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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 2021-06-
09 raštu Nr. (30.2)-A4E-7065 (toliau – Raštas) pateiktą pastabą. Papildytoje PAV ataskaitoje 
pateiktuose  vertikalaus matymo kampų skaičiavimuose pirmame vertinimo taške -  Panemunės 
pilies bokštas, vertikalūs matymo kampai yra 1,41 ir 2,11 laipsnio, t. y. vizualiai reikšmingas1. 
Prašome PAV ataskaitą papildykite poveikio aplinkai mažinimo priemonėmis ir įvertinkite jų 
veiksmingumą.

Agentūra raštu kreipėsi į Panemunių regioninio parko direkciją (toliau – Direkcija), kad 
išnagrinėtų papildytą PAV ataskaitą ir pateiktų savo atsakymą dėl PAV ataskaitos. Panemunių 
regioninio parko direkcija 2021-07-02 raštu Nr. V3-178 (toliau – Raštas I) pateikė atsakymą, kad 
neteisingai įvertintas 3 taškas ir objekto vizualinio poveikio dydis nustatytas ne su Direkcija 
suderintos Gelgaudiškio dvaro rūmų apžvalgos aikštelės, esančios ant Gelgaudiškio dvaro rūmų 
stogo, o iš prie Gelgaudiškio dvaro rūmų esančios renginių aikštelės, todėl buvo neįvertintas 
taškas iškilęs apie 12 m. Prašome patikslinkite duomenis ir nurodykite, kuri 3 taško vieta buvo 
suderinta su Direkcija. Taip pat prašome įvertinkite vertikalaus ir horizontalaus matymo kampus 
nuo Gelgaudiškio dvaro rūmų stogo apžvalgos aikštelės.

Prašome naujai atliktus skaičiavimus detaliau papildykite pagal Metodiką, pvz., Metodikoje 
nurodyta, kad skaičiuojant  horizontalų  matymo kampą  turėsime  du  stačiuosius  trikampius,  
kuriems  taikysime  tangento  funkciją,  o  horizontalus matymo kampas bus dviejų kampų suma. 
Papildytoje PAV ataskaitoje nepateikta horizontalaus matymo kampų suma.

Kai, kuriuose atliktuose vertikalaus ir horizontalaus matymo kampų skaičiavimuose, 
pjūviuose ir vertinimo vaizdo schemose nesutampa  atstumai iki artimiausių ir tolimiausių vėjo 
elektrinių, medžių aukštis ir kt. Atliktuose horizontalaus matymo kampų skaičiavimuose naudotas 
ne maksimalus vėjo elektrinės bendras aukštis. Prašome pateikite paaiškinimus, kodėl vienuose 
skaičiavimuose vertinimas reljefo peraukštėjimas nevertinant pastatų ir esamų želdinių, o kitur 
želdiniai vertinami. Nepateikti duomenys ar vertinant želdinius buvo vertinama blogiausia 

1 Vizualinės taršos gamtiniams kraštovaizdžio kompleksams ir objektams nustatymo metodika (toliau – Metodika).
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situacija, t. y. vertinti medžiai be lapų. Patikrinus vertikalaus ir horizontalaus matymo kampų 
skaičiavimus, kai kur gautas rezultatas nesutampa su Jūsų pateiktu rezultatu, pvz. 1 taškas – 
Panemunės pilies bokštas, horizontalaus matymo kampo skaičiavimai, tolimiausia vėjo elektrinė: 
papildytoje PAV ataskaitoje pateikta kampo tangento reikšmė yra 0,01649, patikrinus gauta 
0,0172.

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 papildyta 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 tvarka2.
PRIDEDAMA. Panemunių regioninio parko direkcijos 2021-07-02 rašto Nr. V3-178 „Dėl 

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

Taršos prevencijos departamento direktorė                                                   Justina Černienė

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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2021-07-16 Nr. 21-252 

Į 2021-07-12 Nr. (30.2)-A4E-8260 

 

 

DĖL PAPILDYTOS UAB “ENERGETA” PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS POVEIKIO 

APLINKAI VERTINIMO ATASKAITOS 

 

Atsakydami į 2021-07-12 Nr. (30.2)-A4E-8260 raštą, teikiame pagal pateiktas 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 dokumentų rengėjų nuomone ataskaita yra parengta išsamiai, objektyviai ir 

visapusiškai. Manome, kad Agentūros pastaboms pagrindo nebėra, todėl Agentūra, vadovaudamasi 

medžiaga, turi priimti sprendimą dėl veiklos galimybių pagal parengtą PAV ataskaitą. 

