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15 Priedas. Preliminari transformatorinės vieta, keliai, kabeliai (17 ir 18 paveikslai 

pdf formatu) 
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16 Priedas. Registrų išrašas sklypo 9470-0001-0040 (nėra registruota gyvenamų 

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

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 124110246

NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO DUOMENŲ BAZĖS IŠRAŠAS
2021-03-15 15:06:10

1. Nekilnojamojo turto registre įregistruotas turtas:
Registro Nr.: 94/5579

Registro tipas: Žemės sklypas
Sudarymo data: 1995-10-06

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

2.1. Žemės sklypas
Jurbarko r. sav., Skirsnemunės sen., Paantvardžio k.

Unikalus daikto numeris: 9470-0001-0040
Žemės sklypo kadastro numeris ir kadastro vietovės

pavadinimas: 9470/0001:40 Skirsnemunės k.v.
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Žemės ūkio

Žemės sklypo plotas: 5.2345 ha
Žemės ūkio naudmenų plotas viso: 5.0477 ha

iš jo: ariamos žemės plotas: 4.0092 ha
iš jo: sodų plotas: 0.1770 ha

iš jo: pievų ir natūralių ganyklų plotas: 0.8615 ha
Užstatyta teritorija: 0.1508 ha

Vandens telkinių plotas: 0.0135 ha
Kitos žemės plotas: 0.0225 ha

Nusausintos žemės plotas: 5.2210 ha
Žemės ūkio naudmenų našumo balas: 41.9

Matavimų tipas: Žemės sklypas suformuotas atliekant kadastrinius matavimus
Indeksuota žemės sklypo vertė: 3602 Eur

Žemės sklypo vertė: 2251 Eur
Vidutinė rinkos vertė: 13900 Eur

Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2019-12-02
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: Masinis vertinimas

Kadastro duomenų nustatymo data: 1995-05-05
3. Daikto priklausiniai iš kito registro: įrašų nėra

4. Nuosavybė:
4.1. Nuosavybės teisė

Savininkas: JUOZAS JURGIS VILČINSKAS, gim. 1945-04-23
Daiktas: žemės sklypas Nr. 9470-0001-0040, aprašytas p. 2.1.

Įregistravimo pagrindas: 1995-07-14 Apskrities valdytojo sprendimas Nr. 94-4131
Įrašas galioja: Nuo 1995-07-14

5. Valstybės ir savivaldybių žemės patikėjimo teisė: įrašų nėra

6. Kitos daiktinės teisės : įrašų nėra

7. Juridiniai faktai: įrašų nėra

8. Žymos: įrašų nėra

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

Daiktas: žemės sklypas Nr. 9470-0001-0040, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas

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

Plotas: 52345.00 kv. m
Įrašas galioja: Nuo 2020-01-02

9.2. Gamybinių objektų sanitarinės apsaugos zonos (IV skyrius, pirmasis skirsnis)
Daiktas: žemės sklypas Nr. 9470-0001-0040, aprašytas p. 2.1.

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

Plotas: 52345.00 kv. m
Įrašas galioja: Nuo 2020-01-02

9.3. Natūralios pievos bei ganyklos (VI skyrius, ketvirtasis skirsnis)
Daiktas: žemės sklypas Nr. 9470-0001-0040, aprašytas p. 2.1.

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

Įrašas galioja: Nuo 2020-01-02

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

Daiktas: žemės sklypas Nr. 9470-0001-0040, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas

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

Įrašas galioja: Nuo 2020-01-02

10. Daikto registravimas ir kadastro žymos: įrašų nėra

11. Registro pastabos ir nuorodos: įrašų nėra
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12. Kita informacija: įrašų nėra

13. Informacija apie duomenų sandoriui tikslinimą: įrašų nėra

Dokumentą atspausdino ONA SAMUCHOVIENĖ
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17 Priedas. Transporto kompetencijų agentūros raštas dėl vėjo elektrinių spalvos 

RAL 7035 susiderinimo 

 

 

 



 

 

 

Lietuvos vėjo elektrinių asociacija 

M.K. Čiurlionio 4, LT-03104, Vilnius 

Tel.: +370 52 42 7086, el. p.: lvea@lvea.lt 

Įmonės kodas: 300090246 

 

VšĮ Transporto kompetencijų agentūrai                     2021-02-11 Nr. A2021/06 

Rodūnios kelias 2, LT-02189 Vilnius 

Aerodromų skyriaus vadovui 

Arūnui Stankevičiui 

   

   
 
DĖL VĖJO ELEKTRINĖMS DAŽYTI NAUDOJAMOS SPALVOS RAL7035 ATITIKIMO 

TARPTAUTINIAMS AVIACIJOS KLIŪČIŲ ŽENKLINIMO STANDARTAMS 

 

Lietuvos vėjo elektrinių asociacija (toliau – Asociacija) norėtų atkreipti Jūsų dėmesį, kad 

galiojančio Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriaus 2020 m. kovo 26. įsakymo Nr. 

2BE-109 „Dėl kliūčių ženklinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ 61 punkte yra numatyta, kad vėjo 

jėgainių rotoriaus sparnuotė, gondola ir viršutinė bokšto dalis, sudaranti ne mažiau kaip 2/3 bokšto 

aukščio, turi būti baltos spalvos, jei tyrimais nenurodoma ženklinti kitaip. 

Asociacija pažymi, kad baltos spalvos atspalvių yra daugiau nei trys spalvos, o pagal 

skirtingas klasifikacijas, atspalvių yra begalė. Todėl baltos spalvos ribas siūlytina vertinti pagal 

numatyta tarptautinėse ICAO rekomendacijose, kuriose apibrėžiamos rekomenduojamų naudoti 

spalvų ribos pagal CIE standartą. Šiuo atveju balta spalva apibrėžiama keturių spalvų ribomis 

formatu (y=a+mx), o penktasis elementas apibrėžia atspindžių parametrą kai 1 yra – tobula balta, 

o 0 – būtų tobula juoda.  

1. Purple riba y=0.010+x 

2. Blue riba y=0.610-x 

3. Green riba y=0.03+y 

4. Yellow riba y=0.710-x 

5. Luminance factor β=0.75 (mnm) 

Atspindžio parametras yra svarbus kliūčių ženklinimui, nes apibrėžia objekto spalvos 

ryškumą, atspindžio faktorių ir koeficientą, nusakančius bendrą visumą ir nulemiančius objekto 

matomumą. 

Tuo tarpu vėjo energetikos sektoriuje, pagal susiklosčiusią tarptautinę praktiką, absoliuti 

dauguma turbinų gamintojų, turbinų dažų gamintojų, sparnuotės ir atskirų komponentų gamintojų 

naudoja spalvos kodą RAL 7035, kuris yra laikomas tarptautiniu standartu vėjo energetikoje (apie 

tai jau esame informavę LTSA Asociacijos 2020-03-03 rašte A2020/02). Tai pat svarbu pabrėžti, 

kad iki šiol Lietuvoje 90% pastatytų vėjo jėgainių atitinka būtent šį spalvos kodą, šį atspalvį 

atitinka didžioji dalis naujų ir naudotų vėjo elektrinių, kurios yra tiekiamos į Lietuvos rinką. 

mailto:lvea@lvea.lt


 

 

 

Lietuvos vėjo elektrinių asociacija 

M.K. Čiurlionio 4, LT-03104, Vilnius 

Tel.: +370 52 42 7086, el. p.: lvea@lvea.lt 

Įmonės kodas: 300090246 

 Siekiant patikrinti RAL 7035 spalvos ekvivalentus skirtingose spalvos klasifikacijose, 

pridedame UAB „Baltwind“ atliktą analizę (Priedas Nr. 1). 

Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta rašte ir pridedamoje analizėje, esame įsitikinę, kad visose 

Europos Sąjungos šalyse, bei likusiame pasaulyje spalva RAL7035 patenka į baltos spalvos ribų 

apibrėžimą ir atitinka civilinės aviacijos saugos keliamų standartų reikalavimus.  

 Asociacija tikisi, kad pateikta informacija leis VšĮ Transporto kompetencijų agentūrai 

suformuoti tarptautine praktika pagrįstą civilinės aviacijos saugos reikalavimo standartą dėl baltos 

spalvos naudojimo vėjo elektrinėms ir suformuos teisingą sektoriaus praktiką Lietuvoje. Priešingu 

atveju, kyla pagrįstų nuogąstavimų, kad dėl tarptautinę praktiką neatitinkančių standartų, Lietuvos 

vėjo energetikos rinka taps mažiau patraukti investuotojams ir mažiau konkurencinga.    

 

PRIDEDAMA: 2 lapai. 

 

 

 

 

Direktorius                        Aistis Radavičius 

mailto:lvea@lvea.lt


Viešoji įstaiga  
Transporto kompetencijų agentūra 
I. Kanto g. 23, LT-44296 Kaunas 
www.tka.lt 

Tel. (8-5) 2739038 
info@tka.lt 

Įmonės kodas 305598608  
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių 
asmenų registre, 

a. s. LT417044090100712664 
 AB SEB bankas, banko kodas 
70440 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

Lietuvos vėjo elektrinių asociacijos 

direktoriui Aisčiui Radavičiui 

el. p. lvea@lvea.lt 

 2021-02-17 Nr.  10- 

Į 2021-02-11 Nr.  A2021/06 

 

DĖL VĖJO ELEKTRINĖMS DAŽYTI NAUDOJAMOS SPALVOS RAL7035 

ATITIKIMO TARPTAUTINIAMS AVIACIJOS KLIŪČIŲ ŽENKLINIMO 

STANDARTAMS 

 

VšĮ Transporto kompetencijų agentūra išnagrinėjo rašte pateiktą informaciją ir 

atsižvelgusi į tai, kad RAL 7035 spalva patenka į Tarptautinės civilinės aviacijos konvencijos 14 

priedo „Aerodromai“, I tomo „Aerodromų projektavimas, naudojimas ir priežiūra“ 1 priede 

„Aeronavigacinių antžeminių žiburių, ženklinimo, ženklų ir skydų spalvos“ piešinyje A1-2 nurodytas 

baltos spalvos ribas pagal CIE standartą, neprieštarauja, kad RAL 7035 spalva būtų naudojama vėjo 

elektrinių ženklinimui. 
 
 

Aerodromų skyriaus vadovas  Arūnas Stankevičius 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
S. Paulauskas, tel. +370 686 78440, el. p. saulius.paulauskas@tka.lt 

mailto:info@tka.lt
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18 Priedas. Transformatorinės triukšmo specifikacija 

 

 

 



 

Šlandrova ulica 10 

SI-1231 Ljubljana-Črnuče 

Tel.:+386 1 530 28 00 

Fax:+386 1 530 28 30 

Internet: www.kolektor-etra.si 

Test Program for the Transformer 4669_84509_fatp_v00 
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A) The following measurements and tests will be performed by our Quality control. The test reports will 

be presented.  
 

No Measurement / test  1 2 3 

1.  Determination of the breakdown voltage of insulating oil  IEC 60156 La-8052 Lm-2106 

2.  Measurement of voltage ratio and check of vector group 

on each winding and each taps 
 

IEC 60076-1; 
chapter 11 

La-8052 Lm-2050 

3.  Measurement of no-load current at 3 x 400 V; 50 Hz 

on each winding  
 -- La-8052 Lm-2050 

4.  Measurement of winding resistance 

on each winding and each taps 
 

IEC 60076-1; 
chapter 11 

La-8052 Lm-2050 

5.  
Measurement of DC insulation resistance                                         
- each winding to earth and between windings                                                                                                  

with 2,5 kVDC; 1 min 

 
IEC 60076-1; 
chapter 11 

La-8052 Lm-2050 

6.  
Measurement of DC insulation resistance                                        
- between core to ground                                                                                                  

with 500 VDC; 1 min; Before the active part is installed in the tank 

 
IEC 60076-1; 
chapter 11 

La-8052 Lm-2050 

7.  
Measurement of capacitances and dissipation factor tg          
- between windings-to-earth, and between windings 
with 10 kV; 50 Hz 

 
IEC 60076-1; 
chapter 11 

La-8052 Lm-2050 

8.  

Measurement on built-in current transformers                      

Ratio, polarity, class and burden confirmation, winding resistance and knee 
point. Excitation curve presented. 
Insulation test on secondary circuits with: 
- 2,5 kVAC; 1 min (at knee-point ≤ 2 kV) 
- 4,0 kVAC; 1 min (at knee-point > 2 kV) 
After all measurements and tests 

 

IEC 60076-1; 
chapter 11 
IEC 60076-3; 
chapter 9 

La-8052 Lm-2050 

9.  

