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SHADOW - Main Result

Assumptions for shadow calculations

Maximum distance for influence

Calculate only when more than 20 % of sun is covered by the blade

Please look in WTG table

Minimum sun height over horizon for influence 3 °

Day step for calculation 1 days

Time step for calculation 1 minutes

Sunshine probability S (Average daily sunshine hours) [KAUNAS]

Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec

1,41 2,36 4,03 5,55 8,35 8,36 8,16 7,72 5,06 3,23 1,33 0,98

Operational time

 0 Sum

8760 8760

A ZVI (Zones of Visual Influence) calculation is performed before flicker

calculation so non visible WTG do not contribute to calculated flicker

values. A WTG will be visible if it is visible from any part of the receiver

window. The ZVI calculation is based on the following assumptions:

Height contours used: Elevation Grid Data Object: 11 VE parkas_EMDGrid_0.wpg (10)

Obstacles used in calculation

Eye height for map: 1,5 m

Grid resolution: 1,0 m

All coordinates are in

Lithuanian TM LKS94-LKS94 (LT)
Scale 1:100 000

New WTG Shadow receptor

WTGs

WTG type Shadow data

Y X Z Row data/Description Valid Manufact. Type-generator Power, Rotor Hub Calculation RPM

rated diameter height distance

[m] [kW] [m] [m] [m] [RPM]

1 426939 6112514 46,0 GE WIND ENERGY 5.... Yes GE WIND ENERGY 5.5-158 Thrust 700-5500 5500 158,0 161,0 1816 0,0

2 426342 6111767 43,4 GE WIND ENERGY 5.... Yes GE WIND ENERGY 5.5-158 Thrust 700-5500 5500 158,0 161,0 1816 0,0

3 426110 6110855 43,3 GE WIND ENERGY 5.... Yes GE WIND ENERGY 5.5-158 Thrust 700-5500 5500 158,0 161,0 1816 0,0

4 426912 6111580 43,2 GE WIND ENERGY 5.... Yes GE WIND ENERGY 5.5-158 Thrust 700-5500 5500 158,0 161,0 1816 0,0

5 426735 6110965 43,0 GE WIND ENERGY 5.... Yes GE WIND ENERGY 5.5-158 Thrust 700-5500 5500 158,0 161,0 1816 0,0

6 428534 6112301 46,0 GE WIND ENERGY 5.... Yes GE WIND ENERGY 5.5-158 Thrust 700-5500 5500 158,0 161,0 1816 0,0

7 428487 6110905 45,5 GE WIND ENERGY 5.... Yes GE WIND ENERGY 5.5-158 Thrust 700-5500 5500 158,0 161,0 1816 0,0

8 429253 6111407 47,0 GE WIND ENERGY 5.... Yes GE WIND ENERGY 5.5-158 Thrust 700-5500 5500 158,0 161,0 1816 0,0

9 429655 6112516 48,7 GE WIND ENERGY 5.... Yes GE WIND ENERGY 5.5-158 Thrust 700-5500 5500 158,0 161,0 1816 0,0

10 430027 6111990 50,5 GE WIND ENERGY 5.... Yes GE WIND ENERGY 5.5-158 Thrust 700-5500 5500 158,0 161,0 1816 0,0

11 430563 6111723 48,0 GE WIND ENERGY 5.... Yes GE WIND ENERGY 5.5-158 Thrust 700-5500 5500 158,0 161,0 1816 0,0

Shadow receptor-Input

No. Y X Z Width Height Elevation Slope of Direction mode Eye height

a.g.l. window (ZVI) a.g.l.

[m] [m] [m] [m] [°] [m]

A 424886 6112302 45,7 1,0 1,0 1,0 90,0 "Green house mode" 2,0

B 424641 6112258 44,5 1,0 1,0 1,0 90,0 "Green house mode" 2,0

C 423845 6111025 42,0 1,0 1,0 1,0 90,0 "Green house mode" 2,0

D 423852 6110958 44,6 1,0 1,0 1,0 90,0 "Green house mode" 2,0

E 424229 6110800 42,0 1,0 1,0 1,0 90,0 "Green house mode" 2,0

F 425879 6110293 46,3 1,0 1,0 1,0 90,0 "Green house mode" 2,0

G 426701 6108824 44,0 1,0 1,0 1,0 90,0 "Green house mode" 2,0

H 427194 6110382 46,4 1,0 1,0 1,0 90,0 "Green house mode" 2,0

I 427227 6110390 47,3 1,0 1,0 1,0 90,0 "Green house mode" 2,0

J 427273 6110401 47,9 1,0 1,0 1,0 90,0 "Green house mode" 2,0

K 427304 6110409 47,5 1,0 1,0 1,0 90,0 "Green house mode" 2,0

L 427324 6110414 47,0 1,0 1,0 1,0 90,0 "Green house mode" 2,0

M 427372 6110389 46,6 1,0 1,0 1,0 90,0 "Green house mode" 2,0

N 427342 6110381 46,8 1,0 1,0 1,0 90,0 "Green house mode" 2,0

O 427323 6110377 47,0 1,0 1,0 1,0 90,0 "Green house mode" 2,0

P 427275 6110365 48,0 1,0 1,0 1,0 90,0 "Green house mode" 2,0
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SHADOW - Main Result

Calculation Results

Shadow receptor

Shadow, expected values

No. Shadow hours

per year

[h/year]

A 0:54  

B 0:31  

C 0:00  

D 0:00  

E 0:00  

F 0:00  

G 0:00  

H 9:34  

I 9:03  

J 8:42  

K 8:44  

L 8:52  

M 11:26  

N 11:08  

O 10:52  

P 9:59  

Total amount of flickering on the shadow receptors caused by each WTG

No. Name Worst case Expected

[h/year] [h/year]

1 GE WIND ENERGY 5.5-158 Thrust 700 5500 158.0 !O! hub: 161,0 m (TOT: 240,0 m) (1) 0:00 0:00

2 GE WIND ENERGY 5.5-158 Thrust 700 5500 158.0 !O! hub: 161,0 m (TOT: 240,0 m) (2) 14:57 1:17

3 GE WIND ENERGY 5.5-158 Thrust 700 5500 158.0 !O! hub: 161,0 m (TOT: 240,0 m) (3) 41:32 7:07

4 GE WIND ENERGY 5.5-158 Thrust 700 5500 158.0 !O! hub: 161,0 m (TOT: 240,0 m) (4) 0:00 0:00

5 GE WIND ENERGY 5.5-158 Thrust 700 5500 158.0 !O! hub: 161,0 m (TOT: 240,0 m) (5) 0:00 0:00

6 GE WIND ENERGY 5.5-158 Thrust 700 5500 158.0 !O! hub: 161,0 m (TOT: 240,0 m) (6) 0:00 0:00

7 GE WIND ENERGY 5.5-158 Thrust 700 5500 158.0 !O! hub: 161,0 m (TOT: 240,0 m) (7) 47:47 10:15

8 GE WIND ENERGY 5.5-158 Thrust 700 5500 158.0 !O! hub: 161,0 m (TOT: 240,0 m) (8) 0:00 0:00

9 GE WIND ENERGY 5.5-158 Thrust 700 5500 158.0 !O! hub: 161,0 m (TOT: 240,0 m) (9) 0:00 0:00

10 GE WIND ENERGY 5.5-158 Thrust 700 5500 158.0 !O! hub: 161,0 m (TOT: 240,0 m) (10) 0:00 0:00

11 GE WIND ENERGY 5.5-158 Thrust 700 5500 158.0 !O! hub: 161,0 m (TOT: 240,0 m) (11) 0:00 0:00

Total times in Receptor wise and WTG wise tables can differ, as a WTG can lead to flicker at 2 or more receptors simultaneously and/or receptors may receive flicker from 2 or more WTGs simultaneously.
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SHADOW - Map

0 1 2 3 4 km

Map: EMD OpenStreetMap , Print scale 1:75 000, Map center Lithuanian TM LKS94-LKS94 (LT)  East: 427 890  North: 6 111 570

New WTG Shadow receptor

Flicker map level: Elevation Grid Data Object: 11 VE parkas_EMDGrid_0.wpg (10)

Hours per year,

real case

0 

4 

8 

30 
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SHADOW - Main Result

Assumptions for shadow calculations

Maximum distance for influence

Calculate only when more than 20 % of sun is covered by the blade

Please look in WTG table

Minimum sun height over horizon for influence 3 °

Day step for calculation 1 days

Time step for calculation 1 minutes

Sunshine probability S (Average daily sunshine hours) [KAUNAS]

Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec

1,41 2,36 4,03 5,55 8,35 8,36 8,16 7,72 5,06 3,23 1,33 0,98

Operational time

 0 Sum

8760 8760

A ZVI (Zones of Visual Influence) calculation is performed before flicker

calculation so non visible WTG do not contribute to calculated flicker

values. A WTG will be visible if it is visible from any part of the receiver

window. The ZVI calculation is based on the following assumptions:

Height contours used: Elevation Grid Data Object: 11 VE parkas_EMDGrid_0.wpg (10)

Obstacles used in calculation

Eye height for map: 1,5 m

Grid resolution: 1,0 m

All coordinates are in

Lithuanian TM LKS94-LKS94 (LT)
Scale 1:200 000

New WTG Existing WTG Shadow receptor

WTGs

WTG type Shadow data

Y X Z Row data/Description Valid Manufact. Type-generator Power, Rotor Hub Calculation RPM

rated diameter height distance

[m] [kW] [m] [m] [m] [RPM]

1 426939 6112514 46,0 GE WIND ENERGY 5.... Yes GE WIND ENERGY 5.5-158 Thrust 700-5500 5500 158,0 161,0 1816 0,0

2 426342 6111767 43,4 GE WIND ENERGY 5.... Yes GE WIND ENERGY 5.5-158 Thrust 700-5500 5500 158,0 161,0 1816 0,0

3 426110 6110855 43,3 GE WIND ENERGY 5.... Yes GE WIND ENERGY 5.5-158 Thrust 700-5500 5500 158,0 161,0 1816 0,0

4 426912 6111580 43,2 GE WIND ENERGY 5.... Yes GE WIND ENERGY 5.5-158 Thrust 700-5500 5500 158,0 161,0 1816 0,0

5 426735 6110965 43,0 GE WIND ENERGY 5.... Yes GE WIND ENERGY 5.5-158 Thrust 700-5500 5500 158,0 161,0 1816 0,0

6 428534 6112301 46,0 GE WIND ENERGY 5.... Yes GE WIND ENERGY 5.5-158 Thrust 700-5500 5500 158,0 161,0 1816 0,0

7 428487 6110905 45,5 GE WIND ENERGY 5.... Yes GE WIND ENERGY 5.5-158 Thrust 700-5500 5500 158,0 161,0 1816 0,0

8 429253 6111407 47,0 GE WIND ENERGY 5.... Yes GE WIND ENERGY 5.5-158 Thrust 700-5500 5500 158,0 161,0 1816 0,0

9 429655 6112516 48,7 GE WIND ENERGY 5.... Yes GE WIND ENERGY 5.5-158 Thrust 700-5500 5500 158,0 161,0 1816 0,0

10 430027 6111990 50,5 GE WIND ENERGY 5.... Yes GE WIND ENERGY 5.5-158 Thrust 700-5500 5500 158,0 161,0 1816 0,0

11 430563 6111723 48,0 GE WIND ENERGY 5.... Yes GE WIND ENERGY 5.5-158 Thrust 700-5500 5500 158,0 161,0 1816 0,0

12 429017 6110640 46,7 Enercon E33 No ENERCON E-33-300 300 33,0 53,0 2500 39,0

13 428977 6110336 44,0 Enercon E33 No ENERCON E-33-300 300 33,0 53,0 2500 39,0

14 425360 6111828 43,0 Nordex N117 Yes NORDEX N117/3000 Controlled-3000 3000 116,8 120,0 1487 12,6

15 425483 6111261 42,3 Nordex N117 Yes NORDEX N117/3000 Controlled-3000 3000 116,8 120,0 1487 12,6

16 424957 6111529 42,9 Nordex N117 Yes NORDEX N117/3000 Controlled-3000 3000 116,8 120,0 1487 12,6

17 425022 6110954 43,0 Nordex N117 Yes NORDEX N117/3000 Controlled-3000 3000 116,8 120,0 1487 12,6

18 425156 6110459 40,0 Nordex N117 Yes NORDEX N117/3000 Controlled-3000 3000 116,8 120,0 1487 12,6

19 424868 6109945 40,2 Nordex N117 Yes NORDEX N117/3000 Controlled-3000 3000 116,8 120,0 1487 12,6

20 424543 6110511 41,8 Nordex N117 Yes NORDEX N117/3000 Controlled-3000 3000 116,8 120,0 1487 12,6

21 426041 6109138 42,4 Nordex N117 Yes NORDEX N117/3000 Controlled-3000 3000 116,8 120,0 1487 12,6

22 425259 6110032 42,0 Vestas V44 No VESTAS V44-600 600 44,0 40,0 772 28,0

23 427246 6110780 45,7 Vestas V44. () No VESTAS V44-600 600 44,0 32,0 773 28,0

24 427238 6110944 44,5 Vestas V44. () No VESTAS V44-600 600 44,0 32,0 773 28,0

25 427599 6108679 42,0 VE01 Yes NORDEX N149/4.0-4.5-4500 4500 149,0 165,0 1805 10,7

26 427737 6107994 43,9 VE02 Yes NORDEX N149/4.0-4.5-4500 4500 149,0 165,0 1805 10,7

27 428025 6108374 44,7 VE03 Yes NORDEX N149/4.0-4.5-4500 4500 149,0 165,0 1805 10,7

28 428615 6109797 43,7 VE04 Yes NORDEX N149/4.0-4.5-4500 4500 149,0 165,0 1805 10,7

29 428790 6109303 43,5 VE05 Yes NORDEX N149/4.0-4.5-4500 4500 149,0 165,0 1805 10,7

30 429694 6109303 49,0 VE06 Yes NORDEX N149/4.0-4.5-4500 4500 149,0 165,0 1805 10,7

31 429482 6110621 47,8 VE07 Yes NORDEX N149/4.0-4.5-4500 4500 149,0 165,0 1805 10,7

32 430090 6110060 47,0 VE08 Yes NORDEX N149/4.0-4.5-4500 4500 149,0 165,0 1805 10,7

33 430068 6110660 47,6 VE09 Yes NORDEX N149/4.0-4.5-4500 4500 149,0 165,0 1805 10,7

34 430472 6111266 46,5 VE10 Yes NORDEX N149/4.0-4.5-4500 4500 149,0 165,0 1805 10,7

35 430723 6109192 48,0 VE11 Yes NORDEX N149/4.0-4.5-4500 4500 149,0 165,0 1805 10,7

36 430901 6109807 49,7 VE12 Yes NORDEX N149/4.0-4.5-4500 4500 149,0 165,0 1805 10,7

To be continued on next page...
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SHADOW - Main Result

...continued from previous page

WTG type Shadow data

Y X Z Row data/Description Valid Manufact. Type-generator Power, Rotor Hub Calculation RPM

rated diameter height distance

[m] [kW] [m] [m] [m] [RPM]

37 431499 6110046 50,0 VE13 Yes NORDEX N149/4.0-4.5-4500 4500 149,0 165,0 1805 10,7

38 431414 6111587 48,9 VE14 Yes NORDEX N149/4.0-4.5-4500 4500 149,0 165,0 1805 10,7

39 427330 6111401 44,7 VESTAS V80-2.0MW 2...Yes VESTAS V80-2.0MW-2000 2000 80,0 100,0 1581 16,7

40 431224 6110906 45,4 VESTAS V80-2.0MW 2...Yes VESTAS V80-2.0MW-2000 2000 80,0 100,0 1581 16,7

41 423140 6112961 39,7 Ekosrautas (1) Yes NORDEX N149/4.0-4.5-4500 4500 149,0 164,0 1805 10,7

42 423718 6112802 42,1 Ekosrautas (2) Yes NORDEX N149/4.0-4.5-4500 4500 149,0 164,0 1805 10,7

43 424217 6112398 41,4 Ekosrautas (3) Yes NORDEX N149/4.0-4.5-4500 4500 149,0 164,0 1805 10,7

44 425532 6112450 42,0 Ekosrautas (4) Yes NORDEX N149/4.0-4.5-4500 4500 149,0 164,0 1805 10,7

45 424434 6111232 41,0 Ekosrautas (5) Yes NORDEX N149/4.0-4.5-4500 4500 149,0 164,0 1805 10,7

46 423729 6110313 41,0 Ekosrautas (6) Yes NORDEX N149/4.0-4.5-4500 4500 149,0 164,0 1805 10,7

47 423569 6109622 38,0 Ekosrautas (7) Yes NORDEX N149/4.0-4.5-4500 4500 149,0 164,0 1805 10,7

48 422804 6109037 40,2 Ekosrautas (8) Yes NORDEX N149/4.0-4.5-4500 4500 149,0 164,0 1805 10,7

49 425064 6107513 43,0 GET Danwin 27 225 2... No GET Danwin 27-225 225 29,0 40,0 2500 37,6

50 425095 6107404 43,0 GET Danwin 27 225 2... No GET Danwin 27-225 225 29,0 40,0 2500 37,6

51 432785 6110011 48,0 VERGNET GEV MP 25... Yes VERGNET GEV MP-250 250 32,0 55,0 744 46,0

52 432786 6109712 50,4 VERGNET GEV MP 25... Yes VERGNET GEV MP-250 250 32,0 55,0 744 46,0

53 430658 6108051 48,9 VESTAS V44 600 44.0...No VESTAS V44-600 600 44,0 32,0 773 28,0

Shadow receptor-Input

No. Y X Z Width Height Elevation Slope of Direction mode Eye height

a.g.l. window (ZVI) a.g.l.

[m] [m] [m] [m] [°] [m]

A 424886 6112302 45,7 1,0 1,0 1,0 90,0 "Green house mode" 2,0

B 424641 6112258 44,5 1,0 1,0 1,0 90,0 "Green house mode" 2,0

C 423845 6111025 42,0 1,0 1,0 1,0 90,0 "Green house mode" 2,0

D 423852 6110958 44,6 1,0 1,0 1,0 90,0 "Green house mode" 2,0

E 424229 6110800 42,0 1,0 1,0 1,0 90,0 "Green house mode" 2,0

F 425879 6110293 46,3 1,0 1,0 1,0 90,0 "Green house mode" 2,0

G 426701 6108824 44,0 1,0 1,0 1,0 90,0 "Green house mode" 2,0

H 427194 6110382 46,4 1,0 1,0 1,0 90,0 "Green house mode" 2,0

I 427227 6110390 47,3 1,0 1,0 1,0 90,0 "Green house mode" 2,0

J 427273 6110401 47,9 1,0 1,0 1,0 90,0 "Green house mode" 2,0

K 427304 6110409 47,5 1,0 1,0 1,0 90,0 "Green house mode" 2,0

L 427324 6110414 47,0 1,0 1,0 1,0 90,0 "Green house mode" 2,0

M 427372 6110389 46,6 1,0 1,0 1,0 90,0 "Green house mode" 2,0

N 427342 6110381 46,8 1,0 1,0 1,0 90,0 "Green house mode" 2,0

O 427323 6110377 47,0 1,0 1,0 1,0 90,0 "Green house mode" 2,0

P 427275 6110365 48,0 1,0 1,0 1,0 90,0 "Green house mode" 2,0

Calculation Results

Shadow receptor

Shadow, expected values

No. Shadow hours

per year

[h/year]

A 41:49  

B 48:48  

C 39:54  

D 38:30  

E 36:22  

F 11:50  

G 14:11  

H 10:25  

I 9:58  

J 9:45  

K 9:52  

L 10:04  

M 13:56  

N 13:29  

O 11:56  

P 10:56  
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SHADOW - Main Result

Total amount of flickering on the shadow receptors caused by each WTG

No. Name Worst case Expected

[h/year] [h/year]

1 GE WIND ENERGY 5.5-158 Thrust 700 5500 158.0 !O! hub: 161,0 m (TOT: 240,0 m) (1) 0:00 0:00

2 GE WIND ENERGY 5.5-158 Thrust 700 5500 158.0 !O! hub: 161,0 m (TOT: 240,0 m) (2) 14:57 1:17

3 GE WIND ENERGY 5.5-158 Thrust 700 5500 158.0 !O! hub: 161,0 m (TOT: 240,0 m) (3) 41:32 7:07

4 GE WIND ENERGY 5.5-158 Thrust 700 5500 158.0 !O! hub: 161,0 m (TOT: 240,0 m) (4) 0:00 0:00

5 GE WIND ENERGY 5.5-158 Thrust 700 5500 158.0 !O! hub: 161,0 m (TOT: 240,0 m) (5) 0:00 0:00

6 GE WIND ENERGY 5.5-158 Thrust 700 5500 158.0 !O! hub: 161,0 m (TOT: 240,0 m) (6) 0:00 0:00

7 GE WIND ENERGY 5.5-158 Thrust 700 5500 158.0 !O! hub: 161,0 m (TOT: 240,0 m) (7) 47:47 10:15

8 GE WIND ENERGY 5.5-158 Thrust 700 5500 158.0 !O! hub: 161,0 m (TOT: 240,0 m) (8) 0:00 0:00

9 GE WIND ENERGY 5.5-158 Thrust 700 5500 158.0 !O! hub: 161,0 m (TOT: 240,0 m) (9) 0:00 0:00

10 GE WIND ENERGY 5.5-158 Thrust 700 5500 158.0 !O! hub: 161,0 m (TOT: 240,0 m) (10) 0:00 0:00

11 GE WIND ENERGY 5.5-158 Thrust 700 5500 158.0 !O! hub: 161,0 m (TOT: 240,0 m) (11) 0:00 0:00

12 Enercon E33 0:00 0:00

13 Enercon E33 0:00 0:00

14 Nordex N117 52:21 7:38

15 Nordex N117 40:26 5:36

16 Nordex N117 77:41 13:31

17 Nordex N117 50:05 6:00

18 Nordex N117 44:25 4:04

19 Nordex N117 52:25 6:14

20 Nordex N117 99:12 16:24

21 Nordex N117 52:16 10:05

22 Vestas V44 1:55 0:13

23 Vestas V44. () 0:00 0:00

24 Vestas V44. () 0:00 0:00

25 VE01 23:20 1:01

26 VE02 13:56 1:55

27 VE03 10:05 0:56

28 VE04 16:48 1:49

29 VE05 9:12 1:08

30 VE06 0:00 0:00

31 VE07 0:00 0:00

32 VE08 0:00 0:00

33 VE09 0:00 0:00

34 VE10 0:00 0:00

35 VE11 0:00 0:00

36 VE12 0:00 0:00

37 VE13 0:00 0:00

38 VE14 0:00 0:00

39 VESTAS V80-2.0MW 2000 80.0 !O! hub: 100,0 m (TOT: 140,0 m) 0:00 0:00

40 VESTAS V80-2.0MW 2000 80.0 !O! hub: 100,0 m (TOT: 140,0 m) 0:00 0:00

41 Ekosrautas (1) 11:43 2:17

42 Ekosrautas (2) 55:00 11:36

43 Ekosrautas (3) 137:43 14:18

44 Ekosrautas (4) 92:10 11:51

45 Ekosrautas (5) 151:51 29:31

46 Ekosrautas (6) 129:18 21:48

47 Ekosrautas (7) 20:41 2:45

48 Ekosrautas (8) 0:00 0:00

49 GET Danwin 27 225 29.0 !O! hub: 40,0 m (TOT: 54,5 m) (47) 0:00 0:00

50 GET Danwin 27 225 29.0 !O! hub: 40,0 m (TOT: 54,5 m) (48) 0:00 0:00

51 VERGNET GEV MP 250 32.0 !O! hub: 55,0 m (TOT: 71,0 m) (49) 0:00 0:00

52 VERGNET GEV MP 250 32.0 !O! hub: 55,0 m (TOT: 71,0 m) (50) 0:00 0:00

53 VESTAS V44 600 44.0 !O! hub: 32,0 m (TOT: 54,0 m) (51) 0:00 0:00

Total times in Receptor wise and WTG wise tables can differ, as a WTG can lead to flicker at 2 or more receptors simultaneously and/or receptors may receive flicker from 2 or more WTGs simultaneously.
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SHADOW - Map

0 1 2 3 4 km

Map: EMD OpenStreetMap , Print scale 1:75 000, Map center Lithuanian TM LKS94-LKS94 (LT)  East: 427 890  North: 6 111 580
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SHADOW - Main Result

Assumptions for shadow calculations

Maximum distance for influence

Calculate only when more than 20 % of sun is covered by the blade

Please look in WTG table

Minimum sun height over horizon for influence 3 °

Day step for calculation 1 days

Time step for calculation 1 minutes

Sunshine probability S (Average daily sunshine hours) [KAUNAS]

Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec

1,41 2,36 4,03 5,55 8,35 8,36 8,16 7,72 5,06 3,23 1,33 0,98

Operational time

 0 Sum

8760 8760

A ZVI (Zones of Visual Influence) calculation is performed before flicker

calculation so non visible WTG do not contribute to calculated flicker

values. A WTG will be visible if it is visible from any part of the receiver

window. The ZVI calculation is based on the following assumptions:

Height contours used: Elevation Grid Data Object: 11 VE parkas_EMDGrid_0.wpg (10)

Obstacles used in calculation

Eye height for map: 1,5 m

Grid resolution: 1,0 m

All coordinates are in

Lithuanian TM LKS94-LKS94 (LT)
Scale 1:100 000

New WTG Shadow receptor

WTGs

WTG type Shadow data

Y X Z Row data/Description Valid Manufact. Type-generator Power, Rotor Hub Calculation RPM

rated diameter height distance

[m] [kW] [m] [m] [m] [RPM]

1 426939 6112514 46,0 NORDEX N163/5.X 5700 163.0 !O! ... Yes NORDEX N163/5.X-5700 5700 163,0 148,0 1786 10,7

2 426342 6111767 43,4 NORDEX N163/5.X 5700 163.0 !O! ... Yes NORDEX N163/5.X-5700 5700 163,0 148,0 1786 10,7

3 426110 6110855 43,3 NORDEX N163/5.X 5700 163.0 !O! ... Yes NORDEX N163/5.X-5700 5700 163,0 148,0 1786 10,7

4 426912 6111580 43,2 NORDEX N163/5.X 5700 163.0 !O! ... Yes NORDEX N163/5.X-5700 5700 163,0 148,0 1786 10,7

5 426735 6110965 43,0 NORDEX N163/5.X 5700 163.0 !O! ... Yes NORDEX N163/5.X-5700 5700 163,0 148,0 1786 10,7

6 428534 6112301 46,0 NORDEX N163/5.X 5700 163.0 !O! ... Yes NORDEX N163/5.X-5700 5700 163,0 148,0 1786 10,7

7 428487 6110905 45,5 NORDEX N163/5.X 5700 163.0 !O! ... Yes NORDEX N163/5.X-5700 5700 163,0 148,0 1786 10,7

8 429253 6111407 47,0 NORDEX N163/5.X 5700 163.0 !O! ... Yes NORDEX N163/5.X-5700 5700 163,0 148,0 1786 10,7

9 429655 6112516 48,7 NORDEX N163/5.X 5700 163.0 !O! ... Yes NORDEX N163/5.X-5700 5700 163,0 148,0 1786 10,7

10 430027 6111990 50,5 NORDEX N163/5.X 5700 163.0 !O! ... Yes NORDEX N163/5.X-5700 5700 163,0 148,0 1786 10,7

11 430563 6111723 48,0 NORDEX N163/5.X 5700 163.0 !O! ... Yes NORDEX N163/5.X-5700 5700 163,0 148,0 1786 10,7

Shadow receptor-Input

No. Y X Z Width Height Elevation Slope of Direction mode Eye height

a.g.l. window (ZVI) a.g.l.

[m] [m] [m] [m] [°] [m]

A 424886 6112302 45,7 1,0 1,0 1,0 90,0 "Green house mode" 2,0

B 424641 6112258 44,5 1,0 1,0 1,0 90,0 "Green house mode" 2,0

C 423845 6111025 42,0 1,0 1,0 1,0 90,0 "Green house mode" 2,0

D 423852 6110958 44,6 1,0 1,0 1,0 90,0 "Green house mode" 2,0

E 424229 6110800 42,0 1,0 1,0 1,0 90,0 "Green house mode" 2,0

F 425879 6110293 46,3 1,0 1,0 1,0 90,0 "Green house mode" 2,0

G 426701 6108824 44,0 1,0 1,0 1,0 90,0 "Green house mode" 2,0

H 427194 6110382 46,4 1,0 1,0 1,0 90,0 "Green house mode" 2,0

I 427227 6110390 47,3 1,0 1,0 1,0 90,0 "Green house mode" 2,0

J 427273 6110401 47,9 1,0 1,0 1,0 90,0 "Green house mode" 2,0

K 427304 6110409 47,5 1,0 1,0 1,0 90,0 "Green house mode" 2,0

L 427324 6110414 47,0 1,0 1,0 1,0 90,0 "Green house mode" 2,0

M 427372 6110389 46,6 1,0 1,0 1,0 90,0 "Green house mode" 2,0

N 427342 6110381 46,8 1,0 1,0 1,0 90,0 "Green house mode" 2,0

O 427323 6110377 47,0 1,0 1,0 1,0 90,0 "Green house mode" 2,0

P 427275 6110365 48,0 1,0 1,0 1,0 90,0 "Green house mode" 2,0



windPRO 3.3.274  by EMD International A/S, Tel. +45 96 35 44 44, www.emd.dk, windpro@emd.dk windPRO2020-11-11 08:46 / 2

Project:

11 VE parkas NordexN163 be fono (PAV)

Licensed user:

UAB Ekostruktura 

Raudondvario pl. 288 a-9, Kaunas 

LT-47164 Kaunas

+370 607 23980

Ona / info@ekostruktura.lt
Calculated:

2020-11-10 20:51/3.3.274

SHADOW - Main Result

Calculation Results

Shadow receptor

Shadow, expected values

No. Shadow hours

per year

[h/year]

A 0:54  

B 0:31  

C 0:00  

D 0:00  

E 0:00  

F 0:16  

G 0:00  

H 9:37  

I 9:03  

J 8:46  

K 8:46  

L 8:53  

M 11:34  

N 10:55  

O 10:19  

P 9:54  

Total amount of flickering on the shadow receptors caused by each WTG

No. Name Worst case Expected

[h/year] [h/year]

1 NORDEX N163/5.X 5700 163.0 !O! hub: 148,0 m (TOT: 229,5 m) (1) 0:00 0:00

2 NORDEX N163/5.X 5700 163.0 !O! hub: 148,0 m (TOT: 229,5 m) (2) 14:34 1:15

3 NORDEX N163/5.X 5700 163.0 !O! hub: 148,0 m (TOT: 229,5 m) (3) 40:34 6:57

4 NORDEX N163/5.X 5700 163.0 !O! hub: 148,0 m (TOT: 229,5 m) (4) 0:00 0:00

5 NORDEX N163/5.X 5700 163.0 !O! hub: 148,0 m (TOT: 229,5 m) (5) 0:51 0:16

6 NORDEX N163/5.X 5700 163.0 !O! hub: 148,0 m (TOT: 229,5 m) (6) 0:00 0:00

7 NORDEX N163/5.X 5700 163.0 !O! hub: 148,0 m (TOT: 229,5 m) (7) 47:30 10:14

8 NORDEX N163/5.X 5700 163.0 !O! hub: 148,0 m (TOT: 229,5 m) (8) 0:00 0:00

9 NORDEX N163/5.X 5700 163.0 !O! hub: 148,0 m (TOT: 229,5 m) (9) 0:00 0:00

10 NORDEX N163/5.X 5700 163.0 !O! hub: 148,0 m (TOT: 229,5 m) (10) 0:00 0:00

11 NORDEX N163/5.X 5700 163.0 !O! hub: 148,0 m (TOT: 229,5 m) (11) 0:00 0:00

Total times in Receptor wise and WTG wise tables can differ, as a WTG can lead to flicker at 2 or more receptors simultaneously and/or receptors may receive flicker from 2 or more WTGs simultaneously.
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SHADOW - Main Result

Assumptions for shadow calculations

Maximum distance for influence

Calculate only when more than 20 % of sun is covered by the blade

Please look in WTG table

Minimum sun height over horizon for influence 3 °

Day step for calculation 1 days

Time step for calculation 1 minutes

Sunshine probability S (Average daily sunshine hours) [KAUNAS]

Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec

1,41 2,36 4,03 5,55 8,35 8,36 8,16 7,72 5,06 3,23 1,33 0,98

Operational time

 0 Sum

8760 8760

A ZVI (Zones of Visual Influence) calculation is performed before flicker

calculation so non visible WTG do not contribute to calculated flicker

values. A WTG will be visible if it is visible from any part of the receiver

window. The ZVI calculation is based on the following assumptions:

Height contours used: Elevation Grid Data Object: 11 VE parkas_EMDGrid_0.wpg (10)

Obstacles used in calculation

Eye height for map: 1,5 m

Grid resolution: 1,0 m

All coordinates are in

Lithuanian TM LKS94-LKS94 (LT)
Scale 1:200 000

New WTG Existing WTG Shadow receptor

WTGs

WTG type Shadow data

Y X Z Row data/Description Valid Manufact. Type-generator Power, Rotor Hub Calculation RPM

rated diameter height distance

[m] [kW] [m] [m] [m] [RPM]

1 426939 6112514 46,0 NORDEX N163/5.X 570...Yes NORDEX N163/5.X-5700 5700 163,0 148,0 1786 10,7

2 426342 6111767 43,4 NORDEX N163/5.X 570...Yes NORDEX N163/5.X-5700 5700 163,0 148,0 1786 10,7

3 426110 6110855 43,3 NORDEX N163/5.X 570...Yes NORDEX N163/5.X-5700 5700 163,0 148,0 1786 10,7

4 426912 6111580 43,2 NORDEX N163/5.X 570...Yes NORDEX N163/5.X-5700 5700 163,0 148,0 1786 10,7

5 426735 6110965 43,0 NORDEX N163/5.X 570...Yes NORDEX N163/5.X-5700 5700 163,0 148,0 1786 10,7

6 428534 6112301 46,0 NORDEX N163/5.X 570...Yes NORDEX N163/5.X-5700 5700 163,0 148,0 1786 10,7

7 428487 6110905 45,5 NORDEX N163/5.X 570...Yes NORDEX N163/5.X-5700 5700 163,0 148,0 1786 10,7

8 429253 6111407 47,0 NORDEX N163/5.X 570...Yes NORDEX N163/5.X-5700 5700 163,0 148,0 1786 10,7

9 429655 6112516 48,7 NORDEX N163/5.X 570...Yes NORDEX N163/5.X-5700 5700 163,0 148,0 1786 10,7

10 430027 6111990 50,5 NORDEX N163/5.X 570...Yes NORDEX N163/5.X-5700 5700 163,0 148,0 1786 10,7

11 430563 6111723 48,0 NORDEX N163/5.X 570...Yes NORDEX N163/5.X-5700 5700 163,0 148,0 1786 10,7

12 429017 6110640 46,7 Enercon E33 No ENERCON E-33-300 300 33,0 53,0 2500 39,0

13 428977 6110336 44,0 Enercon E33 No ENERCON E-33-300 300 33,0 53,0 2500 39,0

14 425360 6111828 43,0 Nordex N117 Yes NORDEX N117/3000 Controlled-3000 3000 116,8 120,0 1487 12,6

15 425483 6111261 42,3 Nordex N117 Yes NORDEX N117/3000 Controlled-3000 3000 116,8 120,0 1487 12,6

16 424957 6111529 42,9 Nordex N117 Yes NORDEX N117/3000 Controlled-3000 3000 116,8 120,0 1487 12,6

17 425022 6110954 43,0 Nordex N117 Yes NORDEX N117/3000 Controlled-3000 3000 116,8 120,0 1487 12,6

18 425156 6110459 40,0 Nordex N117 Yes NORDEX N117/3000 Controlled-3000 3000 116,8 120,0 1487 12,6

19 424868 6109945 40,2 Nordex N117 Yes NORDEX N117/3000 Controlled-3000 3000 116,8 120,0 1487 12,6

20 424543 6110511 41,8 Nordex N117 Yes NORDEX N117/3000 Controlled-3000 3000 116,8 120,0 1487 12,6

21 426041 6109138 42,4 Nordex N117 Yes NORDEX N117/3000 Controlled-3000 3000 116,8 120,0 1487 12,6

22 425259 6110032 42,0 Vestas V44 No VESTAS V44-600 600 44,0 40,0 772 28,0

23 427246 6110780 45,7 Vestas V44. () No VESTAS V44-600 600 44,0 32,0 773 28,0

24 427238 6110944 44,5 Vestas V44. () No VESTAS V44-600 600 44,0 32,0 773 28,0

25 427599 6108679 42,0 VE01 Yes NORDEX N149/4.0-4.5-4500 4500 149,0 165,0 1805 10,7

26 427737 6107994 43,9 VE02 Yes NORDEX N149/4.0-4.5-4500 4500 149,0 165,0 1805 10,7

27 428025 6108374 44,7 VE03 Yes NORDEX N149/4.0-4.5-4500 4500 149,0 165,0 1805 10,7

28 428615 6109797 43,7 VE04 Yes NORDEX N149/4.0-4.5-4500 4500 149,0 165,0 1805 10,7

29 428790 6109303 43,5 VE05 Yes NORDEX N149/4.0-4.5-4500 4500 149,0 165,0 1805 10,7

30 429694 6109303 49,0 VE06 Yes NORDEX N149/4.0-4.5-4500 4500 149,0 165,0 1805 10,7

31 429482 6110621 47,8 VE07 Yes NORDEX N149/4.0-4.5-4500 4500 149,0 165,0 1805 10,7

32 430090 6110060 47,0 VE08 Yes NORDEX N149/4.0-4.5-4500 4500 149,0 165,0 1805 10,7

33 430068 6110660 47,6 VE09 Yes NORDEX N149/4.0-4.5-4500 4500 149,0 165,0 1805 10,7

34 430472 6111266 46,5 VE10 Yes NORDEX N149/4.0-4.5-4500 4500 149,0 165,0 1805 10,7

To be continued on next page...
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SHADOW - Main Result

...continued from previous page

WTG type Shadow data

Y X Z Row data/Description Valid Manufact. Type-generator Power, Rotor Hub Calculation RPM

rated diameter height distance

[m] [kW] [m] [m] [m] [RPM]

35 430723 6109192 48,0 VE11 Yes NORDEX N149/4.0-4.5-4500 4500 149,0 165,0 1805 10,7

36 430901 6109807 49,7 VE12 Yes NORDEX N149/4.0-4.5-4500 4500 149,0 165,0 1805 10,7

37 431499 6110046 50,0 VE13 Yes NORDEX N149/4.0-4.5-4500 4500 149,0 165,0 1805 10,7

38 431414 6111587 48,9 VE14 Yes NORDEX N149/4.0-4.5-4500 4500 149,0 165,0 1805 10,7

39 427330 6111401 44,7 VESTAS V80-2.0MW 2... Yes VESTAS V80-2.0MW-2000 2000 80,0 100,0 1581 16,7

40 431224 6110906 45,4 VESTAS V80-2.0MW 2... Yes VESTAS V80-2.0MW-2000 2000 80,0 100,0 1581 16,7

41 423140 6112961 39,7 Ekosrautas (1) Yes NORDEX N149/4.0-4.5-4500 4500 149,0 164,0 1805 10,7

42 423718 6112802 42,1 Ekosrautas (2) Yes NORDEX N149/4.0-4.5-4500 4500 149,0 164,0 1805 10,7

43 424217 6112398 41,4 Ekosrautas (3) Yes NORDEX N149/4.0-4.5-4500 4500 149,0 164,0 1805 10,7

44 425532 6112450 42,0 Ekosrautas (4) Yes NORDEX N149/4.0-4.5-4500 4500 149,0 164,0 1805 10,7

45 424434 6111232 41,0 Ekosrautas (5) Yes NORDEX N149/4.0-4.5-4500 4500 149,0 164,0 1805 10,7

46 423729 6110313 41,0 Ekosrautas (6) Yes NORDEX N149/4.0-4.5-4500 4500 149,0 164,0 1805 10,7

47 423569 6109622 38,0 Ekosrautas (7) Yes NORDEX N149/4.0-4.5-4500 4500 149,0 164,0 1805 10,7

48 422804 6109037 40,2 Ekosrautas (8) Yes NORDEX N149/4.0-4.5-4500 4500 149,0 164,0 1805 10,7

49 425064 6107513 43,0 GET Danwin 27 225 29...No GET Danwin 27-225 225 29,0 40,0 2500 37,6

50 425095 6107404 43,0 GET Danwin 27 225 29...No GET Danwin 27-225 225 29,0 40,0 2500 37,6

51 432785 6110011 48,0 VERGNET GEV MP 250... Yes VERGNET GEV MP-250 250 32,0 55,0 744 46,0

52 432786 6109712 50,4 VERGNET GEV MP 250... Yes VERGNET GEV MP-250 250 32,0 55,0 744 46,0

53 430658 6108051 48,9 VESTAS V44 600 44.0 ... No VESTAS V44-600 600 44,0 32,0 773 28,0

Shadow receptor-Input

No. Y X Z Width Height Elevation Slope of Direction mode Eye height

a.g.l. window (ZVI) a.g.l.

