėjo elektrinių parkas yra pastebimas kaip kraštovaizdžio elementas. 

Judėjimas pastebimas esant geram matomumui. Elektrinės atrodo nedidelės bendrame 

matymo lauke. Kai kurie (dėl elektrinių) atsiradę kraštovaizdžio pasikeitimai yra tinkami. 

Stebėjimą labai įtakoja oro sąlygos. 
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4. Subdominančių zona (7-10 km.). Vėjo elektrinės mažiau aiškios, dydis vizualiai 

sumažėjęs, bet judėjimas pastebimas. Didėjant atstumui elektrinės tampa kraštovaizdžio 

bendrais elementais. 

5. Nutolusių kraštovaizdžio elementų (foninių elementų) zona (>10 km.). Elektrinės tampa 

mažai reikšmingomis, smulkios formos. Menčių judėjimas pastebimas tik esant geram 

matomumui. Bendras elektrinių dydis labai mažas. Stebint iš foninių elementų zonos, 

matomumas labai priklauso nuo pačių elektrinių vizualinių parametrų (vėjaračio skersmens, 

bokšto aukščio). 

 2 lentelė. Detalizuotos vėjo elektrinių vizualinio poveikio zonos 

Atstumas 

iki vėjo 

elektrinių 

parko 

(km) 

Vizualinio poveikio pobūdis 

Antropogeninių 

elementų 

eksponentinės 

zonos 

0-1 

Vėjo elektrinės dominuoja dėl didelio mastelio, menčių judėjimo, 

artumo ir elektrinių skaičiaus 

Mastelio 

dominavimo zona 

(iki 500 m) 

1-3 
Vėjo elektrinės dalinai dominuoja kraštovaizdyje. Dominavimo 

stiprumas priklauso nuo vėjo elektrinių artumo, vizualinių parametrų. 

Vaizdo dominavimo 

zona (iki 3.5 km) 

3-5 

Ryškiai matomos, vidutinis poveikis. Tačiau didėjant atstumui jų 

dominavimas mažėja. Menčių judėjimas matomas. Nors elektrinės yra 

aiškiai matomos, tačiau stebint iš regyklos nėra visiškai dominuojančios 

(esant pakankamai geram matomumui). Tampa kraštovaizdžio 

akcentais. 
Psichologinio efekto 

zona (iki 6,0 km) 

5-7 

Vėjo elektrinės matomos, tačiau aiškiai neišsiskiria iš bendro vaizdo. 

Menčių judėjimas matomas esant geram ir vidutiniam matomumui. 

Tampa kraštovaizdžio akcentais. 

7-10 
Mažiau aiškios, dydis vizualiai sumažėjęs, bet judėjimas pastebimas 

(patenka į subdominančių lygį) 

Objektas matomas, 

bet kraštovaizdžio 

fone tampa 

beasmenis 

10-13 

Silpnas poveikis, judėjimas pastebimas esant geram matomumui. 

Elektrinės tampa kraštovaizdžio bendrais elementais (subdominančių – 

foninių elementų vaidmuo). 

13-16 

Elektrinės tampa neberyškios, su nežymiu poveikiu tolimam 

kraštovaizdžiui. 

Menčių judėjimas gali būti matomas, tačiau didėjant atstumui elektrinės 

tampa foniniais elementais. 

16-20 Elektrinės pastebimos esant giedrai dienai, bet poveikis nereikšmingas 

>20 

Nėra poveikio arba jis nereikšmingas. Elektrinės  gali būti pastebimos, 

tačiau paprastai neryškios arba visai nematomos. Matomumą įtakoja oro 

sąlygos, elektrinių vizualiniai parametrai (vėjaračio skersmuo, bokšto 

aukštis), vietos reljefas, pavieniai medžiai ir miško masyvai. 

 

Vėjo elektrinių stebėjimas ir poveikis kraštovaizdžiui skirstomas į mastelio 

dominavimo, vaizdo dominavimo ir psichologinio efekto zonas. Mastelio dominavimo zona 

nesiekia toliau negu 3 h (h - objekto aukštis). Kiekvieną už šios ribos esantį objektą žmogus 

suvokia atskirai. Vaizdo dominavimo zona siekia iki 3,5 km. Nors už šios ribos esančių 

objektų paskirtis dar suvokiama, kraštovaizdyje jie praranda regimąjį raiškumą, susilieja su 

fonu ir nebetraukia dėmesio. Vaizdo dominavimo riba dažnai vadinama efektyvaus stebėjimo 
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riba. Psichologinio efekto zona siekia iki 6,0 km. Toliau objektas, nors ir matomas, 

kraštovaizdžio fone tampa beasmenis. 

 

 

2.1. Kraštovaizdžio struktūros analizė 

 

 Teritorija pagal bendrąjį gamtinio kraštovaizdžio pobūdį priskiriama molingų lygumų 

kraštovaizdžiui (žr. 4 pav.). Didžiąją dalį teritorijos užima agrarinio kraštovaizdžio plotai 

(žemės ūkio paskirties žemė). Teritorijos retai apgyvendintos. 

 

 

4. pav. Analizuojamos teritorijos kraštovaizdžio fiziomorfotopai (Kavaliauskas P. 

„Lietuvos Respublikos kraštovaizdžio erdvinės struktūros įvairovės ir jos tipų identifikavimo 

studija“). 

 

Vėjo elektrinių 

plėtros teritorija 
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Pagal Lietuvos Respublikos nacionalinio kraštovaizdžio tvarkymo plano vizualinio 

estetinio potencialo brėžinį (M 1:400000) (žr. 5 pav.), teritorijos vizualinę struktūrą 

formuojanti vertikalioji sąskaida yra neraiški, vyrauja lyguminis kraštovaizdis su vieno 

lygmens videotopais. Pagal horizontaliąją vizualinę sąskaidą vyrauja atvirų, gerai 

apžvelgiamų erdvių kraštovaizdis, o kai kur pusiau uždarų erdvių kraštovaizdis. 

Kraštovaizdžio erdvinėje struktūroje raiškūs tik horizontalūs dominantai.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. pav. Analizuojamos teritorijos vizualinė struktūra (Lietuvos Respublikos nacionalinis 

kraštovaizdžio tvarkymo planas) 

 

Mažiausias atstumas iki arčiausiai esančių saugomų teritorijų – 4,5 – 6 km.  

Vėjo elektrinių plėtros teritorija 
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3. VĖJO ELEKTRINIŲ VIZUALINĖ ĮTAKA POETO JURGIO BALTRUŠAIČIO 

GIMTOSIOS SODYBOS VIETAI 

 

Jurgio Baltrušaičio gimtosios sodybos vieta perimetru (ribai pažymėti) apsodinta 

gudobelės gyvatvore. Teritorijos išorinėje (galinėje) gyvatvorės pusėje pasodintas paprastasis 

ąžuolas, pačioje teritorijoje – paprastasis bukas. Taip pat teritorijoje yra trys paprastųjų alyvų 

dekoratyviniai krūmai (du greta stogastulpio ir vienas greta paminklinio akmens) ir keturios 

karpomos tujos (trys – aikštelės centre, o viena prie paminklinio akmens). Pačioje teritorijoje 

yra apie 40-50 cm aukščio kalvelė, kur pastatytas dekoratyviniais elementais papuoštas 

stogastulpis (pakeltas ant akmeninio pamato). Dešiniau stogastulpio padėtas šviesios spalvos 

atminimo akmuo su užrašu “poeto Jurgio Baltrušaičio (1874-1944) gimtosios sodybos vieta” 

(žr. 2 pr. 9-10 pav. ). 