Tests and inspections on accessories: 

1. Functional test of the command - signal cubicle 
2. Functional test of the tap changer control cubicle 
3. Functional test of the gas relay (alarm and trip functions) 
4. Functional test of the tap changer protective relay 
5. Functional test of the oil level indicators 
6. Functional test of the OTI and WTI 
7. Functional test of the fans (direction and overload device control) 
8. Functional test of the over pressure relay 
After all measurements and tests 

 --- La-8052 Lm-2050 

10.  
Insulation tests of auxiliary wiring (AuxW) 
with 2,0 kVAC, 1 min 
After all measurements and tests 

 
IEC 60076-3; 
chapter 9 

La-8052 Lm-2050 

11.  Measurement of power consumption by the cooling system        

After all measurements and tests 
 

IEC 60076-1; 
chapter 11 

La-8052 Lm-2050 

12.  Inspection of anticorrosive protection (Check of external coating) 

NDFT = 260 µm (C4, VH) 
 ISO 12944-5 --- 

QF.C3.05
.190.E 

13.  Leak testing with pressure (tightness test) 

For a period of 24 hours without leakage at overpressure 30 kPA (0,30 bar).  
 

IEC 60076-1; 
chapter 11 

--- 
QF.C3.10.
030.10.20 

14.  Tests on on-load tap-changer  
IEC 60076-1; 
chapter 11 

La-8052 Lm-2050 

Transformer: RT 53000-115/30 YNyn0 

Serial No.: 84509 

Customer: EKOBANA; Lithuania 
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15.  
SFRA: Sweep Frequency Response Analysis 

After all measurements and tests 
Measurement on all phases HV and LV winding 

 IEC 60076-18 La-8052 Lm-2050 

 
 
B) The following measurements and tests will be performed in the presence of the Owner’s representative on: 

(1st day). 
 

No Measurement / test  1 2 3 

16.  
DGA: Dissolved gas in oil analysis 

Before dielectric tests 
(test results will be available within one week) 

 
IEC 60567 
IEC 61181 

Lo-8331 Lo-2125 

17.   

Full wave lightning impulse test on a line terminals (LI) 
 

HV line terminals with -550 kV  
OLTC for first ph. on max., for second ph. on nom. and for third ph. on min. voltage 
LV line terminals with -170 kV 
 

Sequence: 1 x 50 %, 3 x 100 % 

 
IEC 60076-3; 
chapter 13.2 

La-8052 Lm-2021 

18.  
Applied voltage test (AV) 

HV_N terminal with 95 kV; 1 min 
LV winding with 70 kV; 1 min 

 
IEC 60076-3; 
chapter 10 

La-8052 Lm-2050 

19.  
Line terminal AC withstand test (LTAC) 

Each HV line terminal with 230 kV 
Test time: 30 sec (at 200 Hz) or 20 sec (at 300 Hz) 

 
IEC 60076-3; 
chapter 11 

La-8052 Lm-2050 

20.  

Induced voltage test (IVPD)                                                                        
Three-phase test with measurement of partial discharges 
Test time: 30 sec (at 200 Hz) or 20 sec (at 300 Hz) 
               

Background        0,4 x Ur     qm < 50 pC 
1 min                  1,20 x Ur    
5 min                  1,58 x Ur    
Test time            2 x Ur     

60 min                1,58 x Ur   qm < 250 pC; <50 pC 
1 min                  1,20 x Ur   qm < 100 pC 
Background        0,4 x Ur     qm < 50 pC 

 
IEC 60076-3; 
chapter 11 

La-8052 Lm-2050 

21.  

Measurement of no-load loss and current  
(at 90, 100 and 110 % of rated voltage)                                                      

Po = 22 kW (Tol. +15 %); at 100 % rated voltage  
Io = 0,2 % (Tol. +30 %); at 100 % rated voltage  

 
IEC 60076-1; 
chapter 11 

La-8052 Lm-2050 

22.  

Measurement of sound level (Sound pressure method)                                                            

at rated voltage; at ONAN and ONAF 
LpA, Un ≤ 60+3 dB(A); at ONAN; on measuring distance of 0,3 m 
LpA, Un ≤ 65+3 dB(A); at ONAF; on measuring distance of 2 m 

 IEC 60076-10 La-8052 Lm-2050 

23.  

Measurement of load loss and short circuit impedance 
(on the principal and the extreme taps) 

Pk = 210 kW (Tol. +15 %); at principal tap 
Uk = 10,5 % (Tol. ±7,5 %); at principal tap 

 
IEC 60076-1; 
chapter 11 

La-8052 Lm-2050 

24.  
DGA: Dissolved gas in oil analysis 

After all tests 
(test results will be available within one week) 

 
IEC 60567 
IEC 61181 

Lo-8331 Lo-2125 

25.  Calculating the Peak Efficiency Index (PEI)  EU 548/2014 --- Lm-2050 

26.  Calculating the Loading Factor (kPEI)  EU 548/2014 --- Lm-2050 

27.  Visual inspection and check of physical outline dimensions  Technical documents --- --- 

 
  

X
Text Box
Triukšmo lygis 2 m atstumu 65+3 dB(A) 

X
Arrow

X
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X
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D)  The following measurements and tests will be carried out at site. 
 

No Measurement / test  1 2 3 

28.  Visual inspection  --- --- 44 002 

29.  Check of the valves  Technical documents --- 44 002 

30.  Check of oil level  Technical documents --- 44 002 

31.  Check for oil leakage  --- --- 44 002 

32.  Visual check of protective earthing connections  Technical documents --- 44 002 

33.  
Overview of corrosion protection of the tank and radiators 
and repair damaged 

 --- --- 44 002 

34.  
Measurement of no-load current at 3 x 400 V 

on each winding  
 -- La-8052 44 002 

35.  
Measurement of DC insulation resistance                                         
- each winding to earth and between windings                                                                                                  

with 2,5 kVDC; 1 min 

 
IEC 60076-1; 
chapter 11 

La-8052 44 002 

36.  

Tests and inspections on accessories: 

1. Functional test of the command - signal cubicle 
2. Functional test of the tap changer control cubicle 
3. Functional test of the gas relay (alarm and trip functions) 
4. Functional test of the tap changer protective relay 
5. Functional test of the oil level indicators 
6. Functional test of the OTI and WTI 
7. Functional test of the fans (direction and overload device control) 
8. Functional test of the over pressure relay 

 --- La-8052 44 002 

 
 

 

Key: 1 → Applicable standard 

 2 → Description of the measurement procedure 

 3 → Test report 
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APLINKOS APSAUGOS AGENTŪRA

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

     

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

2021-03- Nr. (30.2)-A4E-

DĖL PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO 

Aplinkos apsaugos agentūra (toliau – Agentūra), išnagrinėjusi Jūsų 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 ataskaitą (toliau – PAV ataskaita), įvertinusi 
poveikio aplinkai vertinimo subjektų išvadas dėl PAV ataskaitos ir PŪV poveikio aplinkai, 
vadovaudamasi Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo 
įstatymo (toliau – PAV įstatymas) 11 straipsnio 1 dalies 1 punktu, teikia motyvuotus 
reikalavimus pataisyti ir papildyti PAV ataskaitą:

1. Pagal Nacionalinio kraštovaizdžio tvarkymo plano, patvirtinto Lietuvos Respublikos 
aplinkos ministro 2015-10-02 įsakymu Nr. D1-703 „Dėl nacionalinio kraštovaizdžio tvarkymo 
plano“ kraštovaizdžio vizualinio estetinio potencialo brėžinio sprendiniais, Panemunių regioninis 
parkas patenka į  ypač saugomo šalies vizualinio estetinio potencialo arealą ir vietovę – Dubysos-
Nemuno santakos senslėnius. PŪV planuojama šalia šios teritorijos. Prašome poveikio 
kraštovaizdžiui vertinimą papildykite šiuo aspektu.

2. Pagal PAV ataskaitoje pateiktas vizualizacijas, kurios atliktos iš Panemunių regioninio 
parko pusės, daroma išvada, kad planuojamos vėjo elektrinės bus matomos iš daugelio 
Panemunių regioninio parko vietų, todėl bus daromas poveikis Panemunių regioninio parko 
kraštovaizdžiui. PAV programoje1 numatyta, kad „jei PŪV vertinimo metu bus nustatytas 
neigiamas poveikis vienam iš aplinkos komponentui, PAV ataskaitoje bus nagrinėjamas 
konkrečios vėjo jėgainės ar jėgainių vietos alternatyva“. Atsižvelgiant į tai, kas nurodyta, 
prašome PAV ataskaitoje pateikite ir išnagrinėkite vėjo elektrinių spalvos, aukščio, atstumo, 
dažymo būdo ar kitas alternatyvas, atlikite alternatyvų palyginimą tarpusavyje įvertinant poveikį 
kraštovaizdžiui. Taip pat numatykite priemones, kurios sumažintų/nuslopintų vėjo elektrinių 
dominavimą Panemunių regioninio parko kraštovaizdyje.

3. PAV ataskaitoje 55-56 psl. pateikti grafiniai duomenys apie atliktą vizualinio 
matomumo modeliavimą, tačiau nepateiktas detalus vertinimas/analizė (taip pat ir suminis), 
vertinimo išvados, nenumatytos reikšmingo neigiamo poveikio kraštovaizdžiui išvengimo, 
sumažinimo ir kompensavimo priemonės.    

4. PAV ataskaitoje 58-65 psl. pateiktos vizualizacijos, tačiau nepateiktas bendras brėžinys, 
kuriame būtų pažymėtos vizualizacijų vietos. Nepateiktas detalus vertinimas/analizė (taip pat ir 
suminis), nenurodytos išvados, nenumatytos reikšmingo neigiamo poveikio kraštovaizdžiui 

1 Agentūros 2020-10-21 raštu Nr. (30.2)-A4E-9411 patvirtinta UAB „Energeta“ PŪV – vienuolikos vėjo elektrinių 
Jurbarko r. sav., Skirsnemunės sen., Paantvardžio, Skirsnemuniškių I ir Antkalniškių kaimuose statybos ir 
eksploatacijos – poveikio aplinkai vertinimo programa (toliau – PAV programa).

Elektroninio dokumento nuorašas
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išvengimo, sumažinimo ir kompensavimo priemonės.
5. PAV ataskaitoje nurodoma, kad pagal Vėjo jėgainių parko Jurbarko rajono 

Skirsnemunės ir Rotulių kadastrinėse vietovėse specialiojo plano (toliau – Specialusis planas), 
patvirtintas Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2010 m. lapkričio 18 d. sprendimu Nr. T2-298, 
sprendinius, PŪV patenka į vėjo elektrinių statybai skirtą K zoną, kurioje galima statyti iki 40 
vnt. vėjo elektrinių. Prašome PAV ataskaitoje pateikite pagrįstą informaciją, kiek minėtoje zonoje 
jau yra pastatyta ir suplanuota vėjo elektrinių. Taip pat prašome pateikti duomenis, ar PŪV ir 
minėtoje zonoje esamų ir suplanuotų vėjo elektrinių bendras skaičius neviršija leistino 40 vnt. 
vėjo elektrinių skaičiaus ir nepažeidžia Specialiojo plano sprendinių. 

6. PAV ataskaitos 25 psl. pateikiami skirtingi atstumai iki upelio Juodupis. Prašome 
patikslinti duomenis.

7. PAV ataskaitoje nurodoma, kad „per Juodupio upelį bus įrengiama pralaida, kadangi 
numatomas privažiavimo kelias prie elektrinės, tačiau dėl to hidrologinis upelio režimas nebus 
keičiamas“. Nepateikta detalesnė informacija apie planuojamus atlikti darbus ir galimą poveikį 
upeliui bei nenurodytos poveikį mažinančios priemonės.

8. Prašome pateikti duomenis keliose vietose per paviršinius vandens telkinius numatoma 
įrengti pralaidas (pvz. planuojamas privažiavimas prie vėjo elektrinės Nr. 6).

9. Prašome PAV ataskaitoje pateikti geresnės kokybės, atitinkamu masteliu brėžinį, 
kuriame aiškiai ir detaliai matytųsi projektuojamo kelio ir požeminio elektros kabelio tiesimo 
vietos šalia paviršinių vandens telkinių ir jų pakrančių apsaugos juostų, kadangi neaišku ar nebus 
pažeistos Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo nuostatos.