PAV ataskaita papildyta pagal Aplinkos apsaugos agentūros 2021-07-12 Nr. (30.2)-

A4E-8260 pastabas 

Pastaba. Papildytoje PAV ataskaitoje pateiktuose vertikalaus matymo kampų 

skaičiavimuose pirmame vertinimo taške – Panemunės pilies bokštas, vertikalūs matymo kampai yra 

1,41 ir 2,11 laipsnio, t. y. vizualiai reikšmingas. Prašome PAV ataskaitą papildykite poveikio aplinkai 

mažinimo priemonėmis ir įvertinkite jų veiksmingumą. 

Atsakymas. Pagal Vizualinės taršos gamtiniams kraštovaizdžio kompleksams ir objektams 

nustatymo metodikos 5.1 papunktį „Potencialių vizualinės taršos objektų atranka ir identifikavimas“ 

„Atsiradę ar dar tik projektuojami nauji kraštovaizdžio elementai ar jų modifikacijos <...> gali būti 

vertinami kaip potencialus vizualinės taršos objektai (VTO), jei jie nuo konkrečios visuomenės 

apžvalgai pritaikytos vietos <...> potencialiai gali trukdyti apžvelgti vertingus gamtinio kraštovaizdžio 

kompleksus ar objektus, mažina vertingų kraštovaizdžio objektų vizualinę įtaką. <...> Trukdymas 

apžvelgti vertinamas pagal tai, kiek naujadaras dominuoja, atkreipia dėmesį ir/ar blokuoja stebimą 

vertingą vaizdą iš konkrečios vertinamos vietos ir kiek jis sumažina galimybes apžvelgti vertingus 

kompleksus ir objektus iš kitų taškų (kuo daugiau tokiu taškų, atkarpų, tuo vizualinis poveikis 

didesnis). 

Šiuo atveju projektuojamos VE žvelgiant iš Panemunės pilies bokšto yra šiaurės vakarų pusėje ir 

atsižvelgiant į Vizualinės taršos gamtiniams kraštovaizdžio kompleksams ir objektams nustatymo 

metodiką neblokuoja, netrukdo ir nemažina galimybės apžvelgti stebimo vertingo vaizdo - Panemunių 

regioninio parko ir jame esančių vertingų kompleksų ir objektų - iš Panemunės pilies bokšto 

(ataskaitoje žiūr. 68 pav. Vizualizacijos vieta). Todėl projektuojamos vėjo jėgainės, kurių vertikalūs 

matymo kampai yra 1,41 ir 2,11 laipsnio, žiūrint iš Panemunės pilies apžvalgos bokšto yra 

priešingoje matymo kryptyje, todėl negali turėti vizualinės taršos poveikio apžvelgiant 

Panemunių regioninį parką.  

Vertinant projektuojamų VE vizualinį poveikį nuo žemės paviršiaus prie apžvalgos bokšto (net ir 

vertinant tik reljefą be želdinių ir pastatų) tiek horizontalus, tiek vertikalus matymo kampas yra 

matomas, bet nereikšmingas, todėl nėra identifikuojamas kaip vizualinės taršos objektas. 

Įvertinus pateiktą Metodikos 5.1 papunktyje informaciją darytina išvada, kad projektuojamos 

VE žvelgiant iš Panemunės pilies bokšto neturi būti vertinami kaip potencialūs vizualinės taršos 

objektai. 
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pav. Taškas Nr. 1 yra beveik ant regioninio parko ribos ir jo matymo kampai žiūrint iš Panemunės pilies 

apžvalgos bokšto yra priešingoje matymo kryptyje, todėl negali turėti vizualinės taršos poveikio apžvelgiant 

Panemunių regioninį parką 

 

Pastaba. Panemunių regioninio parko direkcija 2021-07-02 raštu Nr. V3-178 (toliau – Raštas 

I) pateikė atsakymą, kad neteisingai įvertintas 3 taškas ir objekto vizualinio poveikio dydis nustatytas 

ne su Direkcija suderintos Gelgaudiškio dvaro rūmų apžvalgos aikštelės, esančios ant Gelgaudiškio 

dvaro rūmų stogo, o iš prie Gelgaudiškio dvaro rūmų esančios renginių aikštelės, todėl buvo 

neįvertintas taškas iškilęs apie 12 m. Prašome patikslinkite duomenis ir nurodykite, kuri 3 taško vieta 

buvo suderinta su Direkcija. Taip pat prašome įvertinkite vertikalaus ir horizontalaus matymo kampus 

nuo Gelgaudiškio dvaro rūmų stogo apžvalgos aikštelės. 