Prie sodybvietės yra informacinė lenta su užrašu “J. Baltrušaičio gimtinė”. 

 

 3 lentelė. Kultūros paveldo departamento nekilnojamųjų kultūros vertybių informacija 

Unikalus objekto kodas 16786 

Pilnas pavadinimas Lietuvos diplomato, poeto Jurgio Baltrušaičio gimtosios sodybos vieta 

Adresas Jurbarko rajono sav., Skirsnemunės sen., Paantvardžio k. 

Įregistravimo registre data 1993-07-12 

Statusas Valstybės saugomas 

Objekto reikšm. lygmuo Regioninis 

Rūšis Nekilnojamas 

Teritorijos KVR objektas:  640.00 kv. m 

Vertybė pagal sandarą Pavienis objektas 

Seni kodai  Kodas registre iki 2005.04.19:  I96 

Nr. Lietuvos Respublikos kultūros paminklų sąraše:  IV1029 

Vertingųjų savybių 

pobūdis 

Memorialinis (lemiantis reikšmingumą svarbus); 

Vertingosios savybės 
Žemės ir jos paviršiaus elementai - reljefas (lygus; teritorijoje yra paminklinis 

akmuo su užrašu ir stogastulpis, dekoratryvinių želdinių; TRP; FF Nr. 1-4; 2013 

m.); 

Faktai apie svarbias visuomenės, kultūros ir valstybės istorijos asmenybes, įvykius 

- poeto, vertėjo 1922-1939 Lietuvos nepaprastojo pasiuntinio ir įgaliotojo ministro 

SSRS Jurgio Baltrušaičio (1873-1944) gimtinė. Jurgis Baltrušaitis gimė 1873-05-

02 Paantvardžio kaime. Kauno gimnaziją baigęs sidabro medaliu, 1893 m. įstojo į 

Maskvos universitetą ir 1898 m. baigė gamtos skyrių (kartu mokėsi kalbų - 

pramoko keliolika jų). Suartėjo su rusų simbolistais, artimai bendravo su 

M.Gorkiu. 1900 m. Maskvoje įsteigė „Skorpiono“ leidyklą. 1920 m. J.Baltrušaitis 

buvo paskirtas Lietuvos specialiosios misijos vadovu Rusijoje, o 1922 m. - 

Lietuvos nepaprastuoju pasiuntiniu ir įgaliotuoju ministru SSRS. Dirbdamas 

diplomatinį darbą, daug prisidėjo prie kultūrinio gyvenimo plėtojimo. 1932 m., 

pažymint Kauno universiteto dešimtmetį, J.Baltrušaičiui buvo suteiktas 

humanitarinių mokslų fakulteto garbės daktaro laipsnis, o 1938 m. jis buvo 

išrinktas Lietuvos rašytojų draugijos garbės nariu. Nuo 1939 m. J.Baltrušaitis - 

Lietuvos pasiuntinybės Paryžiuje patarėjas. Mirė 1944 m. Paryžiuje. Eilėraščius 

kūrė lietuvių ir rusų kalbomis. 2013-05-03 sodybos teritorijoje pašventintas 

stogastulpis, kurio autorius Ričiardas Ramanauskas. 
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6. pav. Jurgio Baltrušaičio gimtosios sodybos vietos apsaugos zonos (www.kpd.lt) 

 

Mažiausias atstumas nuo arčiausiai planuojamos vėjo elektrinės (nr. 8) iki Jurgio 

Baltrušaičio gimtosios sodybos vietos teritorijos (kultūros paveldo registro teritorija) – 130 m. 

Mažiausias atstumas iki nustatytos kultūros paveldo objekto vizualinės apsaugos pozonio – 75 

m. (žr. 6 pav.) 

 Stebint nuo sodybvietės dėl nedidelio atstumo vėjo elektrinė nr. 8 dominuos 

kraštovaizdyje. Tačiau stebint iš pačios sodybvietės, bokšto apatinę pasyviąją dalį maskuos 

esami perimetriniai želdiniai. Būtina akcentuoti, kad ir šiuo metu nuo sodybvietės dviem 

kryptimis matomos jau pastatytos vėjo elektrinės (žr. 2 pr. 15-16 pav.). 
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IŠVADOS 

 

1. Bendros išvados 

Jurbarko rajono savivaldybė yra pasirengusi „vėjo jėgainių parko Jurbarko rajone 

Skirsnemunės ir Rotulių kadastrinėse vietovėse specialųjį planą“. Minima analizuojamų vėjo 

elektrinių teritorija patenka į specialiojo plano sprendiniuose numatomas plėtros zoną. 

Remiantis Lietuvos Respublikos nacionalinio kraštovaizdžio tvarkymo planu, vėjo 

elektrinių plėtra analizuojamoje teritorijoje galima. 

Arti projektuojamų vėjo elektrinių nėra saugomų teritorijų. Mažiausias atstumas nuo 

kraštinės vėjo elektrinės iki saugomos teritorijos ribos – 4,5-6 km.  

Greta teritorijos jau yra pastatytos vėjo elektrinės, tai elektrinių poveikis nebus 

„naujas“. Jis bus suminis (esamų ir naujai pastatytų). Elektrinės bus pastebimos iš įvairesnių 

vietų, nes jų toje pačioje teritorijoje bus daugiau. 

Arti vėjo elektrinių plėtros teritorijos yra Paantvardžio kapinynas (projektuojamų vėjo 

elektrinių vizualinė įtaka nėra reikšminga), Lietuvos diplomato, poeto Jurgio Baltrušaičio 

gimtosios sodybos vieta (poveikio išvados pateiktos žemiau).  

 

2. Vėjo elektrinės nr. 8 poveikio J. Baltrušaičio gimtosios sodybos vietai išvados 

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 (remiantis vėjo elektrinių vizualinio poveikio zonomis (žr. 2 

lentelę). Tačiau jeigu elektrinė būtų planuojama atokiau, poveikis nesumažėtų, nes mastelio/ 

vaizdo dominavimas gali siekti iki 3 km. 

 

Rekomendacijos. 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 (žr. 2 pr. 8 pav.). 