10. Prašome PAV ataskaitoje pateikti geresnės kokybės brėžinį, kuriame aiškiai matytųsi 
įrengiamos transformatorinės vieta. Iš pateiktos informacijos neaišku ar transformatorinės 
statybos vieta nepatenka į vandens telkinio pakrantės apsaugos juostą.

11. PAV ataskaitoje nurodoma, kad „remiantis galiojančiais planavimo dokumentais greta 
planuojamo vėjo elektrinių parko nėra suplanuotų gyvenamųjų teritorijų, todėl PŪV poveikis 
įvertintas artimiausioje esamoje gyvenamojoje teritorijoje“. Prašome pateikite šį teiginį 
pagrindžiančią informaciją.

12. PAV ataskaitos tekstinėje dalyje nurodoma, kad vėjo elektrinei Nr. 5 reikia įrengti 
privažiavimą per Juodupio upelį, tačiau 19 pav. nurodoma jog privažiavimo kelias reikalingas 
vėjo elektrinei Nr. 3. Prašome patikslinti šiuos duomenis.

13. PAV ataskaitoje nurodoma, kad „numatoma, kad statybų metu, įrengiant pralaidą ir 
formuojant privažiavimo kelią 25 m nuo Juodupio ir kitų upelių išorinės ribos negali būti 
sandėliuojamos statybinės medžiagos, gruntas, dirvožemis, negali būti įrengiamos statybinės 
aikštelės“. Prašome pateikite pagrindžiančius duomenis, kuriais vadovaujantis parinkote minėta 
atstumą. Vadovaujantis Aprašo2 nuostatomis, pateikite duomenis kas yra upelių išorinė riba, t. y. 
upelio kranto linija ar pakrantės šlaito viršutinė briauna.

14. PAV ataskaitoje 153 ir 154 psl. pateikiama skirtinga informacija apie esamų ir 
planuojamų vėjo elektrinių techninius parametrus. Taip pat 7 lentelėje, 3 eilutėje nepateikta visa 
informacija apie vėjo elektrinių techninius parametrus. Prašome patikslinti duomenis.

15. PAV ataskaitoje esamų ir planuojamų vėjo elektrinių nepateikta nominali galia.
16. PAV ataskaitoje triukšmo sklaidos skaičiavimuose pateikti tik nakties modeliavimo 

rezultatai, nepateikti dienos ir vakaro triukšmo sklaidos modeliavimo rezultatai (taip pat ir 
suminis). Taip pat prašome pateikite triukšmo sklaidos skaičiavimų į programą įvesties duomenis 
ir triukšmo sugeneruotus rezultatus.

17. PAV ataskaitoje neįvertintas numatomos transformatorinės skleidžiamo triukšmo 

2 Paviršinių vandens telkinių apsaugos zonų ir pakrančių apsaugos juostų nustatymo tvarkos aprašas, patvirtintas 
Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2001-11-07 įsakymu Nr. 540 „Dėl Paviršinių vandens telkinių apsaugos zonų ir 
pakrančių apsaugos juostų nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Aprašas).
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galimas poveikis artimiausiai gyvenamajai aplinkai.
18. Triukšmo sklaidos skaičiavimuose nebuvo įvertintos visos artimiausios sodybos (pvz. 

Jurbarko r. sav., Skirsnemunės sen., Antkalniškių k., Jaunimo g. 4). Nepateikta pagrįsta 
informacija, kodėl žemės sklype unikalus Nr. 9470-0001-0040 esantys statiniai ir žemės sklypas 
nebuvo vertinami PAV ataskaitoje, nepateikta informacija ar statiniai ir žemės sklypo paskirtis 
yra gyvenamosios paskirties.

19. PAV ataskaitos 8 priede pridėtuose WindPRO programine įranga atliktuose 
šešėliavimo sklaidos skaičiavimų išrašuose (taip pat ir suminiuose) nėra grafinės dalies, ji 
pateikiama atskirai. Iš PAV ataskaitoje pateiktos informacijos nustatyta, kad atskirai grafinė dalis 
ir šešėliavimo sklaidos skaičiavimų išrašai yra skirtingų modeliavimų rezultatų duomenys, 
kadangi nesutampa atliktų modeliavimų data ir laikas. Prašome PAV ataskaitoje pateikite vientisą 
išrašą, kuriame aiškiai matytųsi programos įverties duomenys, programos sugeneruoti rezultatai, 
pateikta grafinė dalis su pažymėtomis izolinijomis, artimiausiomis sodybomis ir kt.

20. Atlikti suminiai šešėliavimo sklaidos skaičiavimai ne pagal maksimalius vėjo elektrinių 
techninius parametrus. 

21. PAV ataskaitos tekstinėje dalyje ir 8 priede pateikiami skirtingi šešėliavimo sklaidos 
rezultatai.

22. Nepateikti šešėliavimo sklaidos skaičiavimai, kuriose būtų įvertinta šešėliavimo 
mažinimo priemonė.

23. PAV ataskaitoje nenurodyta, kokiais skaičiavimais remiantis ar kokiu vėjo elektrinės 
modeliu buvo nustatyta PŪV sanitarinė apsaugos zona. Taip pat prašome patikslinti duomenis, 
kaip bus vystoma PŪV, jeigu nebus gauti žemės sklypų savininkų raštiški sutikimai. Nenurodyta, 
kokiu atstumu nuo vėjo elektrinių nutolusi sanitarinė apsaugos zona.

24. PAV ataskaitoje nurodyta, kad gretimiems žemės sklypams jau įregistruota  sanitarinės 
apsaugos zonos specialioji žemės naudojimo sąlyga, gauti žemės sklypų savininkų sutikimai. 
Prašome pateikti informaciją, kokiu pagrindu gretimuose žemės sklypuose buvo įregistruota PŪV 
sanitarinė apsaugos zona, jeigu jos dydis nustatomas PAV ataskaitoje.

25. PAV ataskaitoje ir PAV programoje buvo numatyta, kad bus įvertintas atliekų 
susidarymas, išnagrinėta ar PŪV gali daryti neigiamą poveikį kitų ūkio subjektų suplanuotoms 
vėjo elektrinėms galimų avarijų aspektu. Ši analizė PAV ataskaitoje nepateikta.

26. PAV programoje nurodyta, kad poveikiai bus įvertinami kiekybiškai, mišriu būdu, o 
kurių kiekybiškai įvertinti neįmanoma – kokybiškai. Minėta analizė nepateikta.

27. PAV ataskaitoje nurodyti skirtingi atstumai nuo UAB „REN energija“ planuojamų 
statyti vėjo elektrinių iki Panemunių regioninio parko, t. y. 8 psl. - 2 km., o 46 psl. -  2,9 km. 
Prašome patikslinti informaciją nurodant vienodą, teisingą atstumą, t. y. 2,9 km. 

28. PAV ataskaitos tekstinėje dalyje nurodyta, kad minėtoje teritorijoje pastatyta 18 vėjo 
elektrinių, tačiau 3 pav. pažymėtos tik 17 esamų vėjo elektrinių. Prašome patikslinti duomenis,

29. Vadovaujantis Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos 
ministerijos internetiniame tinklapyje https://nvsc.lrv.lt/  pateikiama informacija apie priimtus 
sprendimus dėl PŪV galimybių, PŪV teritorijoje planuojama statyti 1 vėjo elektrinė (Jurbarko r. 
sav., Jurbarkų sen., Antkalniškių k.), kuri PAV ataskaitoje nebuvo įvertinta. Prašome patikslinti 
informaciją.

30. PAV ataskaitoje 16 ir 17 psl. ir 3 priede pateiktuose nuosavybės dokumentuose 
nurodyta skirtinga informaciją apie sklypą, kuriame planuojama statyti vėjo elektrinė Nr. 2.  

31. PAV ataskaitos 16 psl. pateikti vienodi vėjo elektrinių numeriai. Prašome aptikslinti 
duomenis.

32. PAV ataskaitos 6 pav. yra raudonai žymėti žemės sklypai, tačiau nei viename iš jų nėra 
pažymėta, kad tai būtų vėjo elektrinių statybų vieta. Prašome paaiškinti, kokiu tikslu pažymėti šie 
žemės sklypai.

33. PAV ataskaitoje nebuvo įvertintas poveikis sodybai, adresu Jurbarko r. sav., 
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Skirsnemunės sen., Skirsnemuniškių III k., Kalno g. 39. Prašome patikslinkite duomenis.
34. Vadovaujantis Tvarkos aprašo3 13.4 punktu, PAV ataskaitoje turi būti pateikiama 

informacija apie poveikio aplinkai vertinimo dokumentų rengėjo aukštąjį išsilavinimą ar 
kvalifikaciją srities, kuri atitinka rengiamų poveikio aplinkai vertinimo dokumentų ar jų dalių 
specifiką, šį išsilavinimą ar kvalifikaciją patvirtinančių dokumentų kopijos. Šie duomenys PAV 
ataskaitoje nepateikti.

35. Vadovaujantis Tvarko aprašo 21 punktu, prašome pateikti detalią informaciją apie 
numatomas poveikio mažinimo priemones, nurodyti, kuriam PŪV etape planuojama jas 
įgyvendinti.

36. Vadovaujantis Tvarkos aprašo 77.3 punkto nuostatomis, PAV ataskaitos aktyvi 
internetinė nuoroda turi būti veikianti iki Agentūra priims sprendimą dėl PŪV poveikio aplinkai, 
jei ataskaita pataisoma ar papildoma, turi būti paskelbta atnaujinta ataskaitos versija. Jūsų 
internetiniame tinklapyje, nuorodoje4, patalpinta neatnaujinta PAV ataskaitos versija.

Šiuo raštu Jums teikiam š. m. kovo 2 d. vykusio pasitarimo protokolą.
Pagal pateiktas pastabas pataisytą ir papildytą PAV ataskaitą prašome pateikti Agentūrai 

pakartotinam nagrinėjimui. 
Šį atsakymą Jūs turite teisę apskųsti teisės aktuose nustatyta tvarka5.
PRIDEDAMA. Pasitarimo dėl UAB „Energeta“ PŪV – vienuolikos vėjo elektrinių 

Jurbarko r. sav., Skirsnemunės sen., Paantvardžio, Skirsnemuniškių I ir Antkalniškių kaimuose 
statybos ir eksploatacijos poveikio aplinkai vertinimo ataskaitos  protokolas, 2 lapai.

Departamento direktorė Justina Černienė

Dovilė Petraškaitė, tel. (8 315) 56735, el. p. dovile.petraskaite@aaa.am.lt

3 Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos 
ministro 2017 m. spalio 31 d. įsakymu Nr. D1-885 ,,Dėl planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo 
tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Tvarkos aprašas).
4 http://www.ekostruktura.lt/wp-content/uploads/2020/11/PAV-ataskaita_11VE_1.pdf
5Agentūrai (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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APLINKOS APSAUGOS AGENTŪRA

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

PAANTVARDŽIO, SKIRSNEMUNIŠKIŲ I IR ANTKALNIŠKIŲ KAIMUOSE STATYBOS IR 
EKSPLOATACIJOS POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO ATASKAITOS

  PROTOKOLAS

2021 m. kovo      d.  Nr. 
Vilnius

Pasitarimas įvyko 2021 m. kovo 2 d. 10 val., posėdis vyko nuotoliniu būdu per Teams platformą.
Posėdžio pirmininkė – Justina Černienė, Aplinkos apsaugos agentūros (toliau – Agentūra) Taršos 

prevencijos departamento direktorė.
Posėdžio sekretorė – Dovilė Petraškaitė, Agentūros Taršos prevencijos departamento Projektų 

vertinimo skyriaus vyriausioji specialistė.
Dalyvavo: UAB „Energeta“, UAB „Ekostruktūra“, Jurbarko rajono savivaldybės administracijos, 

Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Tauragės departamento, 
Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Kauno priešgaisrinės 
gelbėjimo valdybos Jurbarko priešgaisrinei gelbėjimo tarnybos, Panemunių regioninio parko direkcijos, 
Agentūros atstovai. Dalyvių sąrašas pridedamas (neviešinamas).

