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

2021-05- Nr. (30.2)-A4E-

Į 2021-04-15 Nr. 21-222 21-231

DĖL PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO 

Aplinkos apsaugos agentūra (toliau – Agentūra), išnagrinėjusi pakartotinai pateiktą 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. Nepilnai atsakyta į Agentūros 2021-04-08 raštu Nr. (30.2)-A4E-4271 (toliau – Raštas) 
pateiktas 1 pastabą, taip pat PAV ataskaitoje numatytos poveikį mažinančios priemonės (spalvų 
alternatyvos) veiksmingumas nebuvo įvertintas visose vizualizacijose (pvz. 2 taškas – Raudonės 
pilies bokšto apžvalgos aikštelė) iš Panemunių regioninio parke esančių regyklų. Poveikio 
kraštovaizdžiui vertinimo išvadose ne nuo visų Panemunių regioniniame parke esančių regyklų 
pateiktos, aprašytos išvados su taikoma poveikio kraštovaizdžiui mažinimo priemone (spalvinės 
alternatyvos). PAV ataskaitos 131 psl. nurodyta, kad „atsižvelgiant į spalvinę vizualinio poveikio 
mažinimo priemonę, į esamų želdinių efektyvų maskavimą ir matomumą procentais <...>“. PAV 
ataskaitoje nepateikti minėti matomumo vertinimo rezultatai procentais.

Agentūra raštu kreipėsi į Panemunių regioninio parko direkciją, kad išnagrinėtų papildytą 
PAV ataskaitą ir pateiktų savo atsakymą dėl PAV ataskaitos. Panemunių regioninio parko 
direkcija 2021-04-26 raštu Nr. V3-117 (toliau – Raštas I)  pateikė atsakymą, kad nepritaria PAV 
ataskaitai, motyvai išdėstyti Rašte I. Prašome PAV ataskaitą papildyti aukščiau nurodytais 
duomenimis ir Panemunių regioninio parko direkcijos Rašte I nurodyta informacija.

2. Nepilnai atsakyta į Agentūros Raštu pateiktą 2 pastabą, kadangi PAV ataskaitoje pateikto 
vizualinio matomumo modeliavimo išvadose nurodyta, kad planuojamos vėjo elektrinės bus 
matomos iš tam tikrų taškų, tačiau numatomos poveikio mažinimo priemonės (spalvų 
alternatyvos) aukščiau minėtame vertinime nebuvo įvertintos. Nurodoma, kad suminis 
matomumo modeliavimas neatliekamas, tačiau 37-38 pav. pažymėtos ne tik PŪV vėjo elektrinės, 
bet ir kitų ūkio subjektų esamos ir planuojamos vėjo elektrinės, todėl daroma prielaida, kad 
suminis vizualinio matomumo vertinimas buvo atliktas, tačiau išvados nepateiktos.

Pažymime, kad Tvarkos aprašo1 1 priedo 101 nurodyta, kad PŪV sąlygojamo kraštovaizdžio 
tipų, mozaikiškumo kitimo vizualinį poveikį kraštovaizdžiui rekomenduojama pateikti pagal 

1 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).
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Vizualinės taršos gamtiniams kraštovaizdžio kompleksams ir objektams nustatymo metodiką. 
PAV ataskaitoje pateikiama informacija turi būti aiški, informatyvi, išanalizuota, pateiktos 
detalios išvados ir parinktos pagrįstos neigiamą poveikį mažinančios priemonės. 

3. Nepilnai atsakyta į Agentūros Raštu pateiktą 3 pastabą, t. y. 17 ir 18 pav. nurodoma, kad 
įvažiavimas (kelio servitutas) nuo pagrindinio kelio į žemės sklypą unikalus Nr. 4400-5518-5282, 
prie vėjo elektrinių Nr. 3 ir 5 įrengiamas ant paviršinio vandens telkinio ir jo pakrantės apsaugos 
juostoje. Prašome minėtą įvažiavimą įrenti ne ant paviršinio vandens telkinio ir už jo pakrantės 
apsaugos juostos ribų bei pateikti žemės sklypo unikalus Nr. 4400-5518-5282 nuosavybės 
dokumentus ir patvirtintą žemės sklypo planą, kuriuose būtų nurodytas ir pažymėtas, įregistruotas 
kelio servitutas. 