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) pasodinti paprastųjų eglių kompoziciją. Taip pat ir pačią sodybvietę 
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papildyti kaimo (vienkieminėms) sodyboms būdingais želdiniais (žr. 3 priedą). Sodinimo 

darbus vykdyti prižiūrint kraštovaizdžio architektui.  
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1 Priedas. Vėjo elektrinių išdėstymo ir fotofiksacijų vietų brėžiniai  

Tolimosios gretimybės M 1:50000 

Artimosios gretimybės M 1:1000  
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2 Priedas. Teritorijos fotofiksacija 
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3 priedas. Poeto Jurgio Baltrušaičio gimtinės sodybos želdinių sodinimo ir aplinkos 

tvarkymo projektiniai pasiūlymai 
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4 priedas. Kraštovaizdžio projekto rengėjų išsilavinimą patvirtinantys dokumentai 
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Artimosios gretimybės 
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1 pav. Fotofiksacija nuo kelio  Jurbarkas – Kaunas (nr. 141) 

 

 
2 pav.  Fotofiksacija nuo kelio  Jurbarkas – Kaunas (nr. 141) Jurgio Baltrušaičio gimtosios 

sodybos kryptimi 
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3 pav.  Teritorijoje esančios aukštos įtampos orinės elektros perdavimo linijos (110 kV ir 330 

kV) 

 

 
4 pav. Gretimoje teritorijoje jau yra pastatytos vėjo elektrinės 
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5 pav. Fotofiksacija nuo vietinės reikšmės kelio, vedančio link Jurgio Baltrušaičio gimtosios 

sodybos vietos 

 

 
6 pav. Fotofiksacija nuo vietinės reikšmės kelio, vedančio link Jurgio Baltrušaičio gimtosios 

sodybos vietos 
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7 pav. Fotofiksacija nuo vietinės reikšmės kelio, vedančio link Jurgio Baltrušaičio gimtosios 

sodybos vietos 

 

 
8 pav. Jurgio Baltrušaičio gimtosios sodybos vieta 
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9 pav. Jurgio Baltrušaičio gimtosios sodybos vieta. Fotofiksacija iš priekio 

 

 
10 pav. Jurgio Baltrušaičio gimtosios sodybos vieta. Fotofiksacija iš priekio 
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11 pav.  Fotofiksacija nuo Jurgio Baltrušaičio gimtosios sodybos vietos arčiausiai planuojamos 

vėjo elektrinės kryptimi 

 

 
12 pav. Jurgio Baltrušaičio gimtosios sodybos vieta. Fotofiksacija iš dešinės pusės 
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13 pav.  Jurgio Baltrušaičio gimtosios sodybos vieta. Fotofiksacija iš galo 
 

 

14 pav.  Jurgio Baltrušaičio gimtosios sodybos vieta. Fotofiksacija iš kairės pusės 
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15 pav. Fotofiksacija nuo Jurgio Baltrušaičio gimtosios sodybos vietos esamų vėjo elektrinių 

kryptimi 

 

16 pav. Fotofiksacija nuo Jurgio Baltrušaičio gimtosios sodybos vietos esamų vėjo elektrinių 

kryptimi 
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JONO ABROMO 
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PETRO GRECEVIČIAUS 
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MARGARITOS RAMANAUSKIENĖS 
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12.9 priedas. 

Atsakingos institucijos pastabos PAV programai 
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APLINKOS APSAUGOS AGENTŪROS  

TARŠOS PREVENCIJOS DEPARTAMENTAS  

 
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 i r saugomi Juridinių asmenų registre,  k odas 188784898  

  
 

 

UAB „Ekostruktūra“ 

El. p. info@ekostruktura.lt 

 

 

 

 2020-09- Nr. Nr.(30.2)-A4E- 

 Į 2020-08-28 

 

Nr. Nr. 20-162 

    

 
 

DĖL PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO 

PROGRAMOS  

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai 

vertinimo įstatymo (toliau – PAV Įstatymas) 8 straipsnio 9 dalimi, Aplinkos apsaugos agentūra (toliau 

– Agentūra) išnagrinėjo poveikio aplinkai vertinimo (toliau – PAV) dokumentų rengėjo UAB 

„Ekostruktūra“ parengtą UAB „Energeta“ planuojamos ūkinės veiklos (toliau – PŪV) – vienuolikos 

vėjo elektrinių Jurbarko r. sav., Skirsnemunės sen., Paantvardžio, Skirsnemuniškių I ir Antkalniškių 

kaimuose statybos ir eksploatacijos poveikio aplinkai vertinimo programą (toliau – Programa). 

Prašome papildyti ir patikslinti Programą pagal pateiktas pastabas: 
1. Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Tauragės skyrius 2020-07-31 

rašte Nr. (1.29.-T)2T-165 nurodė, kad Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos 

Tauragės skyriuje PAV ataskaita nebus nagrinėjama, tačiau nepateikė išvados dėl Programos. Rašte 

taip pat nurodoma, kad Programoje neatsižvelgta į Kultūros paveldo departamento prie Kultūros 

ministerijos Tauragės skyriaus 2020-02-12 raštu Nr. (9.38-T)2T-26 teiktą pastabą. Prašome pagal 

PAV subjekto reikalavimus papildyti ar pataisyti Programą ir pateikti patikslintą šio PAV subjekto 

išvadą dėl Programos.  

2. Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos (toliau – Tarnyba) 2020-

08-12 raštu Nr. (4)-V3-845 (7.20) informavo, kad nepageidauja dalyvauti subjekto teisėmis šios PŪV 

PAV procese ir nurodė Programą suderinti su Panemunių regioninio parko direkcija, kuri procese 

dalyvauja kaip PAV subjektas. Rašte Tarnyba taip pat pagal kompetenciją pateikė pasiūlymus dėl 

Programos patikslinimo. Vadovaujantis Aprašo1 33 punktu PAV dokumentų rengėjas pagal gautas 

PAV subjekto išvadas turi papildyti ir pataisyti Programą ir ją pakartotinai pateikti PAV subjektui 

išvadoms gauti. Prašome pateikti informaciją, kad pagal Tarnybos pateiktas pastabas patikslinta 

Programa buvo pateikta nagrinėjimui Panemunių regioninio parko direkcijai. Pažymime, kad 

vadovaujantis Aprašo 34 punktu kai PAV subjektas išvadų per nustatytus terminus nepateikia, 

Agentūrai turi būti pateikta PAV subjekto informacija apie programos gavimo faktą ir datą 

(Vadovaujantis Aprašo 33 punktu, PAV subjektai, gavę programą, per 3 darbo dienas informuoja 

PAV dokumentų rengėją apie programos gavimo faktą ir datą elektroninėmis ryšio priemonėmis).  

3. Agentūros 2020-06-03 raštu Nr. (30.2)-A4E-4821 priimtoje atrankos išvadoje dėl 11 vėjo 

elektrinių Jurbarko r. sav., Skirsnemunės sen., Paantvardžio, Skirsnemuniškių I ir Antkalniškių 

 
1 Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos 

ministro 2017-10-31 įsakymu Nr. „D1-885 Dėl Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo tvarkos 

aprašo patvirtinimo“ (toliau – Aprašas); 
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kaimuose statybos ir eksploatacijos poveikio aplinkai vertinimo yra numatyta, kad bus atliktas viešas 

svarstymas ne tik su Skirsnemunės, bet ir su Jurbarkų seniūnijos gretimų kaimų bendruomenėmis ir 

gyventojais. Prašome Programoje numatyti, kad ne vėliau kaip prieš 20 darbo dienų iki viešo 

visuomenės supažindinimo su ataskaita bus informuota ir Jurbarkų seniūnija.  

