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2021-06- Nr. (30.2)-A4E-

Į 2021-05-19 Nr. 21-222 21-236

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, kadangi nepilnai atsakyta į Agentūros 2021-05-
06 raštu Nr. (30.2)-A4E-5620 (toliau – Raštas) pateiktas 1 ir 2 pastabas. Informuojame, kad pagal 
patikslintoje PAV ataskaitoje pateiktus duomenis negalime priimti sprendimo dėl veiklos 
leistinumo. PAV ataskaitoje peikti duomenys nepagrindžia, kad nebus reikšmingo vizualinio 
poveikio Panemunių regioninio parko kraštovaizdžiui, kadangi nepateiktas poveikio 
kraštovaizdžiui vertinimas pagal Vizualinės taršos gamtiniams kraštovaizdžio kompleksams ir 
objektams nustatymo metodikos (toliau – Metodika) 5.4.2. skyrių „Potencialaus vizualinės taršos 
objekto matomumo įvertinimas“, kai atliekamas objekto vizualinio poveikio dydžio nustatymas 
pagal jo horizontalų ir vertikalų matymo kampą laipsniais (Tvarkos aprašo1 1 priedo 101 
punktas). Pačioje PAV ataskaitoje ir PAV programoje2 numatyta, kad atliekant vėjo jėgainių 
vizualinio poveikio kraštovaizdžiui vertinimą bus vadovaujamasi Metodika. PAV ataskaitos 
dokumentų rengėjo Rašto3 antrame punkte nurodyta, kad „<...> 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) 

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).
2 Agentūros 2020-10-21 raštu Nr. (30.2)-A4E-9411 „Dėl poveikio aplinkai vertinimo programos tvirtinimo“ (toliau – 
PAV programa“ 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.
3 UAB „Ekostruktūra“ 2021-05-19 raštas Nr. 21-236 „Dėl papildytos UAB „Energeta“ planuojamos ūkinės veiklos 
poveikio aplinkai vertinimo ataskaitos“ (toliau – PAV ataskaitos dokumentų rengėjo Raštas).
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<...>“ (ištrauka iš metodikos 3 puslapyje esančio įvado)“. Informuojame, kad Agentūra nesutinka 
su Jūsų pateikta nuomone, kadangi pateiktas teiginys nepagrindžia, kad Metodika negali būti 
naudojama įvertinti vėjo elektrinių galimą poveikį kraštovaizdžiui, taip pat šią Metodiką 
rekomenduoja naudoti Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, ji nurodyta Tvarkos aprašo 1 
priedo 101 punkte. 

Informuojame, kad Panemunių regioninis parkas 2021-06-01 raštu Nr. V3-152 „Dėl 
planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo ataskaitos“ nepritarė PAV ataskaitai ir 
PŪV, raštas pridedamas.

Prašome Jūsų pataisyti ir papildyti PAV ataskaitą pagal aukščiau pateiktą pastabą ir pateikti 
Agentūrai pakartotinam nagrinėjimui, vadovaujantis PAV įstatymo 11 straipsnio 3 dalimi. Turi 
būti pateikta papildyti PAV ataskaitos aktuali redakcija, nes vadovaujantis Tvarkos aprašo 87 
punktu, Agentūra privalės PAV ataskaitą paskelbti visuomenei susipažinti savo interneto 
svetainėje.

Šį atsakymą Jūs turite teisę apskųsti teisės aktuose nustatyta tvarka4.
PRIDEDAMA. Panemunių regioninio parko direkcijos 2021-06-01 rašto Nr. V3-152 „Dėl 

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

Direktoriaus įgaliota Taršos prevencijos 
departamento direktorė

                                                  Justina Černienė

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

4Agentūrai (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 agentūrai 

El. p. aaa@aaa.am.lt 

 

2021-06-16 Nr. 21-245 

Į 2021-06-09 Nr. (30.2)-A4E-7065 

 

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 ir prašome  

priimti Sprendimą. 

PAV ataskaita papildyta pagal pastabą. 

Pastaba. PAV ataskaitoje peikti duomenys nepagrindžia, kad nebus reikšmingo vizualinio 

poveikio Panemunių regioninio parko kraštovaizdžiui, kadangi nepateiktas poveikio kraštovaizdžiui 

vertinimas pagal Vizualinės taršos gamtiniams kraštovaizdžio kompleksams ir objektams nustatymo 

metodikos (toliau – Metodika) 5.4.2. skyrių „Potencialaus vizualinės taršos objekto matomumo 

įvertinimas“, kai atliekamas objekto vizualinio poveikio dydžio nustatymas pagal jo horizontalų ir 

vertikalų matymo kampą laipsniais (Tvarkos aprašo1 1 priedo 101 punktas). Pačioje PAV ataskaitoje 

ir PAV programoje numatyta, kad atliekant vėjo jėgainių vizualinio poveikio kraštovaizdžiui vertinimą 

bus vadovaujamasi Metodika. 