[m] [m] [m] [m] [°] [m]

A 424886 6112302 45,7 1,0 1,0 1,0 90,0 "Green house mode" 2,0

B 424641 6112258 44,5 1,0 1,0 1,0 90,0 "Green house mode" 2,0

C 423845 6111025 42,0 1,0 1,0 1,0 90,0 "Green house mode" 2,0

D 423852 6110958 44,6 1,0 1,0 1,0 90,0 "Green house mode" 2,0

E 424229 6110800 42,0 1,0 1,0 1,0 90,0 "Green house mode" 2,0

F 425879 6110293 46,3 1,0 1,0 1,0 90,0 "Green house mode" 2,0

G 426701 6108824 44,0 1,0 1,0 1,0 90,0 "Green house mode" 2,0

H 427194 6110382 46,4 1,0 1,0 1,0 90,0 "Green house mode" 2,0

I 427227 6110390 47,3 1,0 1,0 1,0 90,0 "Green house mode" 2,0

J 427273 6110401 47,9 1,0 1,0 1,0 90,0 "Green house mode" 2,0

K 427304 6110409 47,5 1,0 1,0 1,0 90,0 "Green house mode" 2,0

L 427324 6110414 47,0 1,0 1,0 1,0 90,0 "Green house mode" 2,0

M 427372 6110389 46,6 1,0 1,0 1,0 90,0 "Green house mode" 2,0

N 427342 6110381 46,8 1,0 1,0 1,0 90,0 "Green house mode" 2,0

O 427323 6110377 47,0 1,0 1,0 1,0 90,0 "Green house mode" 2,0

P 427275 6110365 48,0 1,0 1,0 1,0 90,0 "Green house mode" 2,0

Calculation Results

Shadow receptor

Shadow, expected values

No. Shadow hours

per year

[h/year]

A 41:48  

B 48:47  

C 39:54  

D 38:30  

E 36:22  

F 12:05  

G 14:11  

H 10:27  

I 9:58  

J 9:49  

K 9:54  

L 10:05  

M 14:05  

N 13:16  

To be continued on next page...
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SHADOW - Main Result

...continued from previous page

Shadow, expected values

No. Shadow hours

per year

[h/year]

O 11:24  

P 10:52  

Total amount of flickering on the shadow receptors caused by each WTG

No. Name Worst case Expected

[h/year] [h/year]

1 NORDEX N163/5.X 5700 163.0 !O! hub: 148,0 m (TOT: 229,5 m) (1) 0:00 0:00

2 NORDEX N163/5.X 5700 163.0 !O! hub: 148,0 m (TOT: 229,5 m) (2) 14:34 1:15

3 NORDEX N163/5.X 5700 163.0 !O! hub: 148,0 m (TOT: 229,5 m) (3) 40:34 6:57

4 NORDEX N163/5.X 5700 163.0 !O! hub: 148,0 m (TOT: 229,5 m) (4) 0:00 0:00

5 NORDEX N163/5.X 5700 163.0 !O! hub: 148,0 m (TOT: 229,5 m) (5) 0:51 0:16

6 NORDEX N163/5.X 5700 163.0 !O! hub: 148,0 m (TOT: 229,5 m) (6) 0:00 0:00

7 NORDEX N163/5.X 5700 163.0 !O! hub: 148,0 m (TOT: 229,5 m) (7) 47:30 10:14

8 NORDEX N163/5.X 5700 163.0 !O! hub: 148,0 m (TOT: 229,5 m) (8) 0:00 0:00

9 NORDEX N163/5.X 5700 163.0 !O! hub: 148,0 m (TOT: 229,5 m) (9) 0:00 0:00

10 NORDEX N163/5.X 5700 163.0 !O! hub: 148,0 m (TOT: 229,5 m) (10) 0:00 0:00

11 NORDEX N163/5.X 5700 163.0 !O! hub: 148,0 m (TOT: 229,5 m) (11) 0:00 0:00

12 Enercon E33 0:00 0:00

13 Enercon E33 0:00 0:00

14 Nordex N117 52:21 7:38

15 Nordex N117 40:26 5:36

16 Nordex N117 77:41 13:31

17 Nordex N117 50:05 6:00

18 Nordex N117 44:25 4:04

19 Nordex N117 52:25 6:14

20 Nordex N117 99:12 16:24

21 Nordex N117 52:16 10:05

22 Vestas V44 1:55 0:13

23 Vestas V44. () 0:00 0:00

24 Vestas V44. () 0:00 0:00

25 VE01 23:20 1:01

26 VE02 13:56 1:55

27 VE03 10:05 0:56

28 VE04 16:48 1:49

29 VE05 9:12 1:08

30 VE06 0:00 0:00

31 VE07 0:00 0:00

32 VE08 0:00 0:00

33 VE09 0:00 0:00

34 VE10 0:00 0:00

35 VE11 0:00 0:00

36 VE12 0:00 0:00

37 VE13 0:00 0:00

38 VE14 0:00 0:00

39 VESTAS V80-2.0MW 2000 80.0 !O! hub: 100,0 m (TOT: 140,0 m) 0:00 0:00

40 VESTAS V80-2.0MW 2000 80.0 !O! hub: 100,0 m (TOT: 140,0 m) 0:00 0:00

41 Ekosrautas (1) 11:43 2:17

42 Ekosrautas (2) 55:00 11:36

43 Ekosrautas (3) 137:43 14:18

44 Ekosrautas (4) 92:10 11:51

45 Ekosrautas (5) 151:51 29:31

46 Ekosrautas (6) 129:18 21:48

47 Ekosrautas (7) 20:41 2:45

48 Ekosrautas (8) 0:00 0:00

49 GET Danwin 27 225 29.0 !O! hub: 40,0 m (TOT: 54,5 m) (47) 0:00 0:00

50 GET Danwin 27 225 29.0 !O! hub: 40,0 m (TOT: 54,5 m) (48) 0:00 0:00

51 VERGNET GEV MP 250 32.0 !O! hub: 55,0 m (TOT: 71,0 m) (49) 0:00 0:00

52 VERGNET GEV MP 250 32.0 !O! hub: 55,0 m (TOT: 71,0 m) (50) 0:00 0:00

53 VESTAS V44 600 44.0 !O! hub: 32,0 m (TOT: 54,0 m) (51) 0:00 0:00

Total times in Receptor wise and WTG wise tables can differ, as a WTG can lead to flicker at 2 or more receptors simultaneously and/or receptors may receive flicker from 2 or more WTGs simultaneously.



Ataskaitos priedai, UAB „Ekostruktūra“ 

 

 

 

 

9 Priedas. Vizualizacijų vietų atlikimo suderinimo raštas su Panemunių 

regioniniu parku 





Ataskaitos priedai, UAB „Ekostruktūra“ 

 

 

 

 

9 Priedas. Patvirtinimas apie turimus savininkų sutikimus dėl 

specialiosios sąlygos įregistravimo 



  

 

Aplinkos apsaugos agentūrai, 

Juozapavičiaus g. 9, LT-09311Vilnius 

el. paštas aaa@aaa.am.lt 

 

UAB „Energeta“ 

Beržų g. 11, Skirsnemunės k., LT-

74484 Jurbarko r.  

Tel.: +370 60131233, el. p. 

ramunas@jegaines.lt 

 

 

 

PATVIRTINIMAS 

2020-05-08 Nr.05-08/1 

 

APIE TURIMUS ŽEMĖS SKLYPŲ SAVININKŲ RAŠTIŠKUS SUTIKIMUS DĖL 

PLANUOJAMŲ VYKDYTI DARBŲ 

 

Atsižvelgiant į Aplinkos apsaugos agentūros rašte 2020-03-10 Nr. (30.2)-A4E-1823 

pateiktą pastabą „Vienuolikos vėjo elektrinių Jurbarko r. sav., Skirsnemunės sen., Paantvardžio, 

Skirsnemuniškių I ir Antkalniškių kaimuose statybai ir eksploatavimui“, kad nepateikti žemės 

sklypo (-ų) savininko (-ų) raštiški sutikimai dėl planuojamų vykdyti darbų, UAB „Energeta“ 

šiuo raštu patvirtina, kad turi visų jėgainių įrengimą liečiančių žemės sklypų savininkų raštiškus 

sutikimus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

direktorius      Ramūnas Dumčaitis 

 

 

 

 

 

 



Ataskaitos priedai, UAB „Ekostruktūra“ 

 

 

 

 

11 Priedas. Biologinės įvairovės, paukščių ir šikšnosparnių tyrimai, 

biologas M. Kirstukas, 2020 



 
  1 

 

 

Planuojamos 

ūkinės veiklos 

pavadinimas 

 

Planuojamų vienuolikos vėjo 

elektrinių parko, Jurbarko r. sav., 

Skirsnemunės sen., Paantvardžio, 

Skirsnemuniškių I ir Antkalniškių 

kaimuose poveikio biologinei 

įvairovei vertinimas, paukščių ir 

šikšnosparnių natūriniai tyrimai, 

poveikio mažinimo priemonės, 

monitoringo detalizavimas 

 

 

 

 
 

Rengimo metai: 2020 

 

 
 

 

Rengėjas 

 

 

Mindaugas Kirstukas 

 SUTARTIS Nr. 20/96 2020 m. birželio 5 d. 
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Įvadas 

 
Darbo užduotis: atlikti Planuojamų vienuolikos vėjo elektrinių parko, Jurbarko r. sav., 

Skirsnemunės sen., Paantvardžio, Skirsnemuniškių I ir Antkalniškių kaimuose poveikio biologinei 

įvairovei vertinimą:  

✓ atlikti biologinės įvairovės tyrimus; 

✓ atlikti paukščių ir šikšnosparnių natūrinius tyrimus; 

✓ esant poreikiui parinkti poveikio mažinimo priemones; 

✓ detalizuoti monitoringą. 

 

Biologinės įvairovės aprašymas, natūrinių tyrimų rezultatai 
 

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

vertinimas atliktas pagal viešai prieinamus jau vykdytų tyrimų duomenis vietoje ir įvairias esamas 

duomenų bazes, tokias kaip www.birdlife.lt/lppa (Lietuvos perinčių paukščių atlaso lauko tyrimų 

duomenys), sris.am.lt (Lietuvos teritorijos natūralioje gamtinėje aplinkoje gyvenančių ar laikinai 

esančių saugomų laukinių gyvūnų, augalų ir grybų rūšių informacinė sistema), stk.am.lt/portal/ 

(Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų valstybės kadastras), www.amvmt.lt (Miškų kadastras), 

geoportal.lt ir kt., saugomas teritorijas aprašančius teisės aktus ir atliktus lauko biologinės įvairovės 

tyrimus.  

Siekiant papildyti minėtų šaltinių tyrimus ir surinkti daugiau aktualios informacijos apie PŪV 

teritorijos biologinę įvairovę, 2020 m. birželio–spalio mėnesiais biologas Mindaugas Kirstukas atliko 

papildomus stebėjimus PŪV teritorijoje: 

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

zoologiniai tyrimai. 

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

analizuojant prieinamas duomenų bazes. 

• Botaniniai tyrimai atlikti augalų vegetacijos sezono metu (birželio–rugpjūčio mėn.). 

Vertinta PŪV teritorijos augalijos rūšinė sudėtis, pagrindinis dėmesys skirtas retų ir saugomų rūšių 

paieškai. 

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

dėmesio skirta ornitologiniams tyrimams. Perėjimo metu didžiausias dėmesys skirtas plėšriesiems 

paukščiams ir baltiesiems bei juodiesiems gandrams. Stebėjimai birželio–rugpjūčio mėnesiais atlikti 

vadovaujantis Europos Bendrijos svarbos paukščių rūšių monitoringo metodikų pagrindu. Buvo 

parinkti taškai, iš kurių registruoti skraidantys paukščiai. 
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• Ornitologiniai tyrimai atlikti birželio–spalio mėnesiais. Pagrindinis dėmesys skirtas 

perinčių (birželio–rugpjūčio mėn.) ir migruojančių paukščių (rugpjūčio–spalio mėn.) tyrimams. 

Pastaba: pavasarinė paukščių migracija netirta, nes PAV sutartis pasirašyta tik birželio mėnesį. 

• Epizodiniai žinduolių ir vabzdžių tyrimai atlikti lankantis PŪV teritorijoje ir fiksuojant 

rūšis vizualiai arba pagal veiklos žymes. 

• Rugpjūčio–rugsėjo mėn. PŪV teritorijoje atliktas šikšnosparnių migracijos vertinimas. 

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

jau anksčiau atliktiems biologinės įvairovės tyrimams vertinant PŪV poveikį. 

Naudotasi Lietuvos ornitologų draugijos su partneriais – Pajūrio planavimo ir tyrimų (PPTI) 

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

ekonominės erdvės finansinio mechanizmo LT03 programos „Biologinė įvairovė ir ekosistemų 

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

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

buvo: 

• identifikuoti biologinės įvairovės apsaugai svarbias/jautrias ir konfliktines vėjo 

energetikos (VE) plėtros požiūriu teritorijas; 

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

• pateikti rekomendacijas dėl VE plėtros konfliktų mažinimo jautriose biologinei 

įvairovei teritorijose šalies ir vietos lygmenyse. 

Vertinami poveikiai dėl planuojamo objekto:  

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

režimo pokyčio, želdinių sunaikinimo ir pan. 

• Galimas poveikis augalų rūšių augavietėms, dėl urbanizuojamos aplinkos pokyčių. 

• Galimas poveikis laukinių gyvūnų rūšių susitelkimui, veisimuisi, maitinimuisi, poilsiui, 

nakvynės, žiemojimo vietoms, sezoninių migracijų keliams dėl gyvenamosios aplinkos erdvės 

sumažėjimo, elektromagnetinių laukų, triukšmo ir kitų neigiamų veiksnių. 

• Galima gyvūnų žūtis dėl susidūrimo su vėjo jėgainėmis. 

Vadovaujantis Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos raštu 2020-08-12 Nr. (4)-V3-845(7.20), 

detaliau vertintas poveikis šikšnosparniams, jų veisimuisi, žiemojimui, migracijoms. 

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

vertinant suminį poveikį kraštovaizdžiui ir biologinei įvairovei įvertintas suminis poveikis įvertinant 

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

ministru įsakymu Dėl Planuojamos ūkinės veiklos (vėjo jėgainių įrengimo) poveikio aplinkai 
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vertinimo rekomendacijų R 44-03 patvirtinimo, 2003 m. liepos 31 d. Nr.406 (suvestinė redakcija nuo 

2010-12-05). 

 

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

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

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

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

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

Vadovaujantis Lietuvos teritorijos natūralioje gamtinėje aplinkoje gyvenančių ar laikinai 

esančių saugomų laukinių gyvūnų, augalų ir grybų rūšių informacinės sistemos išrašu (2020-10-20), 

PŪV teritorijoje saugomų rūšių neužregistruota (1 pav.), tačiau yra pavienių retesnių rūšių stebėjimo 

atvejų toliau nuo teritorijos. Visas SRIS esančių radimviečių sąrašas pateiktas 1 lentelėje. Artimiausia 

radimvietė yra rudojo nakvišos (Nyctalus noctula), kuri nutolusi 1 km į šiaurę. 

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

VE nėra. 

 

 
1 pav. Saugomų augalų, grybų ir gyvūnų radimvietės PŪV teritorijoje ir jos apylinkėse (šaltinis: sris.am.lt –

Lietuvos teritorijos natūralioje gamtinėje aplinkoje gyvenančių ar laikinai esančių saugomų laukinių gyvūnų, augalų ir 

grybų rūšių informacinė sistema, 2020-10-20 išrašas) 
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1. lentelė. SRIS išraše pateikiamų teritorijoje aptinkamų prašytų saugomų rūšių radaviečių ir 

augaviečių sąrašas 

 
Eil. 

Nr. 

Rūšis (lietuviškas 

pavadinimas) 

Rūšis (lotyniškas 

pavadinimas) 

Radavietės kodas Paskutinio 

stebėjimo data 

1.  Baltasis gandras Ciconia ciconia RAD-CICCIC076452 2010-05-15 

2.  Baltasis gandras Ciconia ciconia RAD-CICCIC076453 2010-05-15 

3.  Baltasis gandras Ciconia ciconia RAD-CICCIC073414 2010-05-24 

4.  Baltasis gandras Ciconia ciconia RAD-CICCIC073413 2010-05-24 

5.  Baltasis gandras Ciconia ciconia RAD-CICCIC073410 2010-05-24 

6.  Baltasis gandras Ciconia ciconia RAD-CICCIC073409 2010-05-24 

7.  Baltasis gandras Ciconia ciconia RAD-CICCIC073408 2010-05-24 

8.  Baltasis gandras Ciconia ciconia RAD-CICCIC073411 2010-05-24 

9.  Baltasis gandras Ciconia ciconia RAD-CICCIC026797 2010-05-24 

10.  Baltasis gandras Ciconia ciconia RAD-CICCIC073412 2010-05-24 

11.  Baltasis gandras Ciconia ciconia RAD-CICCIC073421 2010-05-25 

12.  Baltasis gandras Ciconia ciconia RAD-CICCIC073423 2010-05-25 

13.  Baltasis gandras Ciconia ciconia RAD-CICCIC073417 2010-05-25 

14.  Baltasis gandras Ciconia ciconia RAD-CICCIC073416 2010-05-25 

15.  Baltasis gandras Ciconia ciconia RAD-CICCIC042294 2010-07-13 

16.  Baltasis gandras Ciconia ciconia RAD-CICCIC042252 2010-07-13 

17.  Baltasis gandras Ciconia ciconia RAD-CICCIC042236 2010-07-13 

18.  Baltasis gandras Ciconia ciconia RAD-CICCIC042237 2010-07-13 

19.  Baltasis gandras Ciconia ciconia RAD-CICCIC042234 2010-07-13 

20.  Baltasis gandras Ciconia ciconia RAD-CICCIC042235 2010-07-13 

21.  Baltasis gandras Ciconia ciconia RAD-CICCIC042296 2010-07-13 

22.  Baltasis gandras Ciconia ciconia RAD-CICCIC042248 2010-07-13 

23.  Baltasis gandras Ciconia ciconia RAD-CICCIC042240 2010-07-13 

24.  Baltasis gandras Ciconia ciconia RAD-CICCIC042291 2010-07-13 

25.  Baltasis gandras Ciconia ciconia RAD-CICCIC042230 2010-07-13 

26.  Baltasis gandras Ciconia ciconia RAD-CICCIC042244 2010-07-13 

27.  Baltasis gandras Ciconia ciconia RAD-CICCIC030137 2010-08-03 

28.  Baltasis gandras Ciconia ciconia RAD-CICCIC030177 2010-08-03 

29.  Baltasis gandras Ciconia ciconia RAD-CICCIC030171 2010-08-03 

30.  Baltasis gandras Ciconia ciconia RAD-CICCIC030175 2010-08-03 

31.  Baltasis gandras Ciconia ciconia RAD-CICCIC030180 2010-08-03 

32.  Baltasis gandras Ciconia ciconia RAD-CICCIC030165 2010-08-03 

33.  Baltasis gandras Ciconia ciconia RAD-CICCIC030149 2010-08-03 

34.  Baltasis gandras Ciconia ciconia RAD-CICCIC030166 2010-08-03 

35.  Baltasis gandras Ciconia ciconia RAD-CICCIC030135 2010-08-03 

36.  Baltasis gandras Ciconia ciconia RAD-CICCIC030145 2010-08-03 

37.  Baltasis gandras Ciconia ciconia RAD-CICCIC030168 2010-08-03 

38.  Baltasis gandras Ciconia ciconia RAD-CICCIC030158 2010-08-03 

39.  Baltasis gandras Ciconia ciconia RAD-CICCIC030162 2010-08-03 

40.  Baltasis gandras Ciconia ciconia RAD-CICCIC030151 2010-08-03 

41.  Baltasis gandras Ciconia ciconia RAD-CICCIC030179 2010-08-03 

42.  Baltasis gandras Ciconia ciconia RAD-CICCIC030816 2010-08-04 

43.  Baltasis gandras Ciconia ciconia RAD-CICCIC030810 2010-08-04 

44.  Baltasis gandras Ciconia ciconia RAD-CICCIC030806 2010-08-04 

45.  Baltasis gandras Ciconia ciconia RAD-CICCIC030801 2010-08-04 

46.  Baltasis gandras Ciconia ciconia RAD-CICCIC030819 2010-08-04 

47.  Baltasis gandras Ciconia ciconia RAD-CICCIC030799 2010-08-04 

48.  Baltasis gandras Ciconia ciconia RAD-CICCIC030818 2010-08-04 

49.  Baltasis gandras Ciconia ciconia RAD-CICCIC030807 2010-08-04 

50.  Baltasis gandras Ciconia ciconia RAD-CICCIC030808 2010-08-04 

51.  Baltasis gandras Ciconia ciconia RAD-CICCIC030820 2010-08-04 

52.  Baltasis gandras Ciconia ciconia RAD-CICCIC030802 2010-08-04 

53.  Baltasis gandras Ciconia ciconia RAD-CICCIC030785 2010-08-04 
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54.  Baltasis gandras Ciconia ciconia RAD-CICCIC030800 2010-08-04 

55.  Baltasis gandras Ciconia ciconia RAD-CICCIC030803 2010-08-04 

56.  Baltasis gandras Ciconia ciconia RAD-CICCIC030804 2010-08-04 

57.  Baltijinė gegūnė Dactylorhiza longifolia AUG-DACLON011701 1961-06-02 

58.  Baltijinė gegūnė Dactylorhiza longifolia AUG-DACLON045190 1983-06-14 

59.  Baltijinė gegūnė Dactylorhiza longifolia AUG-DACLON028987 1995-06-19 

60.  Daugiametė blizgė Lunaria rediviva AUG-LUNRED007347 2014-05-30 

61.  Didžioji kuolinga Numenius arquata RAD-NUMARQ002844 2010-07-14 

62.  Dėmėtoji gegūnė Dactylorhiza maculata AUG-DACMAC074641 1995-06-01 

63.  Europinis plačiaausis Barbastella barbastellus RAD-BARBAA087286 2016-06-12 

64.  Juodasis peslys Milvus migrans RAD-MILMIG093860 2016-07-02 

65.  Kraujalakinis melsvys Maculinea teleius RAD-MACTEL026498 2005-07-04 

66.  Kūdrinis pelėausis Myotis dasycneme RAD-MYODAS087285 2016-06-12 

67.  Kūdrinis pelėausis Myotis dasycneme RAD-MYODAS087288 2016-06-12 

68.  Mažasis erelis rėksnys Aquila pomarina RAD-AQUPOM093862 2016-07-02 

69.  Mažoji gegužraibė Orchis morio AUG-ORCMOR049120 1973-05-30 

70.  Mažoji gegužraibė Orchis morio AUG-ORCMOR005284 1983-07-14 

71.  Mažoji gegužraibė Orchis morio AUG-ORCMOR005285 1983-07-14 

72.  Meškinis česnakas Allium ursinum AUG-ALLURS023579 2014-05-30 

73.  Paprastasis kardelis Gladiolus imbricatus AUG-GLAIMB014085 1930-06-30 

74.  Paprastoji medšarkė Lanius collurio RAD-LANCOL093861 2016-07-02 

75.  Paprastoji medšarkė Lanius collurio RAD-LANCOL093863 2016-07-03 

76.  Pievinis šalavijas Salvia pratensis AUG-SALPRA011723 2014-05-31 

77.  Raudonoji gegūnė Dactylorhiza incarnata AUG-DACINC023835 1961-06-02 

78.  Raudonoji gegūnė Dactylorhiza incarnata AUG-DACINC030957 2014-05-27 

79.  Rudasis nakviša Nyctalus noctula RAD-NYCNOC087280 2016-06-11 

80.  Rudasis nakviša Nyctalus noctula RAD-NYCNOC087283 2016-06-12 

81.  Rudasis nakviša Nyctalus noctula RAD-NYCNOC087284 2016-06-12 

82.  Rudasis nakviša Nyctalus noctula RAD-NYCNOC087281 2016-06-12 

83.  Rudasis nakviša Nyctalus noctula RAD-NYCNOC087287 2016-06-12 

84.  Rudasis nakviša Nyctalus noctula RAD-NYCNOC087282 2016-06-12 

85.  Tuščiaviduris rūtenis Corydalis cava AUG-CORCAV104409 2020-05-13 

86.  Vaistinis kietagrūdis Lithospermum officinale AUG-LITOFF067733 1937-09-03 

87.  Vaistinis kietagrūdis Lithospermum officinale AUG-LITOFF067735 1937-09-03 

88.  Ąžuolinė kepena Fistulina hepatica AUG-FISHEP024056 1987-09-12 

89.  Ūdra Lutra lutra RAD-LUTLUT053832 1994-06-06 

90.  Ūdra Lutra lutra RAD-LUTLUT049344 1994-07-10 

91.  Ūdra Lutra lutra RAD-LUTLUT041964 2008-07-13 

92.  Ūdra Lutra lutra RAD-LUTLUT041961 2008-07-13 

93.  Ūdra Lutra lutra RAD-LUTLUT041967 2008-07-13 

94.  Žalsvoji kežytė Cetrelia olivetorum AUG-CETOLI043188 2002-07-14 

 

 

Kaip matome iš 1 lentelės (SRIS išrašo), daugiau kaip pusė visų taškų yra 2010 m. fiksuoti 

baltųjų gandrų lizdavietės. Dalis duomenų yra istoriniai, o keli retų paukščių stebėjimo atvejai – 

kelerių metų senumo ir neesant konkrečios lizdavietės fakto (stebėti tik suaugę paukščiai). 

Nacionalinėms ar europinės svarbos „Natura 2000“ teritorijų prie planuojamų VE nėra, 

kartografuotų EB svarbos buveinių PŪV teritorijoje taip pat nėra (2 pav.). 
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2 pav. EB svarbos natūralios buveinės planuojamų VE atžvilgiu (https://www.geoportal.lt/map/#) 
 

Botaniniai tyrimai 2020 m. atlikti tik PŪV teritorijoje, kurioje vėjo jėgainių statyba ir 

eksploatacija galėtų paveikti natūralią augaliją. PŪV teritorijoje praktiškai 100 proc. ploto užima 

agrarinis kraštovaizdis, kuriame dominuoja dirbami laukai su kasmet auginamomis vis kitomis 

kultūromis: javais, ankštiniais ir kitais maistiniais bei pašariniais augalais. PŪV teritorijoje yra keletas 

melioruotų upelių kanalų, kurių šlaituose aptinkami įprasti natūraliai Lietuvoje augantys žoliniai 

augalai, pavieniai krūmai (dažniausiai Salix genties) ir medeliai. Iš žolinių augalų pagrioviuose ir 

palei lauko keliukus nereti įvairūs miglinių šeimos (Poaceae) augalai, rūgštynės (Rumex), 

geltonžiedės liucernos (Medicago lupulina), dirviniai dobilai (Trifolium arvense), paprastosios 

morkos (Daucus carota) paprastosios kraujažolės (Achillea millefolium) ir kt.  

Retų ir saugomų rūšių PŪV teritorijoje 2020 m. nerasta. SRIS išraše (2 lentelė) aktualių retų ir 

saugomų augalų augaviečių PŪV teritorijoje nenurodoma. 

 

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

naudmenų plačialapių ir nemoralinių-žolinių eglynų vietas, saugomų augalų augaviečių vietovėje 

nenurodoma. 
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Mikologiniai tyrimai PŪV teritorijoje nebuvo atlikti. Pagal „Lietuvos valgomųjų grybų išteklių 

žemėlapį“ M 1:2500000, PŪV patenka į vidutiniškai grybingą rajoną, tačiau PŪV planuojama 

atviroje ne mišku apaugusioje vietoje, kur grybams tinkamų biotopų nėra. 

SRIS išraše (2 lentelė) aktualių retų ir saugomų grybų augaviečių PŪV teritorijoje taip pat 

nenurodoma. 

 

Ornitologiniai tyrimai. Pagal „Lietuvos bendrąjį gyvūnijos žemėlapį“ M 1:1000000, PŪV 

aplinka priskiriama buveinėms, esančioms žemės ūkio naudmenose ir čia nėra ypač saugomų 

paukščių rūšių. Vietovėje aptinkamos atviro agrarinio kraštovaizdžio rūšys: dirvinis vieversys 

(Alauda arvensis), pempės (Vanellus vanellus), baltieji gandrai (Ciconia ciconia), rečiau aptinkamos 

kurapkos (Perdix perdix) ir kiti paukščiai. Pagal „Lietuvos paukščių žemėlapį“ M 1:2500000 

planuojamoje teritorijoje gyvena būdingi sausumos paukščiai – griežlės (Crex crex), kuri 2020 m. 

atliktų tyrimų metu rasta Antvardės upės slėnyje šiauriau PŪV. Pagal žemėlapį migruojančių 

paukščių sankaupų nei planuojamoje teritorijoje, nei aplink – nėra. Artimiausios nurodytos 

migruojančių žąsų vietos yra toliau kaip 10 km. 

SRIS išraše (2 lentelė) aktualių retų ir saugomų paukščių perimviečių PŪV teritorijoje 

nenurodoma. Tačiau PŪV apylinkėse yra nemažai baltųjų gandrų lizdų ir nurodoma keletas pavienių 

retų paukščių stebėjimų atvejų: 2010-07-14 stebėta didžioji kuolinga (Numenius arquata), 2016-07-

02 – juodasis peslys (Milvus migrans), 2016-07-02 – mažasis erelis rėksnys (Aquila pomarina). 

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

bazę 1 jėgainė iš planuojamų 11 VE patenka į labai jaurią paukščiams teritoriją, kur yra registruotas 

paprastojo pelėsakalio (Falco tinnunculus) stebėjimo atvejis, 2 jėgainės patenka į vidutiniškai jautrią 

teritoriją, kur yra registruotas pievinės lingės (Circus pygargus) stebėjimo atvejis (0.).  
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2 pav. Jautrios teritorijos paukščių atžvilgiu pagal „Vėjo energetikos plėtra ir biologinei įvairovei svarbios 

teritorijos (sutrump. – VENBIS)“. 

https://www.arcgis.com/home/webmap/viewer.html?webmap=a93e9a68f8d2476d8c4d6410f0e4ae4f&extent=1

8.0514,52.927,31.0403,57.4969. 

 

 

Tačiau vadovaujantis tos pačios VENBIS kitu žemėlapiu „Stebėtų paukščių rūšys“ (3.) – 

matoma, kad nė viena planuojama VE nepatenka į vietas, kur stebėti patys minėti paukščiai. 