4. Programos skyriuose pateikta nevienoda informacija apie PŪV metu planuojamų ir 

gretimybėse esančių ir planuojamų vėjo elektrinių suminį vertinimą (10 psl. nurodyta, kad bus 

įvertinamas ne tik PŪV metu planuojamų vėjo elektrinių, bet ir suminis jau pastatytų vėjo elektrinių 

triukšmas ir šešėliavimas, 30 psl. nurodyta, kad vertinant suminį poveikį kraštovaizdžiui ir biologinei 

įvairovei bus įvertintas suminis poveikis su visomis pastatytomis ir planuojamomis jėgainėmis). 

Prašome visuose skyriuose suvienodinti informaciją ir vadovaujantis Rekomendacijų2 10 punkto 

nuostatomis Programoje numatyti, kad PAV ataskaitoje bus įvertintas suminis PŪV poveikis aplinkos 

komponentams, visuomenės sveikatai bei pažeidžiamumo rizikai dėl ekstremalių įvykių ir (ar) galimų 

ekstremalių situacijų įvertinant visas esamas ir planuojamas vėjo elektrines ir (ar) vėjo elektrinių 

parkus, esančius 10 km atstumu nuo PŪV teritorijos. Taip pat atkreipiame dėmesį, kad 1 paveiksle 

yra pažymėtos ne visos PŪV teritorijoje esamos ir suplanuotos vėjo elektrinės. Prašome patikslinti 

informaciją paveiksle.  

5. Vadovaujantis Aprašo 11.2 papunkčiu, Programoje turi būti pateikta informacija apie 

numatomas nagrinėti alternatyvas (pvz. vietos, laiko, techninių ir technologinių sprendinių, poveikį 

aplinkai mažinančių priemonių ar kt.), įskaitant „nulinę“ alternatyvą. Programoje nurodoma, kad bus 

nagrinėjama 0 alternatyva (nieko nedarymo) ir vėjo elektrinių statybos ir eksploatavimo alternatyva. 

Pagal Programoje pateiktą informaciją, PAV ataskaitoje bus nagrinėjamos skirtingų parametrų vėjo 

elektrinės, todėl patikslinkite informaciją apie planuojamas nagrinėti alternatyvas nurodant ir 

technologinę alternatyvą. Taip pat atsižvelgiant į tai, kad PŪV nėra susijusi su esamais statiniais ar 

esamos veiklos plėtra bei įvertinant PŪV įgyvendinimo galimybes dėl žemės sklypų įsigijimo rizikos, 

vadovaujantis Aprašo 11.2 ir 12.6 papunkčių nuostatomis, Programoje turi būti pateikta informacija 

apie numatomas nagrinėti pagrįstas vietos alternatyvas. 

6. Prašome papildyti Programą ir pateikti informaciją apie teritorijos naudojimo reglamentą 

(žemės naudojimo paskirtį ir būdus) statybos, veiklos vykdymo ir veiklos nutraukimo etapuose. 

7. Vadovaujantis Rekomendacijų 11.3 papunkčiu, prašome Programoje numatyti, kad PAV 

ataskaitoje bus įvertintas poveikis aplinkai bet kokios naujos infrastruktūros ar įrenginių už sklypo, 

kuriame planuojama vystyti veiklą, ribų, kurių reikia tam, kad veikla būtų įgyvendinta, įskaitant 

privažiavimo kelius ir jų išsidėstymą, galimas poveikis, kuris gali būti daromas tiesiant ir aptarnaujant 

šiuos kelius, nukastos žemės šalinimas ir atidengtų paviršių tvarkymas; transporto srautai įrenginių 

statybos ir veiklos vykdymo metu; esamos elektros perdavimo infrastruktūros pasikeitimai, įskaitant 

papildomą infrastruktūrą, kurią reikia išplėtoti. Prašome papildyti Programą šiais aspektais. 

8. Vadovaujantis Rekomendacijų 14.2 papunkčiu, Programoje turi būti numatyta, kad PAV 

ataskaitoje bus įvertintas PŪV kraštovaizdžio vizualinis aspektas – įvertintas vėjo jėgainių parko 

matomumas iš visų reikšmingų taškų, tokių kaip pagrindiniai automobilių keliai, pėsčiųjų takai, 

gyvenamosios teritorijos, turistiniai maršrutai, regyklos ir kt., t. y. atliktas numatomo vaizdo 

modeliavimas. Prašome Programoje numatyti, kad PAV ataskaitoje bus detaliai išnagrinėtas ir 

įvertintas planuojamų vėjo elektrinių bei esamų ir suplanuotų vėjo elektrinių suminis vizualinis 

poveikis kraštovaizdžiui, bei nustačius reikšmingą neigiamą poveikį, bus numatytos ir įvertintos 

priemonės šiam poveikiui išvengti, sumažinti ar kompensuoti. 

9. PAV programoje nepateikta informacija apie numatomus biologinės įvairovės tyrimus PŪV 

teritorijoje. Atkreipiame dėmesį, kad tyrimams (augalijos, gyvūnijos ar kt.) turi būti pasirinktas 

tinkamas sezonas ir skiriama pakankamai laiko, tam, kad tyrimų metu gauti rezultatai būtų 

pakankamai tikslūs ir leistų prognozuoti galimą vėjo jėgainių parko poveikį aplinkai tiek statybos, 

 
2 Planuojamos ūkinės veiklos (vėjo jėgainių įrengimo) poveikio aplinkai vertinimo rekomendacijos R44-03, patvirtintos 

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. liepos 31 d. Įsakymu Nr. 406 „Dėl planuojamos ūkinės veiklos (vėjo 

jėgainių įrengimo) poveikio aplinkai vertinimo rekomendacijų R 44-03 patvirtinimo“ (toliau – Rekomendacijos) 
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tiek veiklos vykdymo metu. Vadovaujantis Aprašo 7.1 punkto nuostatomis, prašome Programoje 

numatyti, kad PAV ataskaitoje bus detaliai išanalizuotas ir įvertintas galimas PŪV (įskaitant suminį) 

poveikis biologinei įvairovei (tarp jų ir paukščiams) ir, jeigu reikalinga, numatytos priemonės šiam 

poveikiui išvengti, sumažinti ar kompensuoti. 

10. Prašome patikslinti informaciją, kokiu atstumu nuo PŪV metu planuojamų vėjo elektrinių 

yra nutolusios esamos ar kitos suplanuotos vėjo elektrinės. Prašome Programoje numatyti, kad PAV 

ataskaitoje bus nagrinėjama ar PŪV gali daryti neigiamą poveikį kitų ūkio subjektų suplanuotoms 

vėjo elektrinėms galimų avarijų aspektu, o nustačius neigiamą poveikį, bus analizuojamos poveikį 

mažinančios ir (ar) kompensuojančios priemonės.  