4. Nepilnai atsakyta į Agentūros Raštu pateiktas 7 ir 8 pastabas, t. y. PAV ataskaitoje 8 
lentelėje vėjo elektrinės modelio Vestas V80 nurodytas ne maksimalus rotoriaus dydis, taip pat 
suminiuose šešėliavimo sklaidos skaičiavimuose minėto vėjo elektrinės modelio naudotas ne 
maksimalus vėjo elektrinės rotoriaus diametras, bei vėjo elektrinės modelio Nordex N117 
naudotas ne maksimalus rotoriaus diametras. PAV ataskaitoje pateiktuose suminiuose 
šešėliavimo skaičiavimuose nurodyta, kad esamų vėjo elektrinių yra 18 vnt., tačiau patikslintoje 
PAV ataskaitoje (versija 5) 7 lentelėje nurodyta 17 vnt. esamų vėjo elektrinių. Prašome patikslinti 
duomenis.

Pagal pateiktas pastabas pataisytą ir papildytą PAV ataskaitą prašome pateikti Agentūrai 
pakartotinam nagrinėjimui. 

Šį atsakymą Jūs turite teisę apskųsti teisės aktuose nustatyta tvarka2.
PRIDEDAMA. Panemunių regioninio parko direkcijos 2021-04-26 rašto Nr. V3-117 „Dėl 

planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo ataskaitos“ kopija, 2 lapai.

Taršos prevencijos departamento
Atliekų prevencijos skyriaus vedėja atliekanti
Taršos prevencijos departamento direktoriaus funkcijas                                Danguolė Kazlauskienė

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

2Agentūrai (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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UAB „Vėjo jėgainių projektai“, 

UAB „Ekostruktūra“, 

el. p. info@ekostruktura.lt   

 

 Raudondvario pl. 288C, 

Kaunas, 47164 

Tel.:  +370 211455, el. p. 

ramunas@jegaines.lt 

 

 

UAB „VĖJO JĖGAINIŲ PROJEKTAI“ PATVIRTINIMAS 

DĖL VĖJO ELEKTRINĖS MODELIO 

 

2021-05-17  Nr.1 

Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos  

Tauragės departamentas Sprendime 2020-10-02 Nr. (7-11 14.3.4 e)2-75485) dėl veiklos 

galimybių ir sanitarinės apsaugos zonos nurodyta, kad UAB „Vėjo jėgainių projektai“ planuoja 

pastatyti dvi 2 MW galingumo vėjo elektrines Jurbarko rajono savivaldybėje, Skirsnemunės 

seniūnijoje, Skirsnemuniškių I kaime (žemės sklype, kurio unikalus Nr. 4400-0061-4224) ir 

Antkalniškių kaime (žemės sklypo unikalus Nr. 4400-2068-6568). Planuojama, kad tai bus 

Vestas V80 arba V90 VE. 

UAB „Vėjo jėgainių projektai“ šiuo raštu patvirtina, kad nebeplanuoja statyti modelio 

Vestas V90 VE.  

 

 

 

UAB „Vėjo jėgainių projektai“ direktorius Ramūnas Dumčaitis  
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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
2021-05-19 10:59:56

1. Nekilnojamojo turto registre įregistruotas turtas:
Registro Nr.: 44/2573423

Registro tipas: Žemės sklypas
Sudarymo data: 2020-10-20

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

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

Unikalus daikto numeris: 4400-5518-5282
Žemės sklypo kadastro numeris ir kadastro vietovės

pavadinimas: 9470/0001:163 Skirsnemunės k.v.
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Žemės ūkio

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

Daikto istorinė kilmė: Gautas padalijus daiktą, unikalus daikto numeris 9470-0001-0075
Žemės sklypo plotas: 6.0036 ha

Žemės ūkio naudmenų plotas viso: 5.4225 ha
iš jo: ariamos žemės plotas: 5.4225 ha

Vandens telkinių plotas: 0.5811 ha
Nusausintos žemės plotas: 5.7488 ha

Žemės ūkio naudmenų našumo balas: 57.6
Matavimų tipas: Žemės sklypas suformuotas atliekant kadastrinius matavimus

Indeksuota žemės sklypo vertė: 3754 Eur
Žemės sklypo vertė: 2346 Eur

Vidutinė rinkos vertė: 23200 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, gim. 1954-11-20
Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-5518-5282, 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. 4400-5518-5282, 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.
Melioruotos žemės ir melioracijos statinių apsaugos zonos (VI skyrius, antrasis
skirsnis)