DARBOTVARKĖ. Panemunių regioninio parko direkcijos (toliau – Direkcija) išvados (2021 m. 
sausio 25 d. raštas Nr. V3-016) ir kitų poveikio aplinkai vertinimo subjektų išvadų aptarimas/svarstymas 
dėl 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 ataskaitos (toliau – PAV ataskaita).

1. SVARSTYTA
Jurbarko rajono savivaldybės administracijos (toliau – Savivaldybė) išvados dėl PAV ataskaitos ir 

PŪV poveikio aplinkai nepateikimas per teisės aktais nustatytą terminą.
Vėjo jėgainių parko Jurbarko rajone Skirsnemunės ir Rotulių kadastrinėse vietovėse specialusis 

planas (toliau – Specialusis planas), patvirtintas Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2010 m. lapkričio 
18 d. sprendimu Nr. T2-298 apima nedidelę Jurbarko rajono savivaldybės dalį, jo rengimo metu nebuvo 
tikimasi, kad po kelių metų bus planuojamas labai didelio aukščio ir toks didelis vėjo elektrinių kiekis. 
Kadangi Specialusis planas ir jo sprendiniai galioja, o PŪV sprendiniai neprieštarauja šio Specialiojo 
plano sprendiniams, Savivaldybė negali prieštarauti PŪV. Savivaldybė pradėjusi rengti visos Jurbarko 
rajono savivaldybės teritorijos vėjo elektrinių ir saulės elektrinių specialųjį planą, kad būtų išskirtos 
teritorijos, kuriose galima vėjo elektrinių ir saulės elektrinių statyba. Jurbarko rajono savivaldybės 
taryba (toliau – Taryba) priėmė sprendimą, kad nori žinoti apie Savivaldybės teritorijoje apie žemės 
sklypo paskirties ir naudojimo būdo keitimą, kadangi nuo 2021 m. sausio 1 d. įsigaliojo teisės aktų 
pasikeitimai, kurie nustato, kad žemės sklypo paskirties ir naudojimo būdo keitimas yra Tarybos 
prerogatyva. Pagal vykdomo savivaldybės aplinkos stebėsenos (monitoringo) duomenis, Savivaldybė 
neturi duomenų, kad būtų viršijami triukšmo ribiniai dydžiai ar kitų duomenų, kodėl PŪV negalėtų būti 
vykdoma šioje teritorijoje, todėl Savivaldybė nepateikė raštiško atsakymo dėl PAV ataskaitos.

Nutarta. Poveikio aplinkai vertinimo subjektas - Jurbarko rajono savivaldybės administracija, 
pagal Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo 6 str. 5 d. 
5 p. numatytą kompetenciją, PŪV ir PAV ataskaitai neprieštarauja.

Elektroninio dokumento nuorašas



    

2. SVARSTYTA 
Direkcijos išvadoje (2021 m. sausio 25 d. raštas Nr. V3-016) nurodoma, kad Direkcija nepritaria 

vėjo elektrinių statybai, nes PAV ataskaitoje pateiktoje vizualizacijoje matyti, jog šios vėjo elektrinės 
turės neigiamą įtaką Panemunių regioninio parko kraštovaizdžiui.

Nėra teisės aktais patvirtintos poveikio kraštovaizdžiui vertinimo metodikos. Lietuvos 
Respublikos aplinkos ministerijos parengta „Vizualinės taršos gamtiniams kraštovaizdžio kompleksams 
ir objektams nustatymo metodika“  nėra oficialiai patvirtinta. Problema kyla dėl planuojamų vėjo 
elektrinių aukščio. Siekiant sumažinti neigiamą poveikį kraštovaizdžiui, PAV ataskaitoje nepateiktos 
vėjo elektrinių aukščio, vietų ar kitos alternatyvos. Nepateikti pasiūlymai ar poveikį mažinančios 
priemonės, kurios sumažintų vizualinę taršą. Panemunių regioninio parko vienas iš įsteigimo tikslų yra 
išsaugoti vertingą Nemuno žemupio slėnio kraštovaizdį, todėl jeigu iš Panemunių regioninio parko 
matysis planuojamos vėjo elektrinės, tuomet ši saugoma teritorija praranda savo steigimo tikslą. Pagal 
Nacionalinio kraštovaizdžio tvarkymo plano sprendinius, Panemunių regioninio parkas patenka į ypač 
saugomo šalies vizualinio estetinio potencialo arealą ir vietovę – Dubysos-Nemuno santakos senslėnius. 
PŪV planuojama šalia šios teritorijos, todėl turi būti detaliai įvertintas poveikis kraštovaizdžiui. Jeigu 
PAV ataskaitoje būtų pateiktos skirtingos vėjo elektrinių spalvos, aukščio, atstumo, dažymo būdo ar 
kitos alternatyvos, kuriose būtų analizuojamas poveikis kraštovaizdžiui bei būtų numatomos priemonės, 
kurios mažintų/nuslopintų vėjo elektrinių dominavimą Panemunių regioninio parko kraštovaizdyje, 
tuomet Direkcija persvarstytų savo pateiktą išvadą. 

Nutarta. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, Agentūra PAV ataskaitos rengėjams pateiks pastabas 
papildyti PAV ataskaitą, vienoje iš pastabų nurodant, kad PAV ataskaitoje turi būti išnagrinėtos vėjo 
elektrinių spalvos, aukščio, atstumo, dažymo būdo ar kitos alternatyvos, įvertinant poveikį 
kraštovaizdžiui. Taip pat turi būti numatytos priemonės, kurios mažintų/nuslopintų vėjo elektrinių 
dominavimą Panemunių regioninio parko kraštovaizdyje.

Posėdžio pirmininkė Justina Černienė

Posėdžio sekretorė Dovilė Petraškaitė

Protokolo surašymo data 2021-03-05
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Aplinkos apsaugos agentūrai 

El. p. aaa@aaa.am.lt 

 

2021-03-17 Nr. 21-222 

Į 2021-03-05 Nr. (30.2)-A4E-2684 

 

 

DĖL PATAISYTOS IR PAPILDYTOS UAB “ENERGETA” PLANUOJAMOS 

ŪKINĖS VEIKLOS POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO ATASKAITOS 

  

Prašome išnagrinėti pataisytą ir papildytą UAB “Energeta” planuojamos ūkinės 

veiklos – Vienuolikos vėjo elektrinių Jurbarko r. sav., Skirsnemunės sen., Paantvardžio, 

Skirsnemuniškių I ir Antkalniškių kaimuose statybos ir eksploatavimo poveikio aplinkai 

vertinimo ataskaitą, ir Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai 

vertinimo įstatymo 11 straipsnio 3 dalyje nustatytu terminu priimti sprendimą. 

Žemiau pateikiami Aplinkos apsaugos agentūros 2021-03-05 rašte Nr. (30.2)-A4E-

2684 nurodyti motyvuoti reikalavimai pataisyti ir papildyti UAB “Energeta” planuojamos 

ūkinės veiklos (toliau – PŪV) poveikio aplinkai vertinimo ataskaitą (toliau – PAV ataskaita) 

bei PAV rengėjo motyvuoti atsakymai į juos. 

1. Pagal Nacionalinio kraštovaizdžio tvarkymo plano, patvirtinto Lietuvos 

Respublikos aplinkos ministro 2015-10-02 įsakymu Nr. D1-703 „Dėl nacionalinio 

kraštovaizdžio tvarkymo plano“ kraštovaizdžio vizualinio estetinio potencialo brėžinio 

sprendiniais, Panemunių regioninis parkas patenka į ypač saugomo šalies vizualinio estetinio 

potencialo arealą ir vietovę – Dubysos – Nemuno santakos senslėnius. PŪV planuojama šalia 

šios teritorijos. Prašome poveikio kraštovaizdžiui vertinimą papildykite šiuo aspektu. 

Atsakymas. PAV ataskaitos kraštovaizdžio skyrius papildytas nurodytu aspektu, 

tačiau kraštovaizdžio vertinimo išvadų tai nekeičia dėl šių argumentų: 

• Dubysos-Nemuno santakos senslėnis apima apylinkes kur Dubysa įteka į 

Nemuną. Dubysos ir Nemuno santaka yra nutolusi apie 30 km atstumu nuo 

PŪV, tai per tolimas atstumas, kad galėtų pasireikšti reikšmingas neigiamas 

poveikis. 

• Ypač saugomo šalies vizualinio estetinio potencialo arealas buvo fiksuotas dar 

2006 m. (žemėlapyje “Lietuvos kraštovaizdžio įvairovės studija, prof. habil. 

dr. Paulius Kavaliauskas, Vilniaus universiteto Gamtos mokslų fakulteto, 

Geografijos ir kraštotvarkos katedra, 2006 m.). Šios studijos pagrindu 

parengtas ir 2015-10-02 patvirtintas “Nacionalinis kraštovaizdžio tvarkymo 

planas“, tai reiškia, kad pastaboje minimi kraštovaizdžio reglamentai buvo 

žinomi nuo 2006 m. 

• Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2010-11-18 sprendimu Nr. T2–298 yra 

patvirtintas „Vėjo jėgainių parko Jurbarko rajone Skirsnemunės ir Rotulių 

kadastrinėse vietovėse specialusis planas“ (toliau taip pat – Specialusis planas). 
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Šiam specialiajam planui buvo rengtas strateginis pasekmių aplinkai 

vertinimas, todėl šio kraštovaizdžio apsaugos reglamentai jau buvo įvertinti ir 

išlaikyti, nes buvo žinomi. PŪV atitinka Specialiojo plano sprendinius. 

• Ant ypač saugomo šalies vizualinio estetinio potencialo arealo ribos, kuris 

apima praktiškai visas Nemuno pakrantes ir driekiasi per visą Lietuvą, 

Skirsnemunės apylinkėse jau patenka viena pastatyta žemesnė vėjo elektrinė 

bei viena aukšta kito ūkio subjekto, t.y. UAB “REN energija” patvirtinta vėjo 

elektrinė, kurios bendras aukštis apie 240 m. Abi elektrinės yra į šiaurę nuo 

Skirsnemunės. 

• PŪV planuojama į šiaurę ~2,6 km atstumu nuo Nemuno slėniu besidriekiančio 

ypač saugomo šalies vizualinio estetinio potencialo arealo. 

Aukščiau išvardyti aspektai be kita ko rodo, kad jeigu neigiamo poveikio 

senslėniui nedaro esamos ir patvirtintos vėjo elektrinės, tai neigiamo poveikio 

negali daryti ir ženkliai toliau planuojamos 11 vėjo elektrinių, nes jų aukštis 

toks pat kaip jau patvirtintų VE. 

2. Pagal PAV ataskaitoje pateiktas vizualizacijas, kurios atliktos iš Panemunių 

regioninio parko pusės, daroma išvada, kad planuojamos vėjo elektrinės (toliau taip pat – VE) 

bus matomos iš daugelio Panemunių regioninio parko vietų, todėl bus daromas poveikis 

Panemunių regioninio parko kraštovaizdžiui. PAV programoje numatyta, kad „jei PŪV 

vertinimo metu bus nustatytas neigiamas poveikis vienam iš aplinkos komponentui, PAV 

ataskaitoje bus nagrinėjamas konkrečios vėjo jėgainės ar jėgainių vietos alternatyva“. 

Atsižvelgiant į tai, kas nurodyta, prašome PAV ataskaitoje pateikite ir išnagrinėkite vėjo 

elektrinių spalvos, aukščio, atstumo, dažymo būdo ar kitas alternatyvas, atlikite alternatyvų 

palyginimą tarpusavyje įvertinant poveikį kraštovaizdžiui. Taip pat numatykite priemones, 

kurios sumažintų/nuslopintų vėjo elektrinių dominavimą Panemunių regioninio parko 

kraštovaizdyje. 

Atsakymas. Papildytas PAV ataskaitos kraštovaizdžio skyrius. PAV ataskaitoje atliktų 

tyrimų metu ir remiantis galiojančiais teisės aktais nenustatyta, kad planuojamos vėjo elektrinės 

darys reikšmingą neigiamą poveikį, todėl nebuvo poreikio nagrinėti  konkrečios vėjo jėgainės 

ar jėgainių vietos alternatyvų. Visi aplinkos apsaugos, higienos normų reglamentai, Specialiojo 

plano ir kitų teisės aktų reikalavimai yra išlaikomi, o kraštovaizdis neturi teisės aktais 

patvirtintos poveikio kraštovaizdžiui vertinimo metodikos. Vėjo elektrinės ar jų dalys matysis 

iš tam tikrų parko vietų, tačiau nėra reglamento, kad jos negali matytis, o Lietuvos Respublikos 

aplinkos ministerijos parengta „Vizualinės taršos gamtiniams kraštovaizdžio kompleksams ir 

objektams nustatymo metodika“ nėra oficialiai patvirtinta. 