11. Programoje yra nurodyta, artimiausi registruoti pavieniai gyvenamieji namai 

(gyvenamosios sodybos) yra ~570-900 m atstumu nuo PŪV vietos. Prašome, remiantis patvirtintais 

teritorijų planavimo dokumentais, patikslinti informaciją apie artimiausias suplanuotas gyvenamąsias 

teritorijas. Prašome programoje numatyti, kad PŪV poveikis bus įvertintas ne tik artimiausioje 

esamoje gyvenamojoje teritorijoje, bet ir artimiausioje suplanuotoje gyvenamojoje teritorijoje, jeigu 

suplanuota gyvenamoji teritorija bus nutolusi mažesniu atstumu nei esama gyvenamoji teritorija. 

12. Prašome vadovaujantis Aprašo 11.3 punkto ir 1 priedo 123 punkto nuostatomis, 

Programoje numatyti, kad PAV ataskaitoje bus nagrinėjimas galimas PŪV poveikis tokioms 

materialinėms vertybėms kaip, pavyzdžiui, žemės sklypams dėl žemės naudojimo apribojimų, 

susijusių su PŪV, pagal specialiąsias žemės naudojimo sąlygas ir kt. 

13. Vadovaujantis Aprašo 20 punktu tituliniame lape turi būti nurodytas Programos versijos 

numeris. 

14. Prašome siūlomą PAV ataskaitos turinį parengti vadovaujantis Aprašo 1 priede 

pateiktomis rekomendacijomis dėl PAV ataskaitos struktūros ir apimties. 

Pagal pateiktas pastabas pataisytą ir papildytą PAV programą prašome pateikti Aplinkos 

apsaugos agentūrai pakartotinam nagrinėjimui.  

Šį atsakymą Jūs turite teisę apskųsti3. 

 

 

 

Departamento direktorė  Danguolė Kazlauskienė 

 

 

 

 

 

 

 

Skirmantė Stankevičienė, tel. 8 46 250 256, el. p. skirmante.stankeviciene@aaa.am.lt 

 
3 Agentūrai (A. Juozapavičiaus g. 9, Vilnius 09311) per 6 mėnesius nuo pažeidimų paaiškėjimo dienos Lietuvos 

Respublikos viešojo administravimo įstatymo nustatyta tvarka, Lietuvos Respublikos Seimo kontrolieriui dėl valstybės 

tarnautojų piktnaudžiavimo, biurokratizmo ar kitaip pažeidžiamų žmogaus teisių ir laisvių viešojo administravimo srityje 

per vienerius metus nuo šio atsakymo įteikimo dienos (Gedimino g. 56, 01110 Vilnius) Lietuvos Respublikos Seimo 

kontrolierių įstatymo nustatyta tvarka. 
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Ataskaitos priedai, UAB „Ekostruktūra“ 

 

 

 

 

2 Priedas. Programos patvirtinimas – Aplinkos apsaugos agentūros 

raštas 



 

APLINKOS APSAUGOS AGENTŪRA 

 
Biudžetinė įstaiga, A. Juozapavičiaus g. 9, LT -09311 Vilnius,  tel.8 70662008, el.p. aaa@aaa.am.lt, http://gamta. lt.  

Duomenys kaupiami i r saugomi Juridinių asmenų registre,  k odas 188784898 

  
 

 

 

UAB „Ekostruktūra“ 

El. p. info@ekostruktura.lt 

 

 2020-10- Nr. (30.2)-A4E- 

 Į 2020-10-14 Nr. 20-181 
 

 

 

DĖL POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO PROGRAMOS TVIRTINIMO 

 

 

Aplinkos apsaugos agentūra (toliau – Agentūra) išnagrinėjo UAB „Ekostruktūra“ parengtą 

UAB „Energeta“ planuojamos ūkinės veiklos (toliau – PŪV) – vienuolikos vėjo elektrinių Jurbarko 

r. sav., Skirsnemunės sen., Paantvardžio, Skirsnemuniškių I ir Antkalniškių kaimuose statybos ir 

eksploatacijos poveikio aplinkai vertinimo programą (toliau – PAV Programa) ir poveikio aplinkai 

vertinimo subjektų išvadas.  

Jurbarko rajono savivaldybės administracija 2020-08-10 raštu Nr. R4-15-1564 informavo, kad 

neprieštarauja PAV Programai. Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos 

ministerijos Tauragės departamentas 2020-07-30 raštu Nr. (7-11 14.3.2 E)2-46395 pritarė PAV 

Programai. Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Telšių – Tauragės teritorinis 

skyrius 2020-10-09 raštu Nr. (9.38.-Te)2Te-391 pateikė išvadą, kad pritaria PAV Programoje 

numatytoms poeto Jurgio Baltrušaičio gimtosios sodybos vietos (unikalus kodas Kultūros vertybių 

registre 16786) poveikio mažinimo priemonėms ir poveikio aplinkai vertinimo ataskaitos nenagrinės. 

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Kauno 

priešgaisrinės gelbėjimo valdybos Jurbarko priešgaisrinė gelbėjimo tarnyba 2020-08-06 raštu Nr. 

9.4-2-1025 nurodė, kad PAV Programai pastabų neturi. Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie 

Aplinkos ministerijos 2020-08-12 raštu Nr. (4)-V3-845(7.20) informavo, kad nepageidavo dalyvauti 

subjekto teisėmis šios PŪV poveikio aplinkai vertinimo procese ir paprašė į poveikio aplinkai 

vertinimo procesą subjekto teisėmis įtraukti Panemunių regioninio parko direkciją bei PAV 

Programą derinti su ja. Panemunių regioninio parko direkcija 2020-09-24 raštu Nr. V3-296 pritarė 

papildytai PAV Programai ir paprašė į PAV Programą įtraukti Mituvos hidrografinį draustinį.  

Išnagrinėję UAB „Ekostruktūra“ parengtą UAB „Energeta“ PŪV – vienuolikos vėjo 

elektrinių Jurbarko r. sav., Skirsnemunės sen., Paantvardžio, Skirsnemuniškių I ir Antkalniškių 

kaimuose statybos ir eksploatacijos PAV Programą bei įvertinę poveikio aplinkai vertinimo 

subjektų išvadas, vadovaudamiesi PAV Įstatymo1 8 straipsnio 9 dalimi, šią PAV Programą 

tvirtiname. 

 
1 Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymas (toliau – PAV Įstatymas); 

mailto:aaa@aaa.am.lt


2 

 

Rengiant poveikio aplinkai vertinimo ataskaitą būtina vadovautis Planuojamos ūkinės veikos 

poveikio aplinkai vertinimo tvarkos aprašo2 nuostatomis. 

Šį sprendimą Jūs turite teisę apskųsti teisės aktuose nustatyta tvarka3.  

 

 

 

Direktorius Rimgaudas Špokas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skirmantė Stankevičienė, tel. 8 620 85561, el. p. skirmante.stankeviciene@aaa.am.lt 

 
2 Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos 

ministro 2017-10-31 įsakymu Nr. „D1-885 Dėl Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo tvarkos aprašo 

patvirtinimo“; 
3 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 jo paskelbimo arba įteikimo dienos. 
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Ataskaitos priedai, UAB „Ekostruktūra“ 

 

 

 

 

3 Priedas. Sklypų registro išrašai 







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
2020-11-12 12:08:21

1. Nekilnojamojo turto registre įregistruotas turtas:
Registro Nr.: 94/9149

Registro tipas: Žemės sklypas
Sudarymo data: 1995-10-09

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

2.1. Žemės sklypas
Jurbarko r. sav., Skirsnemunės sen., Paantvardžio k.