Atsakymas. 2020-04-20 rašte Nr. 20-140 Dėl vėjo elektrinių parko vizualizacijos ir 

vertinamų vietų susiderinimo renkamų reikšmingiausių regyklų/vietų/taškų sąraše nurodyta 

„Gelgaudiškio dvaro rūmų apžvalgos aikštelė“, tačiau pastabose nebuvo detalizuota, kad tai turi 

būti aikštelė esanti ant Gelgaudiškio dvaro rūmų stogo, todėl nuotraukose buvo įvertintas vaizdas 

iš prie Gelgaudiškio dvaro rūmų esančios renginių aikštelės. Tačiau atsižvelgiant į Panemunių 

regioninio parko direkcijos pastabą papildomai įvertintas vaizdas ir iš Gelgaudiškio dvaro rūmų 

apžvalgos aikštelės, esančios ant Gelgaudiškio dvaro rūmų stogo. Įkeltas ir įvertintas papildomas 

naujas paveikslas nuo bokšto. 

Vaizdą į planuojamas VE iš Gelgaudiškio dvaro rūmų apžvalgos aikštelės, esančios ant Gelgaudiškio 

dvaro rūmų stogo blokuoja esami tankūs želdiniai (žiūr. 90 pav. Vaizdas žiemą su planuojamomis 11 

VE iš Gelgaudiškio dvaro rūmų apžvalgos aikštelės, esančios ant Gelgaudiškio dvaro rūmų stogo). 

Esamų želdinių aukštis apie 20 m nuo žemės paviršiaus, tuo tarpu apžvalgos aukštelės aukštis nuo 

žemės iškilęs apie 12 m. 
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pav. PAV ataskaitoje įvertinta iš Gelgaudiškio dvaro 

rūmų aikštelės- blokuoja esami tankūs želdiniai 
pav. Po pastabų PAV ataskaitoje papildomai įvertinta 

iš dvaro rūmų apžvalgos aikštelės, esančios ant 

Gelgaudiškio dvaro rūmų stogo blokuoja esami 

tankūs želdiniai 

Pastaba. Prašome naujai atliktus skaičiavimus detaliau papildykite pagal Metodiką, pvz., 

Metodikoje nurodyta, kad skaičiuojant horizontalų matymo kampą turėsime du stačiuosius trikampius, 

kuriems taikysime tangento funkciją, o horizontalus matymo kampas bus dviejų kampų suma. 

Papildytoje PAV ataskaitoje nepateikta horizontalaus matymo kampų suma. 

Atsakymas. Skaičiavimai papildyti, tačiau esminės įtakos rezultatams įtakos Vizualinio 

poveikio dydžio rezultatams neturi, kraštovaizdžio išvadų nekeičia. 

Pastaba. Kai, kuriuose atliktuose vertikalaus ir horizontalaus matymo kampų 

skaičiavimuose, pjūviuose ir vertinimo vaizdo schemose nesutampa atstumai iki artimiausių ir 

tolimiausių vėjo elektrinių, medžių aukštis ir kt. Atliktuose horizontalaus matymo kampų 

skaičiavimuose naudotas ne maksimalus vėjo elektrinės bendras aukštis. Prašome pateikite 

paaiškinimus, kodėl vienuose skaičiavimuose vertinimas reljefo peraukštėjimas nevertinant pastatų ir 

esamų želdinių, o kitur želdiniai vertinami. Nepateikti duomenys ar vertinant želdinius buvo vertinama 

blogiausia situacija, t. y. vertinti medžiai be lapų. Patikrinus vertikalaus ir horizontalaus matymo 

kampų skaičiavimus, kai kur gautas rezultatas nesutampa su Jūsų pateiktu rezultatu, pvz. 1 taškas – 

Panemunės pilies bokštas, horizontalaus matymo kampo skaičiavimai, tolimiausia vėjo elektrinė: 

papildytoje PAV ataskaitoje pateikta kampo tangento reikšmė yra 0,01649, patikrinus gauta 0,0172. 