Panemunių regioninis parkas, kuriame saugomas kraštovaizdis, turi nustatytas ribas, 

kurios nutolusios nuo PŪV apie 5,3 km, todėl parko reglamentai nepažeidžiami, o už parko 

teritorijos esantys PŪV teritorijos arealai neturi saugomos teritorijos statuso. Be to, vėjo 

elektrinės, kaip technogeniniai statiniai, visuomenei paprastai yra estetiški ir priimtini, kelia 

asociacijas su technologiškai pažangiausiomis ir žaliąjį kursą bei atsinaujinančios energetikos 

kryptį pasirinkusiomis valstybėmis (pavyzdžiui Nyderlandais, Skandinavijos šalimis). Vėjo 

elektrinės (ištisi jų parkai) dažnai yra neatsiejama modernių, aukščiausių aplinkosaugos 

standartų besilaikančių,  Vakarų ir Šiaurės Europos valstybių kraštovaizdžio dalimi.   
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Nors, kaip nurodyta, PAV ataskaitoje atliktų tyrimų metu ir remiantis galiojančiais 

teisės aktais nenustatyta, kad planuojamos vėjo elektrinės darys reikšmingą neigiamą poveikį, 

PŪV organizatorius į dalį pastabų atsižvelgė.  Pastabose prašomam vėjo elektrinių neigiamo 

poveikio sumažinimui/nuslopinimui dėl vėjo elektrinių dominavimo Panemunių regioninio 

parke, PŪV organizatorius vėjo elektrinėms numato naudoti tamsesnį pilką atspalvį, kuris yra 

suderintas su VšĮ Transporto kompetencijų agentūra (raštas pridedamas ataskaitos 17 priede), 

kaip saugi spalva (spalvos kodas RAL 7035). Šis tamsesnis pilkas atspalvis prislopins planuotų 

šviesios spalvos balkšvų jėgainių dominavimą, todėl poveikio mažinimo priemonė vertintina 

kaip efektyvi. Taigi, PŪV organizatorius į pastabą atsižvelgė ir šią priemonę numato 

įgyvendinti. 

Vėjo elektrinių aukščio ir atstumo alternatyvoms nagrinėti, kaip prašoma pastabose, 

pagrįsto poreikio nėra, nes pagal galiojančius teisės aktus ir PAV ataskaitoje atliktus tyrimus 

neigiamas poveikis prie suplanuotų ~240 m aukščio vėjo elektrinių nenustatytas. 

3. PAV ataskaitoje 55-56 psl. pateikti grafiniai duomenys apie atliktą vizualinio 

matomumo modeliavimą, tačiau nepateiktas detalus vertinimas/analizė (taip pat ir suminis), 

vertinimo išvados, nenumatytos reikšmingo neigiamo poveikio kraštovaizdžiui išvengimo, 

sumažinimo ir kompensavimo priemonės. 

Atsakymas. Atlikus vizualinio matomumo modeliavimą, nustatytos poveikio 

kraštovaizdžiui zonos: 

• Dėl lyguminio reljefo bent viena pilnai visa elektrinė (sparnuotė+stiebas) iš 

planuojamo 11 VE parko bus matomas apie 10 km spinduliu, daugiausia į 

vakarus link Jurbarko ir į šiaurę link viekieminių teritorijų ar mažesnių kaimų 

ir kitoje Nemuno pusėje Papiškių kaimo apylinkėse. 

• Dėl reljefo ypatumų (Nemuno slėnio, šlaitų, kalvų) visas parkas su pilnai 

visomis elektrinėmis iš parko beveik nesimatys, todėl reikšmingas neigiamas 

poveikis parkui dėl visų elektrinių matomumo nenumatomas. 

• Tuo tarpu bent vienos iš planuojamo 11 VE parko sparnuotė matysis beveik iš 

visų apylinkių keliolikos kilometrų spinduliu, toliau tolstant link 37 km sparnai 

nors ir matysis, tačiau matomumas blyškės ir galiausiai bus menkai matomas. 

Tą rodo ir atliktos vizualizacijos iš suderintų su Panemunių regioniniu parku 

vietų. 

Atkreiptinas dėmesys, kad suminis matomumo modeliavimas yra beprasmis, 

kadangi dėl jau esamų ir kitais projektais patvirtintų vėjo elektrinių statybos 

matomumo laukas nepadidės (tai nėra triukšmo ar šešėlių modeliavimas, kai 

nuo to didėja poveikio zona). Galimas tik vizualinis elektrinių sutankėjimas, 

tačiau toks modeliavimas neatliekamas. Kitų vėjo elektrinių poveikis 

kraštovaizdžiui turėjo būti įvertintas tų vėjo elektrinių poveikio aplinkai 

vertinimo projektuose, todėl reikalavimas pateikti situaciją modeliavimuose 

nepagrįstas. 

 Atsižvelgiant į gautas pastabas, vėjo elektrinėms numatoma naudoti tamsesnį 

pilką atspalvį (plačiau atsakyme į 2 pastabą).  
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4. PAV ataskaitoje 58-65 psl. pateiktos vizualizacijos, tačiau nepateiktas bendras 

brėžinys, kuriame būtų pažymėtos vizualizacijų vietos. Nepateiktas detalus vertinimas/analizė 

(taip pat ir suminis), nenurodytos išvados, nenumatytos reikšmingo neigiamo poveikio 

kraštovaizdžiui išvengimo, sumažinimo ir kompensavimo priemonės. 

Atsakymas. PAV ataskaitoje 58-65 psl. pateiktoms vizualizacijoms nepateiktas 

bendras brėžinys, kuriame būtų pažymėtos vizualizacijų vietos, kadangi šios vietos buvo 

pasirinktos PŪV rengėjų savo iniciatyva, laisvai ir nėra metodikos, kad PAV ataskaitoje 

privaloma konkrečiai jas nurodyti. Atsižvelgiant į pastabą papildytas tik 54 paveikslas su 

fotofiksacijos vieta, kadangi 54-56 paveiksluose pateikta vieta yra galbūt mažiau informatyvi. 

Šios vizualizacijos 58-65 psl. pateiktos tik papildomai dėl bendro suvokimo, o tuo tarpu vietos, 

kurios buvo oficialiai suderintos su Panemunių regioniniu parku ir buvo paprašyta iš konkrečių 

parko vietų, yra nurodytos bendrame brėžinyje 60 paveiksle. 

Planuojama teritorija nepatenka į jautrias kraštovaizdžiui teritorijas. Planuojamos vėjo 

elektrinės nesudaro reikšmingo neigiamo poveikio kraštovaizdžiui, o sumažinimo ir 

kompensavimo priemonės šios PŪV atžvilgiu yra perteklinės, todėl pasirinkta priemonė 

mažinti galimą vėjo elektrinių vizualinį pastebimumą, parenkant konstrukcijų dažymo spalvą 

iki maksimaliai leidžiamos pagal tarptautinį saugios aviacijos rekomendacijų aprašą, iki pilko 

atspalvio pagal RAL 7035 spalvos kodą. 

5. PAV ataskaitoje nurodoma, kad pagal Vėjo jėgainių parko Jurbarko rajono 

Skirsnemunės ir Rotulių kadastrinėse vietovėse specialiojo plano (toliau – Specialusis planas), 

patvirtintas Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2010 m. lapkričio 18 d. sprendimu Nr. T2-

298, sprendinius, PŪV patenka į vėjo elektrinių statybai skirtą K zoną, kurioje galima statyti 

iki 40 vnt. vėjo elektrinių. Prašome PAV ataskaitoje pateikite pagrįstą informaciją, kiek 

minėtoje zonoje jau yra pastatyta ir suplanuota vėjo elektrinių. Taip pat prašome pateikti 

duomenis, ar PŪV ir minėtoje zonoje esamų ir suplanuotų vėjo elektrinių bendras skaičius 

neviršija leistino 40 vnt. vėjo elektrinių skaičiaus ir nepažeidžia Specialiojo plano sprendinių. 

Atsakymas. Specialiajame plane nurodytoje vėjo elektrinių statybai skirtoje K zonoje, 

kurioje galima statyti iki 40 vnt. vėjo elektrinių yra pastatytos (jau esamos) 4 vėjo elektrinės ir 

10 suplanuotų vėjo elektrinių (UAB “REN energija” UAB „Eko srautas“, vėjo elektrinės UAB 

„Vėjo jėgainių projektai“). Planuojama dar 11 vėjo elektrinių. Bendras esamų, suplanuotų 

(patvirtintų) ir planuojamų elektrinių skaičius siekia 25 vnt., todėl neviršija leistino 40 vnt. vėjo 

elektrinių skaičiaus ir nepažeidžia Specialiojo plano sprendinių.  Pagal specialųjį planą „K 

zonoje“ ateityje galima planuoti dar penkiolika vėjo elektrinių. 

6. PAV ataskaitos 25 psl. pateikiami skirtingi atstumai iki upelio Juodupis. Prašome 

patikslinti duomenis. 

Atsakymas. Ataskaitos duomenys patikslinti, Juodupės upelis (kodas 10012217) yra 

apie 67 m atstumu. 

7. PAV ataskaitoje nurodoma, kad „per Juodupio upelį bus įrengiama pralaida, 

kadangi numatomas privažiavimo kelias prie elektrinės, tačiau dėl to hidrologinis upelio 

režimas nebus keičiamas“. Nepateikta detalesnė informacija apie planuojamus atlikti darbus ir 

galimą poveikį upeliui bei nenurodytos poveikį mažinančios priemonės. 
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Atsakymas. Hidrologinis režimas1 keičiamas tuo atveju, jei nusausinama ar kaip tik 

užtvenkiama, suformuojama dirbtinė kliūtis vandeniui tekėti įprastu srautu, dėl to keičiasi 

upelių debitas, gali keistis kranto linija (remiantis informacija Lietuvos Respublikos aplinkos 

ministro įsakyme „Dėl Paviršinių vandens telkinių būklės nustatymo metodikos patvirtinimo“, 

2007 m. balandžio 12 d. Nr. D1-210,  Suvestinė redakcija nuo 2019-11-01). Šiuo aspektu toks 

poveikis nenumatomas. Pralaida užtikrins upelio pratekėjimą, nebus sudarytos papildomos 

kliūtys, kurios galėtų pakeisti upelio debitą, kadangi vienos pralaidos įrengimas bus vykdomas 

griežtai pagal projektavimo normas. Be to, bus parengtas privažiavimo kelio techninis 

projektas, kuriame bus nurodomi ir pralaidos parametrai, jų pagrindimas, o techninis projektas 

bus derinamas su atsakingomis institucijomis. PAV ataskaita papildyta šia informacija. 

Detalizuojama informacija apie darbus, kuri bus patikslinama parengtame kelių ir 

pralaidos techniniame projekte: 

• Nuimamas derlingas dirvožemio sluoksnis. 

• Statybos pradžioje bus formuojama žemės sankasa. Tai grunto statinys, 

atliekantis dangos konstrukcijos pagrindo funkcijas. Ji bus supilta (pylimas). 

• Žemės sankasos įrengimo technologinį procesą sudaro šie darbai: pylimo 

pagrindo paruošimas, įskaitant jo išlyginimą ir sutankinimą; žemės sankasos 

paviršiaus ir šlaitų planiravimas; pylimų ir iškasų šlaitų sutvirtinimas; įprastu 

atveju tam naudojamas paruošiamųjų darbų metu nukastas dirvožemis. 

• Jei reikia, kartu su žemės sankasa, įrengiami vandens nuleidimo (pralaidos ir 

kt.) įrenginiai, gali būti klojami inžineriniai tinklai (pvz. elektros kabelis). Visi 

šie statiniai ir įrenginiai bus detalizuoti kelio techniniame projekte. 

Priemonės buvo nurodytos PAV ataskaitos  40 psl. Numatoma, kad statybų metu, 

įrengiant pralaidą ir formuojant privažiavimo kelią 25 m nuo Juodupio ir kitų upelių kranto 

linijos negali būti sandėliuojamos statybinės medžiagos, gruntas, dirvožemis, negali būti 

įrengiamos statybinės aikštelės. Alyvų (iš mechanizmų) ar kuro avarinių išsiliejimo atveju 

numatoma naudoti birų smėlį (tinka naftos angliavandeniliams ir cheminėms medžiagoms 

surinkti), smėlio maišus, sorbentus, kurie taikomi likviduojant naftos angliavandenilių 

išsiliejimą. 