Unikalus daikto numeris: 9470-0001-0022
Žemės sklypo kadastro numeris ir kadastro vietovės

pavadinimas: 9470/0001:22 Skirsnemunės k.v.
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Žemės ūkio

Žemės sklypo plotas: 8.8211 ha
Žemės ūkio naudmenų plotas viso: 8.8211 ha

iš jo: ariamos žemės plotas: 8.8211 ha
Nusausintos žemės plotas: 8.8211 ha

Žemės ūkio naudmenų našumo balas: 46.1
Matavimų tipas: Žemės sklypas suformuotas atliekant kadastrinius matavimus

Indeksuota žemės sklypo vertė: 4837 Eur
Žemės sklypo vertė: 3023 Eur

Vidutinė rinkos vertė: 29600 Eur
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2020-03-10

Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: Masinis vertinimas
Kadastro duomenų nustatymo data: 2020-01-06

3. Daikto priklausiniai iš kito registro: įrašų nėra

4. Nuosavybė:
4.1. Nuosavybės teisė

Savininkas: RAMŪNAS DUMČAITIS, gim. 1978-03-03
Daiktas: žemės sklypas Nr. 9470-0001-0022, aprašytas p. 2.1.

Įregistravimo pagrindas: 2007-08-20 Pirkimo - pardavimo sutartis  Nr. 1-2475
Įrašas galioja: Nuo 2007-08-31

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. 9470-0001-0022, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2020-01-24 Hipotekos registro pranešimas apie hipotekos

įregistravimą  Nr. 20120200005301
Įrašas galioja: Nuo 2020-01-24

8. Žymos: įrašų nėra

9. Teritorijos, kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos:
9.1. Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)

Daiktas: žemės sklypas Nr. 9470-0001-0022, 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
2020-01-06 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla

Plotas: 8920.00 kv. m
Įrašas galioja: Nuo 2020-03-10

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

Daiktas: žemės sklypas Nr. 9470-0001-0022, 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
2020-01-06 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla

Plotas: 88211.00 kv. m
Įrašas galioja: Nuo 2020-03-10

9.3. Komunalinių objektų sanitarinės apsaugos zonos (IV skyrius, pirmasis
skirsnis)

Daiktas: žemės sklypas Nr. 9470-0001-0022, 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
2020-01-06 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla

Plotas: 88211.00 kv. m
Įrašas galioja: Nuo 2020-03-10

9.4. Gamybinių objektų sanitarinės apsaugos zonos (IV skyrius, pirmasis
skirsnis)

Daiktas: žemės sklypas Nr. 9470-0001-0022, 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
2020-01-06 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla

Plotas: 88211.00 kv. m
Įrašas galioja: Nuo 2020-03-10

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

AGNĖ BALČIŪNIENĖ
Daiktas: žemės sklypas Nr. 9470-0001-0022, aprašytas p. 2.1.

Įregistravimo pagrindas: 2015-01-20 Kvalifikacijos pažymėjimas  Nr. 2M-M-2208
2020-01-06 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla

Įrašas galioja: Nuo 2020-03-10
10.2. Kadastro duomenų tikslinimas (daikto registravimas)

Daiktas: žemės sklypas Nr. 9470-0001-0022, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2020-01-06 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla

Įrašas galioja: Nuo 2020-03-10

11. Registro pastabos ir nuorodos: įrašų nėra

12. Kita informacija: įrašų nėra

13. Informacija apie duomenų sandoriui tikslinimą: įrašų nėra

Dokumentą atspausdino RAMŪNAS DUMČAITIS







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
2020-11-12 12:08:22

1. Nekilnojamojo turto registre įregistruotas turtas:
Registro Nr.: 94/17721

Registro tipas: Žemės sklypas
Sudarymo data: 2000-03-30

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

2.1. Žemės sklypas
Jurbarko r. sav., Skirsnemunės sen., Antkalniškių k.

Unikalus daikto numeris: 9470-0001-0130
Žemės sklypo kadastro numeris ir kadastro vietovės

pavadinimas: 9470/0001:130 Skirsnemunės k.v.
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Žemės ūkio

Žemės sklypo plotas: 21.3998 ha
Žemės ūkio naudmenų plotas viso: 20.6219 ha

iš jo: ariamos žemės plotas: 20.6219 ha
Vandens telkinių plotas: 0.4331 ha

Kitos žemės plotas: 0.3448 ha
Nusausintos žemės plotas: 21.3960 ha

Žemės ūkio naudmenų našumo balas: 55.5
Matavimų tipas: Žemės sklypas suformuotas atliekant kadastrinius matavimus

Indeksuota žemės sklypo vertė: 13774 Eur
Žemės sklypo vertė: 8609 Eur

Vidutinė rinkos vertė: 80700 Eur
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2020-05-08

Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: Masinis vertinimas
Kadastro duomenų nustatymo data: 2020-03-12

3. Daikto priklausiniai iš kito registro: įrašų nėra

4. Nuosavybė:
4.1. Nuosavybės teisė

Savininkas: AIVA DUMČAITIENĖ, gim. 1980-02-07
RAMŪNAS DUMČAITIS, gim. 1978-03-03

Daiktas: žemės sklypas Nr. 9470-0001-0130, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2020-01-29 Pirkimo - pardavimo sutartis  Nr. RP-487

Įrašas galioja: Nuo 2020-01-30

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. 9470-0001-0130, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2020-01-29 Pirkimo - pardavimo sutartis  Nr. RP-487

Įrašas galioja: Nuo 2020-01-30

8. Žymos: įrašų nėra

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

skirsnis)
Daiktas: žemės sklypas Nr. 9470-0001-0130, aprašytas p. 2.1.

Įregistravimo pagrindas: 2020-04-15 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo
sprendimas  Nr. 32VÄ?-272-(14.32.2.)

Plotas: 38246.00 kv. m
Įrašas galioja: Nuo 2020-05-08

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

Daiktas: žemės sklypas Nr. 9470-0001-0130, aprašytas p. 2.1.
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Įregistravimo pagrindas: 2020-04-15 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo
sprendimas  Nr. 32VÄ?-272-(14.32.2.)

Plotas: 213998.00 kv. m
Įrašas galioja: Nuo 2020-05-08

9.3. Kelių apsaugos zonos (III skyrius, antrasis skirsnis)
Daiktas: žemės sklypas Nr. 9470-0001-0130, aprašytas p. 2.1.

Įregistravimo pagrindas: 2020-04-15 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo
sprendimas  Nr. 32VÄ?-272-(14.32.2.)