Atsakymas. Į Agentūros pastabą atsižvelgta ir ji išpildyta. Vadovaujantis  nurodytos 

metodikos 5.4.2. skyriumi „Potencialaus vizualinės taršos objekto matomumo įvertinimas“ papildytoje 

PAV ataskaitoje naujai atliktas poveikio Panemunių regioninio parko kraštovaizdžiui vertinimas 

nustatant horizontalius ir vertikalius matymo kampus bei vizualinio poveikio dydžio lygius pagal 

matymo kampą, atlikti skaičiavimai. 

Kiti Metodikos 5.4.2 skyriaus reikalavimai ataskaitoje išpildyti buvo dar pirminėje PAV 

ataskaitoje (nurodyti atstumas iki regyklos, objekto aukštis, plotis, nustatyta objekto vizualinės įtakos 

zona panaudojant geografinių informacinių sistemų (GIS) „intervisibility“ funkciją, kuri parodė 

matomumo zonas, iš kurių svarbiausi stebėjimo taškai buvo suderinti su Panemunių regioninio parko 

direkcija raštiškai). 

Šioje aktualioje ataskaitos versijoje yra apskaičiuotas ir pateiktas kiekvieno stebėjimo taško 

iš Panemunių regioninio parko regyklų matymo kampas, skaičiavimo pagrindimas ir kiekvieno taško 

pagal Metodiką nustatytas vizualinio poveikio lygis pateiktas ataskaitoje. 

Nustatyta, kad iš 1 taško – Panemunės pilies bokšto, esančio už ~6,5 km nuo planuojamų 11 

VE nuo žemės paviršiaus prie apžvalgos bokšto (vertinant tik reljefą be želdinių ir pastatų), vėjo 

elektrinių aukščio maksimalus vertikalaus matymo kampas 0.74°, tai reiškia, kad vizualinio poveikio 

dydžio lygis pagal matymo kampą - Matomas, bet pagal Metodiką nereikšmingas 0.5° – 1°. Vertinant 

nuo  pilies apžvalgos bokšto viršaus objekto vertikalaus matymo kampas matuojant nuo horizonto 

linijos artimiausios kinta nuo 1.41° (nuo tolimiausios elektrinės) iki  2.11° (artimiausios elektrinės), 

todėl vizualinio poveikio dydžio lygis pagal matymo kampą - vizualiai reikšmingas, kadangi pagal 

Metodiką patenka į 1° – 5° ribas. Apžvalgos bokštas ir yra skirtas apžvelgti apylinkes, todėl 

neišvengiamai iš jo matosi labai tolimas atstumas ir dauguma pastatų, jau esamos vėjo elektrinės, 

matomi ir kiti objektai. Kadangi parko vertingiausios teritorijos (Nemunas, jo slėnis, šlaitai, kultūros 

vertybės, piliakalniai) yra kitoje pusėje, vizualiai vertingi objektai yra kita kryptimi nei planuojamas 

elektrinių parkas – elektrinių matomumas vizualiai neblokuos ir nesuprastins šių išvardintų vertybių. 

Elektrinės numatomos nesaugomoje, nevertingoje agrarinėje, specialiuoju planu vėjo elektrinėms 
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išskirtoje teritorijoje, kurioje pagal Nacionalinį kraštovaizdžio tvarkymo planą elektrinių statyba yra 

leidžiama. 

Vertinant pagal Metodikos maksimalų horizontalų matymo kampą  iš 1 taško – Panemunės 

pilies bokšto (nustatyti laipsniai nuo 0.94° iki 1.41°)  vizualinio poveikio dydžio lygiai pagal matymo 

kampą – Matomas, bet pagal Metodiką nereikšmingas 1° – 2.5° ir kinta iki Įžiūrimo 0° – 1°. Šie lygiai 

pagal Metodiką parko teritorijoje yra leistini. 

Iš 2 taško – Raudonės pilies bokšto apžvalgos aikštelės, esančios už ~14,6 km nuo 

planuojamų 11 VE, nustatytas vizualinio poveikio dydžio lygis pagal vertikalaus matymo kampą - 

Matomas, bet pagal Metodiką nereikšmingas 0,5° – 1°, kadangi matymo kampas siekia nuo 0.76° iki 

0.94°. Objekto vizualinio poveikio dydžio lygis pagal horizontalaus matymo kampą –  Įžiūrimas 0° – 

1°, kadangi matymo kampas siekia nuo 0.76° iki 0.94°. Pagal Metodiką parko teritorijoje yra leistinas. 