Kitoms priemonėms poreikio nėra. 

8. Prašome pateikti duomenis keliose vietose per paviršinius vandens telkinius 

numatoma įrengti pralaidas (pvz. planuojamas privažiavimas prie vėjo elektrinės Nr. 6). 

Atsakymas. Pralaida per paviršinius vandens telkinius, kaip ir nurodyta PAV 

ataskaitoje reikalinga tik vienoje vietoje. 

Iki elektrinės Nr. 6 eina esamas ūkio technikos išvažinėtas keliukas,  kuris tik eina 

paraleliai griovio, tačiau pačio griovio kirsti nereikia. 

 
1 Hidrologinis režimas (vandens nuotėkio tūris ir dinamika). Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymas 

„Dėl Paviršinių vandens telkinių būklės nustatymo metodikos patvirtinimo“ 2007 m. balandžio 12 d. Nr. D1-210,  

Suvestinė redakcija nuo 2019-11-01 



UAB EKOSTRUKTŪRA 
 

Uždaroji akcinė bendrovė „Ekostruktūra“, Raudondvario pl. 288A-9, LT-47164 Kaunas, tel. +370 607 23980, el. 

p. info@ekostruktura.lt, www.ekostruktura.lt, duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 

304230247, PVM kodas LT100010120715 

 

  6 

9. Prašome PAV ataskaitoje pateikti geresnės kokybės, atitinkamu masteliu brėžinį, 

kuriame aiškiai ir detaliai matytųsi projektuojamo kelio ir požeminio elektros kabelio tiesimo 

vietos šalia paviršinių vandens telkinių ir jų pakrančių apsaugos juostų, kadangi neaišku ar 

nebus pažeistos Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo nuostatos. 

Atsakymas. Projektuojami keliai, požeminio elektros kabelio tiesimas, vietos bus 

detalizuoti, patikslinti techniniame projekte, kuriame bus užtikrinta, kad  sprendiniai nepažeistų 

Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo nuostatų, nepatektų į pakrantės apsaugos juostas. 

Techninį projektą tikrins ir derins atsakingos institucijos, todėl negali būti prielaidų dėl 

apsaugos reglamentų pažeidimo.  

Vadovaujantis Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo (2019 m. birželio 6 d. 

Nr. XIII-2166), suvestinė redakcija nuo 2021-01-01, 100 straipsniu,  paviršinių vandens telkinių 

pakrantės apsaugos juostose: „Paviršinių vandens telkinių pakrantės apsaugos juostose 

draudžiama: 1) atlikti darbus ir veiksmus, draudžiamus paviršinių vandens telkinių apsaugos 

zonose pagal šio įstatymo 99 straipsnio nuostatas; 3) vykdyti žemės darbus, keisti kranto liniją, 

reljefą ir žemės paviršių, išskyrus atvejus, kai žemės darbai vykdomi ir (ar) kranto linija, 

reljefas ar žemės paviršius keičiamas: a) statant ir (ar) įrengiant šio straipsnio 4 punkto a–e 

papunkčiuose nurodytus statinius ir (ar) įrenginius; 4) statyti statinius ir įrengti įrenginius, 

išskyrus atvejus, kai: b) statomi ir (ar) įrengiami hidrotechnikos statiniai, vandens matavimo 

stotys, vandens paėmimo ir išleidimo į vandens telkinius įrenginiai ir statiniai, požeminio 

vandens vandenvietės, informaciniai ženklai, stendai, pėsčiųjų takai, paviršinių vandens 

telkinių pakrantės apsaugos juostą kertantys keliai ir inžineriniai tinklai, tiltai, sodybose ar prie 

jų – lieptai, uostuose ir prieplaukose – jų statiniai, prie vidaus vandenų kelių – vidaus vandenų 

transporto priemonių degalų pripildymo statiniai ir (ar) įrenginiai.“ Šie reglamentai nebus 

pažeidžiami, techninis projektas rengiamas atsižvelgiant į reikalavimus. 

PŪV organizatoriaus pateiktas geresnės kokybės 17 paveikslo brėžinys pateiktas 

papildomai ataskaitos 15 priede. 18 paveikslo geresnės kokybės brėžinio nėra galimybės 

pateikti. 

10. Prašome PAV ataskaitoje pateikti geresnės kokybės brėžinį, kuriame aiškiai 

matytųsi įrengiamos transformatorinės vieta. Iš pateiktos informacijos neaišku ar 

transformatorinės statybos vieta nepatenka į vandens telkinio pakrantės apsaugos juostą. 

Atsakymas. Vadovaujantis Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo100 

straipsniu transformatorinė negali patekti į pakrantės apsaugos juostą, todėl joje nenumatoma. 

Reglamentai bus išlaikomi, o parengtas techninis projektas su detalia informacija bus pateiktas 

derinti atsakingoms institucijoms.  

Tiksli transformatorinės vieta šiame etape dar nėra žinoma, ji būtų tikslinama rengiant 

techninį projektą, todėl esamame brėžinyje pateikta tik preliminari vieta. 

11. PAV ataskaitoje nurodoma, kad „remiantis galiojančiais planavimo dokumentais 

greta planuojamo vėjo elektrinių parko nėra suplanuotų gyvenamųjų teritorijų, todėl PŪV 

poveikis įvertintas artimiausioje esamoje gyvenamojoje teritorijoje“. Prašome pateikite šį 

teiginį pagrindžiančią informaciją. 
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Atsakymas. Ataskaita papildyta. Pateikiama ištrauka iš Registruotų teritorijų 

planavimo dokumentų puslapio (https://map.tpdr.lt/tpdr-gis/index.jsp?action=tpdrPortal). 

Teritorijoje yra patvirtinti bendrieji, specialieji planai, tačiau detaliųjų planų, kuriuose būtų 

numatyta gyvenamoji statyba nėra. 

 

 

 

12. PAV ataskaitos tekstinėje dalyje nurodoma, kad vėjo elektrinei Nr. 5 reikia įrengti 

privažiavimą per Juodupio upelį, tačiau 19 pav. nurodoma jog privažiavimo kelias reikalingas 

vėjo elektrinei Nr. 3. Prašome patikslinti šiuos duomenis. 

Atsakymas. Patikslinta informacija ir pataisyta techninė klaida tekste. Privažiavimo 

kelias reikalingas vėjo elektrinei Nr. 3. 

13. PAV ataskaitoje nurodoma, kad „numatoma, kad statybų metu, įrengiant pralaidą 

ir formuojant privažiavimo kelią 25 m nuo Juodupio ir kitų upelių išorinės ribos negali būti 

sandėliuojamos statybinės medžiagos, gruntas, dirvožemis, negali būti įrengiamos statybinės 

aikštelės“. Prašome pateikite pagrindžiančius duomenis, kuriais vadovaujantis parinkote minėtą 

atstumą. Vadovaujantis Aprašo nuostatomis, pateikite duomenis kas yra upelių išorinė riba, t. 

y. upelio kranto linija ar pakrantės šlaito viršutinė briauna. 

Atsakymas. Kadangi kalbama apie kelio ir pralaidos įrengimą, 25 m atstumas pateiktas 

vadovaujantis Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos generalinio 

direktoriaus įsakymu dėl dokumento "Aplinkosauginių priemonių projektavimo, įdiegimo ir 

priežiūros rekomendacijos. Vandens telkinių apsauga APR-VTA 10" patvirtinimo 2010 m. 

balandžio 1 d. Nr. V-89, skyriaus Organizacinės priemonės statybos metu punktu „25. 
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Rekomenduojama taikyti šias organizacines priemones: statybinių medžiagų, nukasto 

dirvožemio sandėliavimo, statybinės technikos, automobilių stovėjimo aikštelės negali būti 

įrengiamos paviršinio vandens telkinio pakrantės apsaugos juostoje ir arčiau kaip 25 m nuo 

vandens telkinio kranto“. 

Vadovaujantis APR-VTA 10, kuriame nurodoma, kad nuo telkinio kranto šis atstumas 

rekomenduojamas,  PAV ataskaitoje terminas „upelių išorinė riba“ ištaisomas į upelio kranto 

liniją. 

 14. PAV ataskaitoje 153 ir 154 psl. pateikiama skirtinga informacija apie esamų ir 

planuojamų vėjo elektrinių techninius parametrus. Taip pat 7 lentelėje, 3 eilutėje nepateikta visa 

informacija apie vėjo elektrinių techninius parametrus. Prašome patikslinti duomenis. 

Atsakymas. Atsižvelgiant į pastabą techninės klaidos pataisytos tekste ir lentelėje. 

15. PAV ataskaitoje esamų ir planuojamų vėjo elektrinių nepateikta nominali galia. 

Atsakymas. PAV ataskaitoje nurodyta, kad planuojamų 11 vėjo elektrinių galia siekia 

iki 5,7 MW (kiekvienos planuojamos elektrinės). Buvo nurodytos dviejų tipų elektrinės ir 

organizatorius renkasi statyti po 5,5 MW arba po 5,7 MW galios. Ataskaita patikslinama 

informacija, kad viso planuojamo parko galia gali siekti iki 62,7 MW.  

Remiantis Jurbarko rajono savivaldybės tarybos patvirtintu Specialiuoju planu 

ribojimas dėl galios netaikomas, todėl ši informacija nėra aktuali ir PAV ataskaitoje 

nedetalizuojama. Esamų vėjo elektrinių galia pateikta internetiniame puslapyje 

http://corpi.lt/venbis/ („Vėjo energetikos plėtra ir biologinei įvairovei svarbios teritorijos“). 

Pavirtintų vėjo elektrinių galia pateikta kitų rengėjų rengtose ataskaitose ir taip pat visų minimų 

elektrinių galios atsispindi šešėliavimo rezultatuose, kurie yra PAV ataskaitos dalis.  

16. PAV ataskaitoje triukšmo sklaidos skaičiavimuose pateikti tik nakties 

modeliavimo rezultatai, nepateikti dienos ir vakaro triukšmo sklaidos modeliavimo rezultatai 

(taip pat ir suminis). Taip pat prašome pateikite triukšmo sklaidos skaičiavimų į programą 

įvesties duomenis ir triukšmo sugeneruotus rezultatus. 

Atsakymas. Triukšmo modeliavimas atliktas prie maksimalių VE parametrų, dėl šios 

priežasties paros periodas įtakos triukšmo sklaidai neturi. Remiantis HN 33:2011 reglamentu, 

griežčiausios RV taikomos nakties metu, todėl triukšmo atžvilgiu, tai jautriausias paros metas. 

Dėl šios priežasties pateikti tik nakties periodo triukšmo sklaidos žemėlapiai. Nakties triukšmo 

sklaida sutampa su dienos ir vakaro periodais, todėl šių periodų sklaidos žemėlapiai nėra 

pateikiami. Tuo tarpu suminis arba paros (Ldvn) triukšmo sklaidos žemėlapiai ir ribinė vertė 

nustatyta tik rengiant strateginius triukšmo kartografavimo žemėlapius vadovaujantis Dėl 

Lietuvos higienos normos HN 33:2011 "Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir 

visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje" patvirtinimo 2 lentelė „Didžiausi leidžiami 

triukšmo ribiniai dydžiai, naudojami triukšmo strateginio kartografavimo rezultatams įvertinti“. 

Triukšmo įvesties duomenys pateikti PAV ataskaitoje (techniniai VE parametrai), o 

išvesties duomenys yra triukšmo sklaida. Teikiame papildomai iškarpą iš programinės įrangos, 

kurioje matyti įvesties duomuo ir išvesties rezultatas „triukšmo sklaida“. 
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Pav. Įvesties duomuo VE NordexN163 

 

Pav. Išvesties rezultatai. NordexN163 su fonu 

Taip pat akcentuojame, kad Nacionalinio visuomenės sveikatos centro Tauragės 

departamentas, atsakingas už poveikį sveikatai (triukšmo, šešėlių ir kt. dalis), išnagrinėjęs PAV 

ataskaitą, pastabų nepateikė ir PAV ataskaitai pritarė. 

17. PAV ataskaitoje neįvertintas numatomos transformatorinės skleidžiamo triukšmo 

galimas poveikis artimiausiai gyvenamajai aplinkai. 