Plotas: 3570.00 kv. m
Įrašas galioja: Nuo 2020-05-08

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

Daiktas: žemės sklypas Nr. 9470-0001-0130, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2020-04-15 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo

sprendimas  Nr. 32VÄ?-272-(14.32.2.)
Plotas: 950.00 kv. m

Įrašas galioja: Nuo 2020-05-08

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

Daiktas: žemės sklypas Nr. 9470-0001-0130, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2020-04-15 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo

sprendimas  Nr. 32VÄ?-272-(14.32.2.)
Įrašas galioja: Nuo 2020-05-08

10.2. Kadastrinius matavimus atliko (kadastro žyma)
AGNĖ BALČIŪNIENĖ

Daiktas: žemės sklypas Nr. 9470-0001-0130, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2015-01-20 Kvalifikacijos pažymėjimas  Nr. 2M-M-2208

2020-03-12 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla
Įrašas galioja: Nuo 2020-05-08

11. Registro pastabos ir nuorodos: įrašų nėra

12. Kita informacija: įrašų nėra

13. Informacija apie duomenų sandoriui tikslinimą: įrašų nėra

Dokumentą atspausdino RAMŪNAS DUMČAITIS
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NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO DUOMENŲ BAZĖS IŠRAŠAS 

2020-11-12 12:01:58 

 

1. Nekilnojamojo turto registre įregistruotas turtas: 

Registro Nr.: 44/2573421 

Registro tipas: Žemės sklypas 

Sudarymo data: 2020-10-20 

Adresas: 
Jurbarko r. sav., Skirsnemunės sen., Antkalniškių k., Imsrės g. 

8 

2. Nekilnojamieji daiktai: 
 2.1.  
 

Žemės sklypas 

Unikalus daikto numeris: 4400-5518-5303 

Žemės sklypo kadastro numeris ir 

kadastro vietovės pavadinimas: 
9470/0001:160 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 9470-0001-

0075 

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: 57.5 

Matavimų tipas: Žemės sklypas suformuotas atliekant kadastrinius matavimus 

Indeksuota žemės sklypo vertė: 2822 Eur 

Žemės sklypo vertė: 1764 Eur 

Vidutinė rinkos vertė: 885 Eur 

Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2020-10-20 

Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: Masinis vertinimas 

Kadastro duomenų nustatymo data: 2020-08-19 

 

3. Daikto priklausiniai iš kito registro: įrašų nėra 

 

4. Nuosavybė: 
 4.1.  
 

Nuosavybės teisė 

Savininkas: ZINAIDA DUMČAITIENĖ, a.k. 45411200973 

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-5518-5303, aprašytas p. 2.1. 

Įregistravimo pagrindas: 

2014-09-23 Pirkimo - pardavimo sutartis Nr. RP-3908 

2020-10-09 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus 

vedėjo sprendimas Nr. 32SK-745-(14.32.110.) 

Įrašas galioja: Nuo 2020-10-20 

 

 

5. Valstybės ir savivaldybių žemės patikėjimo teisė: įrašų nėra 

 

6. Kitos daiktinės teisės : įrašų nėra 

 

7. Juridiniai faktai: 
 7.1.  
 

Sudaryta nuomos sutartis 



Nuomininkas: UAB "Energeta", a.k. 302462357 

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-5518-5303, aprašytas p. 2.1. 

Įregistravimo pagrindas: 2019-09-02 Nuomos sutartis 

Įrašas galioja: Nuo 2020-10-20 

Terminas: Iki 2022-09-02 

 

 

8. Žymos: įrašų nėra 

 

9. Teritorijos, kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos: 

 9.1.  
 

Paviršinių vandens telkinių apsaugos zonos (VI skyrius, 

septintasis skirsnis) 

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-5518-5303, aprašytas p. 2.1. 

Įregistravimo pagrindas: 
2020-10-09 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus 

vedėjo sprendimas Nr. 32SK-745-(14.32.110.) 

Plotas: 4000.00 kv. m 

Įrašas galioja: Nuo 2020-10-20 

 

 9.2.  
 

Gamybinių objektų sanitarinės apsaugos zonos (IV skyrius, 

pirmasis skirsnis) 

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-5518-5303, aprašytas p. 2.1. 

Įregistravimo pagrindas: 
2020-10-09 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus 

vedėjo sprendimas Nr. 32SK-745-(14.32.110.) 

Plotas: 4000.00 kv. m 

Įrašas galioja: Nuo 2020-10-20 

 

 9.3.  
 

Melioruotos žemės ir melioracijos statinių apsaugos zonos (VI 

skyrius, antrasis skirsnis) 

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-5518-5303, aprašytas p. 2.1. 

Įregistravimo pagrindas: 
2020-10-09 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus 

vedėjo sprendimas Nr. 32SK-745-(14.32.110.) 

Plotas: 4000.00 kv. m 

Įrašas galioja: Nuo 2020-10-20 

 

 

10. Daikto registravimas ir kadastro žymos: 
 10.1.  
 

Kadastrinius matavimus atliko (kadastro žyma) 
 AGNĖ BALČIŪNIENĖ 

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-5518-5303, aprašytas p. 2.1. 

Įregistravimo pagrindas: 
2015-01-20 Kvalifikacijos pažymėjimas Nr. 2M-M-2208 

2020-08-19 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla 

Įrašas galioja: Nuo 2020-10-20 

 
 10.2.  
 

Suformuotas padalijimo būdu (daikto registravimas) 

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-5518-5303, aprašytas p. 2.1. 

Įregistravimo pagrindas: 
2020-10-09 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus 

vedėjo sprendimas Nr. 32SK-745-(14.32.110.) 

Įrašas galioja: Nuo 2020-10-20 

 

 

11. Registro pastabos ir nuorodos: įrašų nėra 

 

12. Kita informacija: įrašų nėra 

 

13. Informacija apie duomenų sandoriui tikslinimą: įrašų nėra 

 

 

   

 















 

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 

2020-11-12 12:02:46 

 

1. Nekilnojamojo turto registre įregistruotas turtas: 

Registro Nr.: 44/703489 

Registro tipas: Žemės sklypas 

Sudarymo data: 2007-02-13 
 Jurbarko r. sav., Skirsnemunės sen., Paantvardžio k. 

2. Nekilnojamieji daiktai: 
 2.1.  
 

Žemės sklypas 
 Jurbarko r. sav., Skirsnemunės sen., Paantvardžio k. 

Unikalus daikto numeris: 4400-1041-5024 

Žemės sklypo kadastro numeris ir 

kadastro vietovės pavadinimas: 
9470/0001:233 Skirsnemunės k.v. 

Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Žemės ūkio 

Žemės sklypo naudojimo būdas: Kiti žemės ūkio paskirties žemės sklypai 

Žemės sklypo plotas: 21.0026 ha 

Žemės ūkio naudmenų plotas viso: 21.0026 ha 

iš jo: ariamos žemės plotas: 21.0026 ha 

Nusausintos žemės plotas: 20.0237 ha 

Žemės ūkio naudmenų našumo balas: 52.6 

Matavimų tipas: Žemės sklypas suformuotas atliekant kadastrinius matavimus 

Indeksuota žemės sklypo vertė: 12955 Eur 

Žemės sklypo vertė: 8097 Eur 

Vidutinė rinkos vertė: 77100 Eur 

Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2020-01-29 

Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: Masinis vertinimas 

Kadastro duomenų nustatymo data: 2020-01-06 

 

3. Daikto priklausiniai iš kito registro: įrašų nėra 

 

4. Nuosavybė: 
 4.1.  
 

Nuosavybės teisė 

Savininkas: BRONIUS DUMČAITIS, a.k. 38804010810 

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-1041-5024, aprašytas p. 2.1. 