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-5518-5282, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2020-10-09 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo sprendimas

Nr. 32SK-745-(14.32.110.)
Plotas: 57488.00 kv. m

Įrašas galioja: Nuo 2020-10-20
9.2. Paviršinių vandens telkinių apsaugos zonos (VI skyrius, septintasis skirsnis)

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-5518-5282, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2020-10-09 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo sprendimas

Nr. 32SK-745-(14.32.110.)
Plotas: 49621.00 kv. m

Įrašas galioja: Nuo 2020-10-20

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

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-5518-5282, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2020-10-09 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo sprendimas

Nr. 32SK-745-(14.32.110.)
Plotas: 2461.00 kv. m

Įrašas galioja: Nuo 2020-10-20
9.4. Paviršiniai vandens telkiniai (VI skyrius, šeštasis skirsnis)

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-5518-5282, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2020-10-09 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo sprendimas

Nr. 32SK-745-(14.32.110.)
Plotas: 5811.00 kv. m
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Įrašas galioja: Nuo 2020-10-20
9.5. Gamybinių objektų sanitarinės apsaugos zonos (IV skyrius, pirmasis skirsnis)

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-5518-5282, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2020-10-09 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo sprendimas

Nr. 32SK-745-(14.32.110.)
Plotas: 60036.00 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. 4400-5518-5282, 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. 4400-5518-5282, 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

Dokumentą atspausdino ONA SAMUCHOVIENĖ
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Aplinkos apsaugos agentūrai 

El. p. aaa@aaa.am.lt 

 

2021-05-19 Nr. 21-236 

Į 2021-05-06 Nr. (30.2)-A4E-5620 

 

DĖL PAPILDYTOS UAB “ENERGETA” PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS POVEIKIO 

APLINKAI VERTINIMO ATASKAITOS 

 

Teikiame pagal pastabas 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.  

Prašome priimti Sprendimą pagal Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio 

aplinkai vertinimo įstatymo 11 straipsnio 3 dalyje nustatytus terminus. 

Su atsakymu ir lydraščiu teikiamas advokatų kontoros profesinės bendrijos „Kaušinys ir 

Meškys“ užsakovui ir PAV dokumentų rengėjui teiktas raštas 2021-05-19 dėl UAB „Energeta“ 

planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo ataskaitos ir jos (ne)derinimo teisinio 

įvertinimo (5 lapai). 

Žemiau pateikiamos Aplinkos apsaugos agentūros ir Panemunių regioninio parko pateiktos 

pastabos ir PAV dokumentų rengėjo motyvuoti atsakymai į juos: 

1 Pastaba. Nepilnai atsakyta į Agentūros 2021-04-08 raštu Nr. (30.2)-A4E-4271 (toliau – 

Raštas) pateiktas 1 pastabą, taip pat PAV ataskaitoje numatytos poveikį mažinančios priemonės (spalvų 

alternatyvos) veiksmingumas nebuvo įvertintas visose vizualizacijose (pvz. 2 taškas – Raudonės pilies 

bokšto apžvalgos aikštelė) iš Panemunių regioninio parke esančių regyklų. Poveikio kraštovaizdžiui 

vertinimo išvadose ne nuo visų Panemunių regioniniame parke esančių regyklų pateiktos, aprašytos 

išvados su taikoma poveikio kraštovaizdžiui mažinimo priemone (spalvinės alternatyvos). PAV 

ataskaitos 131 psl. nurodyta, kad „atsižvelgiant į spalvinę vizualinio poveikio mažinimo priemonę, į 

esamų želdinių efektyvų maskavimą ir matomumą procentais <...>“. PAV ataskaitoje nepateikti minėti 

matomumo vertinimo rezultatai procentais. Agentūra raštu kreipėsi į Panemunių regioninio parko 

direkciją, kad išnagrinėtų papildytą PAV ataskaitą ir pateiktų savo atsakymą dėl PAV ataskaitos. 

Panemunių regioninio parko direkcija 2021-04-26 raštu Nr. V3-117 (toliau – Raštas I) pateikė atsakymą, 

kad nepritaria PAV ataskaitai, motyvai išdėstyti Rašte I. Prašome PAV ataskaitą papildyti aukščiau 

nurodytais duomenimis ir Panemunių regioninio parko direkcijos Rašte I nurodyta informacija. 