Atsakymas. Vienuolikai vėjo elektrinių planuojama pastatyti vieną transformatorinę, 

kurios skleidžiamas triukšmo lygis, užsakovo teigimu, siektų 68 dB(A). Tiksli 
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transformatorinės vieta šiame etape dar nėra žinoma, ji būtų tikslinama rengiant techninį 

projektą. Preliminariai transformatorinė būtų nutolusi 700-800 m atstumu nuo artimiausių 

gyvenamųjų pastatų, esančių ties Jaunimo g. (2, 4, 10, 12). Kai kurios planuojamos  elektrinės 

yra arčiau gyvenamųjų namų nei planuojama transformatorinė, tačiau triukšmo viršijimų nuo 

elektrinių nenustatyta, nors elektrinės yra triukšmingesnės nei transformatorinė. 

Transformatorinės triukšmo specifikacija pateikta 18 priede. 

Remiantis įvairiomis triukšmo skaičiuoklėmis pvz. 

https://noisetools.net/noisecalculator2?source=[1.5,500,68]&receiver=[1.5,6]&barrier=[0,0,3.

1] viršijimų nuo transformatorinės nebūtų jau už 6 metrų, todėl daroma išvada, kad 

transformatorinės keliamas triukšmas yra nereikšmingas, o neigiamos įtakos, triukšmo 

atžvilgiu, gyvenamajai aplinkai neturės. 

18. Triukšmo sklaidos skaičiavimuose nebuvo įvertintos visos artimiausios sodybos 

(pvz. Jurbarko r. sav., Skirsnemunės sen., Antkalniškių k., Jaunimo g. 4). Nepateikta pagrįsta 

informacija, kodėl žemės sklype unikalus Nr. 9470-0001-0040 esantys statiniai ir žemės 

sklypas nebuvo vertinami PAV ataskaitoje, nepateikta informacija ar statiniai ir žemės sklypo 

paskirtis yra gyvenamosios paskirties. 

Atsakymas. PAV ataskaitos vertinime parinktos pačios artimiausios ir jautriausios 

triukšmui sodybos. Paaiškiname, kad triukšmo sklaidos skaičiavimuose buvo įvertintos 

arčiausios planuojamoms VE gyvenamosios aplinkos, likusiose (toliau esančiose) vietose 

skaičiavimai nėra atliekami, nes tam nėra poreikio. Pavyzdžiui buvo vertintas artimiausias 

gyvenamas namas Jurbarko r. sav., Skirsnemunės sen., Antkalniškių k., Jaunimo g. 2 ir jam 

triukšmo viršijimų nenustatyta. Triukšmo sklaidos rezultatai rodo, kad toje pačioje gatvėje 

esantiems kitiems gyvenamiems namas ir jų aplinkoms Jurbarko r. sav., Skirsnemunės sen., 

Antkalniškių k., Jaunimo g. 4, Jaunimo g. 8, Jaunimo g. 10, Jaunimo g. 12 ir kitiems viršijimų 

nebus. PAV ataskaita papildyta šia informacija. 

Atkreipiamas dėmesys, kad žemės sklype unikalus Nr. 9470-0001-0040 esantys 

statiniai ir žemės sklypas nebuvo vertinami PAV ataskaitoje, kadangi sklype nėra registruotų 

gyvenamųjų namų, o visas sklypo plotas (5,2345 ha) įregistruotas kaip vėjo elektrinių SAZ - 

Gamybinių objektų sanitarinės apsaugos zonos (IV skyrius, pirmasis skirsnis), sklypo paskirtis 

– žemės ūkio.  Pridedamas RC išrašas 16 priede. 

19. PAV ataskaitos 8 priede pridėtuose WindPRO programine įranga atliktuose 

šešėliavimo sklaidos skaičiavimų išrašuose (taip pat ir suminiuose) nėra grafinės dalies, ji 

pateikiama atskirai. Iš PAV ataskaitoje pateiktos informacijos nustatyta, kad atskirai grafinė 

dalis ir šešėliavimo sklaidos skaičiavimų išrašai yra skirtingų modeliavimų rezultatų duomenys, 

kadangi nesutampa atliktų modeliavimų data ir laikas. Prašome PAV ataskaitoje pateikite 

vientisą išrašą, kuriame aiškiai matytųsi programos įverties duomenys, programos sugeneruoti 

rezultatai, pateikta grafinė dalis su pažymėtomis izolinijomis, artimiausiomis sodybomis ir kt. 

Atsakymas. Atliktų modeliavimų data ir laikas nesutampa todėl, kad darbas vyksta 

ilgai ir sugeneruoti rezultatai buvo išsaugoti skirtingomis dienomis, tačiau jie yra teisingi, todėl 

naujai atlikinėti padarytų darbų nėra poreikio. Šešėliavimo programoje, poveikio visuomenės 

sveikatai vertinimo metodinėse rekomendacijos ar PAV apraše nėra nurodyta, kad turi būti 
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pateiktas vientisas išrašas, ar kad dėl skirtingų datų rezultatai gali būti traktuojami kaip 

neteisingi. 

Įvesties bei išvesties duomenys pateikti PAV ataskaitos priede. Windpro programa po 

skaičiavimų sugeneruoja atskirus rezultatus pdf formatu, o tokios galimybės, jog suformuoti 

vientisą, visų įvesties ir išvesties išrašą nėra. Rezultatai „main result“ ir „shadow-map“ yra du 

atskiri programos suformuoti pdf rezultatai. Šie rezultatai PAV ataskaitoje sujungti į vientisą 

pdf. WindPRO visais atvejais grafinius rezultatus pateikia atskirai, kadangi grafiniams 

rezultatams pateikti reikalingi kur kas didesni kompiuterio resursų ir laiko išteklių (pavyzdžiui, 

modeliuotis buvo palikta programa per naktį, todėl skaičiavimo laikas vienas, o konvertuoti 

duomenys ryte, atėjus į darbą). 

20. Atlikti suminiai šešėliavimo sklaidos skaičiavimai ne pagal maksimalius vėjo 

elektrinių techninius parametrus. 

Atsakymas. Suminiai šešėliavimo sklaidos skaičiavimai atlikti pagal maksimalius vėjo 

elektrinių techninius parametrus, t.y aukščiausios ir turinčios didžiausius rotorius. Šie 

parametrai daro didžiausią įtaką šešėliavimui, mirgėjimui. 

Atkreiptinas dėmesys, kad šešėliai nėra Lietuvoje reglamentuoti, todėl vadovaujamasi 

užsienio rekomendacijomis ir stengiamasi su programoje esančiais maksimaliais parametrais 

įvertinti galimą poveikį ir numatyti priemones. 

21. PAV ataskaitos tekstinėje dalyje ir 8 priede pateikiami skirtingi šešėliavimo 

sklaidos rezultatai. 

Atsakymas. PAV ataskaita patikslinta, techninės klaidos ištaisytos. Šešėliavimo 

sklaidos rezultatai pateikti prieduose yra teisingi. 

22. Nepateikti šešėliavimo sklaidos skaičiavimai, kuriose būtų įvertinta šešėliavimo 

mažinimo priemonė. 

Atsakymas. Sklaidos skaičiavimo metu įvedamas VE darbo laikas. Modeliavimas 

atliktas pagal blogiausią scenarijų, kuomet dirba visos VE ištisai ir ištisai pučia vėjas. VE 

eksploatacijos metu VE niekuomet nedirba visus metus. Skaičiavimais nustatyta, kad 

blogiausiu scenarijaus principu būtų viršytos rekomenduotinos vertės, todėl atitinkamai VE bus 

stabdomos. Atsižvelgiant į tai, kad šešėliavimo laikas tiesiogiai susietas su VE darbo laiku, 

modeliavimo metu būtų įvestas mažesnis VE darbo laikas, kuris lygus viršytų valandų/minučių 

laikui, tad toks modeliavimas jokios analizės nesuteikia, o pats modeliavimas beprasmiškas ir 

betikslis.  

Taip pat akcentuojame, kad Nacionalinio visuomenės sveikatos centro Tauragės 

departamentas, atsakingas už poveikį sveikatai, tame tarpe ir kompetetingai įvertinęs 

šešėliavimą, PAV ataskaitai pritarė be pastabų. 

23. PAV ataskaitoje nenurodyta, kokiais skaičiavimais remiantis ar kokiu vėjo 

elektrinės modeliu buvo nustatyta PŪV sanitarinė apsaugos zona. Taip pat prašome patikslinti 

duomenis, kaip bus vystoma PŪV, jeigu nebus gauti žemės sklypų savininkų raštiški sutikimai. 

Nenurodyta, kokiu atstumu nuo vėjo elektrinių nutolusi sanitarinė apsaugos zona. 
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Atsakymas. PŪV sanitarinės apsaugos zonos (toliau – SAZ) ribos formuojamos pagal 

vėjo jėgainių triukšmo sklaidos rezultatų - 45 dBA izoliniją, kadangi modeliavimo metu priimti 

maksimalūs VE parametrai. PAV ataskaitoje iš esmės visi žemėlapiai pateikti su liniuotėmis, 

kurių pagalba galima nustatyti kokiu atstumu prognozuojami viršijimai (kurie sutapatinami su 

SAZ) nuo konkrečios VE. Kadangi modeliavimo būdu nustatyta kad viršnorminės triukšmo 

zonos yra kintančio dydžio, vietomis VE viršnorminės triukšmo zonos, pagal kurią nustatoma 

SAZ, apsijungia į vientisą zoną, todėl atskiri atstumai nėra nurodomi. SAZ dydis, atstumas nuo 

kiekvienos planuojamos VE skirtinga visomis pasaulio kryptimis.  SAZ dydis svyruoja nuo 

~203 m iki ~360 m. 

Žemės sklypų savininkų raštiški sutikimai jau yra gauti, todėl konfliktai dėl nesutikimų 

– negalimi (PAV ataskaitos 10 priede buvo pateiktas PŪV organizatoriaus raštiškas oficialus 

patvirtinimas apie turimus sutikimus).  

24. PAV ataskaitoje nurodyta, kad gretimiems žemės sklypams jau įregistruota 

sanitarinės apsaugos zonos specialioji žemės naudojimo sąlyga, gauti žemės sklypų savininkų 

sutikimai. Prašome pateikti informaciją, kokiu pagrindu gretimuose žemės sklypuose buvo 

įregistruota PŪV sanitarinė apsaugos zona, jeigu jos dydis nustatomas PAV ataskaitoje. 

Atsakymas. Kadangi šios teritorijos išskirtos Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 

patvirtintame Specialiajame plane kaip vėjo energetikai skirtos teritorijos, t.y. ateityje bus 

užstatomos vėjo elektrinėmis, žemės sklypų savininkai sutiko iš anksto įregistruoti šias sąlygas 

ir jos buvo įregistruotos VĮ Registrų centre. PAV ataskaitos prieduose esančiuose žemės sklypų 

VĮ Registrų centro išrašuose nurodyta, kad specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įregistravimo 

pagrindai: Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo sprendimai, Lietuvos 

Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas, Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo 

sąlygų įstatymas. Taip pat pagrindas – šalių susitarimu yra pakankamas SAZ nustatymui ir 

įregistravimui. 

25. PAV ataskaitoje ir PAV programoje buvo numatyta, kad bus įvertintas atliekų 

susidarymas, išnagrinėta ar PŪV gali daryti neigiamą poveikį kitų ūkio subjektų suplanuotoms 

vėjo elektrinėms galimų avarijų aspektu. Ši analizė PAV ataskaitoje nepateikta. 

Atsakymas. PAV ataskaita papildyta šia informacija.  

Veiklos metu nenumatoma naudoti pavojingų, radioaktyvių žaliavų, cheminių 

medžiagų bei preparatų (mišinių). 

Atliekos gali susidaryti tik statybų metu ar remonto metu. VE statybos metu, įrengiant 

aptarnavimo aikšteles, montuojant pamatus gali susidaryti nedideli kiekiai statybinių atliekų. 