Iš 3 taško – Gelgaudiškio dvaro rūmų apžvalgos aikštelės, esančios už ~8,2 km nuo 

planuojamų 11 VE, nustatytas vizualinio poveikio dydžio lygis pagal vertikalaus matymo kampą – 

Nesimato. Objekto vizualinio poveikio dydžio lygis pagal horizontalaus matymo kampą –  Nesimato. 

Vizualizacijose pažymėti nereikšmingi fragmentai tarp želdinių šakų ir lapų, todėl esami želdiniai iš 

esmės blokuoja vaizdą į planuojamas vėjo elektrines nuo apžvalgos aikštelės.  

Iš 4 taško – Kartupėnų piliakalnio, esančio už ~7,3 km nuo planuojamų 11 VE, nustatytas 

vizualinio poveikio dydžio lygis pagal vertikalaus matymo kampą pagal Metodiką – kinta nuo 

Matomas, bet nereikšmingas 0,5° – 1°, iki Įžiūrimas <0,5°, kadangi matymo kampas siekia nuo 0.92° 

iki 0.33°. Objekto vizualinio poveikio dydžio lygis pagal horizontalaus matymo kampą –  Matomas, 

bet pagal Metodiką nereikšmingas 1° – 2,5°, kadangi matymo kampas siekia nuo 1.25° iki 0.85°. Pagal 

Metodiką parko teritorijoje yra leistinas. 

Iš 5 taško – Seredžiaus piliakalnio, vad. Palemono kalnu, esančio už ~32 km nuo planuojamų 

11 VE, nustatytas vizualinio poveikio dydžio lygis pagal vertikalaus matymo kampą – Nesimato. 

Objekto vizualinio poveikio dydžio lygis pagal horizontalaus matymo kampą –  Nesimato.  

Iš 6 taško – Apžvalgos vietos prie Jėzaus skulptūros Veliuonoje, esančios už ~22,9 km nuo 

planuojamų 11 VE, nustatytas vizualinio poveikio dydžio lygis pagal vertikalaus matymo kampą – 

Nesimato. Objekto vizualinio poveikio dydžio lygis pagal horizontalaus matymo kampą –  Nesimato.  

Iš 7 taško – Nuo nacionalinės vandens turizmo trasos Nemuno upėje ties Raudone, esančios 

už ~13,7 km nuo planuojamų 11 VE, nustatytas vizualinio poveikio dydžio lygis pagal vertikalaus 

matymo kampą pagal Metodiką – Matomas, bet nereikšmingas 0,5° – 1°, kadangi matymo kampas 

siekia nuo 0.04°iki 0.25°. Objekto vizualinio poveikio dydžio lygis pagal horizontalaus matymo 

kampą –  Įžiūrimas <1°, kadangi matymo kampas siekia nuo 0.67° iki 0.52°. Pagal Metodiką parko 

teritorijoje yra leistinas. 

Iš 8 taško – Nuo nacionalinės vandens turizmo trasos Nemuno upėje, ties Ilguva, esančios už 

~27,4 km nuo planuojamų 11 VE, nustatytas vizualinio poveikio dydžio lygis pagal vertikalaus 

matymo kampą pagal Metodiką – Įžiūrimas <0,5°, kadangi matymo kampas siekia nuo 0.16° iki 0.10°. 

Objekto vizualinio poveikio dydžio lygis pagal horizontalaus matymo kampą –  Įžiūrimas <1°, 

kadangi matymo kampas siekia nuo 0.33° iki 0.29°. Pagal Metodiką parko teritorijoje yra leistinas. 

Iš 9 taško – Nuo nacionalinės autoturizmo trasos Kelyje ties Raudonėnais, esančios už ~12,6 

km nuo planuojamų 11 VE, nustatytas vizualinio poveikio dydžio lygis pagal vertikalaus matymo 

kampą pagal Metodiką – Įžiūrimas <0,5°, kadangi matymo kampas 0.13°. Objekto vizualinio poveikio 

dydžio lygis pagal horizontalaus matymo kampą –  Įžiūrimas <1°, kadangi matymo kampas siekia 

0.73°. Pagal Metodiką parko teritorijoje yra leistinas. 