Migruojantys paukščiai ar jų sankaupos buvo stebėti apie 860 m į šiaurę nuo artimiausios 

planuojamos VE, o perintys paukščiai – apie 900 m atstumu į pietus nuo planuojamų VE. 
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3 pav. Stebėtų paukščių rūšys pagal „Vėjo energetikos plėtra ir biologinei įvairovei svarbios teritorijos 

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

 

 

Vadovaujantis Lietuvos ornitologų draugijos Lietuvos perinčių paukščių atlaso lauko tyrimų 

duomenimis (www.birdlife.lt/lppa), PŪV teritorijoje tyrimai neatlikti ir apie perinčius paukščius 

informacija nepateikiama (4 pav.). 
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4 pav. Lietuvos ornitologų draugijos Lietuvos perinčių paukščių atlaso lauko tyrimų duomenys apie PŪV 

teritorijoje ir jos apylinkėse perinčius paukščius (www.birdlife.lt/lppa) 

 

Perinčių paukščių tyrimų metodika. Naudota standartinė metodika, kuomet kiekvienos 

paukščių rūšies stebėjimo vietinį statusą vietovėje nusako 16 balų sistema (2 lentelė). Joje išskiriamos 

4 pagrindinės rūšies statuso kategorijos. Vienai ar kitai statuso kategorijai rūšis priskiriama 

priklausomai nuo to, kokiomis aplinkybėmis tos rūšies paukščiai buvo stebėti, suteikiant didžiausią 

tinkamą konkrečiam stebėjimui balų skaičių, konkretaus stebėjimo metu. Rūšis laikoma perinčia, jei 

jos perėjimo faktas įrodytas tyrimo metais.  

Perinčių paukščių tyrimams naodota mišri transektų ir taškinių apskaitų metodika. Kadangi 

teritorija nėra labai didelė, stebėjimai dažniausiai buvo atliekami ją apvažiuojant automobiliu ir 

stebėjimus atliekant iš įvairių vietų. Buvo parinkti maršrutai ir taškai, apimantys įvairius 
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kraštovaizdžio elementus – tiek dirbamus laukus, tiek medžių juostas ir krūmynus krūmynus palei 

kanalus, vandens telkinių pakrantes ir miškelius. Rytinės apskaitos vykdytos 0,5 val. prieš saulės 

patekėjimą arba ne vėliau kaip 0,5 val. po saulės patekėjimo, vykdytos 4–5 val. Vakarinės apskaitos 

vykdytos likus valandai iki saulės laidos ir vykdomos iki vidurnakčio. 

 
2 lentelė. Perinčių paukščių nustatymui naudota standartinė metodika, paukščių rūšies stebėjimo vietinį statusą 

vietovėje nusakanti 16 balų sistema  (www.birdlife.lt/lppa) 

 
Statusas Stebėjimo požymiai Pastabos 

kodas pavadinimas balas požymiai 

0 rūšis 

aptinkama 

0 veisimosi laikotarpiu rūšis buvo stebėta veisimuisi 

netinkamoje buveinėje (pvz., maitinimosi vietose, 

praskrendant) 

Rūšis kvadrate 

neperi 

A rūšies 

perėjimas 

galimas 

1 Rūšis buvo stebėta veisimosi periode tinkamose 

perėti vietose 

Rūšis kvadrate gali 

perėti, tačiau 

patvirtinimui 

duomenų neužtenka 
2 Girdėta vieno ar kelių patina giesmė arba 

tuoktuviniai balsai 

B tikėtinas 

perėjimas 

3 Veisimosi metu užregistruota paukščių pora 

perėjimui tinkamoje buveinėje 

Rūšis greičiausiai 

peri tiriamoje 

teritorijoje 4 Stebėtas teritorinis elgesys (giesmės, tuoktuvės ir 

pan.) toje pačioje vietoje du ar daugiau kartų su 

nemažesniu kaip savaitės intervalu 

5 Stebėtas tuoktuvinis ir demonstracinis elgesys 

6 Matyta, kaip paukščiai lanko tikėtiną (numanomą) 

lizdo vietą 

7 Konstatuotas neramus elgesys ar girdėti suaugusių 

paukščių skleidžiami pavojaus signalai 

8 Sugautas ar rastas negyvas suaugęs paukštis turėjo 

perėjimo dėmę 

9 Stebėta lizdo statyba ar uokso kalimas 

C įrodytas 

perėjimas 

10 Paukščių stebėtoją bando nuvilioti arba apsimeta 

sužeistais 

Rūšis tikrai peri 

tiriamoje teritorijoje 

11 Rastas užimtas ar žuvęs su lukštų liekanomis lizdas 

12 Stebėti silpnai skraidantys lizdatupių 

(paukščiukinių) ar nepaskrendantys ir silpnai 

skraidantys viščiukinių paukščių jaunikliai 

13 Stebėti suaugę paukščiai, kurių elgesys rodo, kad 

jie periodiškai atskrenda prie nematomo lizdo su 

kiaušiniais ar jaunikliais (pvz., kai lizdas drevėje ar 

aukštai medyje ir jo nematyti arba stebėtas lizde 

tupintis (perintis) paukštis 

14 Stebėti suaugę paukščiai su maistu jaunikliams 

arba su fekalijomis snape 

15 Rastas lizdas su dėtimi 

16 Rastas lizdas su jaunikliais, kuriuos stebėtojas mate 

arba girdėjo 

 

Siekiant nustatyti, kokių rūšių paukščiai peri PŪV teritorijoje, buvo išskirta teritorija (8 pav.), 

kurioje 2020 m. birželio–rugpjūčio mėnesiais registruoti visi matyti paukščiai ir vertinta jų perėjimo 

kategorija. Kadangi PŪV teritorijoje beveik išimtinai vyrauja agrarinis kraštovaizdis, perinčių 

paukščių įvairovė ir gausa čia gana skurdi. Kiek daugiau paukščių rūšių aptikta Apvardės upės slėnyje 

(kuris yra šiauriau PŪV) ir keliuose pavieniuose tarp dirbamų laukų įsiterpusiuose miškeliuose. 
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5 pav. Teritorija, kurioje 2020 m. atliktas perinčių paukščių rūšinės sudėties vertinimas (pažymėta stačiakampiu). 

Taškai – Lietuvos ornitologų draugijos Lietuvos perinčių paukščių atlaso lauko tyrimų duomenys apie PŪV teritorijoje 

ir jos apylinkėse perinčius paukščius (www.birdlife.lt/lppa) 

 

 

Perintiems paukščiams priskirti B ir C kodu pagal 2 lentelę priskirtinų rūšių paukščiai, kurių 

sąrašas remiantis 2020 m. stebėjimais yra toks: 

ŽĄSINIAI PAUKŠČIAI – ANSERIFORMES  

Didžioji antis (Anas platyrhynchos) 

VIŠTINIAI PAUKŠČIAI – GALLIFORMES 

Kurapka (Perdix perdix) 

Putpelė (Coturnix coturnix) 

GERVINIAI PAUKŠČIAI – GRUIFORMES  
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Griežlė (Crex crex) 

SĖJIKINIAI PAUKŠČIAI – CHARADRIIFORMES  

Upinis kirlikas (Charadrius dubius) 

Paprastoji pempė (Vanellus vanellus) 

KARVELINIAI PAUKŠČIAI – COLUMBIFORMES  

Keršulis (Columba palumbus) 

GENINIAI PAUKŠČIAI – PICIFORMES  

Didysis margasis genys (Dendrocopos major) 

ŽVIRBLINIAI PAUKŠČIAI – PASSERIFORMES  

Dirvinis vieversys (Alauda arvensis) 

Pievinis kalviukas (Anthus pratensis) 

Geltonoji kielė (Motacilla flava) 

Karietaitė (Troglodytes troglodytes) 

Liepsnelė (Erithacus rubecula) 

Lakštingala (Luscinia luscinia) 

Paprastoji kiauliukė (Saxicola rubetra) 

Juodasis strazdas (Turdus merula) 

Strazdas giesmininkas (Turdus philomelos) 

Upinis žiogelis (Locustella fluviatilis) 

Ežerinė nendrinukė (Acrocephalus schoenobaenus) 

Karklinė nendrinukė (Acrocephalus palustris) 

Paprastoji tošinukė (Hippolais icterina) 

Rudoji devynbalsė (Sylvia communis) 

Sodinė devynbalsė (Sylvia borin) 

Juodagalvė devynbalsė (Sylvia atricapilla) 

Pilkoji pečialinda (Phylloscopus collybita) 

Ankstyvoji pečialinda (Phylloscopus trochilus) 

Mėlynoji zylė (Parus caeruleus) 

Didžioji zylė (Parus major) 

Paprastoji medšarkė (Lanius collurio) 

Kėkštas (Garrulus glandarius) 

Šarka (Pica pica) 

Paprastasis kikilis (Fringilla coelebs) 

Raudongalvė sniegena (Carpodacus erythrinus) 

Geltonoji starta (Emberiza citrinella) 

Nendrinė starta (Emberiza schoeniclus) 

 

Retesnių perinčių paukščių radimvietės pateikiamos 6 pav. 

 



15 

 

 
 
6 pav. Retesnių perinčių paukščių radimvietės 2020 m. 

 

Siekiant nustatyti PŪV teritorijoje skraidančių plėšriųjų paukščių ir juodųjų gandrų 

pasiskirstymą, 2020 m. buvo parinkti taškai (7 pav.), iš kurių birželio–rugpjūčio mėn. buvo atliekami 

stebėjimai. Iš ų pačių taškų rugpjūčio–spalio mėn. buvo atliekami ir migruojančių paukščių 

stebėjimai. 

Plėšriųjų paukščių (ir juodųjų gandrų) mitybos plotų ir jų svarbos nustatymo metodika. Buvo 

naudotasi standartine metodika, kuomet apskaitos atliekamas iš pastovių taškų stebint plėšriuosius 

paukščius ne mažiau kaip tris valandas 4 kartus birželio–rugpjūčio mėnesiais (anksčiau apskaitų 

atlikti galimybės nebuvo). Apskaitos vykdytos 10.00–12.00 ir 15.00–17.00 valandų laikotarpiais, t. 

y. intensyviausio plėšriųjų paukščių skraidymo valandomis (geru oru – ir nuo 9.00 val.). Kadangi 

tyrimų laikotarpiai bei sezonais priklauso ir nuo galimai aptinkamų rūšių – pievinės lingės (Circus 

pygargus), mažojo erelio rėksnio (Aquila pomarina) ir juodojo gandro (Ciconia nigra), trys apskaitos 

iš taškų atliktos antroje birželio pusėje–liepos mėn., kai šios rūšys intensyviausiai maitina jauniklius.  
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7 pav. Plėšriųjų paukščių, juodųjų gandrų ir migruojančių paukščių stebėjimo taškai 2020 m. PŪV teritorijoje 

 

2020 m. stebėjimų metu iš šių taškų matyti tik paprastieji suopiai (Buteo buteo), kurių 

pagrindinės maitinimosi vietos pateiktos 8 pav. Kitų plėšriųjų paukščių ir juodųjų gandrų PŪV 

teritorijoje stebėjimų metu nematyta. 
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8 pav. Pagrindinės paprastųjų suopių maitinimosi vietos, nustatytos iš stebėjimo taškų 2020 m. 
 

Siekiant nustatyti PŪV teritorijoje migruojančių paukščių pasiskirstymą ir rūšinę sudėtį, 2020 

m. iš parinktų taškų (7 pav.) rugpjūčio–spalio mėn. buvo atliekami migruojančių paukščių stebėjimai. 

Išskirtinių migracijos srautų ir susitelkimo vietų nenustatyta, migracija vyko visai šaliai įprastu ritmu, 

o skrendančių paukščių kiekiai buvo santykinai maži. Pastaba: teritorijoje nebuvo vykdomi 

pavasarinės paukščių migracijos tyrimai, nes PAV sutartis pasirašyta tik 2020 m. birželio mėn. 

Migruojančių paukščių stebėjimo metodika. Migruojantys paukščiai stebėti vizualiai iš 

pasirinktų pastovių stebėjimo taškų rugpjūčio–spalio mėnesiais. 

2020 m. rudeninės migracijos metu PŪV teritorijoje ir jos apylinkėse buvo registruojama 20–

30 migruojančių paukščių rūšių. Pagrindiniai ir dažniausi teritorijoje rudeninės migracijos metu 

matyti paukščiai – baltakaktės (Anser albifrons) ir želmeninės (Anser fabalis) žąsys (atitinkamai iki 

300 ir 250 ind.). Jų pagrindinės judėjimo kryptys ir santykinai didesnių sankaupų poilsio metu vietos 

2020 m. rudenį parodytos 9 pav. Be žąsų PŪV teritorijos apylinkėse buvo stebėtos kitos retų ir 

saugomų paukščių rūšys: gulbės giesmininkės (iki 15 ind.), pilkosios gervės (iki 20 ind.), baltieji 

gandrai (iki 10 ind.), paprastosios pempės (iki 100 ind.). Tačiau šios paukščių rūšys buvo 

neskaitlingos ir teritorija joms nėra kuo nors svarbesnė ar vertingesnė nei aplinkinės. Taip pat 

negausiai matyti keršuliai (Columba palumus), paprastieji varnėnai (Sturnus vulgaris) bei įvairios 
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kitos įprastų žvirblinių ir kitų būrių paukščių rūšys. Visų traukiančių paukščių gausa buvo palyginti 

nedidelė bei atitiko foninę įprastų paukščių gausą bei sudėtį Lietuvoje.  

Šiuo metu nėra nustatyta VE parko veiklos rizikos rudenį migruojantiems paukščiams, todėl 

konkrečios poveikio mažinimo priemonės nėra planuojamos. Monitoringo metu nustačius reikšmingo 

lygmens paukščių žūties faktus pavasarinės ar rudeninės migracijos metu, būtų išskiriami rizikos 

laikotarpiai ir taikomos numatytos poveikio mažinimo priemonės. 

 

 

 
9 pav. Pagrindinės žąsų (Anser) migracijos kryptis (pažymėtos rodyklėmis) ir santykinai didesnių sankaupų poilsio 

metu vietos (pažymėtos ovalais) PŪV teritorijos apylinkėse 2020 m. 

 

Teriologiniai tyrimai. Žinduolių tyrimai atlikti lankantis PŪV teritorijoje ir fiksuojant rūšis 

vizualiai arba pagal veiklos žymes. Rugpjūčio pabaigoje – rugsėjo mėn. PŪV teritorijoje atliktas 

šikšnosparnių migracijos vertinimas, tačiau migruojančių šikšnosparnių nenustatyta. 

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

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

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

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

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

įvairūs peliniai graužikai, kurmiai (Talpa europaea). 
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SRIS išraše (2 lentelė) aktualių retų ir saugomų žinduolių radimviečių PŪV teritorijoje 

nenurodoma (pagal SRIS sistemos pateiktus duomenis artimiausia rudojo nakvišos (Nyctalus noctula) 

buveinė nutolusi  1 km į šiaurę nuo artimiausios VE vietos). Pagal Eurobats, rekomendacijas siekiant 

išvengti reikšmingo poveikio šikšnosparniams, vėjo elektrinės netūrėtų būti statomos arčiau kaip 200 

m nuo miško.  

Kitų gyvūnų grupių tyrimai PŪV teritorijoje neatlikti, tačiau pastebėtos rūšys registruotos visų 

apsilankymų metu. 

PŪV teritorijoje iš varliagyvių  dažnos paprastosios rupūžės (Bufo bufo), rusvosios varlės (Rana 

temporaria). 

Retų rūšių vabzdžių, varliagyvių ir roplių, žuvų PŪV teritorijoje taip pat nerasta, apie tai nėra 

informacijos ir SRIS išraše (2 lentelė). 

 

 

 

Galimas poveikis biologinei įvairovei ir priemonės neigiamo 

poveikio sumažinimui 
 

Faktinis poveikio atskiroms paukščių ir šikšnosparnių rūšims reikšmingumo atskiruose 

VE parkuose standartų nustatymas. Poveikio paukščiams ir šikšnosparniams monitoringo 

rezultatų galimo reikšmingumo atskiruose VE parkuose standartų parinkimas pirmiausiai siejamas su 

VE parko teritorijoje registruojamų individų gausa (svertiniai dydžiai ir kiti rodikliai nurodomi 

http://corpi.lt/venbis/files/reports/VENBIS_3_1_4.pdf), kuris yra labai svarbus rodiklis vertinant 

konkretaus VE parko daromo poveikio paukščiams reikšmingumą. Perinčių paukščių atveju, 

konkrečiame VE parke perintiems paukščiams svertiniais dydžiais laikomi 0,1 ir 0,5 proc. nuo bendro 

tam tikros rūšies šalies perinčios populiacijos. Laikoma, kad reikšmingas poveikis perintiems 

paukščiams yra jei dėl VE parko veiklos per metus sunyksta (žūva arba vengia šios teritorijos) 5 proc. 

nuo konkrečios rūšies svertinio maksimalaus rodiklio, t. y. 0.5 proc. nuo nacionalinės tos rūšies 

populiacijos.  

Pirmiausiai siūloma vertinti situacija kelių metų kontekste ir jei per tris monitoringo metus žūva 

vidutiniškai vienas ir daugiau retų perinčių rūšių individas (3 ir daugiau per tris metus), poveikis 

laikomas reikšmingu. Jei negausiai šalyje perinti paukščių pora, pastačius VE, pasitraukia iš 

teritorijos, kiekvienas toks atvejis turėtų būti vertinamas atskirai, pasikviečiant geriausius šalies ar 

užsienio specialistus (konkrečios rūšies žinovus). Jie būtini, kad nustatyti galima saugomos rūšies 

pasitraukimo iš VE parko teritorijos priežastį.  

Panaši situacija yra ir su migruojančiomis paukščių rūšimis. Laikoma, kad reikšmingas poveikis 

migruojantiems paukščiams yra jei dėl VE parko veiklos per metus sunyksta (žūva arba vengia šios 
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teritorijos) 5 proc. nuo konkrečios rūšies svertinio maksimalaus rodiklio (sankaupos maksimumo). 

Jei šio, 5 proc. rodiklio dydis yra vienas individas, siūloma situaciją taip pat vertinti kelių metų 

kontekste ir jei per tris monitoringo metus žūva vidutiniškai vienas ir daugiau retų migruojančių rūšių 

individas (3 ir daugiau per tris metus), poveikis laikomas reikšmingu.  

Šikšnosparnių atveju reikšmingas poveikis laikomas jei per 5 monitoringo dienų ciklą, randami 

3 ir daugiau žuvę individai. 

Paukščiai. Iš visų gyvūnijos grupių didžiausias poveikis numatomas paukščiams. Išvada 

remiasi tiek kitų šalių praktine patirtimi, tiek PŪV teritorijoje bei jos apylinkėse atliktais 

praskrendančių paukščių stebėjimais. Lygumų ir agrarinio kraštovaizdžio atveju reikšmingas vėjo 

jėgainių poveikis paukščiams galimas šiais atvejais:  

• migruojančių paukščių sankaupoms, jei jos sutinkamos vėjo jėgainių įrengimo vietose 

bei artimoje aplinkoje sankaupas formuojančių paukščių perskridimams; 

• plėšriesiems paukščiams ir baltiesiems bei juodiesiems gandrams: perintiems artimoje 

teritorijai aplinkoje, besimaitinantiems vėjo jėgainių plotuose arba čia praskrendantiems migracijų 

metu; 

• tranzitu praskrendančių migruojančių paukščių skaitlingiems srautams. 

Galimas poveikis migruojančių paukščių sankaupoms. PŪV teritorijoje nėra žinoma nuolatinių 

gausių  apsistojančių migruojančių žąsų ir kitų paukščių sankaupų vietų. Tokios vietos kasmet kinta 

priklausomai nuo pavasarinio potvynio lygio, mitybai tinkamiausių žiemkenčių plotų išsidėstymo ir 

kitų veiksnių. Žąsys telkiasi šviežiai po potvynio atsiveriančiose šlapiose vietose bei joms patrauklių 

žiemkenčių kultūrų laukuose. Aprašomoje teritorijoje tokių buveinių ir žąsų susitelkimo vietų nebuvo 

užregistruota. PŪV apylinkėse 2020 m. rudeninės migracijos metu nustatytos tik negausios ir 

nereguliarios žąsų sankaupų vietos, o pagrindiniai migruojančių žąsų srautai buvo toliau nuo PŪV 

teritorijos.  

Dirvinių sėjikų, pempių, varnėnų ir kt. paukščių santalkų migracijos metu PŪV teritorijoje 

nenustatyta. 

Atsižvelgiant į PŪV teritorijoje esamus migruojančių paukščių stebėjimus galima teigti, kad 

planuojamas vėjo jėgainių parkas neturės įtakos migruojantiems paukščiams. Kadangi  žąsų sankaupų 

naudojamas mitybines teritorijas galima įtakoti per ūkininkavimo pobūdį, auginamas kultūras ir sėjos 

laiką, svarbu, kad pavasarinės migracijos laikotarpiu greta vėjo jėgainių parkų nebūtų 

pasėtos/sėjamos žąsims bei kitiems vandens paukščiams patrauklios grūdinės ir ankštinės kultūros, 

kurios pritraukia labai skaitlingus paukščių būrius. Toks poveikis yra lengvai reguliuojamas įprastinės 

žemės ūkio veiklos planavimo ir įgyvendinimo priemonėmis: žemdirbystės plotuose auginant 

atitinkamas, migruojantiems paukščiams nepatrauklias kultūras. Per žemės ūkio veiklų planavimą 

galima įtakoti ir žąsų perskridimų maršrutus.  
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Aprašomoje teritorijoje neigiamas poveikis laikinai apsistojančioms migruojančioms žąsims 

tikėtinas tik mėnesio ar truputi ilgesniu laikotarpiu (kovo pab. – balandžio mėn., priklausomai nuo 

pavasario pradžios ir eigos), tačiau šią prielaidą būtina patikslinti vykdant paukščių monitoringą jau 

pradėjus veikti vėjo jėgainėms, nes pastarųjų metų patirtis rodo, jog žąsys puikiai išvengia su vėjo 

jėgainėmis susijusių pavojų. Jei butų registruojama reikšmingo lygmens paukščių žūtis, reikėtų 

laukinių žąsų pavasarinio perskridimo laikotarpiu stabdyti vėjo jėgainių darbą. Todėl įvertinus galimą 

planuojamo vėjo jėgainių parko poveikį migruojančių žąsų poilsio/nakvynės vietoms, padaryta 

išvada, kad jeigu monitoringo duomenys parodytų jog jis yra reikšmingas, galimos šio poveikio 

sumažinimo ar net visiško panaikinimo priemonės, aktualiu laikotarpiu stabdant vėjo jėgainių darbą.  

Šiuo metu nėra nustatyta VE parko veiklos rizikos rudeninėms migruojančių paukščių 

sankaupoms, todėl konkrečios poveikio mažinimo priemonės nėra planuojamos. Monitoringo metu 

nustačius reikšmingo lygmens paukščių žūties faktus rudeninės migracijos metu, būtų išskiriami 

rizikos laikotarpiai ir taikomos analogiškos pavasarinei paukščių migracijai poveikio mažinimo 

priemonės 

Galimas poveikis plėšriesiems paukščiams, baltiesiems ir juodiesiems gandrams. Remiantis 

išrašu iš saugomų rūšių informacinės sistemos bei Lietuvos ornitologų draugijos turima informacija 

aprašomoje teritorijoje perint retų ir saugomų paukščių rūšių neaptikta. Juodųjų gandrų perimviečių 

ir maitinimosi vietų nėra žinoma. Gretimose teritorijose peri baltieji gandrai, tačiau perinčias pavienes 

poras dažniausiai skiria pakankamai didelis atstumas nuo artimiausių planuojamų VE, bei aplink yra 

daug alternatyvių maitinimosi plotų. Apylinkėse maitinasi paprastieji suopiai, ankstesnių stebėjimų 

metu matytos pievinės lingės ir mažieji ereliai rėksniai (2020 m. tyrimų metu pastarosios rūšys 

nebuvo registruotos).  

Atsižvelgiant į PŪV teritorijoje esamus plėšriųjų paukščių ir gandrų stebėjimus galima teigti, 

kad planuojamas vėjo jėgainių parkas neturės reikšmingo neigiamo poveikio šiems paukščiams. 

Monitoringo metu nustačius reikšmingo lygmens paukščių žūties faktus (žuvus nors vienam 

mažųjų erelių rėksnių, rudųjų peslių, juodųjų peslių, juodųjų gandrų individui) būtų įrengta po 3 

dirbtines lizdavietes, prieš tai jų vietas suderinus su VSTT ir miško valdytojais ar savininkais. 

Nustačius labai reikšmingą poveikį, siūlomos papildoma apsaugos priemonė – VE stabdymas prie 

VE parko pasirodžius rizikingos rūšies paukščiams. 

Galimas poveikis migruojančių paukščių srautams bei jų populiacijoms. Per PŪV teritoriją 

neina paukščių migracijos keliai, todėl galima teigti, kad planuojamas vėjo jėgainių parkas neturės 

reikšmingo neigiamo poveikio. 

Žinduoliai. Galimas neigiamas poveikis dėl statybos darbų metu sukeliamo triukšmo. Siekiant 

sumažinti laukinių gyvūnų trikdymą ir galimą neigiamą poveikį jų susitelkimui, veisimuisi, 
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maitinimuisi, poilsiui, nakvynės, žiemojimo vietoms, sezoninių migracijų keliams rekomenduojama 

darbus atlikti kuo greičiau, sutrumpinant statybos darbų laikotarpį.  

Vėjo jėgainių eksploatacijos metu galimi nežymūs tiek stambiųjų, tiek smulkiųjų žinduolių 

natūralios gyvensenos pakitimai tokie kaip: 

• buveinių fragmentacija. 

• Stambiųjų žinduolių migracijos sutrikimas PŪV teritorijoje (nors teritorijoje svarbių 

migracijos koridorių). 

• netiesioginis PŪV poveikis žinduoliams dėl padažnėjusio žmonių lankymosi 

teritorijoje. 

• plėšriųjų paukščių sumažėjimas netoli vėjo jėgainių, dėl ko galimas pirminių vartotojų 

pagausėjimas (pelinių graužikų, kirstukų, pilkųjų kiškių ir pan.). 

• plėšriųjų žvėrių populiacijos augimas dėl sutrikusių smulkiųjų žinduolių savisaugos 

instinktų (garsas gali sutrikdyti gyvūnų verbalinių pranešimų perdavimą arba pabloginti gyvūnų 

gebėjimą išgirsti artėjantį grobuonį). 

Remiantis Švedijos ir Lenkijos mokslininkų atliktais tyrimais ir jų analizėmis, galima numatyti 

jog prasidėjus vėjo jėgainių eksploatacijai galimi laikini ekosistemos sutrikimai, dėl staigaus sąlygų 

pasikeitimo (šešėliavimas, triukšmas, statybos darbai ir kt.), tačiau ilgainiui situacija stabilizuojasi, 

gyvūnai įpranta prie aplinkos pasikeitimų ir į esančias VE praktiškai visiškai nereaguoja. Pagal 

mokslininkų atliktus tyrimus žinduolių populiacija VE teritorijoje nepakinta. 

Galimas poveikis šikšnosparniams. PŪV teritorijoje nėra žinoma šikšnosparnių veisimosi ar 

žiemojimo vietų, 2020 m. rudeninės migracijos metu šie gyvūnai taip pat neregistruoti, todėl galima 

teigti, kad planuojamas vėjo jėgainių parkas neturės reikšmingo neigiamo poveikio. 

Didesnė rizika nukentėti šikšnosparniams yra tuo atveju, jei vėjo jėgainės įrengiamos arti 

didesnių miškų ar urbanizuotų teritorijų, kur yra šikšnosparniams tinkamų slėptuvių šiltuoju metų 

laiku. Siūloma kasmet bent 1 kartą nušienauti pievas, ne mažesniu kaip vėjo jėgainės bokšto aukščio 

spinduliu apie VE užkertant kelią krūmų atsiradimui. Tokiu atveju teritorija netaps patraukli 

šikšnosparniams. Monitoringo metu nustačius reikšmingo lygmens šikšnosparnių žūties faktus 

siūlomos papildomos apsaugos priemonės (VE stabdymas naktį, šikšnosparnius atbaidančios 

priemonės ir pan.). 

Kitoms gyvūnų grupėms (vabzdžiams, varliagyviams ir ropliams bei žuvims) reikšmingas 

ilgalaikis neigiamas poveikis nėra prognozuojamas.  

Apibendrinant galima teigti, kad didelis neigiamas suminis poveikis dėl projekto įgyvendinimo 

aplinkinėms ekosistemoms neprognozuojamas, tačiau nepaisant to bus imtasi visų įmanomo apsaugos 

priemonių siekiant išvengti net ir minimalios įtakos aplinkinėms ekosistemoms. 
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Žemiau pateikiamos siūlomos priemonės neigiamam poveikiui paukščiams ir šikšnosparniams 

išvengti, sumažinti bei kompensuoti. 

 

Priemonės eksploatacijos metu. Kadangi šiuo metu nėra nustatytas galimas reikšmingas 

akivaizdus poveikis vietinėms gamtinėms vertybėms, negalima tiksliai pasiūlyti visų jį mažinančių 

priemonių. Jei ateityje vykdomas žūstančių paukščių ir šikšnosparnių monitoringas parodytų 

reikšmingą šių gyvūnų žūtį dėl vėjo jėgainių veiklos, reikėtų imtis šių priemonių: 

• Monitoringas. Įrengus vėjo jėgainių parką, siekiant akivaizdžiai įsitikinti ar įrengtos 

VE parko dirbančios jėgainės nedaro neigiamo poveikio migruojantiems ir perintiems paukščiams, 

migruojantiems ir besimaitinantiems šikšnosparniams rekomenduojama bent trejus metus vykdyti 

žūvančių paukščių ir šikšnosparnių monitoringą įrengto VE parko ribose. Žuvusių paukščių ar 

šikšnosparnių skaičiui (pasiekus reikšmingo poveikio lygmenį, žr. 

http://corpi.lt/venbis/files/reports/VENBIS_3_1_4.pdf) bus taikomos papildomos neigiamą poveikį 

mažinančios priemonės. Jeigu pirmųjų trijų VE parko darbo metų laikotarpiu bus nustatyti 

reikšmingo poveikio paukščiams ar šikšnosparniams atvejai, dėl kurių reikės taikyti papildomas 

apsaugos priemones, žūvančių paukščių ir šikšnosparnių stebėjimas pagal suderintą monitoringo 

programą turės būti tęsiamas ir vėlesniais metais, kol nebus įsitikinta, kad pritaikytos papildomos 

priemonės reikšmingam poveikiui išvengti yra veiksmingos. 

• Rekomenduojama taikyti agrarines priemones užtikrinančias, kad 300 m spinduliu 

aplink VE niekada nebūtų sėjamos grūdines žemės ūkio kultūros bei kukurūzai, o būtų išlaikomos 

šiai dienai esančios natūralios ar šienaujamos pievos. Tai turėtų užtikrinti VE statytojai, patys tokiu 

būdu naudodami jiems priklausančias žemes apie VE ar su atitinkamomis sąlygomis pasirašydami 

žemių nuomos sutartis. Ši priemonė užtikrintų, kad teritorijoje neišaugs pritraukiančių plėšriuosius 

paukščius graužikų skaičius ir teritorija netaps patrauklia maitinimosi vieta migruojantiems vandens 

paukščiams. 

• Poveikis migruojantiems vandens paukščiams. Tinkamai planuojant žemdirbystės 

veiklą vėjo jėgainių parko teritorijoje, galima mažinti ploto patrauklumą migruojantiems vandens 

paukščiams, tuo pačiu pasiekiant, jog šie paukščiai mitybos tikslais neformuotų sankaupų arti 

planuojamo vėjo jėgainių parko. Monitoringo metu nustačius reikšmingą migruojančių paukščių žūtį 

ir sustabdžius vėjo jėgainių darbą migruojančių sankaupų formavimosi metu, galima išvengti 

neigiamo poveikio į nakvynės vietas susirenkantiems paukščiams. 

• Pavasarinės paukščių migracijos metu žuvusių paukščių skaičiui pasiekus reikšmingą 

lygmenį bus taikomas VE darbo stabdymas nuo kovo 21 iki balandžio 30 d. ryte (1 val. prieš patekant 

saulei – 4 val. po jos patekėjimo) ir vakare (3 val. iki saulės laidos – 1 val. po jos). Stabdymo 

laikotarpis, atsižvelgiant į monitoringo metu nustatytą paukščių migracijos eigą, gali būti tikslinamas 
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suderinus su Aplinkos apsaugos agentūra ir Valstybine saugomų teritorijų tarnyba (VSTT) prie 

Aplinkos ministerijos. 

• Rudeninės paukščių migracijos metu žuvusių paukščių skaičiui pasiekus reikšmingą 

lygmenį apie tai nedelsiant bus informuojama Aplinkos apsaugos agentūra. Atsižvelgiant į 

monitoringo metu nustatytą paukščių migracijos eigą bus nustatomas laikino VE stabdymo 

laikotarpis, kuris suderinamas su Aplinkos apsaugos agentūra ir VSTT. 

• Poveikis perintiems paukščiams. Nustačius perinčių mažųjų erelių rėksnių, juodųjų ar 

rudųjų peslių, juodųjų gandrų reikšmingo lygmens žūties faktus (žuvus bent vienam šios rūšies 

individui), kompensuojant poveikį su VSTT ir miškų valdytojais (savininkais) suderintose vietose 

turi būti įrengiama po 3 dirbtinius lizdus už kiekvieną žuvusį paukštį. 

• Nustačius kitų perinčių paukščių rūšių žūties faktus, apie tai nedelsiant turi būti 

informuojama Aplinkos apsaugos agentūra ir turi būti taikomos papildomos apsaugos priemonės, 

suderintos su Aplinkos apsaugos agentūra ir VSTT. 

• Nustačius, jog paukščių žūtis VE parke apskaičiuotą reikšmingo poveikio lygmens ribą 

viršija 3 kartus (skaičiuojant VE parke žuvusių individų vidurkį 3 metų laikotarpiui), t. y. poveikis 

labai reikšmingas, turi būti pradėtos taikyti VE darbą apribojančios priemonės – laikinai stabdomas 

VE darbas greta pasirodžius rizikingos rūšies paukščiams perėjimo metu. VE darbas turi būti 

stabdomas įrengiant autoradarą (stabdoma automatiškai) arba tai atliks budintis darbuotojas. 

Nustačius labai reikšmingą poveikį, VE parkas (labai reikšmingą poveikį paukščiams daranti jo dalis) 

nedelsiant sustabdoma ir apie tai PŪV užsakovas nedelsiant informuoja Aplinkos apsaugos agentūrą. 

Kol neįdiegtos VE stabdymo pasirodžius rizikingos rūšies paukščiui priemonės, VE parkas (labai 

reikšmingą poveikį paukščiams daranti jo dalis) turi likti sustabdyta. 

• VE poveikis šikšnosparniams. Dėl PŪV planavimo atviroje vietoje, kurioje nėra 

šikšnosparniams būdingų buveinių, reikšmingas poveikis šikšnosparniams mažai tikėtinas. 

Šikšnosparnių apsaugai yra rekomenduojama kasmet bent 1 kartą nušienauti pievas, ne mažesniu kaip 

bokšto aukščio spinduliu apie VE stabdant krūmų atsiradimą, kad teritorija netaptų patraukli 

šikšnosparniams.  

• Nustačius reikšmingą poveikį šikšnosparniams (jei per 5 monitoringo dienų ciklą VE 

parke randami 3 ir daugiau žuvę saugomų šikšnosparnių rūšių individai) yra rekomenduojama: 

• Išjungti VE naktimis, nuo saulės nusileidimo iki aušros (išskyrus naktis, kai vėjo greitis 

didesnis kaip 6 m/s, taip pat lyjant stipriam lietui bei kai oro temperatūra naktį nesiekia +7oC).  