Numatomų statybinių atliekų kiekiai, kodai, tvarkymas bus pateikti parengtame techniniame 

projekte. Vykdant šiuos darbus atliekų apskaita vykdoma ir atliekos bus privalomai tvarkomos 

pagal Atliekų tvarkymo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. 

liepos 14 d. įsakymu Nr. 217 „Dėl Atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ (galiojanti 

suvestinė redakcija nuo 2018-12-06). Atliekos bus perduodamos ir išvežamos pagal sutartis 

tokias atliekas tvarkančioms ir transportuojančioms įmonėms, registruotoms atliekas 

tvarkančių įmonių registre. Visos darbų metu susidarančios statybinės atliekos rūšiuojamos ir 
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saugomos konteineriuose, iki jų išvežimo ir perdavimo atliekų tvarkytojams. Po numatytų 

darbų statybvietė sutvarkoma. 

Eksploatacijos metu gali susidaryti remonto atliekos, kurios taip pat bus tvarkomos 

pagal teisės aktų reikalavimus ir priduodamos atliekų tvarkytojams. Tokių atliekų kiekis gali 

būti minimalus, kadangi naujos elektrinės gali veikti ilgai neremontuojamos. Elektrinių 

eksploatavimo laikas – ne mažiau kaip 25 metai, po to vėjo elektrinės gali būti rekonstruojamos. 

Uždarymas nenumatomas, kadangi Lietuva yra įsipareigojusi pagal ES direktyvą daugiau kaip 

penktadalį elektros gauti iš atsinaujinančių šaltinių. 

PAV ataskaita papildoma informacija, kad PŪV negali daryti neigiamo poveikio kitų 

ūkio subjektų suplanuotoms vėjo elektrinėms galimų avarijų aspektu, kadangi atstumai tarp 

esamų, patvirtintų ir suplanuotų elektrinių yra ženkliai didesni, nei planuojamas vėjo elektrinių 

aukštis, t.y. griūties ar gaisro atveju, jos nepažeistų viena kitos. Dideli atstumai tarp vėjo 

elektrinių yra parinkti ne tik dėl ekstremalių situacijų, tačiau ir efektyvesnio vėjo srauto, kad 

vyktų kuo efektyvesnė energijos gamyba. 

26. PAV programoje nurodyta, kad poveikiai bus įvertinami kiekybiškai, mišriu 

būdu, o kurių kiekybiškai įvertinti neįmanoma – kokybiškai. Minėta analizė nepateikta. 

Atsakymas. Patvirtiname, kad minėta analizė PAV ataskaitoje yra pateikta. Visi 

poveikiai įvertinti kiekybiškai, mišriu būdu ir kokybiškai. Iškilus klausimui patiksliname, kad 

kiekybiškai įvertintas triukšmas, infragarsas, šešėliai, pateikiant atitikimą ribiniams ar 

rekomenduojamiems dydžiams (modeliavimai programomis, matavimai). Kokybiškai ir mišriu, 

ekspertiniu būdu, natūriniais tyrimais (biologinė įvairovė, kraštovaizdis, paviršiniai vandens 

telkiniai, požeminis vanduo, dirvožemis saugomos teritorijos, ekstremalios situacijos ir kiti 

ataskaitos skyriai). Atlikti visų PAV programoje numatytų dalių vertinimai, aprašyti metodai, 

naudotos licencijuotos programos, kad poveikius įvertinti kiekybiškai, mišriu būdu ir 

kokybiškai. Detaliau visi vertinimo būdai, higienos normos ir pan. yra detalizuoti pačiuose PAV 

ataskaitos skyriuose. 

PAV dokumentų rengėjas šiuos metodus vertinant poveikį aplinkai aprašė PAV 

ataskaitos 3 punkte, kur aprašyta kokiomis programomis, kokiais metodais, tyrimais ir pan. 

įvertintas galimas poveikis. Taip pat nurodyta, kad šie išvardinti kiekybiniai ir kokybiniai 

vertinimo metodai pasirinkti siekiant atlikti kokybišką planuojamos ūkinės veiklos poveikio 

aplinkai ir visuomenės sveikatai vertinimą, atsižvelgiant į reikalavimus, pateiktus Planuojamos 

ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo tvarkos apraše, patvirtintame LR aplinkos ministro 

2017 m. spalio 16 d. įsakymu Nr. D1-845 (Galiojanti suvestinė redakcija nuo 2020-05-01) ir 

Planuojamos ūkinės veiklos poveikio visuomenės sveikatai vertinimo metodiniuose 

nurodymuose, patvirtintuose Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m. liepos 

1 d. įsakymu Nr. V-491 „Dėl planuojamos ūkinės veiklos poveikio visuomenės sveikatai 

vertinimo metodinių nurodymų patvirtinimo“ (Suvestinė redakcija nuo 2020-01-01). 

27. PAV ataskaitoje nurodyti skirtingi atstumai nuo UAB „REN energija“ 

planuojamų statyti vėjo elektrinių iki Panemunių regioninio parko, t. y. 8 psl. - 2 km., o 46 psl. 

- 2,9 km. Prašome patikslinti informaciją nurodant vienodą, teisingą atstumą, t. y. 2,9 km. 

Atsakymas. PAV ataskaita patikslinta, klaidos ištaisytos, atstumas yra 2,9 km. 
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28. PAV ataskaitos tekstinėje dalyje nurodyta, kad minėtoje teritorijoje pastatyta 18 

vėjo elektrinių, tačiau 3 pav. pažymėtos tik 17 esamų vėjo elektrinių. Prašome patikslinti 

duomenis. 

Atsakymas. PAV ataskaitos 3 paveiksliukas patikslintas, iškarpos legenda buvo 

uždengusi elektrinę. 

29. Vadovaujantis Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos 

ministerijos internetiniame tinklapyje https://nvsc.lrv.lt/ pateikiama informacija apie priimtus 

sprendimus dėl PŪV galimybių, PŪV teritorijoje planuojama statyti 1 vėjo elektrinė (Jurbarko 

r. sav., Jurbarkų sen., Antkalniškių k.), kuri PAV ataskaitoje nebuvo įvertinta. Prašome 

patikslinti informaciją. 

Atsakymas. PAV ataskaitos bendrasis aprašymas patikslintas, kad atsižvelgiant į 

Aplinkos apsaugos agentūros pateiktą pastabą patvirtintų elektrinių yra 1 vnt. daugiau, 

perskaičiuoti visi kiekiai.  

Remiantis sukaupta patirtimi bei turima praktika, ši planuojama statyti vėjo elektrinė 

įtakos tiek triukšmui, tiek šešėliams neturės, todėl PAV ataskaitoje ji nėra analizuojama 

papildomai. Planuojamos ūkinės veiklos organizatorius R. Matula planuoja pastatyti vieną vėjo 

jėgainę, kurios galia iki 2 MW, rotoriaus skersmuo iki 82 m, vėjo jėgainės konstrukcijų 

aukščiausias taškas – 130 m, maksimalus skleidžiamas triukšmo lygis 103 dB(A). Atstumas 

nuo šios VE iki artimiausių PAV ataskaitoje nagrinėjamų gyventojų, kuriems daro didžiausią 

įtaką planuojamos VE, sudaro ~2,7 km. Šios R. Matulos SAZ ribos dydis sudaro 185 metrai, o 

tai reiškia viršijimai taip pat neprognozuojami už 185 metrų, todėl daroma išvada, jog šios VE 

poveikis neaktualus. 

Tuo tarpu, šešėliavimas/mirgėjimo įtaka priklauso nuo VE techninių parametrų bei 

gyventojų padėčių VE statybos vietų atžvilgiais. Šiuo konkrečiu atveju, R. Matula statybos 

vieta planuojamų VE atžvilgiu yra pietų pusėje, arba planuojamos VE yra šiaurės pusėje, o tai 

reiškia, kad suminis poveikis nepasireikš, kadangi VE neformuoja šešėliavimo į pietų pusę, o 

to priežastis - saulė kyla iš rytų ir leidžiasi vakaruose (ne šiaurėje). Dėl pakankamai didelio 

atstumo nuo analizuojamų VE bei tai kad R. Matula VE numatoma pietų pusėje, ši VE įtakos 

neturės ir nėra analizuojama papildomai. 

Viso PAV ataskaitoje buvo vertinta 53 vnt. vėjo elektrinių (esamų, patvirtintų, 

planuojamų). Aplinkos apsaugos agentūrai parašius pastabą, patikslinama kad iš viso elektrinių 

kiekis sudarys viena daugiau, t.y. 54 vnt. Kadangi vėjo elektrinė nutolusi atokiau nuo PŪV, 

nėra galinga ar itin aukšta, ji nekeičia ataskaitos išvadų, todėl dėl didelės projekto apimties PAV 

ataskaitos paveikslai neperdaromi. 

30. PAV ataskaitoje 16 ir 17 psl. ir 3 priede pateiktuose nuosavybės dokumentuose 

nurodyta skirtinga informaciją apie sklypą, kuriame planuojama statyti vėjo elektrinė Nr. 2. 

Atsakymas. Klaida ištaisyta, informacija patikslinta. 

31. PAV ataskaitos 16 psl. pateikti vienodi vėjo elektrinių numeriai. Prašome 

aptikslinti duomenis. 

Atsakymas. Klaida ištaisyta, informacija patikslinta. 
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32. PAV ataskaitos 6 pav. yra raudonai žymėti žemės sklypai, tačiau nei viename iš 

jų nėra pažymėta, kad tai būtų vėjo elektrinių statybų vieta. Prašome paaiškinti, kokiu tikslu 

pažymėti šie žemės sklypai. 

Atsakymas. Paveikslai pataisyti. Raudonai pažymėti sklypai nėra išskirtiniai, tiesiog 

toks buvo grafinis atvaizdavimas, jis sutvarkytas, suredaguotos spalvos. 

33. PAV ataskaitoje   nebuvo   įvertintas   poveikis   sodybai,   adresu   Jurbarko   r.   

sav., Skirsnemunės sen., Skirsnemuniškių III k., Kalno g. 39. Prašome patikslinkite duomenis. 

Atsakymas.  Nurodytas adresas neegzistuoja, tačiau bet kokiu atveju visi Jurbarko r.   

sav., Skirsnemunės sen., Skirsnemuniškių III k., Kalno g. gyventojai nutolę didesniu atstumu 

nei PAV ataskaitoje nagrinėti gyventojai. PAV ataskaitoje nagrinėti arčiausi, jautriausi  

gyventojai PŪV atžvilgiu. Likusiems gyventojams poveikis bus mažesnis, todėl PAV 

ataskaitoje ši informacija nėra aktuali. 

34. Vadovaujantis Tvarkos aprašo 13.4 punktu, PAV ataskaitoje turi būti pateikiama 

informacija apie poveikio aplinkai vertinimo dokumentų rengėjo aukštąjį išsilavinimą ar 

kvalifikaciją srities, kuri atitinka rengiamų poveikio aplinkai vertinimo dokumentų ar jų dalių 

specifiką, šį išsilavinimą ar kvalifikaciją patvirtinančių dokumentų kopijos. Šie duomenys PAV 

ataskaitoje nepateikti. 

Atsakymas. Rengėjų kvalifikaciniai dokumentai yra pateikti PAV ataskaitos „1 Priede. 

PAV programa” (pirmojo priedo sunumeruoti 59-66 puslapiai). Papildomai nebuvo formuotas 

dar vienas priedas su ta pačia besidubliuojančia informacija. 

35. Vadovaujantis Tvarko aprašo 21 punktu, prašome pateikti detalią informaciją apie 

numatomas poveikio mažinimo priemones, nurodyti, kuriam PŪV etape planuojama jas 

įgyvendinti. 

Atsakymas. Detali informacija apie numatomas poveikio mažinimo priemones 

pateikta ataskaitos 4 skyriuje “Priemonių suvestinė“. Skyrius papildytas nurodant kuriame PŪV 

etape planuojama jas įgyvendinti. 

36. Vadovaujantis Tvarkos aprašo 77.3 punkto nuostatomis, PAV ataskaitos aktyvi 

internetinė nuoroda turi būti veikianti iki Agentūra priims sprendimą dėl PŪV poveikio 

aplinkai, jei ataskaita pataisoma ar papildoma, turi būti paskelbta atnaujinta ataskaitos versija. 

Jūsų internetiniame tinklapyje, nuorodoje, patalpinta neatnaujinta PAV ataskaitos versija. 

Atsakymas. Atnaujinta PAV ataskaitos versija patalpinta internetiniame puslapyje. 

Pridedama: PAV ataskaita pdf ir word formatais.  

  

Direktorė             Ona Samuchovienė 

 

 

El. p. info@ekostruktura.lt, o.samuchoviene@ekostruktura.lt, tel. +370 607 23980, mob. 

+370 676 08277 
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