Atsakymas. Ataskaitoje buvo nurodyta, kad pritaikant poveikio mažinimo kraštovaizdžiui 

priemonę (spalvą) buvo atliktos tik reikšmingiausių vietų vizualizacijos. Į pastabą atsižvelgta, poveikio 

mažinimo priemonė įvertinta visose vizualizacijose iš Panemunių regioninio parke esančių regyklų 

(įskaitant ir 2 tašką – Raudonės pilies bokšto apžvalgos aikštelę). 

Į pastabą atsižvelgta, poveikio kraštovaizdžiui vertinimo išvadose nuo visų Panemunių 

regioniniame parke esančių regyklų pateiktos, aprašytos išvados su taikoma poveikio kraštovaizdžiui 

mažinimo priemone (spalvinės alternatyvos).  

Įsivėlusi techninė klaida. Žodžių kombinacija „matomumo procentais“ panaikinta.  

Atsakant į Panemunių regioninio parko dar vieną nepritarimą PAV ataskaitai, dar kartą 

akcentuojame, kad planuojama zona išskirta vėjo elektrinėms specialiuoju planu ir į tai, kad tokio pat 

aukščio (240 m) elektrinės (14 vnt.) jau yra patvirtintos ir bus statomos dar arčiau – t.y. dvigubai 

artimesniu atstumu iki Panemunių regioninio parko nei planuojamos vienuolika elektrinių, kurių įtaka 

planuojamų VE atžvilgiu Panemunių regioninio parko kraštovaizdžiui yra reikšmingesnė, kas 

akivaizdžiai matyti pateiktose vizualizacijose. Nepritarimas tokio pat aukščio, bet dar toliau nuo parko 
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planuojamoms elektrinėms, darančioms mažesnį vizualinį poveikį mums PAV rengėjams yra 

nesuprantamas ir reikalavimas yra neracionalus.  

Taip pat pritaikoma poveikio Panemunių regioninio parko kraštovaizdžiui mažinimo 

priemonė. Vizualinio poveikio sumažinimui yra numatyta elektrines dažyti pilka spalva (RAL7035), 

kuri neutralizuos vėjo elektrinių matomumą ir VE suminis poveikis nebus reikšminis, spalvinis 

sprendimas maskuos elektrines, jos susilies su dangaus fonu. Ši numatyta priemonė, efektyviai 

sumažins/slopins vėjo elektrinių dominavimą ir matomumą Panemunių regioninio parko kraštovaizdyje. 

Panemunių regioninis parkas siūlo nagrinėti alternatyvas dėl vietoje aukštų 11 VE vėjo, didinti 

elektrinių skaičių, išlaikant bendrą galingumą. Ši alternatyva nenagrinėjama, dėl dviejų priežasčių: 

1. prie 240 m aukščio reikšmingas neigiamas poveikis nenustatytas. 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. 

2. siekiant išlaikyti megavatų skaičių statant daugiau vėjo elektrinių, jų efektyvumas bus 

ženkliai mažesnis, nes energijai sugeneruoti reikalingas didesnis vėjo greitis, ko pasėkoje 

parko atsiperkamumas būtų mažesnis ir ekonomiškai neracionalus. Pasaulinė praktika 

rodo, kad statomos vis aukštesnės, efektyvesnės ir inovatyvesnės elektrinės taupant žemę 

(užstatymo plotus, reikalingus elektrinių statybai, privažiavimo keliams) ir taip paliekant 

žemės plotus ūkininkams verstis žemdirbyste, užauginti pakankamą kiekį produkcijos. 

Atsakymai į Panemunių regioninio parko pastabas dėl kitų alternatyvų (dažymo 3 D efektu) ir 

kt. buvo atsakyta ankstesniame atsakymų rašte, todėl PAV dokumentų rengėjai nebekartoja tų pačių 

atsakymų. 

Panemunių regioninis parkas savo rašte 2021-04-26 Nr. V3-117 taip pat nurodo, kad 

„Direkcijos nuomone <...>“, tai reiškia, kad jie pateikia savo nuomonę bet ne faktus. Taip pat Panemunių 

regioninis parkas nurodo, kad „<...>“.Aplinkos apsaugos agentūra yra atsakingoji institucija priimanti 

sprendimą dėl planuojamos ūkinės veikos poveikio aplinkai. 