Atsakymas. Skaičiavimai papildyti, nesutapimai pašalinti. Atliktuose horizontalaus matymo 

kampų skaičiavimuose pataisytas aprašymas - vertinama ne maksimalus vėjo elektrinės bendras 

aukštis, o sparnuotės skersmuo. Esami pastatai ir želdiniai vertinami tik ten kur jie galėjo turėti 

reikšmingos įtakos apskaičuojant objektų horizontalius ir vertikalius matymo kampus. PAV 

ataskaitoje pateiktose nuotraukose matomas vaizdas pavasarį, kai medžių lapai dar tik pradeda 

formuotis, todėl vertinant medžius be lapų, vaizdas iš esmės nesikeis, todėl galima teigti, kad PAV 

ataskaitoje ir taip vertinama blogiausia situacija, t. y. vertinti medžiai be lapų. Skaičiavimai dar kartą 

patikslinti, įvertinus pastabas, ir atlikti „Microsoft Excel“ programa, kampo tangento reikšmių 

skirtumas gali atsirasti atliekant skaičiavimus skirtingomis programomis. 

PAV ataskaita papildyta pagal Panemunių regioninio parko direkcijos 2021-07-02 Nr. 

V3-178 pastabas 

Pastaba. Iš PAV ataskaitos matyti, kad bent viena jėgainė, ar jos dalis matysis visoje parko 

teritorijoje, 37 km atstumu, o visos jėgainės matysis ir turės neigiamą poveikį unikaliam Nemuno 

slėnio kraštovaizdžiui, didžiojoje parko dalyje. 
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Atsakymas. PAV ataskaitoje pateikti duomenys nurodo, kad planuojamos VE bus matomos, 

tačiau vadovaujantis Metodika turės įžiūrimą arba matomą, bet nereikšmingą vizualinį poveikį 

unikaliam Nemuno slėnio kraštovaizdžiui, visoje parko dalyje.  

Pastaba. Pagal Metodikos 5.4.2 skyrių atliktų vertikalaus ir horizontalaus matomumo kampų 

analizė rodo, kad PAV ataskaitoje nurodyta planuojama ūkinė veikla turės negiamą įtaką Panemunių 

regioninio parko kraštovaizdžiui, nes iš vizualizacijos taškų bus matomos vėjo jėgainės, o iš kai kurių 

taškų, pvz. Panemunės pilies bokšto, šis poveikis pagal Metodikos vertinimą bus vizualiai reikšmingas 

– vertikalus matymo kampas sudaro nuo 1.41° iki 2.11 °. Taip pat atkreipiame dėmesį, kad PAV 

ataskaitos rengėjai neteisingai interpretavo 3 vizualizacijos tašką ir objekto vizualinio poveikio dydį 

nustatė ne iš Direkcijos suderintos Gelgaudiškio dvaro rūmų apžvalgos aikštelės, esančios ant 

Gegaudiškio dvaro rūmų stogo, o iš prie Gelgaudiškio dvaro rūmų esančios renginių aikštelės. Taip 

buvo neįvertinta, kad suderintas vizualizacijos taškas yra iškilęs apie 12 m virš žemės lygio. 

Atsakymas. Pagal Vizualinės taršos gamtiniams kraštovaizdžio kompleksams ir objektams 

nustatymo metodikos 5.1 papunktį „Potencialių vizualinės taršos objektų atranka ir identifikavimas“ 

„Atsiradę ar dar tik projektuojami nauji kraštovaizdžio elementai ar ju modifikacijos <...> gali buti 

vertinami kaip potencialus vizualinės taršos objektai (VTO), jei jie nuo konkrečios visuomenės 

apžvalgai pritaikytos vietos <...> potencialiai gali trukdyti apžvelgti vertingus gamtinio kraštovaizdžio 

kompleksus ar objektus, mažina vertingų kraštovaizdžio objektų vizualinę itaką. <...> Trukdymas 

apžvelgti vertinamas pagal tai, kiek naujadaras dominuoja, atkreipia dėmesi ir/ar blokuoja stebima 

vertinga vaizdą iš konkrečios vertinamos vietos ir kiek jis sumažina galimybes apžvelgti vertingus 

kompleksus ir objektus iš kitų taškų (kuo daugiau tokiu taškų, atkarpų, tuo vizualinis poveikis 

didesnis). 