• Aukščiau nurodytai priemonei nesumažinus poveikio iki nereikšmingo, siekiant 

nustatyti šikšnosparnių migracijos laikotarpį bei paros laiką VE parke turi būti instaliuotas stacionarus 

šikšnosparnių skeidžiamus garsus įrašantis ultragarsinis detektorius ir VE išjungimas taikomas 

nustatytu aktyviausiu šikšnosparnių migracijos laikotarpiu. 
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• Pirmosioms dviems priemonėms nesumažinus poveikio iki nereikšmingo 

rekomenduojamas atbaidančių ultragarso įrenginių (deterentų) naudojimas. Tai turėtų būti gamintojų 

patikrinti ir patikimi įrenginiai skleidžiantys ultragarsą diapozone nuo 25 kHz iki maždaug 100 kHz. 

 

• Priemonės statybos metu. Priemonės statybos metu perinčių ir miguojančių paukščių 

apsaugai: Įrengiamos šviesą atspindinčios priemonės ant VE menčių. Tai gali būti reflektoriai, 

veidrodžiai ar kitos šviesą atspindinčios priemonės. Šiuo atveju, siekiant sumažinti PŪV teritorijoje 

ir jos apylinkėse apsistojančių migruojančių paukščių trikdymą, siūlytumėm statybos darbų 

nevykdyti pavasarinės migracijos metu, t. y. nuo kovo 1 d iki balandžio 30 d.. Optimalus jų laikas 

būtų lapkričio–vasario mėn., kuomet PŪV teritorijoje ir jos apylinkėse nesutinkamos nei perinčios 

rūšys, nei migruojančių paukščių sankaupos.  

• Rekomenduojama įrengti kuo mažesnio intensyvumo šviesas, mirksinčias kuo didesniu 

periodu tarp blyksėjimų (kiek tai leidžia aviacinio saugumo reikalavimai), kadangi migracijų 

stebėjimai rodo, jog naktį migruojantys paukščiai, ypač blogo matomumo sąlygomis, dažnai skrenda 

virš šviesos šaltinių ir atsiduria vėjo elektrinių rizikos zonoje. 

• Paukščių atsitrenkimo į VE bokštus pavojaus sumažinimui rekomenduojamas apatinės 

VE bokšto dalies dažymas tamsiai žalia spalva, palaipsniui šviesėjančia link vidurinės bokšto dalies, 

aukščiau bokštą dažant pilka ar balta spalva. 

Suminis vėjo jėgainių poveikis. Apibendrinant galima teigti, kad didelis neigiamas suminis 

poveikis dėl projekto įgyvendinimo aplinkinėms ekosistemoms neprognozuojamas, tačiau nepaisant 

to bus imtasi visų įmanomo apsaugos priemonių siekiant išvengti net ir minimalios įtakos 

aplinkinėms ekosistemoms. 
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IŠ SAUGOMŲ RŪŠIŲ INFORMACINĖS SISTEMOS

Nr. SRIS-2020-14446118

2020-10-20 13:48:10

DĖMESIO! Išraše esančius duomenis, kuriuose yra tikslios saugomų gyvūnų, augalų ir gyvūnų rūšių radaviečių ar augaviečių
koordinatės, galima naudoti tik nurodytais tikslais, neatskleisti jų kitiems asmenims, jei tai galėtų sukelti grėsmę saugomų rūšių
išlikimui.

Prašymo numeris

Prašymo data

Išrašo gavimo tikslas

SRIS-2020-14446118

2020-10-19

Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos Ministerijos
Antakalnio g.25, Vilnius, LT-10312 el. paštas: vstt@vstt.lt

tel. +370 5 272 3284, faks. +370 5 272 2572

Išrašo suformavimo data:

Vienuolikos vėjo elektrinių Jurbarko r.
sav., Skirsnemunės sen., Paantvardžio,
Skirsnemuniškių I ir Antkalniškių
kaimuose statybos ir eksploatavimo
poveikio aplinkai vertinimas (PAV).

991/

Kituose puslapiuose pateikiami detalūs prašytoje teritorijoje aptinkamų saugomų rūšių radaviečių ar augaviečių bei jų
stebėjimų duomenys:

Prašyta teritorija:

Prašytos rūšys:

Laisvai pažymėta teritorija

Visos rūšys

2020-10-19Išraše pateikiama situacija iki:

Išrašą suformavo: Saugomų rūšių informacinė sistema



Išrašas iš Saugomų rūšių informacinės sistemos
Nr. SRIS-2020-14446118

1. RAD-CICCIC076452 (Baltasis gandras)

Radavietės/augavietės duomenys:

Radavietės/augavietės žemėlapis:

RAD-CICCIC076452Radavietės/augavietės kodas

Rūšis (lietuviškas pavadinimas)

Rūšis (lotyniškas pavadinimas)

Baltasis gandras

Ciconia ciconia

Stebėjimo data Radavietės būsena Vystymosi stadija Veiklos požymiai

2010-05-15 Pirmas stebėjimas suaugęs individas lizdas, ola ir pan.

Radavietės/augavietės stebėjimų duomenys:

Radavietės/augavietės koordinatės:

Taškas [434039,00 6112618,00]

992/



Išrašas iš Saugomų rūšių informacinės sistemos
Nr. SRIS-2020-14446118

2. RAD-CICCIC076453 (Baltasis gandras)

Radavietės/augavietės duomenys:

Radavietės/augavietės žemėlapis:

RAD-CICCIC076453Radavietės/augavietės kodas

Rūšis (lietuviškas pavadinimas)

Rūšis (lotyniškas pavadinimas)

Baltasis gandras

Ciconia ciconia

Stebėjimo data Radavietės būsena Vystymosi stadija Veiklos požymiai

2010-05-15 Pirmas stebėjimas suaugęs individas lizdas, ola ir pan.

Radavietės/augavietės stebėjimų duomenys:

Radavietės/augavietės koordinatės:

Taškas [434221,00 6116563,00]

993/



Išrašas iš Saugomų rūšių informacinės sistemos
Nr. SRIS-2020-14446118

3. RAD-CICCIC073414 (Baltasis gandras)

Radavietės/augavietės duomenys:

Radavietės/augavietės žemėlapis:

RAD-CICCIC073414Radavietės/augavietės kodas

Rūšis (lietuviškas pavadinimas)

Rūšis (lotyniškas pavadinimas)

Baltasis gandras

Ciconia ciconia

Stebėjimo data Radavietės būsena Vystymosi stadija Veiklos požymiai

2010-05-24 Pirmas stebėjimas suaugęs individas lizdas, ola ir pan.

Radavietės/augavietės stebėjimų duomenys:

Radavietės/augavietės koordinatės:

Taškas [430006,00 6107599,00]

994/



Išrašas iš Saugomų rūšių informacinės sistemos
Nr. SRIS-2020-14446118

4. RAD-CICCIC073413 (Baltasis gandras)

Radavietės/augavietės duomenys:

Radavietės/augavietės žemėlapis:

RAD-CICCIC073413Radavietės/augavietės kodas

Rūšis (lietuviškas pavadinimas)

Rūšis (lotyniškas pavadinimas)

Baltasis gandras

Ciconia ciconia

Stebėjimo data Radavietės būsena Vystymosi stadija Veiklos požymiai

2010-05-24 Pirmas stebėjimas suaugęs individas lizdas, ola ir pan.

Radavietės/augavietės stebėjimų duomenys:

Radavietės/augavietės koordinatės:

Taškas [426942,00 6108288,00]
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Išrašas iš Saugomų rūšių informacinės sistemos
Nr. SRIS-2020-14446118

5. RAD-CICCIC073410 (Baltasis gandras)

Radavietės/augavietės duomenys:

Radavietės/augavietės žemėlapis:

RAD-CICCIC073410Radavietės/augavietės kodas

Rūšis (lietuviškas pavadinimas)

Rūšis (lotyniškas pavadinimas)

Baltasis gandras

Ciconia ciconia

Stebėjimo data Radavietės būsena Vystymosi stadija Veiklos požymiai

2010-05-24 Pirmas stebėjimas suaugęs individas lizdas, ola ir pan.

Radavietės/augavietės stebėjimų duomenys:

Radavietės/augavietės koordinatės:

Taškas [421905,00 6114441,00]

996/



Išrašas iš Saugomų rūšių informacinės sistemos
Nr. SRIS-2020-14446118

6. RAD-CICCIC073409 (Baltasis gandras)

Radavietės/augavietės duomenys:

Radavietės/augavietės žemėlapis:

RAD-CICCIC073409Radavietės/augavietės kodas

Rūšis (lietuviškas pavadinimas)

Rūšis (lotyniškas pavadinimas)

Baltasis gandras

Ciconia ciconia

Stebėjimo data Radavietės būsena Vystymosi stadija Veiklos požymiai

2010-05-24 Pirmas stebėjimas suaugęs individas lizdas, ola ir pan.

Radavietės/augavietės stebėjimų duomenys:

Radavietės/augavietės koordinatės:

Taškas [422939,00 6115064,00]

997/



Išrašas iš Saugomų rūšių informacinės sistemos
Nr. SRIS-2020-14446118

7. RAD-CICCIC073408 (Baltasis gandras)

Radavietės/augavietės duomenys:

Radavietės/augavietės žemėlapis:

RAD-CICCIC073408Radavietės/augavietės kodas

Rūšis (lietuviškas pavadinimas)

Rūšis (lotyniškas pavadinimas)

Baltasis gandras

Ciconia ciconia

Stebėjimo data Radavietės būsena Vystymosi stadija Veiklos požymiai

2010-05-24 Pirmas stebėjimas suaugęs individas lizdas, ola ir pan.

Radavietės/augavietės stebėjimų duomenys:

Radavietės/augavietės koordinatės:

Taškas [422889,00 6114731,00]

998/



Išrašas iš Saugomų rūšių informacinės sistemos
Nr. SRIS-2020-14446118

8. RAD-CICCIC073411 (Baltasis gandras)

Radavietės/augavietės duomenys:

Radavietės/augavietės žemėlapis:

RAD-CICCIC073411Radavietės/augavietės kodas

Rūšis (lietuviškas pavadinimas)

Rūšis (lotyniškas pavadinimas)

Baltasis gandras

Ciconia ciconia

Stebėjimo data Radavietės būsena Vystymosi stadija Veiklos požymiai

2010-05-24 Pirmas stebėjimas suaugęs individas lizdas, ola ir pan.

Radavietės/augavietės stebėjimų duomenys:

Radavietės/augavietės koordinatės:

Taškas [426714,00 6114315,00]

999/



Išrašas iš Saugomų rūšių informacinės sistemos
Nr. SRIS-2020-14446118

9. RAD-CICCIC026797 (Baltasis gandras)

Radavietės/augavietės duomenys:

Radavietės/augavietės žemėlapis:

RAD-CICCIC026797Radavietės/augavietės kodas

Rūšis (lietuviškas pavadinimas)

Rūšis (lotyniškas pavadinimas)

Baltasis gandras

Ciconia ciconia

Stebėjimo data Radavietės būsena Vystymosi stadija Veiklos požymiai

2010-05-24 Pirmas stebėjimas jaunas, nesubrendęs individas lizdas, ola ir pan.

Radavietės/augavietės stebėjimų duomenys:

Radavietės/augavietės koordinatės:

Taškas [433162,00 6116532,00]

9910/



Išrašas iš Saugomų rūšių informacinės sistemos
Nr. SRIS-2020-14446118

10. RAD-CICCIC073412 (Baltasis gandras)

Radavietės/augavietės duomenys:

Radavietės/augavietės žemėlapis:

RAD-CICCIC073412Radavietės/augavietės kodas

Rūšis (lietuviškas pavadinimas)

Rūšis (lotyniškas pavadinimas)

Baltasis gandras

Ciconia ciconia

Stebėjimo data Radavietės būsena Vystymosi stadija Veiklos požymiai

2010-05-24 Pirmas stebėjimas suaugęs individas lizdas, ola ir pan.

Radavietės/augavietės stebėjimų duomenys:

Radavietės/augavietės koordinatės:

Taškas [421251,00 6111814,00]

9911/



Išrašas iš Saugomų rūšių informacinės sistemos
Nr. SRIS-2020-14446118

11. RAD-CICCIC073421 (Baltasis gandras)

Radavietės/augavietės duomenys:

Radavietės/augavietės žemėlapis:

RAD-CICCIC073421Radavietės/augavietės kodas

Rūšis (lietuviškas pavadinimas)

Rūšis (lotyniškas pavadinimas)

Baltasis gandras

Ciconia ciconia

Stebėjimo data Radavietės būsena Vystymosi stadija Veiklos požymiai

2010-05-25 Pirmas stebėjimas suaugęs individas lizdas, ola ir pan.

Radavietės/augavietės stebėjimų duomenys:

Radavietės/augavietės koordinatės:

Taškas [421841,00 6110269,00]

9912/



Išrašas iš Saugomų rūšių informacinės sistemos
Nr. SRIS-2020-14446118

12. RAD-CICCIC073423 (Baltasis gandras)

Radavietės/augavietės duomenys:

Radavietės/augavietės žemėlapis:

RAD-CICCIC073423Radavietės/augavietės kodas

Rūšis (lietuviškas pavadinimas)

Rūšis (lotyniškas pavadinimas)

Baltasis gandras

Ciconia ciconia

Stebėjimo data Radavietės būsena Vystymosi stadija Veiklos požymiai

2010-05-25 Pirmas stebėjimas suaugęs individas lizdas, ola ir pan.

Radavietės/augavietės stebėjimų duomenys:

Radavietės/augavietės koordinatės:

Taškas [422379,00 6111233,00]
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Išrašas iš Saugomų rūšių informacinės sistemos
Nr. SRIS-2020-14446118

13. RAD-CICCIC073417 (Baltasis gandras)

Radavietės/augavietės duomenys:

Radavietės/augavietės žemėlapis:

RAD-CICCIC073417Radavietės/augavietės kodas

Rūšis (lietuviškas pavadinimas)

Rūšis (lotyniškas pavadinimas)

Baltasis gandras

Ciconia ciconia

Stebėjimo data Radavietės būsena Vystymosi stadija Veiklos požymiai

2010-05-25 Pirmas stebėjimas suaugęs individas lizdas, ola ir pan.

Radavietės/augavietės stebėjimų duomenys:

Radavietės/augavietės koordinatės:

Taškas [423638,00 6108859,00]

9914/



Išrašas iš Saugomų rūšių informacinės sistemos
Nr. SRIS-2020-14446118

14. RAD-CICCIC073416 (Baltasis gandras)

Radavietės/augavietės duomenys:

Radavietės/augavietės žemėlapis:

RAD-CICCIC073416Radavietės/augavietės kodas

Rūšis (lietuviškas pavadinimas)

Rūšis (lotyniškas pavadinimas)

Baltasis gandras

Ciconia ciconia

Stebėjimo data Radavietės būsena Vystymosi stadija Veiklos požymiai

2010-05-25 Pirmas stebėjimas suaugęs individas lizdas, ola ir pan.

Radavietės/augavietės stebėjimų duomenys:

Radavietės/augavietės koordinatės:

Taškas [422323,00 6107152,00]

9915/



Išrašas iš Saugomų rūšių informacinės sistemos
Nr. SRIS-2020-14446118

15. RAD-CICCIC042294 (Baltasis gandras)

Radavietės/augavietės duomenys:

Radavietės/augavietės žemėlapis:

RAD-CICCIC042294Radavietės/augavietės kodas

Rūšis (lietuviškas pavadinimas)

Rūšis (lotyniškas pavadinimas)

Baltasis gandras

Ciconia ciconia

Stebėjimo data Radavietės būsena Vystymosi stadija Veiklos požymiai

2010-07-13 Pirmas stebėjimas jaunas, nesubrendęs individas lizdas, ola ir pan.

Radavietės/augavietės stebėjimų duomenys:

Radavietės/augavietės koordinatės:

Taškas [433986,00 6109067,00]

9916/



Išrašas iš Saugomų rūšių informacinės sistemos
Nr. SRIS-2020-14446118

16. RAD-CICCIC042252 (Baltasis gandras)

Radavietės/augavietės duomenys:

Radavietės/augavietės žemėlapis:

RAD-CICCIC042252Radavietės/augavietės kodas

Rūšis (lietuviškas pavadinimas)

Rūšis (lotyniškas pavadinimas)

Baltasis gandras

Ciconia ciconia

Stebėjimo data Radavietės būsena Vystymosi stadija Veiklos požymiai

2010-07-13 Pirmas stebėjimas jaunas, nesubrendęs individas lizdas, ola ir pan.

Radavietės/augavietės stebėjimų duomenys:

Radavietės/augavietės koordinatės:

Taškas [434850,00 6116456,00]

9917/



Išrašas iš Saugomų rūšių informacinės sistemos
Nr. SRIS-2020-14446118

17. RAD-CICCIC042236 (Baltasis gandras)

Radavietės/augavietės duomenys:

Radavietės/augavietės žemėlapis:

RAD-CICCIC042236Radavietės/augavietės kodas

Rūšis (lietuviškas pavadinimas)

Rūšis (lotyniškas pavadinimas)

Baltasis gandras

Ciconia ciconia

Stebėjimo data Radavietės būsena Vystymosi stadija Veiklos požymiai

2010-07-13 Pirmas stebėjimas jaunas, nesubrendęs individas lizdas, ola ir pan.

Radavietės/augavietės stebėjimų duomenys:

Radavietės/augavietės koordinatės:

Taškas [434250,00 6116649,00]

9918/



Išrašas iš Saugomų rūšių informacinės sistemos
Nr. SRIS-2020-14446118

18. RAD-CICCIC042237 (Baltasis gandras)

Radavietės/augavietės duomenys:

Radavietės/augavietės žemėlapis:

RAD-CICCIC042237Radavietės/augavietės kodas

Rūšis (lietuviškas pavadinimas)

Rūšis (lotyniškas pavadinimas)

Baltasis gandras

Ciconia ciconia

Stebėjimo data Radavietės būsena Vystymosi stadija Veiklos požymiai

2010-07-13 Pirmas stebėjimas jaunas, nesubrendęs individas lizdas, ola ir pan.

Radavietės/augavietės stebėjimų duomenys:

Radavietės/augavietės koordinatės:

Taškas [434183,00 6116405,00]

9919/



Išrašas iš Saugomų rūšių informacinės sistemos
Nr. SRIS-2020-14446118

19. RAD-CICCIC042234 (Baltasis gandras)

Radavietės/augavietės duomenys:

Radavietės/augavietės žemėlapis:

RAD-CICCIC042234Radavietės/augavietės kodas

Rūšis (lietuviškas pavadinimas)

Rūšis (lotyniškas pavadinimas)

Baltasis gandras

Ciconia ciconia

Stebėjimo data Radavietės būsena Vystymosi stadija Veiklos požymiai

2010-07-13 Pirmas stebėjimas jaunas, nesubrendęs individas lizdas, ola ir pan.

Radavietės/augavietės stebėjimų duomenys:

Radavietės/augavietės koordinatės:

Taškas [434380,00 6116573,00]

9920/



Išrašas iš Saugomų rūšių informacinės sistemos
Nr. SRIS-2020-14446118

20. RAD-CICCIC042235 (Baltasis gandras)

Radavietės/augavietės duomenys:

Radavietės/augavietės žemėlapis:

RAD-CICCIC042235Radavietės/augavietės kodas

Rūšis (lietuviškas pavadinimas)

Rūšis (lotyniškas pavadinimas)

Baltasis gandras

Ciconia ciconia

Stebėjimo data Radavietės būsena Vystymosi stadija Veiklos požymiai

2010-07-13 Pirmas stebėjimas jaunas, nesubrendęs individas lizdas, ola ir pan.

Radavietės/augavietės stebėjimų duomenys:

Radavietės/augavietės koordinatės:

Taškas [434177,00 6116545,00]

9921/



Išrašas iš Saugomų rūšių informacinės sistemos
Nr. SRIS-2020-14446118

21. RAD-CICCIC042296 (Baltasis gandras)

Radavietės/augavietės duomenys:

Radavietės/augavietės žemėlapis:

RAD-CICCIC042296Radavietės/augavietės kodas

Rūšis (lietuviškas pavadinimas)

Rūšis (lotyniškas pavadinimas)

Baltasis gandras

Ciconia ciconia

Stebėjimo data Radavietės būsena Vystymosi stadija Veiklos požymiai

2010-07-13 Pirmas stebėjimas jaunas, nesubrendęs individas lizdas, ola ir pan.

Radavietės/augavietės stebėjimų duomenys:

Radavietės/augavietės koordinatės:

Taškas [434155,00 6108116,00]

9922/



Išrašas iš Saugomų rūšių informacinės sistemos
Nr. SRIS-2020-14446118

22. RAD-CICCIC042248 (Baltasis gandras)

Radavietės/augavietės duomenys:

Radavietės/augavietės žemėlapis:

RAD-CICCIC042248Radavietės/augavietės kodas

Rūšis (lietuviškas pavadinimas)

Rūšis (lotyniškas pavadinimas)

Baltasis gandras

Ciconia ciconia

Stebėjimo data Radavietės būsena Vystymosi stadija Veiklos požymiai

2010-07-13 Pirmas stebėjimas jaunas, nesubrendęs individas lizdas, ola ir pan.

Radavietės/augavietės stebėjimų duomenys:

Radavietės/augavietės koordinatės:

Taškas [434776,00 6116423,00]

9923/



Išrašas iš Saugomų rūšių informacinės sistemos
Nr. SRIS-2020-14446118

23. RAD-CICCIC042240 (Baltasis gandras)

Radavietės/augavietės duomenys:

Radavietės/augavietės žemėlapis:

RAD-CICCIC042240Radavietės/augavietės kodas

Rūšis (lietuviškas pavadinimas)

Rūšis (lotyniškas pavadinimas)

Baltasis gandras

Ciconia ciconia

Stebėjimo data Radavietės būsena Vystymosi stadija Veiklos požymiai

2010-07-13 Pirmas stebėjimas jaunas, nesubrendęs individas lizdas, ola ir pan.

Radavietės/augavietės stebėjimų duomenys:

Radavietės/augavietės koordinatės:

Taškas [434655,00 6116301,00]

9924/



Išrašas iš Saugomų rūšių informacinės sistemos
Nr. SRIS-2020-14446118

24. RAD-CICCIC042291 (Baltasis gandras)

Radavietės/augavietės duomenys:

Radavietės/augavietės žemėlapis:

RAD-CICCIC042291Radavietės/augavietės kodas

Rūšis (lietuviškas pavadinimas)

Rūšis (lotyniškas pavadinimas)

Baltasis gandras

Ciconia ciconia

Stebėjimo data Radavietės būsena Vystymosi stadija Veiklos požymiai

2010-07-13 Pirmas stebėjimas jaunas, nesubrendęs individas lizdas, ola ir pan.

Radavietės/augavietės stebėjimų duomenys:

Radavietės/augavietės koordinatės:

Taškas [434225,00 6111345,00]

9925/



Išrašas iš Saugomų rūšių informacinės sistemos
Nr. SRIS-2020-14446118

25. RAD-CICCIC042230 (Baltasis gandras)

Radavietės/augavietės duomenys:

Radavietės/augavietės žemėlapis:

RAD-CICCIC042230Radavietės/augavietės kodas

Rūšis (lietuviškas pavadinimas)

Rūšis (lotyniškas pavadinimas)

Baltasis gandras

Ciconia ciconia

Stebėjimo data Radavietės būsena Vystymosi stadija Veiklos požymiai

2010-07-13 Pirmas stebėjimas jaunas, nesubrendęs individas lizdas, ola ir pan.

Radavietės/augavietės stebėjimų duomenys:

Radavietės/augavietės koordinatės:

Taškas [434390,00 6116867,00]

9926/



Išrašas iš Saugomų rūšių informacinės sistemos
Nr. SRIS-2020-14446118

26. RAD-CICCIC042244 (Baltasis gandras)

Radavietės/augavietės duomenys:

Radavietės/augavietės žemėlapis:

RAD-CICCIC042244Radavietės/augavietės kodas

Rūšis (lietuviškas pavadinimas)

Rūšis (lotyniškas pavadinimas)

Baltasis gandras

Ciconia ciconia

Stebėjimo data Radavietės būsena Vystymosi stadija Veiklos požymiai

2010-07-13 Pirmas stebėjimas jaunas, nesubrendęs individas lizdas, ola ir pan.

Radavietės/augavietės stebėjimų duomenys:

Radavietės/augavietės koordinatės:

Taškas [434555,00 6116236,00]

9927/



Išrašas iš Saugomų rūšių informacinės sistemos
Nr. SRIS-2020-14446118

27. RAD-CICCIC030137 (Baltasis gandras)

Radavietės/augavietės duomenys:

Radavietės/augavietės žemėlapis:

RAD-CICCIC030137Radavietės/augavietės kodas

Rūšis (lietuviškas pavadinimas)

Rūšis (lotyniškas pavadinimas)

Baltasis gandras

Ciconia ciconia

Stebėjimo data Radavietės būsena Vystymosi stadija Veiklos požymiai

2010-08-03 Pirmas stebėjimas jaunas, nesubrendęs individas lizdas, ola ir pan.

Radavietės/augavietės stebėjimų duomenys:

Radavietės/augavietės koordinatės:

Taškas [430775,00 6107729,00]

9928/



Išrašas iš Saugomų rūšių informacinės sistemos
Nr. SRIS-2020-14446118

28. RAD-CICCIC030177 (Baltasis gandras)

Radavietės/augavietės duomenys:

Radavietės/augavietės žemėlapis:

RAD-CICCIC030177Radavietės/augavietės kodas

Rūšis (lietuviškas pavadinimas)

Rūšis (lotyniškas pavadinimas)

Baltasis gandras

Ciconia ciconia

Stebėjimo data Radavietės būsena Vystymosi stadija Veiklos požymiai

2010-08-03 Pirmas stebėjimas jaunas, nesubrendęs individas lizdas, ola ir pan.

Radavietės/augavietės stebėjimų duomenys:

Radavietės/augavietės koordinatės:

Taškas [423864,00 6114658,00]

9929/



Išrašas iš Saugomų rūšių informacinės sistemos
Nr. SRIS-2020-14446118

29. RAD-CICCIC030171 (Baltasis gandras)

Radavietės/augavietės duomenys:

Radavietės/augavietės žemėlapis:

RAD-CICCIC030171Radavietės/augavietės kodas

Rūšis (lietuviškas pavadinimas)

Rūšis (lotyniškas pavadinimas)

Baltasis gandras

Ciconia ciconia

Stebėjimo data Radavietės būsena Vystymosi stadija Veiklos požymiai

2010-08-03 Pirmas stebėjimas jaunas, nesubrendęs individas lizdas, ola ir pan.

Radavietės/augavietės stebėjimų duomenys:

Radavietės/augavietės koordinatės:

Taškas [422128,00 6115946,00]

9930/



Išrašas iš Saugomų rūšių informacinės sistemos
Nr. SRIS-2020-14446118

30. RAD-CICCIC030175 (Baltasis gandras)

Radavietės/augavietės duomenys:

Radavietės/augavietės žemėlapis:

RAD-CICCIC030175Radavietės/augavietės kodas

Rūšis (lietuviškas pavadinimas)

Rūšis (lotyniškas pavadinimas)

Baltasis gandras

Ciconia ciconia

Stebėjimo data Radavietės būsena Vystymosi stadija Veiklos požymiai

2010-08-03 Pirmas stebėjimas jaunas, nesubrendęs individas lizdas, ola ir pan.

Radavietės/augavietės stebėjimų duomenys:

Radavietės/augavietės koordinatės:

Taškas [423650,00 6115038,00]

9931/



Išrašas iš Saugomų rūšių informacinės sistemos
Nr. SRIS-2020-14446118

31. RAD-CICCIC030180 (Baltasis gandras)

Radavietės/augavietės duomenys:

Radavietės/augavietės žemėlapis:

RAD-CICCIC030180Radavietės/augavietės kodas

Rūšis (lietuviškas pavadinimas)

Rūšis (lotyniškas pavadinimas)

Baltasis gandras

Ciconia ciconia

Stebėjimo data Radavietės būsena Vystymosi stadija Veiklos požymiai

2010-08-03 Pirmas stebėjimas jaunas, nesubrendęs individas lizdas, ola ir pan.

Radavietės/augavietės stebėjimų duomenys:

Radavietės/augavietės koordinatės:

Taškas [423192,00 6116837,00]

9932/



Išrašas iš Saugomų rūšių informacinės sistemos
Nr. SRIS-2020-14446118

32. RAD-CICCIC030165 (Baltasis gandras)

Radavietės/augavietės duomenys:

Radavietės/augavietės žemėlapis:

RAD-CICCIC030165Radavietės/augavietės kodas

Rūšis (lietuviškas pavadinimas)

Rūšis (lotyniškas pavadinimas)

Baltasis gandras

Ciconia ciconia

Stebėjimo data Radavietės būsena Vystymosi stadija Veiklos požymiai

2010-08-03 Pirmas stebėjimas jaunas, nesubrendęs individas lizdas, ola ir pan.

Radavietės/augavietės stebėjimų duomenys:

Radavietės/augavietės koordinatės:

Taškas [423054,00 6113741,00]

9933/



Išrašas iš Saugomų rūšių informacinės sistemos
Nr. SRIS-2020-14446118

33. RAD-CICCIC030149 (Baltasis gandras)

Radavietės/augavietės duomenys:

Radavietės/augavietės žemėlapis:

RAD-CICCIC030149Radavietės/augavietės kodas

Rūšis (lietuviškas pavadinimas)

Rūšis (lotyniškas pavadinimas)

Baltasis gandras

Ciconia ciconia

Stebėjimo data Radavietės būsena Vystymosi stadija Veiklos požymiai

2010-08-03 Pirmas stebėjimas jaunas, nesubrendęs individas lizdas, ola ir pan.

Radavietės/augavietės stebėjimų duomenys:

Radavietės/augavietės koordinatės:

Taškas [427692,00 6109635,00]

9934/



Išrašas iš Saugomų rūšių informacinės sistemos
Nr. SRIS-2020-14446118

34. RAD-CICCIC030166 (Baltasis gandras)

Radavietės/augavietės duomenys:

Radavietės/augavietės žemėlapis:

RAD-CICCIC030166Radavietės/augavietės kodas

Rūšis (lietuviškas pavadinimas)

Rūšis (lotyniškas pavadinimas)

Baltasis gandras

Ciconia ciconia

Stebėjimo data Radavietės būsena Vystymosi stadija Veiklos požymiai

2010-08-03 Pirmas stebėjimas jaunas, nesubrendęs individas lizdas, ola ir pan.

Radavietės/augavietės stebėjimų duomenys:

Radavietės/augavietės koordinatės:

Taškas [423215,00 6114710,00]

9935/



Išrašas iš Saugomų rūšių informacinės sistemos
Nr. SRIS-2020-14446118

35. RAD-CICCIC030135 (Baltasis gandras)

Radavietės/augavietės duomenys:

Radavietės/augavietės žemėlapis:

RAD-CICCIC030135Radavietės/augavietės kodas

Rūšis (lietuviškas pavadinimas)

Rūšis (lotyniškas pavadinimas)

Baltasis gandras

Ciconia ciconia

Stebėjimo data Radavietės būsena Vystymosi stadija Veiklos požymiai

2010-08-03 Pirmas stebėjimas jaunas, nesubrendęs individas lizdas, ola ir pan.

Radavietės/augavietės stebėjimų duomenys:

Radavietės/augavietės koordinatės:

Taškas [433772,00 6107468,00]

9936/



Išrašas iš Saugomų rūšių informacinės sistemos
Nr. SRIS-2020-14446118

36. RAD-CICCIC030145 (Baltasis gandras)

Radavietės/augavietės duomenys:

Radavietės/augavietės žemėlapis:

RAD-CICCIC030145Radavietės/augavietės kodas

Rūšis (lietuviškas pavadinimas)

Rūšis (lotyniškas pavadinimas)

Baltasis gandras

Ciconia ciconia

Stebėjimo data Radavietės būsena Vystymosi stadija Veiklos požymiai

2010-08-03 Pirmas stebėjimas jaunas, nesubrendęs individas lizdas, ola ir pan.

Radavietės/augavietės stebėjimų duomenys:

Radavietės/augavietės koordinatės:

Taškas [428184,00 6109139,00]

9937/



Išrašas iš Saugomų rūšių informacinės sistemos
Nr. SRIS-2020-14446118

37. RAD-CICCIC030168 (Baltasis gandras)

Radavietės/augavietės duomenys:

Radavietės/augavietės žemėlapis:

RAD-CICCIC030168Radavietės/augavietės kodas

Rūšis (lietuviškas pavadinimas)

Rūšis (lotyniškas pavadinimas)

Baltasis gandras

Ciconia ciconia

Stebėjimo data Radavietės būsena Vystymosi stadija Veiklos požymiai

2010-08-03 Pirmas stebėjimas jaunas, nesubrendęs individas lizdas, ola ir pan.

Radavietės/augavietės stebėjimų duomenys:

Radavietės/augavietės koordinatės:

Taškas [420713,00 6115156,00]

9938/



Išrašas iš Saugomų rūšių informacinės sistemos
Nr. SRIS-2020-14446118

38. RAD-CICCIC030158 (Baltasis gandras)

Radavietės/augavietės duomenys:

Radavietės/augavietės žemėlapis:

RAD-CICCIC030158Radavietės/augavietės kodas

Rūšis (lietuviškas pavadinimas)

Rūšis (lotyniškas pavadinimas)

Baltasis gandras

Ciconia ciconia

Stebėjimo data Radavietės būsena Vystymosi stadija Veiklos požymiai

2010-08-03 Pirmas stebėjimas jaunas, nesubrendęs individas lizdas, ola ir pan.

Radavietės/augavietės stebėjimų duomenys:

Radavietės/augavietės koordinatės:

Taškas [425154,00 6107183,00]

9939/



Išrašas iš Saugomų rūšių informacinės sistemos
Nr. SRIS-2020-14446118

39. RAD-CICCIC030162 (Baltasis gandras)

Radavietės/augavietės duomenys:

Radavietės/augavietės žemėlapis:

RAD-CICCIC030162Radavietės/augavietės kodas

Rūšis (lietuviškas pavadinimas)

Rūšis (lotyniškas pavadinimas)

Baltasis gandras

Ciconia ciconia

Stebėjimo data Radavietės būsena Vystymosi stadija Veiklos požymiai

2010-08-03 Pirmas stebėjimas jaunas, nesubrendęs individas lizdas, ola ir pan.

Radavietės/augavietės stebėjimų duomenys:

Radavietės/augavietės koordinatės:

Taškas [422339,00 6112194,00]

9940/



Išrašas iš Saugomų rūšių informacinės sistemos
Nr. SRIS-2020-14446118

40. RAD-CICCIC030151 (Baltasis gandras)

Radavietės/augavietės duomenys:

Radavietės/augavietės žemėlapis:

RAD-CICCIC030151Radavietės/augavietės kodas

Rūšis (lietuviškas pavadinimas)

Rūšis (lotyniškas pavadinimas)

Baltasis gandras

Ciconia ciconia

Stebėjimo data Radavietės būsena Vystymosi stadija Veiklos požymiai

2010-08-03 Pirmas stebėjimas jaunas, nesubrendęs individas lizdas, ola ir pan.

Radavietės/augavietės stebėjimų duomenys:

Radavietės/augavietės koordinatės:

Taškas [426404,00 6107573,00]

9941/



Išrašas iš Saugomų rūšių informacinės sistemos
Nr. SRIS-2020-14446118

41. RAD-CICCIC030179 (Baltasis gandras)

Radavietės/augavietės duomenys:

Radavietės/augavietės žemėlapis:

RAD-CICCIC030179Radavietės/augavietės kodas

Rūšis (lietuviškas pavadinimas)

Rūšis (lotyniškas pavadinimas)

Baltasis gandras

Ciconia ciconia

Stebėjimo data Radavietės būsena Vystymosi stadija Veiklos požymiai

2010-08-03 Pirmas stebėjimas jaunas, nesubrendęs individas lizdas, ola ir pan.