Įregistravimo pagrindas: 2011-01-05 Pirkimo - pardavimo sutartis Nr. RP-43 

Įrašas galioja: Nuo 2011-01-10 

 

 

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. 4400-1041-5024, aprašytas p. 2.1. 



Įregistravimo pagrindas: 
2018-12-17 Hipotekos registro pranešimas apie hipotekos 

įregistravimą Nr. 20120180099236 

Įrašas galioja: Nuo 2018-12-17 

 
 7.2.  
 

Hipoteka 

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-1041-5024, aprašytas p. 2.1. 

Įregistravimo pagrindas: 
2018-04-17 Hipotekos registro pranešimas apie hipotekos 

įregistravimą Nr. 20120180041957 

Įrašas galioja: Nuo 2018-04-17 

 
 7.3.  
 

Asmeninė nuosavybė 

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-1041-5024, aprašytas p. 2.1. 

Įregistravimo pagrindas: 2011-01-05 Pirkimo - pardavimo sutartis Nr. RP-43 

Įrašas galioja: Nuo 2011-01-10 

 

 

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. 4400-1041-5024, 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 

2020-01-06 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla 

Plotas: 210026.00 kv. m 

Įrašas galioja: Nuo 2020-01-29 

 

 9.2.  
 

Gamybinių objektų sanitarinės apsaugos zonos (IV skyrius, 

pirmasis skirsnis) 

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-1041-5024, 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 

2020-01-06 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla 

Plotas: 210026.00 kv. m 

Įrašas galioja: Nuo 2020-01-29 

 

 9.3.  
 

Paviršinių vandens telkinių pakrantės apsaugos juostos (VI 

skyrius, aštuntasis skirsnis) 

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-1041-5024, 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 

2020-01-06 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla 

Plotas: 1436.00 kv. m 

Įrašas galioja: Nuo 2020-01-29 

 

 9.4.  
 

Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis 

skirsnis) 

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-1041-5024, 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 

2020-01-06 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla 

Plotas: 198.00 kv. m 

Įrašas galioja: Nuo 2020-01-29 

 

 9.5.  
 

Melioruotos žemės ir melioracijos statinių apsaugos zonos (VI 

skyrius, antrasis skirsnis) 

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-1041-5024, 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 

2020-01-06 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla 

Plotas: 200237.00 kv. m 

Įrašas galioja: Nuo 2020-01-29 

 

 9.6.  
 

Paviršinių vandens telkinių apsaugos zonos (VI skyrius, 

septintasis skirsnis) 

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-1041-5024, 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 

2020-01-06 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla 

Plotas: 31121.00 kv. m 

Įrašas galioja: Nuo 2020-01-29 

 

 

10. Daikto registravimas ir kadastro žymos: 
 10.1.  
 

Kadastrinius matavimus atliko (kadastro žyma) 
 AGNĖ BALČIŪNIENĖ 

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-1041-5024, aprašytas p. 2.1. 

Įregistravimo pagrindas: 
2015-01-20 Kvalifikacijos pažymėjimas Nr. 2M-M-2208 

2020-01-06 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla 

Įrašas galioja: Nuo 2020-01-29 

 
 10.2.  
 

Kadastro duomenų tikslinimas (daikto registravimas) 

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-1041-5024, aprašytas p. 2.1. 

Įregistravimo pagrindas: 2020-01-06 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla 

Įrašas galioja: Nuo 2020-01-29 

 

 

11. Registro pastabos ir nuorodos: įrašų nėra 

 

12. Kita informacija: įrašų nėra 

 

13. Informacija apie duomenų sandoriui tikslinimą: įrašų nėra 

 

 

   

 











Ataskaitos priedai, UAB „Ekostruktūra“ 

 

 

 

 

4 Priedas. Jurbarko rajono savivaldybės patvirtinimas dėl VE statybos 

galimumo pagal galiojančius teritorijų planavimo dokumentus 



JURBARJ(O RAJONO SA\TVALDYBNS ANNTTNTSTRACIJA

UAB "Energeta"
BerZq g. 11. Skirsnemunes k.. LT-
74484 Jurbarko r.

2020-03-05

I2020-0r-09
R4-15-472
R1-15-75

Nr.
Nr.

DEL VEJO ELEKTRTNIU mCarNrq IRENGIMO

Informuojame, kad Jiisq Pra5yme nurodyti Zemes sklypai, kuriuose numatote statyti vejo

elektrines, atitinka Vejo jegainiq parko Jurbarko rajone specialqii plan4, patvirtint4 Jurbarko

rajono savivaldybes tarybos 2010 m. lapkridio 18 d' sprendimu Nr. T2-298.

Tvirtiname vejo elektriniq parko frengimo/statybos pagal galiojandius teritorijq planavimo

dokumentus galimum4.
Planuojamos statybos objekto vieta yna Jurbarko r. sav., Skirsnemunes sen. AntkalniSkiq,

PaantvardZio, Skirsnemuni5kiq I k.
Vejo elektrines jegaines numatoma galia iki 5700 kW. Bendras vejo jegainiq aukstis su

spamais nevirsys 250 m. auksdio (egaines bokstas bus iki 165 m auksdio, spamq ilgis iki 85m).

Zemes sklypq kadastriniai numeriai ir jegainiq koordinates:

VE Nr. x Y Skl. kadastrinis Nr.
1 6112514 426939 947010001:255

2 61r1766 426342 947010001:22

3 6110847 426113 947010001:28

4 6111585 426907 947010001:130

5 6110964 426735 9470/0001:75

6 61t2301 428534 947010001:228

7 6110905 428487 947010001:119
8 6111412 429246 9470/0001:121.

9 6112515 429665 947010001:233
10 6i 1 1990 430027 947010002:152
11 6111723 430563 947010002;324

Administracijos Raimundas Bastys

paulius.pocevicius@jurbarkas.ltPaulius Pocevidius, tel.

Biudzetine istaig4 Dariaus ir Gireno g.96,74t87 Jurbatkas, tel. (8 447) 70 153, faks (844'7)70166.
el. p. info@jurbarkas.lt. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridiniq asmenq registre, kodas 188713933
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Ataskaitos priedai, UAB „Ekostruktūra“ 

 

 

 

 

5 Priedas. Patvirtintų 10 km spinduliu nuo PŪV vėjo elektrinių parkų 

dokumentai (atrankų išvados, sprendimas dėl veiklos leistinumo ir 

sanitarinės apsaugos zonos) 



Elektroninio dokurnento nuoralas

APLINKOS

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

f *.n:" I
t d,?l I

I q-lffi. 
I

l/^Yf-trftfiti.l
Ivl u:rft:' lt
tF ^ql['i'l

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

2019-02-
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2

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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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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