Iš 10 taško – Nuo nacionalinės autoturizmo trasos Kelyje ties Veliuona, esančio už ~22,8 km 

nuo planuojamų 11 VE, nustatytas vizualinio poveikio dydžio lygis pagal vertikalaus matymo kampą 

pagal Metodiką – Įžiūrimas <0,5°, kadangi matymo kampas siekia nuo 0.15° iki 0.06°. Objekto 
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vizualinio poveikio dydžio lygis pagal horizontalaus matymo kampą –  Įžiūrimas <1°, kadangi 

matymo kampas siekia nuo 0.40° iki 0.34°. Pagal Metodiką parko teritorijoje yra leistinas. 

Iš 11 taško – Nuo dviračių trasos Jurbarko rajone, esančios už ~10,3 km nuo planuojamų 11 

VE, nustatytas vizualinio poveikio dydžio lygis pagal vertikalaus matymo kampą – Nesimato. Objekto 

vizualinio poveikio dydžio lygis pagal horizontalaus matymo kampą –  Nesimato.  

Iš 12.1 taško – Nuo dviračių trasos Šakių rajone (Karkazų k. 448938, 6104961), esančios už 

~19,7 km nuo planuojamų 11 VE, nustatytas vizualinio poveikio dydžio lygis pagal vertikalaus 

matymo kampą – Nesimato. Objekto vizualinio poveikio dydžio lygis pagal horizontalaus matymo 

kampą –  Nesimato.  

Iš 12.2 taško – Nuo dviračių trasos Šakių rajone Nemuno g. tarp Gelgaudiškio ir Stulgių 

kaimo; taip pat iš Karkazų kaimo, esančios už ~10,4 km nuo planuojamų 11 VE, nustatytas vizualinio 

poveikio dydžio lygis pagal vertikalaus matymo kampą pagal Metodiką – Įžiūrimas <0,5°, kadangi 

matymo kampas siekia 0.02°. Objekto vizualinio poveikio dydžio lygis pagal horizontalaus matymo 

kampą –  Įžiūrimas <1°, kadangi matymo kampas siekia 0.88°. Pagal Metodiką parko teritorijoje yra 

leistinas. 

Iš 13 taško – Veliuonos Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčios bokšto, esančio už 

~24,2 km nuo planuojamų 11 VE, nustatytas vizualinio poveikio dydžio lygis pagal vertikalaus 

matymo kampą pagal Metodiką – Įžiūrimas <0,5°, kadangi matymo kampas siekia nuo 0.15° iki 0.06°. 

Objekto vizualinio poveikio dydžio lygis pagal horizontalaus matymo kampą –  Įžiūrimas <1°, 

kadangi matymo kampas siekia nuo 0.37° iki 0.33°. Pagal Metodiką parko teritorijoje yra leistinas. 

Iš 14 taško – Vietos prie Plokščių prieplaukos, esančios už ~16,8 km nuo planuojamų 11 VE, 

nustatytas vizualinio poveikio dydžio lygis pagal vertikalaus matymo kampą pagal Metodiką – 

Įžiūrimas <0,5°, kadangi matymo kampas siekia nuo 0.42° iki 0.28°. Objekto vizualinio poveikio 

dydžio lygis pagal horizontalaus matymo kampą –  Įžiūrimas <1°, kadangi matymo kampas siekia nuo 

0.54° iki 0.45°. Pagal Metodiką parko teritorijoje yra leistinas. 

Iš 15 taško – Atokvėpio vietos prie P. Cvirkos tėviškės, esančios už ~26,9 km nuo 

planuojamų 11 VE, nustatytas vizualinio poveikio dydžio lygis pagal vertikalaus matymo kampą pagal 

Metodiką – Įžiūrimas <0,5°, kadangi matymo kampas siekia nuo 0.08° iki 0.02°. Objekto vizualinio 

poveikio dydžio lygis pagal horizontalaus matymo kampą –  Įžiūrimas <1°, kadangi matymo kampas 

siekia nuo 0.34° iki 0.29°. Pagal Metodiką parko teritorijoje yra leistinas. 

Iš 16 taško – Apžvalgos aikštelės prie Ilguvos bažnyčios, esančios už ~27,4 km nuo 

planuojamų 11 VE, nustatytas vizualinio poveikio dydžio lygis pagal vertikalaus matymo kampą – 

Nesimato. Objekto vizualinio poveikio dydžio lygis pagal horizontalaus matymo kampą –  Nesimato.  

Iš 17 taško – Apžvalgos aikštelės prie Plokščių bažnyčios, esančios už ~17,8 km nuo 

planuojamų 11 VE, nustatytas vizualinio poveikio dydžio lygis pagal vertikalaus matymo kampą – 

Nesimato. Objekto vizualinio poveikio dydžio lygis pagal horizontalaus matymo kampą –  Nesimato.  