Radavietės/augavietės stebėjimų duomenys:

Radavietės/augavietės koordinatės:

Taškas [423292,00 6114217,00]

9942/



Išrašas iš Saugomų rūšių informacinės sistemos
Nr. SRIS-2020-14446118

42. RAD-CICCIC030816 (Baltasis gandras)

Radavietės/augavietės duomenys:

Radavietės/augavietės žemėlapis:

RAD-CICCIC030816Radavietės/augavietės kodas

Rūšis (lietuviškas pavadinimas)

Rūšis (lotyniškas pavadinimas)

Baltasis gandras

Ciconia ciconia

Stebėjimo data Radavietės būsena Vystymosi stadija Veiklos požymiai

2010-08-04 Pirmas stebėjimas jaunas, nesubrendęs individas lizdas, ola ir pan.

Radavietės/augavietės stebėjimų duomenys:

Radavietės/augavietės koordinatės:

Taškas [433780,00 6116586,00]

9943/



Išrašas iš Saugomų rūšių informacinės sistemos
Nr. SRIS-2020-14446118

43. RAD-CICCIC030810 (Baltasis gandras)

Radavietės/augavietės duomenys:

Radavietės/augavietės žemėlapis:

RAD-CICCIC030810Radavietės/augavietės kodas

Rūšis (lietuviškas pavadinimas)

Rūšis (lotyniškas pavadinimas)

Baltasis gandras

Ciconia ciconia

Stebėjimo data Radavietės būsena Vystymosi stadija Veiklos požymiai

2010-08-04 Pirmas stebėjimas jaunas, nesubrendęs individas lizdas, ola ir pan.

Radavietės/augavietės stebėjimų duomenys:

Radavietės/augavietės koordinatės:

Taškas [433930,00 6116574,00]

9944/



Išrašas iš Saugomų rūšių informacinės sistemos
Nr. SRIS-2020-14446118

44. RAD-CICCIC030806 (Baltasis gandras)

Radavietės/augavietės duomenys:

Radavietės/augavietės žemėlapis:

RAD-CICCIC030806Radavietės/augavietės kodas

Rūšis (lietuviškas pavadinimas)

Rūšis (lotyniškas pavadinimas)

Baltasis gandras

Ciconia ciconia

Stebėjimo data Radavietės būsena Vystymosi stadija Veiklos požymiai

2010-08-04 Pirmas stebėjimas jaunas, nesubrendęs individas lizdas, ola ir pan.

Radavietės/augavietės stebėjimų duomenys:

Radavietės/augavietės koordinatės:

Taškas [432474,00 6114750,00]

9945/



Išrašas iš Saugomų rūšių informacinės sistemos
Nr. SRIS-2020-14446118

45. RAD-CICCIC030801 (Baltasis gandras)

Radavietės/augavietės duomenys:

Radavietės/augavietės žemėlapis:

RAD-CICCIC030801Radavietės/augavietės kodas

Rūšis (lietuviškas pavadinimas)

Rūšis (lotyniškas pavadinimas)

Baltasis gandras

Ciconia ciconia

Stebėjimo data Radavietės būsena Vystymosi stadija Veiklos požymiai

2010-08-04 Pirmas stebėjimas jaunas, nesubrendęs individas lizdas, ola ir pan.

Radavietės/augavietės stebėjimų duomenys:

Radavietės/augavietės koordinatės:

Taškas [428607,00 6114619,00]

9946/



Išrašas iš Saugomų rūšių informacinės sistemos
Nr. SRIS-2020-14446118

46. RAD-CICCIC030819 (Baltasis gandras)

Radavietės/augavietės duomenys:

Radavietės/augavietės žemėlapis:

RAD-CICCIC030819Radavietės/augavietės kodas

Rūšis (lietuviškas pavadinimas)

Rūšis (lotyniškas pavadinimas)

Baltasis gandras

Ciconia ciconia

Stebėjimo data Radavietės būsena Vystymosi stadija Veiklos požymiai

2010-08-04 Pirmas stebėjimas jaunas, nesubrendęs individas lizdas, ola ir pan.

Radavietės/augavietės stebėjimų duomenys:

Radavietės/augavietės koordinatės:

Taškas [433147,00 6110865,00]

9947/



Išrašas iš Saugomų rūšių informacinės sistemos
Nr. SRIS-2020-14446118

47. RAD-CICCIC030799 (Baltasis gandras)

Radavietės/augavietės duomenys:

Radavietės/augavietės žemėlapis:

RAD-CICCIC030799Radavietės/augavietės kodas

Rūšis (lietuviškas pavadinimas)

Rūšis (lotyniškas pavadinimas)

Baltasis gandras

Ciconia ciconia

Stebėjimo data Radavietės būsena Vystymosi stadija Veiklos požymiai

2010-08-04 Pirmas stebėjimas jaunas, nesubrendęs individas lizdas, ola ir pan.

Radavietės/augavietės stebėjimų duomenys:

Radavietės/augavietės koordinatės:

Taškas [425743,00 6114774,00]

9948/



Išrašas iš Saugomų rūšių informacinės sistemos
Nr. SRIS-2020-14446118

48. RAD-CICCIC030818 (Baltasis gandras)

Radavietės/augavietės duomenys:

Radavietės/augavietės žemėlapis:

RAD-CICCIC030818Radavietės/augavietės kodas

Rūšis (lietuviškas pavadinimas)

Rūšis (lotyniškas pavadinimas)

Baltasis gandras

Ciconia ciconia

Stebėjimo data Radavietės būsena Vystymosi stadija Veiklos požymiai

2010-08-04 Pirmas stebėjimas jaunas, nesubrendęs individas lizdas, ola ir pan.

Radavietės/augavietės stebėjimų duomenys:

Radavietės/augavietės koordinatės:

Taškas [433753,00 6116658,00]

9949/



Išrašas iš Saugomų rūšių informacinės sistemos
Nr. SRIS-2020-14446118

49. RAD-CICCIC030807 (Baltasis gandras)

Radavietės/augavietės duomenys:

Radavietės/augavietės žemėlapis:

RAD-CICCIC030807Radavietės/augavietės kodas

Rūšis (lietuviškas pavadinimas)

Rūšis (lotyniškas pavadinimas)

Baltasis gandras

Ciconia ciconia

Stebėjimo data Radavietės būsena Vystymosi stadija Veiklos požymiai

2010-08-04 Pirmas stebėjimas jaunas, nesubrendęs individas lizdas, ola ir pan.

Radavietės/augavietės stebėjimų duomenys:

Radavietės/augavietės koordinatės:

Taškas [433753,00 6114571,00]

9950/



Išrašas iš Saugomų rūšių informacinės sistemos
Nr. SRIS-2020-14446118

50. RAD-CICCIC030808 (Baltasis gandras)

Radavietės/augavietės duomenys:

Radavietės/augavietės žemėlapis:

RAD-CICCIC030808Radavietės/augavietės kodas

Rūšis (lietuviškas pavadinimas)

Rūšis (lotyniškas pavadinimas)

Baltasis gandras

Ciconia ciconia

Stebėjimo data Radavietės būsena Vystymosi stadija Veiklos požymiai

2010-08-04 Pirmas stebėjimas jaunas, nesubrendęs individas lizdas, ola ir pan.

Radavietės/augavietės stebėjimų duomenys:

Radavietės/augavietės koordinatės:

Taškas [434020,00 6116521,00]

9951/



Išrašas iš Saugomų rūšių informacinės sistemos
Nr. SRIS-2020-14446118

51. RAD-CICCIC030820 (Baltasis gandras)

Radavietės/augavietės duomenys:

Radavietės/augavietės žemėlapis:

RAD-CICCIC030820Radavietės/augavietės kodas

Rūšis (lietuviškas pavadinimas)

Rūšis (lotyniškas pavadinimas)

Baltasis gandras

Ciconia ciconia

Stebėjimo data Radavietės būsena Vystymosi stadija Veiklos požymiai

2010-08-04 Pirmas stebėjimas jaunas, nesubrendęs individas lizdas, ola ir pan.

Radavietės/augavietės stebėjimų duomenys:

Radavietės/augavietės koordinatės:

Taškas [432691,00 6110612,00]

9952/



Išrašas iš Saugomų rūšių informacinės sistemos
Nr. SRIS-2020-14446118

52. RAD-CICCIC030802 (Baltasis gandras)

Radavietės/augavietės duomenys:

Radavietės/augavietės žemėlapis:

RAD-CICCIC030802Radavietės/augavietės kodas

Rūšis (lietuviškas pavadinimas)

Rūšis (lotyniškas pavadinimas)

Baltasis gandras

Ciconia ciconia

Stebėjimo data Radavietės būsena Vystymosi stadija Veiklos požymiai

2010-08-04 Pirmas stebėjimas jaunas, nesubrendęs individas lizdas, ola ir pan.

Radavietės/augavietės stebėjimų duomenys:

Radavietės/augavietės koordinatės:

Taškas [430175,00 6115846,00]

9953/



Išrašas iš Saugomų rūšių informacinės sistemos
Nr. SRIS-2020-14446118

53. RAD-CICCIC030785 (Baltasis gandras)

Radavietės/augavietės duomenys:

Radavietės/augavietės žemėlapis:

RAD-CICCIC030785Radavietės/augavietės kodas

Rūšis (lietuviškas pavadinimas)

Rūšis (lotyniškas pavadinimas)

Baltasis gandras

Ciconia ciconia

Stebėjimo data Radavietės būsena Vystymosi stadija Veiklos požymiai

2010-08-04 Pirmas stebėjimas jaunas, nesubrendęs individas lizdas, ola ir pan.

Radavietės/augavietės stebėjimų duomenys:

Radavietės/augavietės koordinatės:

Taškas [426041,00 6114947,00]

9954/



Išrašas iš Saugomų rūšių informacinės sistemos
Nr. SRIS-2020-14446118

54. RAD-CICCIC030800 (Baltasis gandras)

Radavietės/augavietės duomenys:

Radavietės/augavietės žemėlapis:

RAD-CICCIC030800Radavietės/augavietės kodas

Rūšis (lietuviškas pavadinimas)

Rūšis (lotyniškas pavadinimas)

Baltasis gandras

Ciconia ciconia

Stebėjimo data Radavietės būsena Vystymosi stadija Veiklos požymiai

2010-08-04 Pirmas stebėjimas jaunas, nesubrendęs individas lizdas, ola ir pan.

Radavietės/augavietės stebėjimų duomenys:

Radavietės/augavietės koordinatės:

Taškas [427889,00 6114653,00]

9955/



Išrašas iš Saugomų rūšių informacinės sistemos
Nr. SRIS-2020-14446118

55. RAD-CICCIC030803 (Baltasis gandras)

Radavietės/augavietės duomenys:

Radavietės/augavietės žemėlapis:

RAD-CICCIC030803Radavietės/augavietės kodas

Rūšis (lietuviškas pavadinimas)

Rūšis (lotyniškas pavadinimas)

Baltasis gandras

Ciconia ciconia

Stebėjimo data Radavietės būsena Vystymosi stadija Veiklos požymiai

2010-08-04 Pirmas stebėjimas jaunas, nesubrendęs individas lizdas, ola ir pan.

Radavietės/augavietės stebėjimų duomenys:

Radavietės/augavietės koordinatės:

Taškas [429285,00 6115275,00]

9956/



Išrašas iš Saugomų rūšių informacinės sistemos
Nr. SRIS-2020-14446118

56. RAD-CICCIC030804 (Baltasis gandras)

Radavietės/augavietės duomenys:

Radavietės/augavietės žemėlapis:

RAD-CICCIC030804Radavietės/augavietės kodas

Rūšis (lietuviškas pavadinimas)

Rūšis (lotyniškas pavadinimas)

Baltasis gandras

Ciconia ciconia

Stebėjimo data Radavietės būsena Vystymosi stadija Veiklos požymiai

2010-08-04 Pirmas stebėjimas jaunas, nesubrendęs individas lizdas, ola ir pan.

Radavietės/augavietės stebėjimų duomenys:

Radavietės/augavietės koordinatės:

Taškas [431491,00 6114899,00]

9957/



Išrašas iš Saugomų rūšių informacinės sistemos
Nr. SRIS-2020-14446118

57. AUG-DACLON011701 (Baltijinė gegūnė )

Radavietės/augavietės duomenys:

Radavietės/augavietės žemėlapis:

AUG-DACLON011701Radavietės/augavietės kodas

Rūšis (lietuviškas pavadinimas)

Rūšis (lotyniškas pavadinimas)

Baltijinė gegūnė

Dactylorhiza longifolia

Stebėjimo data Radavietės būsena Vystymosi stadija Veiklos požymiai

1961-06-02 [nėra duomenų] žydintis augalas [nėra duomenų]

Radavietės/augavietės stebėjimų duomenys:

Radavietės/augavietės koordinatės:

Taškas [431280,18 6116158,11]

9958/



Išrašas iš Saugomų rūšių informacinės sistemos
Nr. SRIS-2020-14446118

58. AUG-DACLON045190 (Baltijinė gegūnė )

Radavietės/augavietės duomenys:

Radavietės/augavietės žemėlapis:

AUG-DACLON045190Radavietės/augavietės kodas

Rūšis (lietuviškas pavadinimas)

Rūšis (lotyniškas pavadinimas)

Baltijinė gegūnė

Dactylorhiza longifolia

Stebėjimo data Radavietės būsena Vystymosi stadija Veiklos požymiai

1983-06-14 Pirmas stebėjimas žydintis augalas [nėra duomenų]

Radavietės/augavietės stebėjimų duomenys:

Radavietės/augavietės koordinatės:

Taškas [423450,00 6114318,00]

9959/



Išrašas iš Saugomų rūšių informacinės sistemos
Nr. SRIS-2020-14446118

59. AUG-DACLON028987 (Baltijinė gegūnė )

Radavietės/augavietės duomenys:

Radavietės/augavietės žemėlapis:

AUG-DACLON028987Radavietės/augavietės kodas

Rūšis (lietuviškas pavadinimas)

Rūšis (lotyniškas pavadinimas)

Baltijinė gegūnė

Dactylorhiza longifolia

Stebėjimo data Radavietės būsena Vystymosi stadija Veiklos požymiai

1995-06-19 Pirmas stebėjimas žydintis augalas [nėra duomenų]

Radavietės/augavietės stebėjimų duomenys:

Radavietės/augavietės koordinatės:

Taškas [421158,00 6115035,00]

9960/



Išrašas iš Saugomų rūšių informacinės sistemos
Nr. SRIS-2020-14446118

60. AUG-LUNRED007347 (Daugiametė blizgė)

Radavietės/augavietės duomenys:

Radavietės/augavietės žemėlapis:

AUG-LUNRED007347Radavietės/augavietės kodas

Rūšis (lietuviškas pavadinimas)

Rūšis (lotyniškas pavadinimas)

Daugiametė blizgė

Lunaria rediviva

Stebėjimo data Radavietės būsena Vystymosi stadija Veiklos požymiai

2014-05-30 Pirmas stebėjimas daigas/vegetuojantis augalas [nėra duomenų]

Radavietės/augavietės stebėjimų duomenys:

Radavietės/augavietės koordinatės:

Taškas [430374,00 6116185,00]

9961/



Išrašas iš Saugomų rūšių informacinės sistemos
Nr. SRIS-2020-14446118

61. RAD-NUMARQ002844 (Didžioji kuolinga)

Radavietės/augavietės duomenys:

Radavietės/augavietės žemėlapis:

RAD-NUMARQ002844Radavietės/augavietės kodas

Rūšis (lietuviškas pavadinimas)

Rūšis (lotyniškas pavadinimas)

Didžioji kuolinga

Numenius arquata

Stebėjimo data Radavietės būsena Vystymosi stadija Veiklos požymiai

2010-07-14 [nėra duomenų] suaugęs individas veisimosi vietoje
(lizde, oloje ir pan.)

[nėra duomenų]

Radavietės/augavietės stebėjimų duomenys:

Radavietės/augavietės koordinatės:

Poligonas [420179,32 6115876,95, 420111,48 6115449,75, 419699,28 6115492,65, 419645,36 6115384,46, 419726,20
6115317,51, 419711,79 6115276,83, 419665,66 6115296,77, 419662,08 6115250,44, 419657,67 6115157,73, 419694,67
6115086,10, 419803,21 6115037,75, 419934,80 6115054,48, 419995,98 6115110,69, 420059,56 6115147,76, 420079,73
6115204,71, 420279,03 6115184,75, 420340,26 6115396,52, 420820,29 6115322,45, 420863,23 6115583,66, 420867,13
6115649,09, 420871,52 6115741,79, 420890,61 6115738,72, 420890,95 6115757,81, 420179,32 6115876,95]

9962/



Išrašas iš Saugomų rūšių informacinės sistemos
Nr. SRIS-2020-14446118

62. AUG-DACMAC074641 (Dėmėtoji gegūnė)

Radavietės/augavietės duomenys:

Radavietės/augavietės žemėlapis:

AUG-DACMAC074641Radavietės/augavietės kodas

Rūšis (lietuviškas pavadinimas)

Rūšis (lotyniškas pavadinimas)

Dėmėtoji gegūnė

Dactylorhiza maculata

Stebėjimo data Radavietės būsena Vystymosi stadija Veiklos požymiai

1995-06-01 Pirmas stebėjimas daigas/vegetuojantis augalas [nėra duomenų]

Radavietės/augavietės stebėjimų duomenys:

Radavietės/augavietės koordinatės:

Taškas [421082,00 6115019,00]

9963/



Išrašas iš Saugomų rūšių informacinės sistemos
Nr. SRIS-2020-14446118

63. RAD-BARBAA087286 (Europinis plačiaausis)

Radavietės/augavietės duomenys:

Radavietės/augavietės žemėlapis:

RAD-BARBAA087286Radavietės/augavietės kodas

Rūšis (lietuviškas pavadinimas)

Rūšis (lotyniškas pavadinimas)

Europinis plačiaausis

Barbastella barbastellus

Stebėjimo data Radavietės būsena Vystymosi stadija Veiklos požymiai

2016-06-12 Pirmas stebėjimas [nėra duomenų] kiti buvimo požymiai (balsai ir kt.)

Radavietės/augavietės stebėjimų duomenys:

Radavietės/augavietės koordinatės:

Taškas [423506,68 6114567,69]

9964/



Išrašas iš Saugomų rūšių informacinės sistemos
Nr. SRIS-2020-14446118

64. RAD-MILMIG093860 (Juodasis peslys)

Radavietės/augavietės duomenys:

Radavietės/augavietės žemėlapis:

RAD-MILMIG093860Radavietės/augavietės kodas

Rūšis (lietuviškas pavadinimas)

Rūšis (lotyniškas pavadinimas)

Juodasis peslys

Milvus migrans

Stebėjimo data Radavietės būsena Vystymosi stadija Veiklos požymiai

2016-07-02 Pirmas stebėjimas suaugęs individas [nėra duomenų]

Radavietės/augavietės stebėjimų duomenys:

Radavietės/augavietės koordinatės:

Taškas [425531,35 6115279,58]

9965/



Išrašas iš Saugomų rūšių informacinės sistemos
Nr. SRIS-2020-14446118

65. RAD-MACTEL026498 (Kraujalakinis melsvys)

Radavietės/augavietės duomenys:

Radavietės/augavietės žemėlapis:

RAD-MACTEL026498Radavietės/augavietės kodas

Rūšis (lietuviškas pavadinimas)

Rūšis (lotyniškas pavadinimas)

Kraujalakinis melsvys

Maculinea teleius

Stebėjimo data Radavietės būsena Vystymosi stadija Veiklos požymiai

2005-07-04 [nėra duomenų] suaugęs individas [nėra duomenų]

Radavietės/augavietės stebėjimų duomenys:

Radavietės/augavietės koordinatės:

Taškas [433629,00 6111639,00]

9966/



Išrašas iš Saugomų rūšių informacinės sistemos
Nr. SRIS-2020-14446118

66. RAD-MYODAS087285 (Kūdrinis pelėausis)

Radavietės/augavietės duomenys:

Radavietės/augavietės žemėlapis:

RAD-MYODAS087285Radavietės/augavietės kodas

Rūšis (lietuviškas pavadinimas)

Rūšis (lotyniškas pavadinimas)

Kūdrinis pelėausis

Myotis dasycneme

Stebėjimo data Radavietės būsena Vystymosi stadija Veiklos požymiai

2016-06-12 Pirmas stebėjimas [nėra duomenų] kiti buvimo požymiai (balsai ir kt.)

Radavietės/augavietės stebėjimų duomenys:

Radavietės/augavietės koordinatės:

Taškas [423551,21 6114566,98]

9967/



Išrašas iš Saugomų rūšių informacinės sistemos
Nr. SRIS-2020-14446118

67. RAD-MYODAS087288 (Kūdrinis pelėausis)

Radavietės/augavietės duomenys:

Radavietės/augavietės žemėlapis:

RAD-MYODAS087288Radavietės/augavietės kodas

Rūšis (lietuviškas pavadinimas)

Rūšis (lotyniškas pavadinimas)

Kūdrinis pelėausis

Myotis dasycneme

Stebėjimo data Radavietės būsena Vystymosi stadija Veiklos požymiai

2016-06-12 Pirmas stebėjimas [nėra duomenų] kiti buvimo požymiai (balsai ir kt.)

Radavietės/augavietės stebėjimų duomenys:

Radavietės/augavietės koordinatės:

Taškas [423316,67 6114806,92]

9968/



Išrašas iš Saugomų rūšių informacinės sistemos
Nr. SRIS-2020-14446118

68. RAD-AQUPOM093862 (Mažasis erelis rėksnys)

Radavietės/augavietės duomenys:

Radavietės/augavietės žemėlapis:

RAD-AQUPOM093862Radavietės/augavietės kodas

Rūšis (lietuviškas pavadinimas)

Rūšis (lotyniškas pavadinimas)

Mažasis erelis rėksnys

Aquila pomarina

Stebėjimo data Radavietės būsena Vystymosi stadija Veiklos požymiai

2016-07-02 Pirmas stebėjimas suaugęs individas [nėra duomenų]

Radavietės/augavietės stebėjimų duomenys:

Radavietės/augavietės koordinatės:

Taškas [427806,77 6116906,77]

9969/



Išrašas iš Saugomų rūšių informacinės sistemos
Nr. SRIS-2020-14446118

69. AUG-ORCMOR049120 (Mažoji gegužraibė)

Radavietės/augavietės duomenys:

Radavietės/augavietės žemėlapis:

AUG-ORCMOR049120Radavietės/augavietės kodas

Rūšis (lietuviškas pavadinimas)

Rūšis (lotyniškas pavadinimas)

Mažoji gegužraibė

Orchis morio

Stebėjimo data Radavietės būsena Vystymosi stadija Veiklos požymiai

1973-05-30 Pirmas stebėjimas žydintis augalas [nėra duomenų]

Radavietės/augavietės stebėjimų duomenys:

Radavietės/augavietės koordinatės:

Taškas [423347,00 6113622,00]

9970/



Išrašas iš Saugomų rūšių informacinės sistemos
Nr. SRIS-2020-14446118

70. AUG-ORCMOR005284 (Mažoji gegužraibė)

Radavietės/augavietės duomenys:

Radavietės/augavietės žemėlapis:

AUG-ORCMOR005284Radavietės/augavietės kodas

Rūšis (lietuviškas pavadinimas)

Rūšis (lotyniškas pavadinimas)

Mažoji gegužraibė

Orchis morio

Stebėjimo data Radavietės būsena Vystymosi stadija Veiklos požymiai

1983-07-14 Pirmas stebėjimas [nėra duomenų] [nėra duomenų]

Radavietės/augavietės stebėjimų duomenys:

Radavietės/augavietės koordinatės:

Taškas [421203,00 6115037,00]

9971/



Išrašas iš Saugomų rūšių informacinės sistemos
Nr. SRIS-2020-14446118

71. AUG-ORCMOR005285 (Mažoji gegužraibė)

Radavietės/augavietės duomenys:

Radavietės/augavietės žemėlapis:

AUG-ORCMOR005285Radavietės/augavietės kodas

Rūšis (lietuviškas pavadinimas)

Rūšis (lotyniškas pavadinimas)

Mažoji gegužraibė

Orchis morio

Stebėjimo data Radavietės būsena Vystymosi stadija Veiklos požymiai

1983-07-14 Pirmas stebėjimas [nėra duomenų] [nėra duomenų]

Radavietės/augavietės stebėjimų duomenys:

Radavietės/augavietės koordinatės:

Taškas [421935,00 6114498,00]

9972/



Išrašas iš Saugomų rūšių informacinės sistemos
Nr. SRIS-2020-14446118

72. AUG-ALLURS023579 (Meškinis česnakas)

Radavietės/augavietės duomenys:

Radavietės/augavietės žemėlapis:

AUG-ALLURS023579Radavietės/augavietės kodas

Rūšis (lietuviškas pavadinimas)

Rūšis (lotyniškas pavadinimas)

Meškinis česnakas

Allium ursinum

Stebėjimo data Radavietės būsena Vystymosi stadija Veiklos požymiai

2014-05-30 Pirmas stebėjimas daigas/vegetuojantis augalas [nėra duomenų]

Radavietės/augavietės stebėjimų duomenys:

Radavietės/augavietės koordinatės:

Taškas [430485,00 6116117,00]

9973/



Išrašas iš Saugomų rūšių informacinės sistemos
Nr. SRIS-2020-14446118

73. AUG-GLAIMB014085 (Paprastasis kardelis)

Radavietės/augavietės duomenys:

Radavietės/augavietės žemėlapis:

AUG-GLAIMB014085Radavietės/augavietės kodas

Rūšis (lietuviškas pavadinimas)

Rūšis (lotyniškas pavadinimas)

Paprastasis kardelis

Gladiolus imbricatus

Stebėjimo data Radavietės būsena Vystymosi stadija Veiklos požymiai

1930-06-30 [nėra duomenų] žydintis augalas [nėra duomenų]

Radavietės/augavietės stebėjimų duomenys:

Radavietės/augavietės koordinatės:

Taškas [429434,16 6115055,75]

9974/



Išrašas iš Saugomų rūšių informacinės sistemos
Nr. SRIS-2020-14446118

74. RAD-LANCOL093861 (Paprastoji medšarkė)

Radavietės/augavietės duomenys:

Radavietės/augavietės žemėlapis:

RAD-LANCOL093861Radavietės/augavietės kodas

Rūšis (lietuviškas pavadinimas)

Rūšis (lotyniškas pavadinimas)

Paprastoji medšarkė

Lanius collurio

Stebėjimo data Radavietės būsena Vystymosi stadija Veiklos požymiai

2016-07-02 Pirmas stebėjimas suaugęs individas [nėra duomenų]

Radavietės/augavietės stebėjimų duomenys:

Radavietės/augavietės koordinatės:

Taškas [430250,82 6115927,73]

9975/



Išrašas iš Saugomų rūšių informacinės sistemos
Nr. SRIS-2020-14446118

75. RAD-LANCOL093863 (Paprastoji medšarkė)

Radavietės/augavietės duomenys:

Radavietės/augavietės žemėlapis:

RAD-LANCOL093863Radavietės/augavietės kodas

Rūšis (lietuviškas pavadinimas)

Rūšis (lotyniškas pavadinimas)

Paprastoji medšarkė

Lanius collurio

Stebėjimo data Radavietės būsena Vystymosi stadija Veiklos požymiai

2016-07-03 Pirmas stebėjimas suaugęs individas [nėra duomenų]

Radavietės/augavietės stebėjimų duomenys:

Radavietės/augavietės koordinatės:

Taškas [424777,29 6108646,08]

9976/



Išrašas iš Saugomų rūšių informacinės sistemos
Nr. SRIS-2020-14446118

76. AUG-SALPRA011723 (Pievinis šalavijas)

Radavietės/augavietės duomenys:

Radavietės/augavietės žemėlapis:

AUG-SALPRA011723Radavietės/augavietės kodas

Rūšis (lietuviškas pavadinimas)

Rūšis (lotyniškas pavadinimas)

Pievinis šalavijas

Salvia pratensis

Stebėjimo data Radavietės būsena Vystymosi stadija Veiklos požymiai

2014-05-31 Pirmas stebėjimas daigas/vegetuojantis augalas [nėra duomenų]

Radavietės/augavietės stebėjimų duomenys:

Radavietės/augavietės koordinatės:

Taškas [431420,00 6107945,00]

9977/



Išrašas iš Saugomų rūšių informacinės sistemos
Nr. SRIS-2020-14446118

77. AUG-DACINC023835 (Raudonoji gegūnė)

Radavietės/augavietės duomenys:

Radavietės/augavietės žemėlapis:

AUG-DACINC023835Radavietės/augavietės kodas

Rūšis (lietuviškas pavadinimas)

Rūšis (lotyniškas pavadinimas)

Raudonoji gegūnė

Dactylorhiza incarnata

Stebėjimo data Radavietės būsena Vystymosi stadija Veiklos požymiai

1961-06-02 [nėra duomenų] žydintis augalas [nėra duomenų]

Radavietės/augavietės stebėjimų duomenys:

Radavietės/augavietės koordinatės:

Taškas [431286,79 6116170,02]

9978/



Išrašas iš Saugomų rūšių informacinės sistemos
Nr. SRIS-2020-14446118

78. AUG-DACINC030957 (Raudonoji gegūnė)

Radavietės/augavietės duomenys:

Radavietės/augavietės žemėlapis:

AUG-DACINC030957Radavietės/augavietės kodas

Rūšis (lietuviškas pavadinimas)

Rūšis (lotyniškas pavadinimas)

Raudonoji gegūnė

Dactylorhiza incarnata

Stebėjimo data Radavietės būsena Vystymosi stadija Veiklos požymiai

2014-05-27 Pirmas stebėjimas žydintis augalas [nėra duomenų]

Radavietės/augavietės stebėjimų duomenys:

Radavietės/augavietės koordinatės:

Taškas [421155,00 6115154,00]

9979/



Išrašas iš Saugomų rūšių informacinės sistemos
Nr. SRIS-2020-14446118

79. RAD-NYCNOC087280 (Rudasis nakviša)

Radavietės/augavietės duomenys:

Radavietės/augavietės žemėlapis:

RAD-NYCNOC087280Radavietės/augavietės kodas

Rūšis (lietuviškas pavadinimas)

Rūšis (lotyniškas pavadinimas)

Rudasis nakviša

Nyctalus noctula

Stebėjimo data Radavietės būsena Vystymosi stadija Veiklos požymiai

2016-06-11 Pirmas stebėjimas [nėra duomenų] kiti buvimo požymiai (balsai ir kt.)

Radavietės/augavietės stebėjimų duomenys:

Radavietės/augavietės koordinatės:

Taškas [434299,34 6116182,28]

9980/



Išrašas iš Saugomų rūšių informacinės sistemos
Nr. SRIS-2020-14446118

80. RAD-NYCNOC087283 (Rudasis nakviša)

Radavietės/augavietės duomenys:

Radavietės/augavietės žemėlapis:

RAD-NYCNOC087283Radavietės/augavietės kodas

Rūšis (lietuviškas pavadinimas)

Rūšis (lotyniškas pavadinimas)

Rudasis nakviša

Nyctalus noctula

Stebėjimo data Radavietės būsena Vystymosi stadija Veiklos požymiai

2016-06-12 Pirmas stebėjimas [nėra duomenų] kiti buvimo požymiai (balsai ir kt.)

Radavietės/augavietės stebėjimų duomenys:

Radavietės/augavietės koordinatės:

Taškas [426125,81 6114505,30]

9981/



Išrašas iš Saugomų rūšių informacinės sistemos
Nr. SRIS-2020-14446118

81. RAD-NYCNOC087284 (Rudasis nakviša)

Radavietės/augavietės duomenys:

Radavietės/augavietės žemėlapis:

RAD-NYCNOC087284Radavietės/augavietės kodas

Rūšis (lietuviškas pavadinimas)

Rūšis (lotyniškas pavadinimas)

Rudasis nakviša

Nyctalus noctula

Stebėjimo data Radavietės būsena Vystymosi stadija Veiklos požymiai

2016-06-12 Pirmas stebėjimas [nėra duomenų] kiti buvimo požymiai (balsai ir kt.)

Radavietės/augavietės stebėjimų duomenys:

Radavietės/augavietės koordinatės:

Taškas [426181,94 6114511,21]

9982/



Išrašas iš Saugomų rūšių informacinės sistemos
Nr. SRIS-2020-14446118

82. RAD-NYCNOC087281 (Rudasis nakviša)

Radavietės/augavietės duomenys:

Radavietės/augavietės žemėlapis:

RAD-NYCNOC087281Radavietės/augavietės kodas

Rūšis (lietuviškas pavadinimas)

Rūšis (lotyniškas pavadinimas)

Rudasis nakviša

Nyctalus noctula

Stebėjimo data Radavietės būsena Vystymosi stadija Veiklos požymiai

2016-06-12 Pirmas stebėjimas [nėra duomenų] kiti buvimo požymiai (balsai ir kt.)

Radavietės/augavietės stebėjimų duomenys:

Radavietės/augavietės koordinatės:

Taškas [434311,04 6116255,87]

9983/



Išrašas iš Saugomų rūšių informacinės sistemos
Nr. SRIS-2020-14446118

83. RAD-NYCNOC087287 (Rudasis nakviša)

Radavietės/augavietės duomenys:

Radavietės/augavietės žemėlapis:

RAD-NYCNOC087287Radavietės/augavietės kodas

Rūšis (lietuviškas pavadinimas)

Rūšis (lotyniškas pavadinimas)

Rudasis nakviša

Nyctalus noctula

Stebėjimo data Radavietės būsena Vystymosi stadija Veiklos požymiai

2016-06-12 Pirmas stebėjimas [nėra duomenų] kiti buvimo požymiai (balsai ir kt.)

Radavietės/augavietės stebėjimų duomenys:

Radavietės/augavietės koordinatės:

Taškas [423559,06 6114541,42]

9984/



Išrašas iš Saugomų rūšių informacinės sistemos
Nr. SRIS-2020-14446118

84. RAD-NYCNOC087282 (Rudasis nakviša)

Radavietės/augavietės duomenys:

Radavietės/augavietės žemėlapis:

RAD-NYCNOC087282Radavietės/augavietės kodas

Rūšis (lietuviškas pavadinimas)

Rūšis (lotyniškas pavadinimas)

Rudasis nakviša

Nyctalus noctula

Stebėjimo data Radavietės būsena Vystymosi stadija Veiklos požymiai

2016-06-12 Pirmas stebėjimas [nėra duomenų] kiti buvimo požymiai (balsai ir kt.)