Atsižvelgiant į šiuos faktus, į išsamų PAV ataskaitoje atliktą vertinimą, atsakymus į kelis 

kartus teiktas pastabas, prašome Aplinkos apsaugos agentūros priimti Sprendimą dėl veiklos galimybių. 

2. Pastaba. Nepilnai atsakyta į Agentūros Raštu pateiktą 2 pastabą, kadangi PAV ataskaitoje 

pateikto vizualinio matomumo modeliavimo išvadose nurodyta, kad planuojamos vėjo elektrinės bus 

matomos iš tam tikrų taškų, tačiau numatomos poveikio mažinimo priemonės (spalvų alternatyvos) 

aukščiau minėtame vertinime nebuvo įvertintos. Nurodoma, kad suminis matomumo modeliavimas 

neatliekamas, tačiau 37-38 pav. pažymėtos ne tik PŪV vėjo elektrinės, bet ir kitų ūkio subjektų esamos 

ir planuojamos vėjo elektrinės, todėl daroma prielaida, kad suminis vizualinio matomumo vertinimas 

buvo atliktas, tačiau išvados nepateiktos. Pažymime, kad Tvarkos aprašo  1 priedo 101 nurodyta, kad 

PŪV sąlygojamo kraštovaizdžio tipų, mozaikiškumo kitimo vizualinį poveikį kraštovaizdžiui 

rekomenduojama pateikti pagal Vizualinės taršos gamtiniams kraštovaizdžio kompleksams ir objektams 

nustatymo metodiką. PAV ataskaitoje pateikiama informacija turi būti aiški, informatyvi, išanalizuota, 

pateiktos detalios išvados ir parinktos pagrįstos neigiamą poveikį mažinančios priemonės. 

Atsakymas. Patiksliname, kad: 

• Suminis vertinimas PAV ataskaitoje yra atliktas. Suminis matomumo modeliavimas 

atliktas vizualizacijų metodu. PAV ataskaitoje detaliai išnagrinėtas ir įvertintas 

planuojamų vėjo elektrinių bei esamų ir suplanuotų vėjo elektrinių suminis vizualinis 

poveikis – tuo tikslu parengtos vėjo elektrinių vizualizacijos, kur pateikta: esama 

situacija, patvirtina situacija ir prognozuojama suminė situacija ir prognozuojama 

suminė situacija su poveikio kraštovaizdžiui mažinimo priemone (spalva), tai yra 

numatyta ir įvertinta priemonė šiam poveikiui sumažinti. 

• GIS metodu matomumo modeliavimas atliktas tik nuo planuojamų 11 VE, kad išskirti 

būtent planuojamų VE matomumo zonas ir įvertinti poveikį. Suminis visų elektrinių 
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matomumo modeliavimas GIS metodu neatliekamas. Pirmajame atsakymų į pastabas 

rašte (2021-03-17 Nr. 21-222) buvo nurodyta, 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. Patikslinama, kad 

kalbama tik apie GIS modeliavimą, kuris buvo pagrindinis žingsnis poveikio 

vertinimui ir pagrindas atliekant vizualizacijas. 37 ir 38 pav. pataisyti, nuimant fonines 

esamas ir patvirtintas elektrines, kadangi šie paveikslai skirti tik 11 VE. 

Atsižvelgiant į pakartotiną pastabą, PAV ataskaita papildyta PŪV sąlygojamo kraštovaizdžio 

tipų, mozaikiškumo kitimo vizualinio poveikio kraštovaizdžiui vertinimu pagal Vizualinės taršos 

gamtiniams kraštovaizdžio kompleksams ir objektams nustatymo metodiką (parengtos lentelės, 

nustatytos kontrasto suformuluotos išvados). Atlikus kraštovaizdžio analizę (pagal Vizualinės taršos 

metodikos pagrindus) nustatyti vizualinio kontrasto lygiai, kurie pagrindžia pirminėje ataskaitoje 

suformuluotas išvadas, kad elektrinės bus matomos artimoje kelių kilometrų aplinkoje, kur vizualinio 

kontrasto lygis bus didelis, o atokiau esančiose vertingesnėse teritorijose vizualinė tarša dėl vėjo 

elektrinių bus silpna arba nereikšminga.  