Šiuo atveju projektuojamos VE žvelgiant iš Panemunės pilies bokšto yra šiaurės vakarų pusėje ir 

atsižvelgiant į Vizualinės taršos gamtiniams kraštovaizdžio kompleksams ir objektams nustatymo 

metodiką neblokuoja, netrukdo ir nemažina galimybės apžvelgti stebimo vertingo vaizdo - Panemunių 

regioninio parko ir jame esančių vertingų kompleksų ir objektų - iš Panemunės pilies bokšto (žiūr. 68 

pav. Vizualizacijos vieta). Todėl projektuojamos vėjo jėgainės, kurių vertikalūs matymo kampai yra 

1,41 ir 2,11 laipsnio, žiūrint iš Panemunės pilies apžvalgos bokšto yra priešingoje matymo kryptyje, 

todėl negali turėti vizualinės taršos poveikio apžvelgiant Panemunių regioninį parką.  

Vertinant projektuojamų VE vizualinį poveikį nuo žemės paviršiaus prie apžvalgos bokšto (net ir 

vertinant tik reljefą be želdinių ir pastatų) tiek horizontalus, tiek vertikalus matymo kampas yra 

matomas, bet nereikšmingas, todėl nėra identifikuojamas kaip vizualinės taršos objektas. 

Įvertinus Metodikos 5.1 papunktyje pateiktą informaciją darytina išvada, kad projektuojamos 

VE žvelgiant iš Panemunės pilies bokšto neturi būti vertinami kaip potencialus vizualinės taršos 

objektai. 

3 vizualizacijos taškas buvo parinktas pagal 2020-04-20 rašte Nr. 20-140 Dėl vėjo elektrinių parko 

vizualizacijos ir vertinamų vietų susiderinimo renkamų reikšmingiausių regyklų/vietų/taškų sąraše 

nurodyta „Gelgaudiškio dvaro rūmų apžvalgos aikštelė“, tačiau pastabose nebuvo detalizuota, kad tai 

turi būti aikštelė esanti ant Gelgaudiškio dvaro rūmų stogo, todėl nuotraukose buvo įvertintas vaizdas 

iš prie Gelgaudiškio dvaro rūmų esančios renginių aikštelės. Tačiau atsižvelgiant į Panemunių 

regioninio parko direkcijos pastabą papildomai įvertintas vaizdas ir iš Gelgaudiškio dvaro rūmų 

apžvalgos aikštelės, esančios ant Gelgaudiškio dvaro rūmų stogo. 

Vaizdą į planuojamas VE iš Gelgaudiškio dvaro rūmų apžvalgos aikštelės, esančios ant Gelgaudiškio 

dvaro rūmų stogo blokuoja esami tankūs želdiniai (žiūr. 90 pav. Vaizdas žiemą su planuojamomis 11 

VE iš Gelgaudiškio dvaro rūmų apžvalgos aikštelės, esančios ant Gelgaudiškio dvaro rūmų stogo). 

Esamų želdinių aukštis apie 20 m nuo žemės paviršiaus, tuo tarpu apžvalgos aukštelės aukštis nuo 

žemės iškilęs apie 12 m. 

 Pastaba. Direkcija primena, kad iš visų pasitarime aptartų alternatyvų, PAV 

ataskaitos rengėjai UAB „Ekostruktūra“ pasiūlė tik vieną variantą – įvertinusi spalvų alternatyvas 
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(balkšva, pilka spalva (kodas RAL7035), melsva spalva). Dažyti planuojamų statyti vėjo elektrinių 

konstrukcijas pagal RAL7035 spalvos kodą (pilka spalva). Kitokių spalvinių sprendimų, galinčių 

sumažinti vėjo elektrinių išryškėjimą kraštovaizdyje nepateikiama, taip pat nenagrinėtas Direkcijos 

pasiūlymas dažyti 3D efektu, ar taikyti kitokį būdą, taip pat Direkcijos pasiūlytos vėjo elektrinių 

galingumo ir aukštingumo mažinimo, didinant jų skaičių ir išlaikant suplanuotą bendrą galingumą, 

alternatyvos. PAV ataskaitos rengėjas nurodo, kad kitos Direkcijos siūlytos alternatyvos yra 

perteklinės ir neargumentuotos. 