Radavietės/augavietės stebėjimų duomenys:

Radavietės/augavietės koordinatės:

Taškas [427444,88 6113547,24]

9985/



Išrašas iš Saugomų rūšių informacinės sistemos
Nr. SRIS-2020-14446118

85. AUG-CORCAV104409 (Tuščiaviduris rūtenis)

Radavietės/augavietės duomenys:

Radavietės/augavietės žemėlapis:

AUG-CORCAV104409Radavietės/augavietės kodas

Rūšis (lietuviškas pavadinimas)

Rūšis (lotyniškas pavadinimas)

Tuščiaviduris rūtenis

Corydalis cava

Stebėjimo data Radavietės būsena Vystymosi stadija Veiklos požymiai

2020-05-13 Pirmas stebėjimas žydintis augalas [nėra duomenų]

Radavietės/augavietės stebėjimų duomenys:

Radavietės/augavietės koordinatės:

Taškas [430245,71 6115933,27]

9986/



Išrašas iš Saugomų rūšių informacinės sistemos
Nr. SRIS-2020-14446118

86. AUG-LITOFF067733 (Vaistinis kietagrūdis)

Radavietės/augavietės duomenys:

Radavietės/augavietės žemėlapis:

AUG-LITOFF067733Radavietės/augavietės kodas

Rūšis (lietuviškas pavadinimas)

Rūšis (lotyniškas pavadinimas)

Vaistinis kietagrūdis

Lithospermum officinale

Stebėjimo data Radavietės būsena Vystymosi stadija Veiklos požymiai

1937-09-03 Pirmas stebėjimas daigas/vegetuojantis augalas [nėra duomenų]

Radavietės/augavietės stebėjimų duomenys:

Radavietės/augavietės koordinatės:

Taškas [431370,00 6116207,00]

9987/



Išrašas iš Saugomų rūšių informacinės sistemos
Nr. SRIS-2020-14446118

87. AUG-LITOFF067735 (Vaistinis kietagrūdis)

Radavietės/augavietės duomenys:

Radavietės/augavietės žemėlapis:

AUG-LITOFF067735Radavietės/augavietės kodas

Rūšis (lietuviškas pavadinimas)

Rūšis (lotyniškas pavadinimas)

Vaistinis kietagrūdis

Lithospermum officinale

Stebėjimo data Radavietės būsena Vystymosi stadija Veiklos požymiai

1937-09-03 Pirmas stebėjimas daigas/vegetuojantis augalas [nėra duomenų]

Radavietės/augavietės stebėjimų duomenys:

Radavietės/augavietės koordinatės:

Taškas [432034,00 6116165,00]

9988/



Išrašas iš Saugomų rūšių informacinės sistemos
Nr. SRIS-2020-14446118

88. AUG-FISHEP024056 (Ąžuolinė kepena)

Radavietės/augavietės duomenys:

Radavietės/augavietės žemėlapis:

AUG-FISHEP024056Radavietės/augavietės kodas

Rūšis (lietuviškas pavadinimas)

Rūšis (lotyniškas pavadinimas)

Ąžuolinė kepena

Fistulina hepatica

Stebėjimo data Radavietės būsena Vystymosi stadija Veiklos požymiai

1987-09-12 [nėra duomenų] augantis grybas arba kerpė [nėra duomenų]

Radavietės/augavietės stebėjimų duomenys:

Radavietės/augavietės koordinatės:

Taškas [430223,99 6107114,98]

9989/



Išrašas iš Saugomų rūšių informacinės sistemos
Nr. SRIS-2020-14446118

89. RAD-LUTLUT053832 (Ūdra)

Radavietės/augavietės duomenys:

Radavietės/augavietės žemėlapis:

RAD-LUTLUT053832Radavietės/augavietės kodas

Rūšis (lietuviškas pavadinimas)

Rūšis (lotyniškas pavadinimas)

Ūdra

Lutra lutra

Stebėjimo data Radavietės būsena Vystymosi stadija Veiklos požymiai

1994-06-06 [nėra duomenų] stebėti veiklos požymiai stebėti pėdsakai

Radavietės/augavietės stebėjimų duomenys:

Radavietės/augavietės koordinatės:

Taškas [422923,83 6113695,84]

9990/



Išrašas iš Saugomų rūšių informacinės sistemos
Nr. SRIS-2020-14446118

90. RAD-LUTLUT049344 (Ūdra)

Radavietės/augavietės duomenys:

Radavietės/augavietės žemėlapis:

RAD-LUTLUT049344Radavietės/augavietės kodas

Rūšis (lietuviškas pavadinimas)

Rūšis (lotyniškas pavadinimas)

Ūdra

Lutra lutra

Stebėjimo data Radavietės būsena Vystymosi stadija Veiklos požymiai

1994-07-10 [nėra duomenų] stebėti veiklos požymiai stebėti pėdsakai

Radavietės/augavietės stebėjimų duomenys:

Radavietės/augavietės koordinatės:

Taškas [423179,52 6114555,94]

9991/



Išrašas iš Saugomų rūšių informacinės sistemos
Nr. SRIS-2020-14446118

91. RAD-LUTLUT041964 (Ūdra)

Radavietės/augavietės duomenys:

Radavietės/augavietės žemėlapis:

RAD-LUTLUT041964Radavietės/augavietės kodas

Rūšis (lietuviškas pavadinimas)

Rūšis (lotyniškas pavadinimas)

Ūdra

Lutra lutra

Stebėjimo data Radavietės būsena Vystymosi stadija Veiklos požymiai

2008-07-13 [nėra duomenų] stebėti veiklos požymiai išmatos

Radavietės/augavietės stebėjimų duomenys:

Radavietės/augavietės koordinatės:

Taškas [430164,15 6115983,70]

9992/



Išrašas iš Saugomų rūšių informacinės sistemos
Nr. SRIS-2020-14446118

92. RAD-LUTLUT041961 (Ūdra)

Radavietės/augavietės duomenys:

Radavietės/augavietės žemėlapis:

RAD-LUTLUT041961Radavietės/augavietės kodas

Rūšis (lietuviškas pavadinimas)

Rūšis (lotyniškas pavadinimas)

Ūdra

Lutra lutra

Stebėjimo data Radavietės būsena Vystymosi stadija Veiklos požymiai

2008-07-13 [nėra duomenų] stebėti veiklos požymiai išmatos

Radavietės/augavietės stebėjimų duomenys:

Radavietės/augavietės koordinatės:

Taškas [434264,67 6116187,57]

9993/



Išrašas iš Saugomų rūšių informacinės sistemos
Nr. SRIS-2020-14446118

93. RAD-LUTLUT041967 (Ūdra)

Radavietės/augavietės duomenys:

Radavietės/augavietės žemėlapis:

RAD-LUTLUT041967Radavietės/augavietės kodas

Rūšis (lietuviškas pavadinimas)

Rūšis (lotyniškas pavadinimas)

Ūdra

Lutra lutra

Stebėjimo data Radavietės būsena Vystymosi stadija Veiklos požymiai

2008-07-13 [nėra duomenų] stebėti veiklos požymiai išmatos

Radavietės/augavietės stebėjimų duomenys:

Radavietės/augavietės koordinatės:

Taškas [422913,23 6113693,69]

9994/



Išrašas iš Saugomų rūšių informacinės sistemos
Nr. SRIS-2020-14446118

94. AUG-CETOLI043188 (Žalsvoji kežytė)

Radavietės/augavietės duomenys:

Radavietės/augavietės žemėlapis:

AUG-CETOLI043188Radavietės/augavietės kodas

Rūšis (lietuviškas pavadinimas)

Rūšis (lotyniškas pavadinimas)

Žalsvoji kežytė

Cetrelia olivetorum

Stebėjimo data Radavietės būsena Vystymosi stadija Veiklos požymiai

2002-07-14 Pirmas stebėjimas augantis grybas arba kerpė [nėra duomenų]

Radavietės/augavietės stebėjimų duomenys:

Radavietės/augavietės koordinatės:

Taškas [427999,00 6117625,00]

9995/



Išrašas iš Saugomų rūšių informacinės sistemos
Nr. SRIS-2020-14446118

Išrašo santrauka

Prašyta teritorija:

Prašytos rūšys:

Laisvai pažymėta teritorija

Visos rūšys

Teritorijoje aptinkamų prašytų saugomų rūšių radaviečių ir augaviečių apžvalginis žemėlapis:

Išraše pateikiamų teritorijoje aptinkamų prašytų saugomų rūšių radaviečių ir augaviečių sąrašas:

Eil. nr. Rūšis (lietuviškas pavadinimas) Rūšis (lotyniškas pavadinimas) Radavietės kodas Paskutinio
stebėjimo data

1. Baltasis gandras Ciconia ciconia RAD-CICCIC076452 2010-05-15

2. Baltasis gandras Ciconia ciconia RAD-CICCIC076453 2010-05-15

3. Baltasis gandras Ciconia ciconia RAD-CICCIC073414 2010-05-24

4. Baltasis gandras Ciconia ciconia RAD-CICCIC073413 2010-05-24

5. Baltasis gandras Ciconia ciconia RAD-CICCIC073410 2010-05-24

6. Baltasis gandras Ciconia ciconia RAD-CICCIC073409 2010-05-24

7. Baltasis gandras Ciconia ciconia RAD-CICCIC073408 2010-05-24

8. Baltasis gandras Ciconia ciconia RAD-CICCIC073411 2010-05-24

9. Baltasis gandras Ciconia ciconia RAD-CICCIC026797 2010-05-24

10. Baltasis gandras Ciconia ciconia RAD-CICCIC073412 2010-05-24

11. Baltasis gandras Ciconia ciconia RAD-CICCIC073421 2010-05-25

9996/



Išrašas iš Saugomų rūšių informacinės sistemos
Nr. SRIS-2020-14446118

Eil. nr. Rūšis (lietuviškas pavadinimas) Rūšis (lotyniškas pavadinimas) Radavietės kodas Paskutinio
stebėjimo data

12. Baltasis gandras Ciconia ciconia RAD-CICCIC073423 2010-05-25

13. Baltasis gandras Ciconia ciconia RAD-CICCIC073417 2010-05-25

14. Baltasis gandras Ciconia ciconia RAD-CICCIC073416 2010-05-25

15. Baltasis gandras Ciconia ciconia RAD-CICCIC042294 2010-07-13

16. Baltasis gandras Ciconia ciconia RAD-CICCIC042252 2010-07-13

17. Baltasis gandras Ciconia ciconia RAD-CICCIC042236 2010-07-13

18. Baltasis gandras Ciconia ciconia RAD-CICCIC042237 2010-07-13

19. Baltasis gandras Ciconia ciconia RAD-CICCIC042234 2010-07-13

20. Baltasis gandras Ciconia ciconia RAD-CICCIC042235 2010-07-13

21. Baltasis gandras Ciconia ciconia RAD-CICCIC042296 2010-07-13

22. Baltasis gandras Ciconia ciconia RAD-CICCIC042248 2010-07-13

23. Baltasis gandras Ciconia ciconia RAD-CICCIC042240 2010-07-13

24. Baltasis gandras Ciconia ciconia RAD-CICCIC042291 2010-07-13

25. Baltasis gandras Ciconia ciconia RAD-CICCIC042230 2010-07-13

26. Baltasis gandras Ciconia ciconia RAD-CICCIC042244 2010-07-13

27. Baltasis gandras Ciconia ciconia RAD-CICCIC030137 2010-08-03

28. Baltasis gandras Ciconia ciconia RAD-CICCIC030177 2010-08-03

29. Baltasis gandras Ciconia ciconia RAD-CICCIC030171 2010-08-03

30. Baltasis gandras Ciconia ciconia RAD-CICCIC030175 2010-08-03

31. Baltasis gandras Ciconia ciconia RAD-CICCIC030180 2010-08-03

32. Baltasis gandras Ciconia ciconia RAD-CICCIC030165 2010-08-03

33. Baltasis gandras Ciconia ciconia RAD-CICCIC030149 2010-08-03

34. Baltasis gandras Ciconia ciconia RAD-CICCIC030166 2010-08-03

35. Baltasis gandras Ciconia ciconia RAD-CICCIC030135 2010-08-03

36. Baltasis gandras Ciconia ciconia RAD-CICCIC030145 2010-08-03

37. Baltasis gandras Ciconia ciconia RAD-CICCIC030168 2010-08-03

38. Baltasis gandras Ciconia ciconia RAD-CICCIC030158 2010-08-03

39. Baltasis gandras Ciconia ciconia RAD-CICCIC030162 2010-08-03

40. Baltasis gandras Ciconia ciconia RAD-CICCIC030151 2010-08-03

41. Baltasis gandras Ciconia ciconia RAD-CICCIC030179 2010-08-03

42. Baltasis gandras Ciconia ciconia RAD-CICCIC030816 2010-08-04

43. Baltasis gandras Ciconia ciconia RAD-CICCIC030810 2010-08-04

44. Baltasis gandras Ciconia ciconia RAD-CICCIC030806 2010-08-04

45. Baltasis gandras Ciconia ciconia RAD-CICCIC030801 2010-08-04

46. Baltasis gandras Ciconia ciconia RAD-CICCIC030819 2010-08-04
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47. Baltasis gandras Ciconia ciconia RAD-CICCIC030799 2010-08-04

48. Baltasis gandras Ciconia ciconia RAD-CICCIC030818 2010-08-04

49. Baltasis gandras Ciconia ciconia RAD-CICCIC030807 2010-08-04

50. Baltasis gandras Ciconia ciconia RAD-CICCIC030808 2010-08-04

51. Baltasis gandras Ciconia ciconia RAD-CICCIC030820 2010-08-04

52. Baltasis gandras Ciconia ciconia RAD-CICCIC030802 2010-08-04

53. Baltasis gandras Ciconia ciconia RAD-CICCIC030785 2010-08-04

54. Baltasis gandras Ciconia ciconia RAD-CICCIC030800 2010-08-04

55. Baltasis gandras Ciconia ciconia RAD-CICCIC030803 2010-08-04

56. Baltasis gandras Ciconia ciconia RAD-CICCIC030804 2010-08-04

57. Baltijinė gegūnė Dactylorhiza longifolia AUG-DACLON011701 1961-06-02

58. Baltijinė gegūnė Dactylorhiza longifolia AUG-DACLON045190 1983-06-14

59. Baltijinė gegūnė Dactylorhiza longifolia AUG-DACLON028987 1995-06-19

60. Daugiametė blizgė Lunaria rediviva AUG-LUNRED007347 2014-05-30

61. Didžioji kuolinga Numenius arquata RAD-NUMARQ002844 2010-07-14

62. Dėmėtoji gegūnė Dactylorhiza maculata AUG-DACMAC074641 1995-06-01

63. Europinis plačiaausis Barbastella barbastellus RAD-BARBAA087286 2016-06-12

64. Juodasis peslys Milvus migrans RAD-MILMIG093860 2016-07-02

65. Kraujalakinis melsvys Maculinea teleius RAD-MACTEL026498 2005-07-04

66. Kūdrinis pelėausis Myotis dasycneme RAD-MYODAS087285 2016-06-12

67. Kūdrinis pelėausis Myotis dasycneme RAD-MYODAS087288 2016-06-12

68. Mažasis erelis rėksnys Aquila pomarina RAD-AQUPOM093862 2016-07-02

69. Mažoji gegužraibė Orchis morio AUG-ORCMOR049120 1973-05-30

70. Mažoji gegužraibė Orchis morio AUG-ORCMOR005284 1983-07-14

71. Mažoji gegužraibė Orchis morio AUG-ORCMOR005285 1983-07-14

72. Meškinis česnakas Allium ursinum AUG-ALLURS023579 2014-05-30

73. Paprastasis kardelis Gladiolus imbricatus AUG-GLAIMB014085 1930-06-30

74. Paprastoji medšarkė Lanius collurio RAD-LANCOL093861 2016-07-02

75. Paprastoji medšarkė Lanius collurio RAD-LANCOL093863 2016-07-03

76. Pievinis šalavijas Salvia pratensis AUG-SALPRA011723 2014-05-31

77. Raudonoji gegūnė Dactylorhiza incarnata AUG-DACINC023835 1961-06-02

78. Raudonoji gegūnė Dactylorhiza incarnata AUG-DACINC030957 2014-05-27

79. Rudasis nakviša Nyctalus noctula RAD-NYCNOC087280 2016-06-11

80. Rudasis nakviša Nyctalus noctula RAD-NYCNOC087283 2016-06-12

81. Rudasis nakviša Nyctalus noctula RAD-NYCNOC087284 2016-06-12
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82. Rudasis nakviša Nyctalus noctula RAD-NYCNOC087281 2016-06-12

83. Rudasis nakviša Nyctalus noctula RAD-NYCNOC087287 2016-06-12

84. Rudasis nakviša Nyctalus noctula RAD-NYCNOC087282 2016-06-12

85. Tuščiaviduris rūtenis Corydalis cava AUG-CORCAV104409 2020-05-13

86. Vaistinis kietagrūdis Lithospermum officinale AUG-LITOFF067733 1937-09-03

87. Vaistinis kietagrūdis Lithospermum officinale AUG-LITOFF067735 1937-09-03

88. Ąžuolinė kepena Fistulina hepatica AUG-FISHEP024056 1987-09-12

89. Ūdra Lutra lutra RAD-LUTLUT053832 1994-06-06

90. Ūdra Lutra lutra RAD-LUTLUT049344 1994-07-10

91. Ūdra Lutra lutra RAD-LUTLUT041964 2008-07-13

92. Ūdra Lutra lutra RAD-LUTLUT041961 2008-07-13

93. Ūdra Lutra lutra RAD-LUTLUT041967 2008-07-13

94. Žalsvoji kežytė Cetrelia olivetorum AUG-CETOLI043188 2002-07-14
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GRUODŽIO 17 D. VYKS VIENUOLIKOS VĖJO ELEKTRINIŲ JURBARKO RAJONE POVEIKIO APLINKAI
VERTINIMO ATASKAITOS PRISTATYMAS

2020-11-16  

 

Susipažinti su parengta vienuolikos vėjo elektrinių Jurbarko r. sav., Skirsnemunės sen.,
Paantvardžio, Skirsnemuniškių I ir Antkalniškių kaimuose poveikio aplinkai vertinimo
(PAV) ataskaita galima dokumentų rengėjo internetiniame puslapyje
www.ekostruktura.lt, rubrikoje „Visuomenės informavimas“ nuo 2020 m. lapkričio 17 d.

Planuojamos ūkinės veiklos (PŪV) organizatorius:  UAB „Energeta“, juridinio asmens kodas 302462357,
Beržų g. 11, Skirsnemunės k., LT-74484 Jurbarko r., tel.: +370 60131233, el. p. ramunas@jegaines.lt
 
PAV dokumentų rengėjas: UAB „Ekostruktūra“, Raudondvario pl. 288a-9, Kaunas LT-47164,
www.ekostruktura.lt,  tel. +370 607 23980, el. p. info@ekostruktura.lt. Biuro adresas: Studentų g. 67-410, 51392
Kaunas.
 
PŪV pavadinimas, vieta: Vienuolikos vėjo elektrinių Jurbarko r. sav., Skirsnemunės sen., Paantvardžio,
Skirsnemuniškių I ir Antkalniškių kaimuose statyba ir eksploatavimas.
 
PAV subjektai: Jurbarko rajono savivaldybės administracija; Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie
Sveikatos apsaugos ministerijos Tauragės departamentas; Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento
prie Vidaus reikalų ministerijos Jurbarko priešgaisrinė gelbėjimo tarnyba; Kultūros paveldo departamento prie
Kultūros ministerijos Tauragės skyrius; Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos;
Panemunių regioninio parko direkcija.
 
Atsakingoji institucija, kuri tvirtins PAV ataskaitą, priims sprendimą dėl planuojamos ūkinės veiklos poveikio
aplinkai – Aplinkos apsaugos agentūra, A. Juozapavičiaus g. 9, LT-09311 Vilnius, tel. (8) 706 62 008, el. p.
aaa@aaa.am.lt
 

SAVIVALDYBĖ

BENDRUOMENĖ

VERSLAS

INVESTICIJŲ GALIMYBĖS

TURIZMAS

TARPTAUTINIS BENDRADARBIAVIMAS

 Posėdžių archyvas

 ► SAVIVALDYBĖS TARYBA ◄

 ► RENGINIAI ◄

 ► COVID-19 INFORMACIJA ◄

 

JURBARKO RAJONO
SAVIVALDYBĖ

http://www.ekostruktura.lt/
http://www.ekostruktura.lt/visuomenes-informavimas/
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mailto:info@ekostruktura.lt
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https://www.jurbarkas.lt/l.php?tmpl_into[0]=index&tmpl_name[0]=m_site_index2&tmpl_into[1]=middle&tmpl_id[1]=822&_m_e_id=21&_menu_i_id=905
https://www.jurbarkas.lt/l.php?tmpl_into[0]=index&tmpl_name[0]=m_site_index2&tmpl_into[1]=middle&tmpl_id[1]=821&_m_e_id=21&_menu_i_id=906
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Susipažinti su PAV ataskaita galima PAV dokumentų rengėjo internetiniame puslapyje www.ekostruktura.lt,
rubrikoje „Visuomenės informavimas“ http://www.ekostruktura.lt/visuomenes-informavimas/ nuo 2020 m. lapkričio
17 d.
 
Pasiūlymus PAV ataskaitai galima teikti PAV dokumentų rengėjui UAB „Ekostruktūra“ (el. paštu
info@ekostruktura.lt arba biuro adresu Studentų g. 67-410, 51392 Kaunas) iki viešo susirinkimo dienos, o
pasiūlymų kopijas pagal kompetenciją teikti PAV subjektams ir Agentūrai.
 

Viešas pristatymas vyks:

2020 m. gruodžio 17 d. 18 val. internetinės vaizdo transliacijos būdu pasinaudojus šia nuoroda:
https://cutt.ly/igN8aQk arba paspaudus susirinkimo nuorodą, pateiktą puslapyje www.ekostruktura.lt.
 
 

 
   

Gyventojus priima:
 

Jurbarko rajono savivaldybės meras
Skirmantas Mockevičius
ketvirtadieniais 10-12 val.

 
  

Administracijos direktorius
Raimundas Bastys

antradieniais 10-12 val.
 
 
 
 
 

 
JURBARKO RAJONO 

SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA
 

Savivaldybės biudžetinė įstaiga,
Dariaus ir Girėno g. 96, 74187 Jurbarkas,

tel. (8 447) 70 153, faks. (8 447) 70 166, el.p. info@jurbarkas.lt
 

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre,
kodas 188713933
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Informacija apie parengtą Ypatingos valstybinės svarbos elektros 
energetikos sistemos sinchronizacijos projekto „330 kV elektros 
perdavimo linijos Kruonio HAE-Bitėnai statyba“ poveikio aplinkai 

vertinimo ataskaitą ir viešą visuomenės supažindinimą 
Planuojamos ūkinės veiklos (toliau – PŪV) organizatorius: Litgrid AB, Viršuliškių skg. 99B, LT-05131 

Vilnius, interneto svetainė: www.litgrid.eu, tel. +37 707 02229 mob. tel. +370 614 84590, el. paštas. info@
litgrid.eu.

Poveikio aplinkai vertinimo (toliau – PAV) dokumentų rengėjas: UAB „Ardynas“, Gedimino g. 47, 
LT-44242 Kaunas, interneto svetainė: www.ardynas.lt, tel. +370 37 323209, mob. tel. +370 614 37145, 
el. paštas. ardynas@ardynas.lt. 

PŪV pavadinimas ir vieta: 330 kV elektros perdavimo linijos Kruonio HAE-Bitėnai statyba numatoma 
Marijampolės apskrities Vilkaviškio rajono (Šeimenos, Virbalio, Kybartų, Klausučių seniūnijų) ir Šakių rajo-
no (Kudirkos Naumiesčio, Žvirgždaičių, Sintautų, Šakių, Kidulių, Slavikų, Sudargo seniūnijų) savivaldybių 
teritorijose bei Tauragės apskrities Jurbarko rajono (Jurbarkų, Smalininkų, Viešvilės seniūnijų) ir Pagėgių 
(Vilkyškių, Lumpėnų seniūnijų) savivaldybių teritorijose.

PAV subjektai, kurie pagal kompetenciją teiks išvadas dėl PAV ataskaitos: Pagėgių savivaldybės 
administracija, Jurbarko rajono savivaldybės administracija, Šakių rajono savivaldybės administracija, 
Vilkaviškio rajono savivaldybės administracija, Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos 
apsaugos ministerijos Marijampolės ir Tauragės departamentai, Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo 
departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Klaipėdos ir Kauno priešgaisrinės gelbėjimo valdybos, 
Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Marijampolės ir Tauragės skyriai, Valstybinė 
saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos, Lietuvos geologijos tarnyba prie Aplinkos ministerijos 
ir Valstybinė miškų tarnyba.

Atsakingoji institucija, kuri priims sprendimą dėl PŪV poveikio aplinkai: Aplinkos apsaugos 
agentūra.

PAV ataskaitos eksponavimas, ekstremaliosios situacijos metu apribojus visuomenės patekimą į sa-
vivaldybių patalpas, atliekamas internetu PAV dokumentų rengėjo interneto svetainėje: www.ardynas.lt > 
Vieši svarstymai ir PŪV organizatoriaus interneto svetainėje: www.litgrid.eu > Tinklo plėtra > Strateginiai 
projektai > Kruonio HAE-Bitėnai. Jei apribojimai bus panaikinti, su PAV ataskaitos popierine versija bus 
galima susipažinti Vilkaviškio r., Šakių r., Jurbarko r. ir Pagėgių savivaldybėse. Dėl PAV ataskaitos eks-
ponavimo vietos kreiptis į konkrečios savivaldybės Architektūros arba Bendrųjų reikalų/Priėmimo skyrių. 

Su PAV ataskaita susipažinti ir pasiūlymus teikti PAV dokumentų rengėjui (pasiūlymų kopijas pagal 
kompetenciją teikti PAV subjektams arba Aplinkos apsaugos agentūrai informacijai) galima iki paskutinio 
viešo supažindinimo pabaigos (2020-12-18).

Dėl ekstremalios situacijos metu paskelbtų apribojimų viešas visuomenės supažindinimas su PAV 
ataskaita vyks tiesioginės internetinės vaizdo transliacijos būdu kiekvienai savivaldybei atskirai - 
žemiau pateiktu laiku pagal transliacijos nuorodą. Tuo atveju, jei bus leista organizuoti renginius uždarose 
patalpose, viešas visuomenės supažindinimas su PAV ataskaita bus vykdomas tuo pačiu nurodytu laiku 
atitinkamose savivaldybėse:

• 2020-12-17, 17.00 val.; transliacijos nuoroda: https://tinyurl.com/HB-PAV-Pagegiai; Pagėgių sav. 
patalpose, Vilniaus g. 11, LT-99288 Pagėgiai; 

• 2020-12-17, 19.00 val.; transliacijos nuoroda: https://tinyurl.com/HB-PAV-Jurbarkas; Jurbarko r. sav. 
patalpose, Dariaus ir Girėno g. 96, LT-74187 Jurbarkas; 

• 2020-12-18, 16.00 val.; transliacijos nuoroda: https://tinyurl.com/HB-PAV-Vilkaviskis; Vilkaviškio r. sav. 
patalpose, S. Nėries g. 1, LT-70147 Vilkaviškis;

• 2020-12-18, 18.00 val.; transliacijos nuoroda: https://tinyurl.com/HB-PAV-Sakiai; Šakių r. sav. patal-
pose, Bažnyčios g. 4, LT-71120 Šakiai.

Prisijungimo prie tiesioginės transliacijos instrukcija ir daugiau informacijos pateikta UAB „Ar-
dynas“ internetinėje svetainėje www.ardynas.lt > Vieši svarstymai.

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

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

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

PAV subjektai: Jurbarko rajono savivaldybės administracija; Nacionalinio visuomenės sveikatos cen-
tro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Tauragės departamentas; Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo 
departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Jurbarko priešgaisrinė gelbėjimo tarnyba; Kultūros paveldo 
departamento prie Kultūros ministerijos Tauragės skyrius; Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie 
Aplinkos ministerijos; Panemunių regioninio parko direkcija.

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

Susipažinti su PAV ataskaita galima PAV dokumentų rengėjo internetiniame puslapyje www.ekos-
truktura.lt, rubrikoje „Visuomenės informavimas“ http://www.ekostruktura.lt/visuomenes-informavimas/ 
nuo 2020 m. lapkričio 17 d. 

Pasiūlymus PAV ataskaitai galima teikti PAV dokumentų rengėjui UAB „Ekostruktūra“ (el. paštu info@
ekostruktura.lt arba biuro adresu Studentų g. 67-410, 51392 Kaunas) iki viešo susirinkimo dienos, o pa-
siūlymų kopijas pagal kompetenciją teikti PAV subjektams ir Agentūrai.

Viešas supažindinimas vyks: 2020 m. gruodžio 17 d. 18 val. internetinės vaizdo transliacijos būdu 
panaudojus šią nuorodą: https://cutt.ly/igN8aQk arba paspaudus susirinkimo nuorodą, nurodytą www.
ekostruktura.lt puslapyje.

Informacija apie parengtą vienuolikos vėjo elektrinių Jurbarko r. sav., 
Skirsnemunės sen., Paantvardžio, Skirsnemuniškių I 

ir Antkalniškių kaimuose poveikio aplinkai vertinimo (PAV) 
ataskaitą ir viešą susirinkimą

Dvikovoje su „Kupiškiu“ mūsų 
rajono komanda dominavo ne 
tik taškais, bet ir visose kitose 
pozicijose. 22 efektyvumo balus 
surinko Mindaugas Jakštas, kuris 
su 21 pelnytu tašku tapo ir rezul-
tatyviausiu rungtynių krepšininku. 
M. Jakštas 21 tašką pelnė per 22 
minutes, kurias praleido aikštėje.

„Puikios emocijos, džiaugiamės, 
kad laimėjome. Geri komandos 
draugai, jie sukuria progas, o 
man sekasi įmesti. Per kiekvienas 
rungtynes puolimas būna toks, 
kokį leidžia gynyba, o per šį susi-
tikimą priešininkų gynyba nebuvo 
ypatinga“, – sakė antras rungtynes 
iš eilės naudingiausiu „Jurbarko“ 

SPORTAS

Aikštėje nušlavė 
varžovus

Regionų krepšinio lygoje žai-
džiantis „Jurbarko“ klubas 
šeštadienį išvykoje sutriuškino 
„Kupiškį“. Priešininkus jurbar-
kiečiai įveikė rezultatu 106:74 
(26:17, 23:13, 28:20, 29:24). Tai 
– antroji „Jurbarko“ pergalė šį 
sezoną iš tiek pat galimų.

žaidėju tapęs M. Jakštas.
 16 taškų pridėjo Lukas Žukaus-

kas ir 14 taškų – Lukas Karalius.
Tomas Milinskas atkovojo 8 

kamuolius. Artūras Pelšs atliko 8 
rezultatyvius perdavimus.

„Kupiškio“ gretose rezulta-
tyviausias buvo 14 taškų įmetęs 
Žanas Zabulis. 13 taškų pelnė 
Dovydas Sakalninkas, dar 12 taškų 
įmetė Ernestas Umbra.

Po pergalės jurbarkiečiai RKL 
B diviziono A grupėje dalijasi 2-3 
vietas su taip pat pralaimėjimo 
nepatyrusia Radviliškio ekipa. 
Pagal tvarkaraštį „Jurbarkas“ jau 
turėjo sužaisti trejas rungtynes, 
tačiau susitikimas su komanda 
„Raseiniai-KKSC“ buvo atšauktas 
dėl šios ekipos žaidėjų ligų.

Kitas rungtynes „Jurbarkas“ 
žais namuose. Antano Giedraičio-
Giedriaus gimnazijos sporto salėje 
lapkričio 20-ąją 19:30 val. susitiks 
su „Gargždai-2“ komanda.

ŠVIESOS inform.

Sėkmingai Regionų krepšinio lygos sezoną pradėjęs klubas „Jurbar-
kas“ savo sąskaitoje jau turi dvi pergales iš tiek pat galimų. 
          L. Pilecko nuotr.

Sekmadienį Valstybės sienos 
apsaugos tarnybos (VSAT) Pa-
gėgių pasienio rinktinės Bardinų 
užkardos pasieniečiai pastebėjo 
Nemunu, kuriuo eina siena su Ru-
sija, plaukiantį objektą. Netrukus, 
patikrinę pakrantę, pasieniečiai 
krūmynuose rado dvi plūduriuo-
jančias dėžes. Jos buvo suvyniotos į 
polietileną ir panašios į tas, kuriose 
būna kontrabandinės cigaretės.

Šįkart būta kontrabandinių vais-
tinių preparatų – šimtai pilnų dė-
žučių, buteliukų, flakonų, įvairių 
pakuočių. Ant jų yra pavadinimai 
rusų kalba „Kombilepin“, „Amok-
sicillin“, „Sintomicin“, „Ortofen“, 

„Nitrofungin“, „Indometacin“, 
„Taurin“, „Kameton“, „Cisnoko-
balamin“, „Metrogil“ ir „Festal“.

Tame pačiame Nemunu atplau-
kusiame krovinyje buvo ir daugiau 
kaip 1300 tuščių pakuočių su ru-
siškais pavadinimais „Pankretin“, 
„Festal“, „Tetraciklin“, „Erinit“, 
„Asparkam“, „Vinpocetin“, „Eri-
tromicin“ ir „Amoksicillin“.

Manoma, kad kontrabandinin-
kai galėjo planuoti šias tuščias 
pakuotes užpildyti Lietuvoje, kai 
kitais būdais ją būtų pasiekęs iš 
Kaliningrado srities atgabentas 
tokių dėžučių turinys. Mat vykstant 
per kontrolės punktą ir bandant 
nelegaliai gabenti kiek didesnį 
vaistų kiekį, įpakavimai užima 
nemažai vietos. Pažeidėjams tai 
yra nepatogu.

VSAT inform.

ĮVYKIAI

Nemunu 
plukdė vaistus
Pasieniečiai Nemune rado dvi 

dėžes, kurias, manoma, upės 
srovė atnešė iš Kaliningrado 
srities. Jose buvo įvairių vaistų 
bei tuščių pakuočių nuo jų.
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    +370 607 23980  info@ekostruktura.lt

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

vertinimo (PAV) ataskaitą ir viešą
susirinkimą

Paskelbta: lapkričio 12, 2020

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

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

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

PAV subjektai: Jurbarko rajono savivaldybės administracija; Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie
Sveikatos apsaugos ministerijos Tauragės departamentas; Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento
prie Vidaus reikalų ministerijos Jurbarko priešgaisrinė gelbėjimo tarnyba; Kultūros paveldo departamento prie

https://www.facebook.com/Ekostruktura/
tel:
mailto:
http://www.ekostruktura.lt/
mailto:info@ekostruktura.lt
http://www.ekostruktura.lt/
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Kultūros ministerijos Tauragės skyrius; Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos;
Panemunių regioninio parko direkcija.

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

Susipažinti su PAV ataskaita galima PAV dokumentų rengėjo internetiniame puslapyje www.ekostruktura.lt,
rubrikoje „Visuomenės informavimas“ http://www.ekostruktura.lt/visuomenes-informavimas/ nuo 2020 m.
lapkričio 17 d.

 Pasiūlymus PAV ataskaitai galima teikti PAV dokumentų rengėjui UAB „Ekostruktūra“ (el. paštu
info@ekostruktura.lt arba biuro adresu Studentų g. 67-410, 51392 Kaunas) iki viešo susirinkimo dienos, o
pasiūlymų kopijas pagal kompetenciją teikti PAV subjektams ir Agentūrai.

Viešas supažindinimas vyks: 2020 m. gruodžio 17 d. 18 val. internetinės vaizdo transliacijos būdu panaudojus
šią nuorodą: https://cutt.ly/igN8aQk.

Taip pat galima spausti čia:  į susirinkimą

PAV ataskaitą peržiūrėti čia: PAV ataskaita_11VE_1   ir  Sujungti priedai

    

   

KITA KVAPŲ, ORO TARŠOS MODELIAVIMAS TRIUKŠMO MODELIAVIMAS IR SAZ NUSTATYMAS KONTAKTAI

VISUOMENĖS INFORMAVIMAS ATLIKTI PROJEKTAI LICENCIJA PRIVATUMO POLITIKA

http://www.ekostruktura.lt/
http://www.ekostruktura.lt/visuomenes-informavimas/
mailto:info@ekostruktura.lt
https://cutt.ly/igN8aQk
https://cutt.ly/igN8aQk
http://www.ekostruktura.lt/wp-content/uploads/2020/11/PAV-ataskaita_11VE_1.pdf
http://www.ekostruktura.lt/wp-content/uploads/2020/11/Sujungti-priedai.pdf
http://www.ekostruktura.lt/kita-inovacijos/
http://www.ekostruktura.lt/kvapu-modeliavimas-oro-tarsos-vertinimas/
http://www.ekostruktura.lt/triuksmo-modeliavimas/
http://www.ekostruktura.lt/kontaktai/
http://www.ekostruktura.lt/visuomenes-informavimas/
http://www.ekostruktura.lt/atlikti-projektai/
http://www.ekostruktura.lt/moksline-veikla/
http://www.ekostruktura.lt/privatumo-politika/
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Vienuolikos vėjo elektrinių Jurbarko r. sav., Skirsnemunės sen., Paantvardžio, 

Skirsnemuniškių I ir Antkalniškių kaimuose statybos ir eksploatavimo, viešo visuomenės 

supažindinimo su poveikio aplinkai vertinimo Ataskaita 

 

PROTOKOLAS 

Viešas supažindinimas buvo vykdomas nuotoliniu būdu panaudojus šią nuorodą: 

https://cutt.ly/igN8aQk, kuri skelbta visuomenės informavimo skelbime. 