Vertinimas parodė, kad pagal Metodikos 5.4.2. skyriaus objekto vizualinio poveikio dydžio 

nustatymą pagal horizontalų ir vertikalų matymo kampa, „Aiškiai dominuojančio“ vizualinio poveikio 

dydžio lygio nenustatyta. Daugiausia dominuoja „Įžiūrimas“ arba „Matomas, bet nereikšmingas“ 

vizualinio poveikio dydžio lygis. Į „Vizualiai reikšmingo“ vizualinio poveikio dydžio lygį patenka 

matymo kampas tik iš Panemunių pilies bokšto, tačiau bokšto paskirtis tokia ir yra – apžvalgos 

bokštas, siekiant matyti kuo tolesnę teritoriją. Kadangi parko vertybės daugiausia išsidėstę Nemuno 

slėnyje, elektrinės netrukdys šių vertybių matomumui, nes planuojamos į priešingą pusę nei yra 

vertybės. Pilies apžvalgos bokšto vertingiausia apžvalgos kryptis yra Nemuno slėnio ir architektūros 

objektų (dvaro teritorijos, statinių ir kiemo) apžvalgai.  

Atlikus visus vertinimus pagal Vizualinės taršos gamtiniams kraštovaizdžio kompleksams ir 

objektams nustatymo metodikos 5.4.2. skyrių „Potencialaus vizualinės taršos objekto matomumo 

įvertinimas“ reikšmingas neigiamas poveikis nenustatytas. 
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Vėjo elektrinės planuojamos VOH3-b tipo areale, kuris pagal Nacionalinį kraštovaizdžio 

tvarkymo planą nepriskiriamas prie vertingiausių estetiniu požiūriu struktūrų, todėl vėjo elektrinių 

statyba jame galima. 

Vėjo elektrinės nepatenka į saugomas teritorijas. Panemunių regioninis parkas, nutolęs nuo 

PŪV apie 5,3 km atstumu. Vadovaujantis straipsniu „Vėjo elektrinių vizualinio poveikio 

kraštovaizdžiui vertinimo metodinės gairės“ (dr. J. Abromas, 2021 m.), toliau kaip 3 km atstumu vėjo 

elektrinės aukščio suvokimas yra ypač žemas. 

Parkas įsteigtas siekiant išsaugoti Nemuno žemupio kraštovaizdį, jo gamtinę ekosistemą ir 

kultūros paveldo vertybes. 

Kraštovaizdžio apsaugos objektas yra apsaugoti Nemuno slėnių kraštovaizdį, o tuo tarpu 

vėjo elektrinių parkas suplanuotas kita kryptimi, agrarinėje teritorijoje ir kraštovaizdžio atžvilgiu 

nevertinguose plotuose.  

Agrarinėje teritorijoje jau yra pastatytos ir veikia vėjo elektrinės, todėl naujai suplanuotos 

VE iš esmės nepakeis jau suformuoto kraštovaizdžio planuojama kryptimi.  

VE parinkta pilka spalva yra mažai pastebima pilko dangaus fone ir aiškiai matoma tik retai 

saulėtomis ir giedromis dienomis.  

Elektrinių eksploatavimo laikas – ne mažiau kaip 25 metai, dažniausia iki 30 metų, o po to - 

vėjo elektrinės demontuojamos. Todėl, planuojamos vėjo elektrinės nesudarys negrįžtamo ilgalaikio 

poveikio, nes po demontavimo ir rekultivacijos apskritai nebus pastebimi jokie elektrinių buvimo 

pėdsakai, išliks tik žemės ūkio veiklai naudojama privažiavimo kelių infrastruktūra. Tikėtina, kad iki 

bus baigta numatytų vėjo elektrinių eksploatacija, sparčiai besivystant naujoms technologijoms, bus 

išrasti nauji, efektyvesni energijos gamybos būdai, o ateities kartoms kraštovaizdis išliks nepakitęs.  

Šalies mastu numatoma naujų atsinaujinančios energijos gamybos pajėgumų plėtra, kadangi 

Lietuva yra įsipareigojusi pagal ES direktyvą, ne mažiau kaip penktadalį elektros energijos išgauti iš 

atsinaujinančių šaltinių. Šiai strategijai, pagal naujausias apklausas, pritaria didžioji (apie 76 proc.) 

dalis visuomenės. Šiuo metu, vėjo elektrinės tapo nauju simboliu, siejamu su atsakingu vartojimu ir 

ekologija, kuri užtikrina gyvosios gamtos išsaugojimą ir mažins negrįžtamą klimato kaitos poveikį.  

 

Pridedama: papildyta PAV ataskaita (pdf ir word formatais). 
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