Direkcijos nuomone, PAV ataskaitos rengėjų pasiūlytas neigiamo poveikio kraštovaizdžiui 

mažinimo būdas, dažant planuojamų statyti vėjo elektrinių konstrukcijas pagal RAL7035 spalvos 

kodą, nėra pakankamas, kad būtų užtikrinta vertingo Nemuno žemupio slėnio kraštovaizdžio su šlaitų 

eroziniais kompleksais, gamtinėmis ir kultūrinėmis vartybėmis, apsauga ir tvarkymas, kurių tikslu ir 

buvo įsteigtas Panemunių regioninis parkas. Taip pat, planuojamos vėjo jėgainės turės neigiamą 

poveikį kraštovaizdžiui Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2015 m. spalnio 2d. įsakymu Nr. D1-

703 patvirtinto Nacionalinio kraštovaizdžio tvarkymo plano 72 punkte nustatytai ypač saugomo šalies 

vizualinio estetinio potencialo vietovei: Dubysos – Nemuno santakos senslėniai, išsiskiriančiai ypač 

ryškios ir vidutinės vertikaliosios sąskaitos atvirų ir pusiau atvirų erdvių kraštovaizdžiu, kurio 

pagrindinė dominantė yra Nemuno upės ir Dubysos upės slėniai su juos supančiais stačiais miškingais 

šlaitais, išraižytais daugybės raguvų, Nemuno upės intakų gilūs eroziniai slėniai. Planuojamos vėjo 

elektrinės iš Panemunių regioninio parko ir kitų saugomų teritorijų bus matomos kaip kraštovaizdžio 

struktūros subdominantai bei reiškūs tolimesnio plano matomumo zonos kraštovaizdžio objektai ir 

sukeltų reikšmingą vizualinę tarštą bei neigiamą poveikį vizualinei estetinei saugomos teritorijos 

kraštovaizdžio vertei. 

Atsakymas. Pagal Metodikos 5.4.2 skyrių „Potencialaus vizualinės taršos objekto matomumo 

įvertinimas“ atliktų vertikalaus ir horizontalaus matomumo kampų analizė rodo, kad planuojamos VE 

bus matomos, tačiau vadovaujantis Metodika turės įžiūrimą arba matomą, bet nereikšmingą 

vizualinį poveikį unikaliam Nemuno slėnio kraštovaizdžiui, visoje parko dalyje, o  pagal 

Vizualinės taršos gamtiniams kraštovaizdžio kompleksams ir objektams nustatymo metodikos 

5.1 papunktį Potencialių vizualinės taršos objektų atranka ir identifikavimas projektuojamos 

vėjo jėgainės, kurių vertikalūs matymo kampai yra 1,41 ir 2,11 laipsnio, žiūrint iš Panemunės 

pilies apžvalgos bokšto, negali turėti vizualinės taršos poveikio apžvelgiant Panemunių regioninį 

parką. Dėl šių priežasčių PŪV organizatorius ir PAV ataskaitos rengėjai UAB „Ekostruktūra“ 

pasirinko variantą dažant planuojamų statyti vėjo elektrinių konstrukcijas pagal kodas RAL7035. Ši 

spalva taip pat yra artima jau pastatytoms vėjo jėgainėms ir neišsiskirs kraštovaizdyje. Be to parenkant 

VE spalvą įverinta ir Aplinkos apsaugos agentūros 2021-07-12 Nr. (30.2)-A4E-8260 rašte pateikta 

pastaba dėl želdinių įvertinimo, vertinant blogiausią situaciją, t. y. vertinant medžius be lapų. Parinkta 

VE konstrukcijų spalva RAL7035 būtų mažiausiai matoma šaltuoju metų laiku, kitos spalvos šiuo 

metų laiku sukurtų kontrastą. 

PAV ataskaitoje pateikti duomenys nurodo, kad planuojamos VE bus matomos, tačiau 

vadovaujantis Metodika turės įžiūrimą arba matomą, bet nereikšmingą vizualinį poveikį 

unikaliam Nemuno slėnio kraštovaizdžiui, visoje parko dalyje, todėl Direkcijos pasiūlytos vėjo 

elektrinių galingumo ir aukštingumo mažinimo, didinant jų skaičių ir išlaikant suplanuotą bendrą 

galingumą, alternatyvos nėra tikslinga vertinti. 

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