Supažindinimo laikas: 2020 m. gruodžio 17 d., pradžia 18:00 val., pabaiga 19:51 val. 

Dalyvių registracijos pradžios laikas: 17:30 

Viešo susirinkimo pirmininkė: Ona Samuchovienė 

Viešo susirinkimo sekretorius: Darius Pratašius 

Dalyvauja: 

 Planuojamos ūkinės veiklos organizatoriaus atstovas: UAB „Energeta“ direktorius 

Ramūnas Dumčaitis; 

 PAV Ataskaitos rengėjo UAB „Ekostruktūra“ atstovai: direktorė Ona 

Samuchovienė, projektų vadovas Darius Pratašius; 

 Panemunių regioninio parko atstovas Mindaugas Janušonis; 

 Šeši visuomenės atstovai. 

 

Darbotvarkė: Susirinkimo pirmininkė pristatė veiklos pavadinimą, užsakovą, PAV rengėją, 

susirinkimo tikslą ir pradėjo supažindinimą su planuojama ūkine veikla. Susirinkimo pirmininkė 

supažindino su parengta ataskaita, vertinimo aspektais, metodikomis, atlikto poveikio aplinkai ir 

sveikatai vertinimo rezultatais. Informuota, kad neigiamas poveikis aplinkai, paukščiams, 

šikšnosparniams, gyventojams ir jų sveikatai nenustatytas, supažindinta su nustatytomis sanitarinės 

apsaugos zonomis. Detali pristatymo medžiaga (parengta „PowerPoint“ programa) pridedama prie 

protokolo. 

Taip pat informavo, kur buvo skelbiama informacija apie parengtą ataskaitą, pakartojo, kad 

iki viešo supažindinimo su Ataskaita susirinkimo pasiūlymų iš visuomenės nebuvo gauta. 

Susirinkimo pirmininkė informavo, kad susirinkimo protokolas bus parengtas ne vėliau kaip per 5 

darbo dienas po šio susirinkimo. Taip pat dar susirinkimo pradžioje informavo, kad įrašas bus 

teikiamas institucijoms. 

Trumpa dalyvių pasisakymai svarstomu klausimu suvestinė , apibendrintos išvados 

Panemunių regioninio parko atstovas Mindaugas Janušonis pasisakė plačiau pristatymo 

klausimu, apgailestavo, kad nedaug dalyvių bei informavo, kad mato problemą kraštovaizdžio 

aspektu, kadangi vizualizacijose matosi, kad elektrinės matysis iš daugelio parko vietų ir tai neigiamai 

paveiks kraštovaizdį. 

Supažindinimo pirmininkė Ona Samuchovienė konstatavo, kad kraštovaizdis reikšmingai 

pakis, dėl kitu projektu planuojamų statyti vėjo jėgainių parko, kuriam suteiktas leidimas statybai, bei 

pateiktose vizualizacijose dominuoja būtent minėto projekto vėjo jėgainės. Kitu projektu 

https://cutt.ly/igN8aQk
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planuojamos vėjo jėgainės bus statomos arčiau Panemunių regioninio parko, o PAV ataskaitoje 

nagrinėjamos (PŪV) vėjo jėgainės planuojama statyti atokiau  nuo Panemunių regioninio parko, 

beveik 5,3 km nuo parko nutolusioje teritorijoje ir šiuo konkrečiu atveju jų poveikis kraštovaizdžiui 

yra kur kas mažesnis ir pateiktose vizualizacijose būtent tai ir atsispindi. Kraštovaizdžio analizė 

parodė, kad 11 vėjo jėgainių statyba, įgyvendinus ir kitu projektu patvirtintų vėjo jėgainių statybą, 

kraštovaizdžio reikšmingai nebepakeistų. Kraštovaizdyje dominuotų kitu projektu patvirtintos vėjo 

elektrinės, kurių konstrukcijų aukštis analogiškas PAV ataskaitoje nagrinėjamoms vėjo jėgainėms.  

Visuomenės atstovas Dainius Mikutaitis pateikė pastabą dėl, jo nuomone, neteisingai 

atliktos vizualizacijos, kad jėgainės parodytos panašaus aukščio kaip esama žemesnė, nurodė puslapį, 

kuriame yra pateikta vizualizacija. 

Supažindinimo pirmininkė Ona Samuchovienė, atsidariusi ataskaitą bandė surasti 

vizualizaciją ir pažiūrėti, galbūt ten tiesiog reikia išaiškinti kodėl taip pavaizduota, kadangi yra daug 

aspektų kurie turi įtakos kaip iš tam tikros pozicijos atrodys jėgainės. Tačiau neradus tame puslapyje, 

bandyta ieškoti per visą PAV ataskaitą, kol galiausia išsiaiškinta, kas gerb. Dainius Mikutaitis žiūri 

www.gamta.lt pateiktos informacijos atrankai dėl poveikio aplinkai vertinimo medžiagą, o ne PAV 

ataskaitą. Dar buvo bandyta suieškoti, kad paaiškinti kodėl būtent tokia vizualizacija, tačiau 

nepavykus rasti, Ona Samuchovienė informavo, kad negali pakomentuoti nematydama ką konkrečiai 

visuomenės atstovas turi omenyje. 

Projektų vadovas Darius Pratašius taip pat bandė paaiškinti, kad kartais iš perspektyvos 

kitaip atrodo.  

Visuomenės atstovas Dainius Mikutaitis taip pat pateikė klausimą dėl jėgainių utilizacijos. 

Supažindinimo pirmininkė Ona Samuchovienė informavo, kad visos atliekos, tiek ir 

demontuotų jėgainių vykdomos pagal tai reglamentuojančius teisės aktus, kad atliekas tvarkančios 

įmonės yra registruotos tokių įmonių registre, tačiau taip pat pridūrė, kad numatoma elektrinių 

naudojimo trukmė yra 25 metai ir daugiau, kad po to jos gali būti remontuojamos, o valstybės 

prioritetas yra atsinaujinantys energijos ištekliai. 

Daugiau klausimų nebuvo, susirinkimo pirmininkė konstatavo susirinkimo pabaigą 19 val. 

51 min. 

Pridedama: pristatymo medžiaga (pdf formatu) ir pristatymo video įrašas. 

 

 

Susirinkimo pirmininkė Ona Samuchovienė 

 

 

Susirinkimo sekretorius Darius Pratašius 

 

2020-12-21 

http://www.gamta.lt/
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Vienuolikos vėjo elektrinių Jurbarko r. sav., Skirsnemunės 
sen., Paantvardžio, Skirsnemuniškių I ir Antkalniškių

kaimuose statybos ir eksploatavimo.

POVEIKIO  APLLINKAI VERTINIMAS

2020-12-17

Pranešėja: UAB „Ekostruktūra“ direktorė Ona Samuchovienė

Susirinkimo sekretorius. UAB „Ekostruktūra“ projektų vadovas Darius Pratašius

Užsakovas: UAB „Energeta“, Beržų g. 11, Skirsnemunės k., LT-74484 Jurbarko r., tel.: +370 60131233, el. p.
ramunas@jegaines.lt. Direktorius Ramūnas Dumčaitis

PAV dokumentų rengėjas: UAB „Ekostruktūra“. Juridinio asmens licencija, leidžianti verstis poveikio visuomenės
sveikatai vertinimu: Nr.VSL-552.

Poveikio  aplinkai vertinimas (PAV). Įvadas
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• Poveikio aplinkai vertinimas (toliau – PVSV) atliekamas planuojamai ūkinei veiklai
– vienuolikai iki 5,7 MW galingumo vėjo elektrinėms, Jurbarko rajono savivaldybėje,
Skirsnemunės seniūnijoje, Paantvardžio, Skirsnemuniškių I ir Antkalniškių kaimuose.

• Pagal „Ekonominės veiklos rūšies klasifikatorių“ 2007 m. spalio 31 d. Nr. DĮ-226 veikla
priskiriama D sekcijai, 35 skyriui, 35.1 grupei „Elektros energijos gamyba, perdavimas ir
paskirstymas“.

• Planuojamas bendras kiekvienos vėjo elektrinės (jėgainės) aukštis su sparnais ~240 m.

• Planuojama, kad tai bus Nordex N163 arba GE 5,5, arba kito modelio panašių, bet ne
didesnių parametrų, elektrinė.

• Planuojama ūkinė veikla yra svarbi valstybės įsipareigojimų Europos sąjungai atžvilgiu.
Lietuvos Respublikos Vyriausybės Nutarime „Dėl nacionalinės atsinaujinančių energijos išteklių
plėtros strategijos patvirtinimo“, patvirtintame 2010 m. birželio 21 d. Nr. 789, nurodoma, kad 2020
metais atsinaujinančių energijos išteklių dalis turi sudaryti ne mažiau kaip 23 procentus bendro
galutinio energijos suvartojimo. Ši plėtros strategija patvirtinta vadovaujantis 2009 m. balandžio 23
d. Europos Parlamento ir Tarybos Direktyva2009/28/EB dėl skatinimo naudoti atsinaujinančių
išteklių energiją, iš dalies keičiančią bei vėliau panaikinančią Direktyvas 2001/77/EB ir 2003/30/EB
(OL 2009 L 140, p. 16), kurioje Lietuvai nustatytas teisiškai privalomas tikslas, kad 2020 metais
atsinaujinančių energijos išteklių dalis sudarytų ne mažiau kaip 23 procentus šalies bendro
galutinio energijos suvartojimo (bendras Europos Sąjungos tikslas – 20 procentų). Siekiant
užtikrinti šiuos ES reikalavimus, planuojama atsinaujinančios energetikos – vėjo elektrinių statyba ir
eksploatavimas, kurios organizatorius UAB „Energeta“.

Bokštas

Sparnai

~240 m

Poveikio  aplinkai vertinimas (PAV). Teisiniai aspektai
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• Planuojama veikla patenka į Lietuvos Respublikos Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai
vertinimo įstatymo 1996-08-15 Nr. I-1495 (Suvestinė redakcija nuo 2017-11-01) 2 priedo sąrašo,
punktą: 3.8. vėjo elektrinių įrengimas, kai: 3.8.1. įrengiamos 3 vėjo elektrinės, kurių bent vienos aukštis
50 m (matuojant iki aukščiausio konstrukcijų taško) ar daugiau.

• Aplinkos apsaugos agentūra atlikusi atranką pateikė atrankos dėl PAV išvadą 2020-06-03 Nr. (30.2)-
A4E-4821, kad poveikio aplinkai vertinimas yra privalomas.

• Atsižvelgiant į atrankos išvadą, parengtoje PAV Ataskaitoje išpildyti argumentai dėl kurių buvo
prašomas pilnas poveikio aplinkai vertinimas. Poveikio aplinkai vertinimo metu visuomenė
visapusiškai supažindinama su PŪV, suteikta galimybė suinteresuotai visuomenei dalyvauti poveikio
aplinkai vertinimo procese, teikti pasiūlymus dėl PŪV, kuriuos PŪV užsakovas privalėtų argumentuotai
įvertinti. Atliekant poveikio aplinkai vertinimą įvertintas galimas reikšmingas PŪV (taip pat suminis)
poveikis gyvenančioms, perinčioms ir besimaitinančioms paukščių, šikšnosparnių rūšims bei būtų
nustatytas paukščių ir šikšnosparnių migracijos kelių ir sankaupų vietų, buveinių ir mitybinės bazės
pokytis bei numatytos tinkamos prevencinės, poveikio mažinimo ar kompensacinės priemonės. PAV
ataskaitoje įvertinti ir kiti atrankos išvadoje pateikti argumentai.

Poveikio  aplinkai vertinimas (PAV). Subjektai / institucijos
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• PAV subjektai: Jurbarko rajono savivaldybės administracija;
• Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Tauragės departamentas;

• Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Jurbarko priešgaisrinė
gelbėjimo tarnyba;

• Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Tauragės skyrius (pritarė PAV programai,
nurodė, kad PAV ataskaitos nenagrinės);

• Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos (derinant PAV programą atsisakė
dalyvauti PAV procese);

• Panemunių regioninio parko direkcija.

• Jurbarko rajono savivaldybės administracija buvo pateikusi rekomendaciją derinti PAV programą su
papildomais subjektais: VšĮ Transporto kompetencijų agentūra, Lietuvos kariuomene, Valstybės sienos
apsaugos tarnyba. Į šį siūlymą atsižvelgta, atliktas papildomas derinimas. Nė viena iš jų nepareiškė noro
nagrinėti PAV dokumentų, nepareiškė ir prieštaravimų planuojamai veiklai.

• Sprendimą dėl planuojamos ūkinės veiklos galimybių priima atsakinga institucija – Aplinkos apsaugos
agentūra.

• PAV subjektai pritarė PAV programai, o Aplinkos apsaugos agentūra patvirtino PAV programą (raštu Nr.
2020-10-21 Nr. (30.2)-A4E- 9411).

Poveikio  aplinkai vertinimas (PAV)

5

• PAV ataskaita parengta vadovaujantis:

• „Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymu“, 1996 m. rugpjūčio
15d. Nr.1-1495 ir vėlesniais pakeitimais (Aktuali redakcija nuo 2017-11-01);

• „Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo tvarkos aprašu“, patvirtintu LR aplinkos ministro
2017 m. spalio 16 d. įsakymu Nr. D1-845 (Galiojanti suvestinė redakcija nuo 2020-05-01);

• „Poveikio aplinkai vertinimo programos ir ataskaitos rengimo nuostatais“ patvirtintais LR aplinkos ministro
2005 m. gruodžio 23 d. įsakymu Nr. D1-636 (Galiojanti suvestinė redakcija nuo 2010-07-28).

• PAV ataskaitoje poveikis įvertintas, vadovaujantis LR aplinkos ministru įsakymu Dėl Planuojamos ūkinės
veiklos (vėjo jėgainių įrengimo) poveikio aplinkai vertinimo rekomendacijų R 44-03 patvirtinimo, 2003 m.
liepos 31 d. Nr.406 (suvestinė redakcija nuo 2010-12-05) ir kitais dokumentais.

Poveikio  aplinkai vertinimas (PAV)

6•Administracinės ribos (geoportal. Lt informacija)

Vieta: Tauragės apskritis, Jurbarko rajono savivaldybė, Skirsnemunės seniūnija, Paantvardžio, Skirsnemuniškių I ir
Antkalniškių kaimai.
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Planuojamų konkrečių vėjo elektrinių vietos parinktos:

 kuo toliau atitraukinat nuo gyvenamųjų namų, siekiant sumažinti galimą poveikį gyventojų sveikatai dėl

triukšmo ir šešėlių, todėl planuojamai veiklai artimiausi registruoti pavieniai gyvenamieji namai

(gyvenamosios sodybos) yra ~570-900 m atstumu, intensyviau gyvenamos teritorijos yra dar toliau (3,5-

3,9 km nuo Skirsnemunės, 3,9 km nuo Rotulių, 3,7 km nuo Girdžių, 5,1 km nuo Švendriškių, 5,7 km nuo

Paulių, 6 km nuo Jurbarko miesto).

 atsižvelgiant į, vyraujančius vėjus;

 atstumą tarp jėgainių, kurie reikalingi efektyviai energijos gamybai; kadangi dalis vėjo elektrinių jau pastatytos

arba patvirtintos ankstesniais projektais ir vertinamos šioje PAV ataskaitoje, todėl parenkant vietas buvo

atsižvelgta į bendrą VE tinklą.

 privažiavimo kelių įrengimo poreikį, taip jėgaines įrengiant arčiau jau esamų kelių, kad kuo mažiau pažeisti

vyraujančią agrarinę žemėnaudą (intensyviai žemės ūkiui naudojamus sklypus);

 poveikį kraštovaizdžiui, žemėnaudai, biologinei įvairovei, atitraukiant elektrines nuo buveinių, nuo didesnių

miškų masyvų ir nuo saugomų teritorijų Panemunių regioninio parko apie 5,3 km, nuo Šilinės botaninio

draustinio apie 5,3 km, nuo Pilies kraštovaizdžio draustinio ir Kartupio geomorfologinio draustinio apie 6 km,

nuo Girdžių botaninio draustinio apie 4,5 km, nuo Mituvos hidrografinio draustinio apie 6,7 km.
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Pagal Jurbarko rajono savivaldybės teritorijos bendrąjį planą (patvirtintas Jurbarko rajono savivaldybės
Tarybos 2008 m. kovo 27 d. sprendimu Nr. T2-81) vėjo elektrinės planuojamos žemės ūkio paskirties prioriteto
zonoje. Urbanistinės plėtros zonų (gyvenamųjų namų plėtra) pagal bendrąjį planą nenumatoma. Planuojama veikla

neprieštarauja bendrajam planui.

Pav. Esamos, patvirtintos ir planuojamos VE, užkeltos ant bendrojo plano/
PŪV planuojama žemės ūkio paskirties prioriteto zonoje. Ištrauka iš
Jurbarko rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano „Žemės
naudojimo, tvarkymo ir apsaugos reglamentų M 1:50000”

Poveikio  aplinkai vertinimas (PAV)
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Pav. Esamos, patvirtintos ir planuojamos VE užkeltos ant patvirtinto „Vėjo elektrinių parko Jurbarko rajone skirsnemunės ir rotulių kadastrinėse
vietovėse specialiojo plano. M 1: 25000“. Ant šio plano pažymėtos ir sunumeruotos planuojamos 11 VE, kurios patenka į „K zoną“, kurioje
nurodyta, kad galima iki 40 VE elektrinių statyba. Šaltinis (http://maps.jurbarkas.lt/jurbarkas/BP_SP/)

2010 metais buvo parengtas
specialusis planas, kuriame

numatytos potencialios VE plėtros

teritorijos. Veikla planuojama

vadovaujantis šiuo „Vėjo elektrinių

parko Jurbarko rajone

Skirsnemunės ir Rotulių

kadastrinėse vietovėse specialiuoju

planu“ ir joje vėjo jėgainėms išskirta

zona.
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Specialiuoju planu nustatyta teritorija, kurioje būtų galima įrengti vėjo elektrinių parkus, atsižvelgiant į
poveikį kraštovaizdžiui, aplinkai ir žmonių sveikatai, sukurti alternatyvius ir švarius elektros energijos
tiekimo šaltinius, įjungiant į bendrą respublikos elektros energijos tiekimo sistemą“.

Specialiuoju planu nustatyta, kad teritorija, atitinka šiuos kriterijus, kad žmonių tankis nėra didelis,
kadangi didelė gyventojų gausa šalia planuojamo vėjo elektrinių parko nėra pageidautina (SP
aiškinamojo rašto 18 psl.).

Taip pat specialiajame plane nurodyta, kad planuojamoje teritorijoje dominuoja žemės ūkio paskirties
žemė. Čia plyti dirbami laukai, ganyklos, šienaujamos pievos. Vėjo elektrinių įrengimas tokiose
teritorijose yra priimtinas. Tos pačios teritorijos panaudojimas ir žemės ūkiui ir vėjo energetikai yra
racionalus.
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Šiuo metu esamų ir patvirtintų vėjo elektrinių yra 42 vienetai.

Su planuojamomis 11 elektrinių iš viso sudarys 53 vnt. Visos elektrinės (esamos, patvirtintos, planuojamos) 
yra specialiai išskirtose vėjo elektrinėms zonose, kadangi pagal specialųjį planą Jurbarko rajone išskirtos 
šios zonos:
• A Zona. Joje galimas 6 vėjo jėgainių įrengimas.
• B Zona. Joje galimas 7vėjo jėgainių įrengimas.
• C Zona. Joje galimas iki 10 vėjo jėgainių įrengimas.
• D Zona. Šioje zonoje galimas iki 17 vėjo jėgainių įrengimas.
• F Zona. Joje galimas iki 4 vėjo jėgainių įrengimas.
• H Zona. Šioje zonoje galimas 6 vėjo jėgainių įrengimas.
• K Zona. Šioje zonoje galimas net iki 40  vėjo jėgainių įrengimas.
• L Zona. Joje galimas 5 vėjo jėgainių įrengimas.
• M Zona. Joje galimas 6 vėjo jėgainių įrengimas.

11 vėjo elektrinių planuojama „K Zonoje. Šioje zonoje galimas net iki 40  vėjo jėgainių įrengimas“.
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PAV ataskaitoje vertinamos 10 km spinduliu nuo PŪV esančios ir suplanuotos/patvirtintos vėjo

elektrinės, kurioms atliktos poveikio aplinkai vertinimo ar sanitarinės apsaugos zonos nustatymo

procedūros:

 Esama situacija yra pastatyta jau 18 vėjo elektrinių 10 km spinduliu nuo PŪV (toliau – Esamos VE).

 Patvirtinta situacija dar 24 vėjo elektrinėms 10 km spinduliu nuo PŪV (priimta atrankos išvada 2019-

05-09 UAB “REN energija” 14 vėjo elektrinių parkui prie Skirsnemunės; priimta atrankos išvada

2019-02-15 Nr. (30.2)-A4E- 134 UAB „Eko srautas“ 8 vėjo elektrinių parkui prie Jurbarko;

patvirtinta sanitarinė apsaugos zona 2020-10-02 Nr. (7-11 14.3.4 E)2-75485 UAB „Vėjo jėgainių

projektai“ 2 vėjo elektrinėms), (toliau – Patvirtintos VE).

 Prognozuojama situacija – tai PŪV metu planuojamas UAB „Energeta“ 11 vėjo elektrinių parkas)

(toliau – Planuojamos VE) kartu su visomis esamomis ir patvirtintomis VE. Vertinamas suminis

poveikis.
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PŪV planuojama atsižvelgiant ir į galimybių studiją.

„Perspektyvinių VE plėtrai teritorijų ir prijungimo prie elektros tinklų Lietuvoje
galimybių studijoje“, parengtoje Lietuvos energetikos instituto, 2017 m., nurodoma, kad Jurbarko

rajono savivaldybėje Geišių k. nuo 2016 m. veikia 24 MW galios VE parkas (eksploatuoja 8 vnt.
„Nordex N117/3000“ vėjo elektrinių). Taip pat yra pastatytos kitos 225-250 kW galios VE.
Teritorijoje yra galimybė prijungti 3,5 MW galios įrenginius prie skirstomojo tinklo, 60 MW – prie
110 kV įtampos perdavimo tinklo, yra 330 kV elektros perdavimo tinklas. Įvertintas vėjo galios
tankis – 157 W/m2 , vidutinis vėjo greitis – 5,21 m/s. Teritorijos miškingumas – 38 %. Studijoje taip
pat apibendrinama, kad Lietuvos vėjo energetikos plėtros tendencijos atitinka pasaulines

tendencijas, ir ateityje didžioji elektros energijos dalis bus gaminama vis didesnėse VE ir jų
parkuose. Dėl tinkamų sklypų vėjo elektrinėms mažėjimo kyla būtinybė iš anksto vertinti ir planuoti
vėjo energetikai perspektyviausias teritorijas, kad būtų galima sumažinti konfliktų su vietinėmis
bendruomenėmis bei biologinei įvairovei svarbiomis teritorijomis tikimybę.

http://corpi.lt/venbis/files/reports/VENBIS_LEI_galimybiu_studija.pdf

Pav. Vidutinio metinio vėjo greičio
pasiskirstymas Lietuvoje 1981-2010 m. 10
m aukštyje, „Perspektyvinių VE plėtrai
teritorijų ir prijungimo prie elektros tinklų
Lietuvoje galimybių studija“, Lietuvos
energetikos institutas, 2017 m.
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Žemiau pateikiami paveikslai, kuriuose išskirta 10 km spinduliu: 1) esama situacija su 
stovinčiomis VE,  2) patvirtinta situacija su numatytais parkais ir 3) prognozuojama situacija 
su PŪV
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Pagal nuo 2020-01-01 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo (2019 m. birželio 6 d.
Nr. XIII-2166) 2 priedą „GAMYBINIŲ OBJEKTŲ SANITARINĖS APSAUGOS ZONŲ DYDIS“ 48. Elektros
gamyba, garo tiekimas ir oro kondicionavimas: 48.4. vėjo elektrinės, kurių įrengtoji galia 2 MW ir didesnė,
sanitarinės apsaugos zonos dydis yra 440 m.

Atliekant planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimą, yra nustatoma planuojamos ūkinės veiklos
sanitarinė apsaugos zona, jos pagrindimą pateikiant PAV ataskaitoje.

Vertinimai atlikti licencijuotomis programomis:

• triukšmo modeliavimas atliktas licencijuota „Cadna A“ programa, nustatyti triukšmo lygiai ir viršnorminio 
triukšmo zonos,

• šešėliavimas licencijuota „WindPro“ programa.

• infragarso matavimai atlikti šioje vėjo elektrinėms išskirtoje „K Zonoje“  esančiame ir prie elektrinių 
stovinčiame gyvenamajame name. Matavimus atliko Nacionalinė visuomenės sveikatos priežiūros 
laboratorija.
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Vėjo elektrinėms statyti formuojami sklypai po 40 arų, tik jėgainei Nr. 2 bus formuojamas 55

arų sklypas.

Didžioji dalis elektrinių planuojamos jau suformuotuose 40 arų ploto sklypuose, kurių

paskirtis - kita, būdas – susisiekimo ir inžinerinių komunikacijų aptarnavimo objektų teritorijos.

Šiai dienai dar nesuformuoti sklypai elektrinėms Nr. 2, 4 ir 9, jos numatomos sklypuose, kurių

paskirtis – žemės ūkio, naudojimo būdas – kiti žemės ūkio paskirties žemės sklypai.

Sklypai nuosavybės teise priklauso privatiems asmenims. PŪV organizatorius turi sklypų

savininkų sutikimus, taip pat didžiojoje sklypų dalyje jau įregistruota specialioji sąlyga –

Gamybinių objektų sanitarinės apsaugos zonos (IV skyrius, pirmasis skirsnis), taikoma kaip

vėjo elektrinių sanitarinė apsaugos zona (SAZ).
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• Vadovaujantis VĮ „Registrų centras informacija“ artimiausi gyvenamieji namai (gyvenamos
sodybos) yra ~570-900 m atstumu. Tankiau gyvenamos teritorijos, tokios kaip Skirsnemunės miestelis yra
už 3,5-3,9 km, Jurbarkas už 6 km, Rotuliai už 3,9 km nuo, Švendriškiai už 5,1 km, Girdžiai už 3,7 km,
Pauliai už 5,7 km.
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Pav. Gyvenamoji aplinka ir esamos,
patvirtintos bei planuojamos VE. Fone
esamos jau pastatytos jėgainės
nutolusios 190-420 m nuo gyvenamųjų
namų, patvirtintos elektrinės taip pat
yra žymiai arčiau, nei šiuo projektu
planuojamos elektrinės.
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Rekreacijai patrauklios vietos yra atokiau nuo PŪV teritorijos: Skirsnemunės miestelis nutolęs 3,5-3,9 km, 
rekreacinės Nemuno pakrantės yra apie 4 km atstumu, Panemunių regioninis parkas su savo vertybėmis, 
kraštovaizdžiu, skirtu išsaugoti Nemuno žemupio kraštovaizdį, jo gamtinę ekosistemą bei kultūros paveldo 
vertybe yra už 5,3 km. Parke yra Pilies kraštovaizdžio draustinis, skirtas išsaugoti Panemunės (Gelgaudų) pilies 
kompleksą, kuris nutolęs dar toliau – apie 6 km atstumu.

Visuomeniniai objektai nutolę apie 4 km atstumu. Jurbarko r. Skirsnemunės Jurgio Baltrušaičio

pagrindinė mokykla nutolusi ~4,5 km atstumu, Skirsnemunės medicinos 4,5 km atstumu, Jurbarko kultūros

centro Skirsnemunės skyrius ir Jurbarko rajono savivaldybės viešosios bibliotekos Skirsnemunės filialas nutolę

~4,5 km atstumu, Skirsnemunės Šv. Jurgio bažnyčia nutolusi ~4,3 km atstumu, Skirsnemunės evangelikų

liuteronų bažnyčia nutolusi kiek daugiau kaip 5,0 km atstumu.

Pramoninių ir komercinių objektų aplink PŪV nėra, kadangi elektrinės planuojamos agrarinėse

teritorijose, todėl yra tik nedidelė veikianti ferma, nutolusi nuo artimiausios elektrinės apie 430 m atstumu.

Vietovės inžinerinė infrastruktūra. Planuojamoje teritorijoje iš komunikacijų yra tik elektros tinklai.

Veiklai reikia įrengti prisijungimus prie elektros tinklų, privažiavimus prie jėgainių. Kiekvienai jėgainei

numatoma naudoti vietinius kelius arba suformuoti naujus.
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Pav. Privažiavimo kelias statybos metu 
nuo 141 krašto kelio Kaunas-
Jurbarkas-Šilutė-Klaipėda

Esamas krašto kelio Nr. 141 Kaunas-Jurbarkas-Šilutė-Klaipėda nuo artimiausios VE nutolęs apie

3,9 km. Planuojama, kad statybų metu elektrinės ir jos visos dalys bus transportuojamos būtent per 141

kelią, o paskui per vietinį žvyrkelį.

Poveikio  aplinkai vertinimas (PAV)

23

Jautrios aplinkos apsaugos požiūriu vietos.

PŪV nesiriboja su jautriomis aplinkos požiūriu teritorijomis, nepatenka į karstinį regioną.

Nepatenka į gėlo ar mineralinio vandens vandenviečių teritorijas ar jų sanitarines apsaugos zonas ir su

jomis nesiriboja.

PŪV teritorijoje ar gretimybėje nėra naudojamų žemės gelmių išteklių, nėra vandenviečių ar jų apsaugos

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

Žemės gelmės. Artimiausias naudingųjų iškasenų telkinys (Dainų durpių telkinys) Tauragės apskr.,

Jurbarko r. sav., Jurbarkų sen., Dainių k.) nutolęs apie 6 km atstumu į vakarus. Artimiausias geotopas –

Gelgaudiškio šaltinis nutolęs toliau kaip 10 km.

Erozija. Eroduojamų dirvožemių dalis labai maža, sudaro tik 0-5 proc., vietiniai dirvožemiai priskiriami

prie didelio atsparumo erozijai.
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Potvyniai. PŪV nepatenka į potvynių zonas. Iki Mituvos potvinių zonos šiaurėje yra 1,8 km,

vakaruose 8,4 km, iki Nemuno potvynių zonos pietuose yra 4 km.
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Vandens telkiniai. Nemunas

nutolęs apie 4 km į pietus, upelis

Antvardė yra apie 310 atstumu, Imsrės

upelis yra apie 290 m atstumu, Juodupės
upelis yra apie 290 m atstumu, nuo

artimiausio griovio yra apie 40 m

atstumas. Per Juodupio upelį bus

įrengiama pralaida, kadangi numatomas

privažiavimo kelias prie elektrinės, tačiau

dėl to hidrologinis upelio režimas nebus

keičiamas. Planuojama veikla vandens

telkinių apsaugos zonos reglamentams

neprieštarauja ir yra galima pagal

Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės

naudojimo sąlygų įstatymo reglamentų

(2019 m. birželio 6 d. Nr. XIII-2166),

galiojančio nuo 2020-01-01.
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Europos Bendrijos svarbos natūralios 
buveinės. PŪV teritorija į Europos 
Bendrijos svarbos natūralias buveines, 
biotopus nepatenka, su jais nesiriboja. 
Artimiausios buvienės – miškų buveinė, 
kuriame medynų amžius sudaro  90 m, 
yra 3 seni gyvi medžiai, nutolusi į 
šiaurės rytus nuo planuojamų VE apie 
0,4 km ir pievų buveinės Antvardės
upelio slėnyje, kurios nutolusios į šiaurę 
nuo planuojamų VE apie 0,5 km. 
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Saugomos teritorijos. Nacionalinės svarbos
saugomos teritorijos yra atokiau nuo PŪV ir nutolusios
4,5-6,7 km atstumu:

 Panemunių regioninis parkas, skirtas išsaugoti
Nemuno žemupio kraštovaizdį, jo gamtinę ekosistemą
bei kultūros paveldo vertybe, nutolęs apie 5,3 km į
pietryčius. Šilinės botaninis draustinis nutolęs apie
5,3 km (išsaugoti lėkštame šlaite ir negiliose raguvose
susiformavusius ąžuolynus, pušynus ir lapuočių

medynus), Pilies kraštovaizdžio draustinis (skirtas
išsaugoti Panemunės (Gelgaudų) pilies kompleksą) ir
Kartupio geomorfologinis draustinis (skirtas išsaugoti
unikalų ištęstą Kartupio erozinį salagūbrį) nutolę apie
6 km. Vis šie draustiniai yra Panemunių regioniniame
parke.

 Girdžių botaninis draustinis, skirtas išsaugoti į

Lietuvos raudonąją knygą įrašytos augalų rūšies
(mažosios gegužraibės) augimvietes, nutolęs apie 4,5
km į šiaurės vakarus.

 Mituvos hidrografinis draustinis nutolęs apie 6,7 km į
šiaurės rytus.
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Europinės svarbos „Natura 2000“ teritorijos yra atokiau nuo PŪV, jos nutolusios apie 4-8,5 km, nuo nacionalinės
svarbos saugomų teritorijų išlieka nutolusi toliau kaip 4,5 km. Buveinių apsaugai skirtos „Natura 2000“ teritorijos (BAST)
nutolusios 5,3-8,5 km atstumu:

 Šilinės apylinkės (LTJUR0003), kuriose saugomos 6210 Stepinės pievos; 9010 Vakarų taiga; 9070 Medžiais apaugusios
ganyklos; 9160 Skroblynai, nutolusios 5,3 km,

 Nemuno upė Panemunių regioniniame parke (LTSAK0002), kur saugoma Baltijos lašiša; Kartuolė; Paprastasis kirtiklis;
Salatis; Ūdra; Upinė nėgė, yra už 6,1 km,

 Mituvos upės slėnis žemiau Paulių (LTJUR0012), kur saugoma 6210, Stepinės pievos; 6270, Rūšių turtingi smilgynai;

6430, Eutrofiniai aukštieji žolynai; 6450,Aliuvinės pievos; 9180, Griovų ir šlaitų miškai, yra už 6,7 km,

 Karšuvos giria (LTJUR0008), kur saugoma Kraujalakinis melsvys; Lūšis; Šneiderio kirmvabalis, yra už 8,5 km.

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

 Nemuno upės pakrantės ir salos tarp Kulautuvos ir Smalininkų (LTKAUB001), skirtos Mažosios žuvėdros (Sterna

albifrons) apsaugai, nutolusios 4 km,

 Nemuno slėnio pievos tarp Raudonės ir Gelgaudiškio (LTJURB002), skirtos Griežlės (Crex crex) apsaugai, nutolusios 6,5
km.
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Nekilnojamosios kultūros vertybės. PŪV į nekilnojamųjų

kultūros vertybių teritorijas ar jos apsaugos nepatenka.

Lietuvos diplomato Poeto Jurgio Baltrušaičio gimtosios

sodybos vieta (kodas 16786) yra 130 m atstumu nuo vėjo elektrinės

(Nr. 8). Vertybės vizualinės apsaugos pozonis yra ~75 m atstumu

nuo elektrinės. „Vėjo elektrinių parko Jurbarko rajone

Skirsnemunės ir Rotulių kadastrinėse vietovėse specialiajame

plane“ ši vertybė buvo įvertinta ir plane nurodyta, kad elektrinės

negali patekti į vertybės ar jo vizualinės apsaugos zoną. Šie

reglamentai yra išlaikomi.

Kitos vertybės: Paantvardžio kapinynas (kodas 2049)

nutolęs apie 780 m, Antkalniškių piliakalnis (kodas 2041),

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

bažnyčios statinių kompleksas (kodas 33940) nutolę toliau kaip 4

km į pietus ir yra Nemuno slėnyje arba šlaite.

Esamos (veikiančios) VE yra žymiai arčiau Skirsnemunės

apylinių ir jose esančių vertybių, priartėja iki 750 nuo Šv. Jurgio
bažnyčios statinių komplekso (kodas 33940).