Nepaisant atlikto įvertinimo, PAV dokumentų rengėjai laikosi nuomonės, kad ši 

rekomenduojama metodika skirta kitu tikslu: „aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės pareigūnai, 

valstybiniai saugomų teritorijų pareigūnai galės tinkamai vykdyti aplinkos apsaugos valstybinę kontrolę 

(apskaičiuoti aplinkai padarytos žalos dydį, sumenkinus gamtinių kraštovaizdžio kompleksų ir objektų 

estetinę vertę ir sumažinus kraštovaizdžio vizualinę kokybę pažeidžiant teisės aktais reglamentuojamus 

reikalavimus; pateikti ieškinius teismams dėl asmenų neteisėta veika padarytos žalos atlyginimo, kad 

žalą padarę asmenys ateityje neturėtų galimybės išvengti civilinės atsakomybės ir atlygintų žalą aplinkai 

arba atkurtų iki pažeidimo buvusią būklę)<...>“ (ištrauka iš metodikos 3 puslapyje esančio įvado). 

3. Pastaba. Nepilnai atsakyta į Agentūros Raštu pateiktą 3 pastabą, t. y. 17 ir 18 pav. 

nurodoma, kad įvažiavimas (kelio servitutas) nuo pagrindinio kelio į žemės sklypą unikalus Nr. 4400-

5518-5282, prie vėjo elektrinių Nr. 3 ir 5 įrengiamas ant paviršinio vandens telkinio ir jo pakrantės 

apsaugos juostoje. Prašome minėtą įvažiavimą įrenti ne ant paviršinio vandens telkinio ir už jo pakrantės 

apsaugos juostos ribų bei pateikti žemės sklypo unikalus Nr. 4400-5518-5282 nuosavybės dokumentus 

ir patvirtintą žemės sklypo planą, kuriuose būtų nurodytas ir pažymėtas, įregistruotas kelio servitutas. 

Atsakymas. Pateikiami patikslinti paveikslai (17 ir 18 pav.), kuriuose minėtas įvažiavimas 

įrengiamas ne ant paviršinio vandens telkinio ir už jo pakrantės apsaugos juostos ribų. Žemės sklypo 

unikalus Nr. 4400-5518-5282 nuosavybės dokumentas pridedamas. Nuosavybės dokumente nurodyta, 

kad sudaryta nuomos sutartis su UAB „Energeta“. 

4 Pastaba. Nepilnai atsakyta į Agentūros Raštu pateiktas 7 ir 8 pastabas, t. y. PAV ataskaitoje 

8 lentelėje vėjo elektrinės modelio Vestas V80 nurodytas ne maksimalus rotoriaus dydis, taip pat 

suminiuose šešėliavimo sklaidos skaičiavimuose minėto vėjo elektrinės modelio naudotas ne 

maksimalus vėjo elektrinės rotoriaus diametras, bei vėjo elektrinės modelio Nordex N117 naudotas ne 

maksimalus rotoriaus diametras. PAV ataskaitoje pateiktuose suminiuose šešėliavimo skaičiavimuose 

nurodyta, kad esamų vėjo elektrinių yra 18 vnt., tačiau patikslintoje PAV ataskaitoje (versija 5) 7 

lentelėje nurodyta 17 vnt. esamų vėjo elektrinių. Prašome patikslinti duomenis. 

Atsakymas. Modeliavimui naudoti Vestas V80 techniniai parametrai, kadangi PAV rengimo 

metu jau buvo žinoma, jog VE statytojas pasirinks būtent šias VE. Pridedamas savininko raštas, kuriuo 

patvirtina, kad nebus statomas modelis Vestas V90. 

NordexN117, 3MW galios VE gaminamos su rotoriais, kurių dydžiai siekia 116,8 m.  Žemiau 

esančioje iškarpoje iš programinės įrangos Windpro tai patvirtina. Visos Nordex N117 gaminamos su 
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116,8 m skersmens dydžio rotoriais. Nordex N117, kurios vardinė galia siekia 2,4 MW rotoriai buvo 

gaminami su 117 m dydžiais, tačiau šiuo metu jie nėra gaminami („NO VALID“). 

 

Įsivėlusi gramatinė klaida dėl skaičiaus, todėl ataskaita patikslinta, suvienodinta: šiuo metu 

stovi 18 vnt. VE. 

 

Pridedama: 

• Advokatų profesinės bendrijos raštas 

• PAV ataskaita pdf ir word formatais. 
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