Patvirtintos vėjo elektrinės taip pat yra žymiau arčiau

Skirsnemunės apylinkių vertybių. Jos nuo Skirsnemunės senojo

miesto vieta (kodas 30342), Šv. Jurgio bažnyčios statinių

komplekso (kodas 33940) nutolusios apie 2 km.
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Lentelė. Planuojamų vėjo elektrinių charakteristika (maksimalūs parametrai, kurie priklauso nuo VE modelio)

Pavadinimas Nordex N163 arba GE 5,5-158

(arba kitų analogiškų ir mažesnių, bet ne didesnių parametrų
elektrinės)

Aukštis (stiebas ir mentė) ~240 m
Kiekis 11 vnt.
Galia iki 5,7 MW
Rotoriaus skersmuo iki 163 m
Stiebo aukštis iki 161 m
Menčių skaičius 3 vnt.
Gamintojo deklaruojamas maks.
garso lygis

Nordex 107,2 dBa arba GE 106 dBa

Lentelė. Analizuojamų VE techniniai ir akustiniai parametrai

VE tipas VE
skaičius

Nominali
instaliuota
galia

Stiebo
aukštis

Menčių
skaičius

Rotoriaus
dydis m

Gamintojo
deklaruojamas
maks. Garso
lygis, dBa

Bendras VE
aukštis

Nordex
N163

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

GE 5,5 11 5,5 161 3 158 106 240 m
Arba kitų analogiškų ir mažesnių, bet ne didesnių parametrų modelių vėjo elektrinės
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Veikla neprieštarauja paviršinio, požeminio vandens ar dirvožemio apsaugos reglamentams. Per Juodupės upelį
bus įrengiama pralaida. Vandenvietės yra per toli, kad veikla joms galėtų turėti trumpalaikį ir ilgalaikį neigiamą poveikį
(Skirsnemunės (Jurbarko r.) vandenvietė (3395) nutolusi apie 3,9 km. Girdžių (Jurbarko r.) (3385) nutolusi apie 5 km).

Eroduojamų dirvožemių dalis labai maža, sudaro tik 0-5 proc., vietiniai dirvožemiai priskiriami prie didelio atsparumo
erozijai. Dirvožemiai našūs, todėl itin tinkami žemės ūkiui – našumo balas 50,43. Pagal Jurbarko rajono bendrąjį planą ir
pagal Nacionalinį kraštovaizdžio planą prioritetas čia skiriamas žemės ūkiui teritorijoms palaikyti. Vėjo elektrinėms
žemės ūkio teritorijos labai tinkamos, dėl mažo apgyvendinimo intensyvumo ir atvirų erdvių. Dirvožemio tipas –
jauriniai velėniniai glėjiškieji.

Pagrindinės numatomos priemonės statybų metu:

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.

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.

Statybų metu nuskastas derlingasis dirvožemio sluoksnis būtų sandėliuojamas ir panaudojamas statybvietės
rekultivacijai po statybų.
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Atliekant vėjo elektrinių vizualinio poveikio kraštovaizdžiui vertinimą vadovautasi:

 J. Abromo daktaro disertacijos „Vėjo elektrinių vizualinio poveikio kraštovaizdžiui vertinimas“ medžiaga

 „Vizualinės taršos gamtiniams kraštovaizdžio kompleksams ir objektams nustatymo metodika“, LR Aplinkos
ministerija, 2015 m.

 Nacionaliniu kraštovaizdžio tvarkymo planu, patvirtintu LR aplinkos ministro įsakymu 2015 m. spalio 2 d. Nr. D1-
703 ir jame patvirtintais žemėlapiais.

 Jurbarko rajono sav. bendruoju planu

 Kraštovaizdžio planais, schemomis ir kt. Schemos skelbiamos oficialiame Aplinkos ministerijos tinklalapyje,
kraštovaizdžio rubrikoje: https://am.lrv.lt/lt/veiklos-sritys-1/saugomos-teritorijos-ir-krastovaizdis/krastovaizdis, 2020
m. informacija.

Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba 2020-08-12 Nr. (4)-V3-845(7.20) nurodė, kad raštu 2020-02-21
nepareiškė pageidavimo dalyvauti subjekto teisėmis šios veiklos PAV procese, todėl prašė į PAV procesą subjekto
teisėmis įtraukti Panemunių regioninio parko direkciją ir PAV programą suderinti su ja, tačiau pateikė pasiūlymus

patikslinti PAV programą, todėl PAV programa patikslinta, o ataskaitoje vertinamas PŪV vizualinis poveikis
kraštovaizdžiui pagal atliktas fotofiksacijas, parengtos vizualizacijos su Panemunių regioninio parko direkcija
suderintuose poveikį galinčiuose patirti taškuose iš Pamenunių RP ir šio parko direkcijai priskirtose saugomose
teritorijose esančių ir planuojamų regyklų, apžvalgos vietų, turistinių trasų ir maršrutų taškų.
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Estetinių vertybių, regyklų, apžvalgos taškų PŪV teritorijoje nėra. Planuojama veikla į miškų teritorijas ar
kraštovaizdžio aspektu saugomas teritorijas nepatenka. Vertingos kraštovaizdžio aspektu teritorijos nutolusios atokiau,
pavyzdžiui Panemunių regioninis parkas, nutolęs apie 5,3 km. Atkreipiamas dėmesys, kad žymiai arčiau – tik už 2,9 km nuo

Panemunių regioninio parko yra jau numatytas ir patvirtintas kitas 14 VE parkas, kur jėgainių aukštis matuojant iki
aukščiausio konstrukcijų taško gali siekti iki 240 m.

Vaizdas į esamas elektrines pateiktas žemiau. 2020-10-30.

Pav. Skirsnemunė. Fotografuota su dronu 2020-
10-30. Esamos vėjo elektrinės matomos
kraštovaizdyje, tačiau jų vizualinis aiškumas
susilieja su dangaus fonu ir poveikis silpsta. Tas
pats bus ir su patvirtintomis ir su naujai
planuojamomis jegainėmis.
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Pav. Skirsnemunė. Fotografuota su dronu
2020-10-30 virš pačios Skirsnemunės į
esamas elektrines, siekiant aiškiau pateikti
esamą ir planuojamas situacijas.

Poveikio  aplinkai vertinimas (PAV)

35

Pav. Planuojama veikla į gamtinio karkaso teritorijas 
nepatenka. Tačiau kai kurios esamos ir kitais projektais 
patvirtintos vėjo elektrinės patenka į gamtinio karkaso 
teritoriją - migracijos koridorių, besidriekiantį upelio 
slėniu. Gamtinio karkaso schema iš Jurbarko rajono 
savivaldybės teritorijos bendrojo plano „Žemės naudojimo, 
tvarkymo ir apsaugos reglamentų M 1:50000”
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Pav. Esama situacija. 11 VE planuojamos greta jau esamų
VE (Geišių VE parkas Jurbarko r., kuris eksploatuoja, 8
vnt. „Nordex N117/3000“ vėjo elektrinių).

Pav. Esama situacija. Vaizdas į už ~0,8-3 km esančias
elektrines (2020-01-22). Fone matosi esama ferma ir
keletas gyvenamųjų namų Antkalniškių kaime
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Siekiant nustatyti kokį poveikį kraštovaizdžiui gali daryti planuojamas elektrinių parkas, buvo atliktas

planuojamo 11 VE parko vizualinio matomumo vertinimas GIS modeliavimo būdu, panaudojant oficialius reljefo

duomenis (Nacionalinės žemės tarnybos duomenys), įvertinant jėgainių aukštį.

Miškai modelyje nevertinti, siekiant numatyti blogiausią scenarijų – kuomet medžiai būna be lapų ir galbūt

miškai neuždengia VE. Vertinimas atliktas 10 km spinduliu nuo jėgainių ir 37 km apimančioje Panemunių regioninio

parko teritorijoje. Atliktas planuojamo 11 VE parko vizualinio matomumo modeliavimas:

 Nustatytos zonos, iš kurių gali matytis bent viena visa jėgainė (stiebas ir sparnuotė) iš viso VE parko.

 Nustatytos zonos, iš kurių gali matytis sparnuotė (mentė).
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1 taškas – Panemunės pilies bokštas, esantis už ~6,5 km nuo planuojamų 11 VE. 

Pav. Esama situacijapav. Pjūvis

Pav. 6Vizualizacijos vieta
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pav. Vizualizacija su planuojamomis 11 VE

Pav. Vertinamo vaizdo schema
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pav. Vizualizacija su esamomis, patvirtintomis ir planuojamomis VE (suminė)
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Esama situacija. Skirsnemunės panorama 2020-10-30. Esamos VE
matomos kairėje pusėje

Patvirtinta situacija. Vizualizacija

Prognozuojama situacija. Vizualizacija
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Poveikio kraštovaizdžiui vertinimo išvados.

Tiek vėjo elektrinės, tiek kiti aukšti statiniai (elektros linijos, transformatorinės, telekomunikacijų bokštai) keičia kraštovaizdį, kadangi jame

atsiranda antropogeninių statinių, tačiau Lietuvoje rasti tokių vietų, kad nebūtų visai poveikio kraštovaizdžiui sudėtinga. Vėjo elektrinių plėtra

Lietuvoje yra – neišvengiama, kadangi Lietuva turi įvykdyti savo įsipareigojimus Europos sąjungai, (Lietuvai nustatytas teisiškai privalomas tikslas,

kad 2020 metais atsinaujinančių energijos išteklių dalis sudarytų ne mažiau kaip 23 procentus šalies bendro galutinio energijos suvartojimo), dėl šios

priežasties šalies kraštovaizdis keisis daugelyje vietų.

PŪV atveju, kraštovaizdžio aspektu palanku tai, kad zona išskirta specialiuoju planu vėjo elektrinėms, taip pat atsižvelgiant į tai, kad arti nėra

svarbių vertingų ir valstybės saugomų kraštovaizdžio objektų, Panemunių regioninis parkas yra nutolęs apie 5,3 km, vyrauja agrarinio kraštovaizdžio

tipas, veikla planuojama neužstatytoje teritorijoje, greta išsibarsčiusių vienkiemių, greta nedidelės fermos ir esamo vėjo elektrinių parko, apie 3,5-3,9

km nuo Skirsnemunės miestelio.

Vizualiniai pokyčiai bus aiškiai pastebimi dėl statinių aukštingumo, tačiau visumoje reikšmingas neigiamas poveikis dėl planuojamų VE

kraštovaizdžio aspektu nenumatomas – kadangi visą poveikį kraštovaizdžio karkasui formuos jau patvirtintos vėjo elektrinės, kurios yra ie arčiau

saugomų teritorijų, ir arčiau gyvenamųjų teritorijų ir arčiau vaizdingo Nemuno slėnio. PŪV elektrinės bus tik kaip fonas, tolstantis į šiaurę.

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

molingų lygumų intensyvaus pobūdžio sukultūrintas agrarinis kraštovaizdis. Estetinių vertybių, regyklų, apžvalgos taškų PŪV teritorijoje nėra.

Planuojama veikla. Į gamtinio karkaso, miškų teritorijas ar kraštovaizdžio aspektu saugomas teritorijas nepatenka.

Reikšmingiausiai vėjo elektrinės bus matomos tame pačiame elektrinių fone 1 km spinduliu, Paantvardžio, Skirsnemuniškių I ir Antkalniškių

kaimuose, kur apgvendinimas retas.

Elektrinių bokštai mažiau matysis, bet menčių sukimasis bus matomas ir atkreips dėmesį iš Jakaičių, Girdžių, fragmentais matysis nuo krašto

kelių Nr. 146 Raseiniai- Šilinė ir Nr. 198 Jurbarkas-Skaudvilė.
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Vertinimo metodas.

Biologinės įvairovės, saugomų gyvūnų ir augalų rūšių, „Natura 2000“ teritorijų vertinimas atliktas pagal viešai prieinamus jau vykdytų

tyrimų duomenis vietoje ir įvairias esamas duomenų bazes, tokias kaip www.birdlife.lt/lppa (Lietuvos perinčių paukščių atlaso lauko tyrimų

duomenys), sris.am.lt (Lietuvos teritorijos natūralioje gamtinėje aplinkoje gyvenančių ar laikinai esančių saugomų laukinių gyvūnų, augalų ir

grybų rūšių informacinė sistema), stk.am.lt/portal/ (Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų valstybės kadastras), www.amvmt.lt (Miškų

kadastras), geoportal.lt ir kt., saugomas teritorijas aprašančius teisės aktus ir atliktus lauko biologinės įvairovės tyrimus.

Siekiant papildyti minėtų šaltinių tyrimus ir surinkti daugiau aktualios informacijos apie PŪV teritorijos biologinę įvairovę, 2020 m.

birželio–spalio mėnesiais biologas Mindaugas Kirstukas atliko papildomus stebėjimus PŪV teritorijoje:

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

 Visi lauko tyrimai atlikti atsižvelgiant į jau anksčiau atliktų tyrimų duomenis, taip pat analizuojant prieinamas duomenų bazes.

 Botaniniai tyrimai atlikti augalų vegetacijos sezono metu (birželio–rugpjūčio mėn.). Vertinta PŪV teritorijos augalijos rūšinė sudėtis,

pagrindinis dėmesys skirtas retų ir saugomų rūšių paieškai.

 Vertinant tai, kad didžiausią grėsmę vėjo jėgainės kelia paukščiams, daugiausiai dėmesio skirta ornitologiniams tyrimams. Perėjimo metu

didžiausias dėmesys skirtas plėšriesiems paukščiams ir baltiesiems bei juodiesiems gandrams. Stebėjimai birželio–rugpjūčio mėnesiais atlikti

vadovaujantis Europos Bendrijos svarbos paukščių rūšių monitoringo metodikų pagrindu. Buvo parinkti taškai, iš kurių registruoti

skraidantys paukščiai.

 Ornitologiniai tyrimai atlikti birželio–spalio mėnesiais. Pagrindinis dėmesys skirtas perinčių (birželio–rugpjūčio mėn.) ir migruojančių

paukščių (rugpjūčio–spalio mėn.) tyrimams. Pastaba: pavasarinė paukščių migracija netirta, nes PAV sutartis pasirašyta tik birželio mėnesį.

 Epizodiniai žinduolių ir vabzdžių tyrimai atlikti lankantis PŪV teritorijoje ir fiksuojant rūšis vizualiai arba pagal veiklos žymes.

 Rugpjūčio–rugsėjo mėn. PŪV teritorijoje atliktas šikšnosparnių migracijos vertinimas.

 Visi 2020 m. atlikti biologinės įvairovės tyrimai naudojami kaip papildoma medžiaga jau anksčiau atliktiems biologinės įvairovės tyrimams

vertinant PŪV poveikį.
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Naudotasi Lietuvos ornitologų draugijos su partneriais – Pajūrio planavimo ir tyrimų (PPTI) bei Lietuvos energetikos institutais

(LEI), nuo 2015 m. vasario mėnesio 2009–2014 m. Europos ekonominės erdvės finansinio mechanizmo LT03 programos „Biologinė

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

svarbios teritorijos (VENBIS)“ duomenų baze. Šio projekto pagrindiniai uždaviniai buvo:

 identifikuoti biologinės įvairovės apsaugai svarbias/jautrias ir konfliktines vėjo energetikos (VE) plėtros požiūriu teritorijas;

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

 pateikti rekomendacijas dėl VE plėtros konfliktų mažinimo jautriose biologinei įvairovei teritorijose šalies ir vietos lygmenyse.

Vertinami poveikiai dėl planuojamo objekto:

 Galimas poveikis natūralioms buveinėms, dėl jų užstatymo ar suskaidymo, hidrologinio režimo pokyčio, želdinių sunaikinimo ir

pan.

 Galimas poveikis augalų rūšių augavietėms, dėl urbanizuojamos aplinkos pokyčių.

 Galimas poveikis laukinių gyvūnų rūšių susitelkimui, veisimuisi, maitinimuisi, poilsiui, nakvynės, žiemojimo vietoms, sezoninių

migracijų keliams dėl gyvenamosios aplinkos erdvės sumažėjimo, elektromagnetinių laukų, triukšmo ir kitų neigiamų veiksnių.

 Galima gyvūnų žūtis dėl susidūrimo su vėjo jėgainėmis.

Vadovaujantis Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos raštu 2020-08-12 Nr. (4)-V3-845(7.20), detaliau vertintas poveikis

šikšnosparniams, jų veisimuisi, žiemojimui, migracijoms.
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Naudota šie papildomi tyrimai ir šaltiniai:

 Konfliktinių teritorijų nustatymo ir galimo vėjo elektrinių parkų neigiamo poveikio paukščiams ir šikšnosparniams vertinimo metodinė

priemonė. Ataskaita. VšĮ Pajūrio tyrimų ir planavimo institutas, 2017 m. (http://corpi.lt/venbis/files/reports/VENBIS_3_1_1.pdf)

 Monitoringo rezultatų dėl VE poveikio paukščiams ir šikšnosparniams reikšmingumo nustatymo standartai. Metodinė priemonė. Lietuvos

ornitologų draugija, 2017 m. (http://corpi.lt/venbis/files/reports/VENBIS_3_1_4.pdf)

 Baranauskas, K., 2008. Šikšnosparniai Lietuvoje ir jų apsauga. Vilnius, VPU. 36 p.

 Kurlavičius P., Stanevičius V., 2009. Gyvūnijos monitoringo metodai. Sudarytojas K. Arbačiauskas. - Vilniaus universiteto ekologijos

institutas, P. 114–131.

 Mickevičienė I., Mickevičius E., 2001. The importance of various habitat types to bats (Chiroptera: Vespertilionidae) in Lithuania during the
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Vadovaujantis Lietuvos teritorijos
natūralioje gamtinėje aplinkoje
gyvenančių ar laikinai esančių
saugomų laukinių gyvūnų, augalų ir
grybų rūšių informacinės sistemos
išrašu (2020-10-20), PŪV
teritorijoje saugomų rūšių
neužregistruota.

Artimiausia radimvietė yra rudojo
nakvišos (Nyctalus noctula), kuri
nutolusi 1 km į šiaurę.

Daugiau kaip pusė visų taškų yra 2010
m. fiksuoti baltųjų gandrų
lizdavietės. Dalis duomenų yra
istoriniai, o keli retų paukščių
stebėjimo atvejai – kelerių metų
senumo ir nesant konkrečios
lizdavietės fakto (stebėti tik suaugę
paukščiai).

Nacionalinėms ar europinės svarbos
„Natura 2000“ skirtų paukščių
apsaugai prie planuojamų VE nėra.
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Lietuvos ornitologų draugija su partneriais

– Pajūrio tyrimų ir planavimo institutu ir Lietuvos

energetikos institutu nuo 2015 m. vasario iki 2017

kovo mėn. įgyvendino projektą „Vėjo energetikos

plėtra ir biologinei įvairovei svarbios teritorijos

(sutrump. – VENBIS)“.

Vadovaujnatis šio projekto rezultatų

duomenų baze, ir jame pateiktu žemėlapiu

„Stebėtų paukščių rūšys“ migruojantys paukščiai

ar jų sankaupos buvo stebėti apie 860 m į šiaurę

nuo artimiausios planuojamos VE, o perintys

paukščiai – apie 900 m atstumu į pietus nuo

planuojamų VE.
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Pav. Lietuvos ornitologų draugijos Lietuvos perinčių 
paukščių atlaso lauko tyrimų duomenys apie PŪV teritorijoje ir 
jos apylinkėse perinčius paukščius (www.birdlife.lt/lppa)
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Perinčių paukščių tyrimų metodika.
Naudota standartinė metodika.

Perinčių paukščių tyrimams naudota mišri
transektų ir taškinių apskaitų metodika. Kadangi
teritorija nėra labai didelė, stebėjimai dažniausiai
buvo atliekami ją apvažiuojant automobiliu ir
stebėjimus atliekant iš įvairių vietų.

Buvo parinkti maršrutai ir taškai, apimantys
įvairius kraštovaizdžio elementus – tiek dirbamus
laukus, tiek medžių juostas ir krūmynus palei
kanalus, vandens telkinių pakrantes ir miškelius.

Rytinės apskaitos vykdytos 0,5 val. prieš
saulės patekėjimą arba ne vėliau kaip 0,5 val. po
saulės patekėjimo, vykdytos 4–5 val. Vakarinės
apskaitos vykdytos likus valandai iki saulės laidos
ir vykdomos iki vidurnakčio.

pav. Tyrimų metu nustatytos retesnių perinčių
paukščių radimvietės
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Plėšriųjų paukščių (ir juodųjų gandrų) mitybos plotų ir
jų svarbos nustatymo metodika.
Buvo naudotasi standartine metodika, kuomet apskaitos
atliekamas iš pastovių taškų stebint plėšriuosius
paukščius ne mažiau kaip tris valandas 4 kartus
birželio–rugpjūčio mėnesiais (anksčiau apskaitų atlikti
galimybės nebuvo).
Apskaitos vykdytos 10.00–12.00 ir 15.00–17.00
valandų laikotarpiais, t. y. intensyviausio plėšriųjų
paukščių skraidymo valandomis (geru oru – ir nuo 9.00
val.).
Kadangi tyrimų laikotarpiai bei sezonais priklauso ir
nuo galimai aptinkamų rūšių – pievinės lingės (Circus
pygargus), mažojo erelio rėksnio (Aquila pomarina) ir
juodojo gandro (Ciconia nigra), trys apskaitos iš taškų
atliktos antroje birželio pusėje–liepos mėn., kai šios
rūšys intensyviausiai maitina jauniklius.

2020 m. stebėjimų metu iš šių taškų matyti tik
paprastieji suopiai (Buteo buteo), kurių pagrindinės
maitinimosi vietos pateiktos paveiksle. Kitų plėšriųjų
paukščių ir juodųjų gandrų PŪV teritorijoje stebėjimų
metu nematyta.

2020 m. stebėjimų metu iš šių taškų matyti tik paprastieji suopiai (Buteo buteo), kurių pagrindinės maitinimosi vietos pateiktos 179 pav. Kitų plėšriųjų paukščių ir juodųjų gandrų PŪV teritorijoje stebėji

Pav. Pagrindinės paprastųjų suopių maitinimosi vietos, nustatytos iš stebėjimo taškų 2020 m.
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Migruojančių paukščių stebėjimo metodika. Migruojantys
paukščiai stebėti vizualiai iš pasirinktų pastovių stebėjimo taškų
rugpjūčio–spalio mėnesiais.

2020 m. rudeninės migracijos metu PŪV teritorijoje ir jos
apylinkėse buvo registruojama 20–30 migruojančių paukščių rūšių.
Pagrindiniai ir dažniausi teritorijoje rudeninės migracijos metu matyti
paukščiai – baltakaktės (Anser albifrons) ir želmeninės (Anser fabalis)
žąsys (atitinkamai iki 300 ir 250 ind.).

Jų pagrindinės judėjimo kryptys ir santykinai didesnių sankaupų
poilsio metu vietos 2020 m. rudenį parodytos paveiksle. Be žąsų PŪV
teritorijos apylinkėse buvo stebėtos kitos retų ir saugomų paukščių
rūšys: gulbės giesmininkės (iki 15 ind.), pilkosios gervės (iki 20 ind.),
baltieji gandrai (iki 10 ind.), paprastosios pempės (iki 100 ind.). Tačiau
šios paukščių rūšys buvo neskaitlingos ir teritorija joms nėra kuo nors
svarbesnė ar vertingesnė nei aplinkinės. Taip pat negausiai matyti
keršuliai (Columba palumus), paprastieji varnėnai (Sturnus vulgaris) bei
įvairios kitos įprastų žvirblinių ir kitų būrių paukščių rūšys. Visų
traukiančių paukščių gausa buvo palyginti nedidelė bei atitiko foninę
įprastų paukščių gausą bei sudėtį Lietuvoje.

Tyrimų metu nebuvo nustatyta VE parko veiklos rizikos rudenį
migruojantiems paukščiams, todėl konkrečios poveikio mažinimo
priemonės nėra planuojamos. Monitoringo metu nustačius reikšmingo
lygmens paukščių žūties faktus pavasarinės ar rudeninės migracijos
metu, būtų išskiriami rizikos laikotarpiai ir taikomos numatytos
poveikio mažinimo priemonės.

Pav. Pagrindinės žąsų (Anser) migracijos kryptis (pažymėtos rodyklėmis) ir
santykinai didesnių sankaupų poilsio metu vietos (pažymėtos ovalais) PŪV
teritorijos apylinkėse 2020 m.
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• Išvados:

• Galimas poveikis migruojančių paukščių sankaupoms. PŪV teritorijoje nėra žinoma nuolatinių gausių apsistojančių
migruojančių žąsų ir kitų paukščių sankaupų vietų. Tokios vietos kasmet kinta priklausomai nuo pavasarinio potvynio
lygio, mitybai tinkamiausių žiemkenčių plotų išsidėstymo ir kitų veiksnių. Žąsys telkiasi šviežiai po potvynio
atsiveriančiose šlapiose vietose bei joms patrauklių žiemkenčių kultūrų laukuose. Aprašomoje teritorijoje tokių
buveinių ir žąsų susitelkimo vietų nebuvo užregistruota.

• Atsižvelgiant į PŪV teritorijoje esamus migruojančių paukščių stebėjimus galima teigti, kad planuojamas vėjo
jėgainių parkas neturės įtakos migruojantiems paukščiams. Kadangi žąsų sankaupų naudojamas mitybines
teritorijas galima įtakoti per ūkininkavimo pobūdį, auginamas kultūras ir sėjos laiką, svarbu, kad pavasarinės
migracijos laikotarpiu greta vėjo jėgainių parkų nebūtų pasėtos/sėjamos žąsims bei kitiems vandens
paukščiams patrauklios grūdinės ir ankštinės kultūros, kurios pritraukia labai skaitlingus paukščių būrius.
Toks poveikis yra lengvai reguliuojamas įprastinės žemės ūkio veiklos planavimo ir įgyvendinimo priemonėmis:
žemdirbystės plotuose auginant atitinkamas, migruojantiems paukščiams nepatrauklias kultūras. Per žemės ūkio veiklų
planavimą galima įtakoti ir žąsų perskridimų maršrutus.

Teriologiniai tyrimai. Žinduolių tyrimai atlikti lankantis PŪV teritorijoje ir fiksuojant rūšis vizualiai arba

pagal veiklos žymes. Rugpjūčio pabaigoje – rugsėjo mėn. PŪV teritorijoje atliktas šikšnosparnių

migracijos vertinimas, tačiau migruojančių šikšnosparnių nenustatyta.
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• Išvados:

• Galimas poveikis plėšriesiems paukščiams, baltiesiems ir juodiesiems gandrams. Atsižvelgiant į PŪV
teritorijoje esamus plėšriųjų paukščių ir gandrų stebėjimus galima teigti, kad planuojamas vėjo jėgainių
parkas neturės reikšmingo neigiamo poveikio šiems paukščiams.

• Monitoringo metu nustačius reikšmingo lygmens paukščių žūties faktus (žuvus nors vienam mažųjų
erelių rėksnių, rudųjų peslių, juodųjų peslių, juodųjų gandrų individui) būtų įrengta po 3 dirbtines
lizdavietes, prieš tai jų vietas suderinus su VSTT ir miško valdytojais ar savininkais. Nustačius labai
reikšmingą poveikį, siūlomos papildoma apsaugos priemonė – VE stabdymas prie VE parko pasirodžius
rizikingos rūšies paukščiams.

• Galimas poveikis migruojančių paukščių srautams bei jų populiacijoms. Per PŪV teritoriją neina
paukščių migracijos keliai, todėl galima teigti, kad planuojamas vėjo jėgainių parkas neturės reikšmingo
neigiamo poveikio.

• Galimas poveikis šikšnosparniams. PŪV teritorijoje nėra žinoma šikšnosparnių veisimosi ar žiemojimo
vietų, 2020 m. rudeninės migracijos metu šie gyvūnai taip pat neregistruoti, todėl galima teigti, kad
planuojamas vėjo jėgainių parkas neturės reikšmingo neigiamo poveikio.

• Didesnė rizika nukentėti šikšnosparniams yra tuo atveju, jei vėjo jėgainės įrengiamos arti didesnių miškų
ar urbanizuotų teritorijų, kur yra šikšnosparniams tinkamų slėptuvių šiltuoju metų laiku. Siūloma kasmet
bent 1 kartą nušienauti pievas, ne mažesniu kaip vėjo jėgainės bokšto aukščio spinduliu apie VE užkertant
kelią krūmų atsiradimui. Tokiu atveju teritorija netaps patraukli šikšnosparniams. Monitoringo metu
nustačius reikšmingo lygmens šikšnosparnių žūties faktus siūlomos papildomos apsaugos priemonės (VE
stabdymas naktį, šikšnosparnius atbaidančios priemonės ir pan.).
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Nors artimiausia vertybė nutolusi 130 m atstumu, tačiau rengiant Vadovaujantis „Vėjo elektrinių parko Jurbarko rajone
Skirsnemunės ir Rotulių kadastrinėse vietovėse specialusis planą“ ši vertybė buvo įvertinta ir plane nurodyta, kad elektrinės
negali patekti į vertybės ar jo vizualinės apsaugos zoną. Šie reglamentai yra išlaikomi - vėjo elektrinė nepatenka į kultūros
paveldo teritorijos vizualinės apsaugos pozonį.

Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos buvo pateikta pastabą, dėl planuojamos statyti vėjo elektrinės
Nr. 8 šalia valstybinės saugomo kultūros paveldo objekto – Lietuvos diplomato, poeto Jurgio Baltrušaičio gimtosios
sodybos vietos (unikalus kodas Kultūros vertybių registre 16786). Pastaboje buvo nurodoma, kad VE statyba galimai
pakenks minėtam kultūros paveldo objektui.

Atsižvelgiant į pastabą buvo atliktas specialistų dr. Jono Abromo, prof. dr. Petro Grecevičiaus, Margaritos Ramanauskienės
vertinimas „Planuojamos ūkinės veiklos (vėjo elektrinių statybos ir eksploatacijos) vizualinio poveikio poeto Jurgio
Baltrušaičio gimtosios sodybos vietai įvertinimas“, 2020 m.
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• Vertinime specialistai numato poveikio mažinimo priemonę –
apželdinimą, teikiamos rekomendacijos aikštelės įrengimui:

• Įrengiant prie elektrinės Nr. 8 privažiavimo aikštelę, ją numatyti tinkamą ir
automobilių parkavimui/ apsisukimui, nes dabar privažiavus prie J.
Baltrušaičio sodybos vietos su automobiliu, nėra galimybės tinkamai
apsisukti ir pasistatyti automobilį (nėra tam numatyta vietos). Tai ypač
svarbu poeto minėjimo/ atminimo dienos metu. Pats kelias (lietingu
pavasario, rudens periodu yra sunkiai pravažiuojamas.

• Projektuojamą elektrinę (stebint iš sodybvietės) dalinai maskuos (ypač
apatinę, masyviąją bokšto dalį) esama gudobelių gyvatvorė. Siekiant, kad
arčiausiai projektuojama vėjo elektrinė Nr. 8 būtų kuo mažiau matoma iš
pačios J. Baltrušaičio sodybvietės teritorijos, būtina sodybvietės dešinėje
išorinėje pusėje (greta gyvatvorės) pasodinti paprastųjų eglių kompoziciją.
Taip pat ir pačią sodybvietę papildyti kaimo (vienkieminėms) sodyboms
būdingais želdiniais. Sodinimo darbus vykdyti prižiūrint kraštovaizdžio
architektui
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Pastaruoju metu Europos šalyse vėjo energijos naudojimas ypač suintensyvėjo. Vėjo elektrinių poveikis aplinkai
yra santykinai nedidelis, lyginant su kitomis tradicinėmis jėgainėmis, tačiau jos vis tiek kelia tam tikrą susirūpinimą.
Vienas iš pagrindinių vėjo elektrinių poveikių aplinkai yra triukšmo poveikis.

Dažniausiai pavienės vėjo jėgainės triukšmo lygis yra 90–104 dBA, t. y. 40 metrų atstumu nuo vėjo jėgainės yra
girdimas 50–60 dBA triukšmo lygis. 500 m atstumu, kuomet vėjas pučia nuo jėgainės link įvertinimo taško, yra
girdimas 25–35 dBA triukšmo lygis. Jei vėjo kryptis priešinga – triukšmo lygis bus apytikriai 10 dB mažesnis. Vėjo
elektrinių sukeliamas triukšmas priklauso nuo vėjo greičio. Europos Vėjo asociacija nustatė, kad vėjo elektrinių
sukeliamas triukšmas, esant 8 m/s vėjo greičiui, 200 m atstumu nuo jėgainės, negali viršyti 45 dB iki artimiausio
pastato ribų. Statomų šalia greitkelių, aerodromų, geležinkelių ir pan., vėjo elektrinių sukeltas triukšmas praktiškai
neturi papildomo poveikio aplinkai. Dabartinių modernių vėjo elektrinių turbinos sukasi tyliai. Kai atstumas didesnis
negu 200 m, besisukančių sparnų garsą užmaskuoja vėjo keliamas triukšmas, medžių lapų šnarėjimas ir kiti aplinkoje
sklindantys garsai.

Triukšmui labiausiai jautrios vietos (pagal PSO) yra gyvenamosios patalpos, poilsio zonos, kurortai, mokyklos,
ikimokyklinės įstaigos, gydymo įstaigos.
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Triukšmo vertinimui naudota ir modeliavimas atliktas licencijuota „CADNA A “ paketo programa, įvertinant vietovės
reljefą ir vietovės triukšmo absorbcines savybes, esamų ir planuojamų pastatų aukštį, meteorologines sąlygas.

Pramoninis triukšmas vertintas pagal ISO 9613-2: „Akustika. Atvirame ore sklindančio garso slopinimas. 2 dalis.
Bendroji skaičiavimo metodika“. Metodikas rekomenduoja 2002 m. birželio 25 d. Europos Parlamento ir Komisijos
direktyva 2002/49/EB dėl aplinkos triukšmo įvertinimo ir valdymo bei Lietuvos higienos norma HN 33:2011.

Triukšmo poveikis vertintas remiantis Lietuvos Respublikos Triukšmo valdymo įstatymu 2004-10-26 Nr. IX–2499 ir
vėlesniais pakeitimais.

Taip pat vadovautasi Lietuvos higienos norma HN 33:2011 „Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir
visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje“ (patvirtinta LR sveikatos ministro 2011-06-13 įsakymu Nr. V–
604, pakeista 2018 m. vasario 12 d. Nr. V-166), reglamentuojančia leidžiamus triukšmo lygius.

Vertinant triukšmą įvertintos visos esamos ir kitais projektais patvirtintos 10 km spinduliu nuo PŪV vėjo elektrinės
(VE), vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymu „Dėl planuojamos ūkinės veiklos (vėjo jėgainių įrengimo)
poveikio aplinkai vertinimo rekomendacijomis.

Vertinant triukšmą įvertinta, kad šiuo analizuojamoje teritorijoje (10 km spinduliu nuo PŪV statybos vietų) stovi
18 VE. Taip pat įvertintos kitai projektais patvirtintos vėjo elektrinės.
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Planuojamų VE išdėstymas gyvenamųjų
pastatų atžvilgiu planas.

Vadovaujantis šiuo planu, matyti kad VE
statybų vietos nuo gyvenamųjų pastatų,
gyvenviečių, sodybų būtų nutolusios
didesniu kaip 500 m atstumu. Artimiausias
gyvenamas pastatas nuo planuojamos vėjo
elektrinės būtų už ~570 m adresu Jurbarko
r. sav., Skirsnemunės sen., Antkalniškių k.,
Imsrės g. 4.
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Triukšmo sklaidos modeliavimo

rezultatai
Triukšmo sklaidos vertinimas ir sklaidos 
rezultatai parodė, kad esamoje situacijoje, 
numatomoje ir prognozuojamoje situacijose 
triukšmo ribinės vertės nėra ir nebus viršijamos.

Darant prielaidą, jog Lietuvoje ištisus metus 
pučia 10 m/s ir didesnis vėjas, o visos tiek jau 
esamos, kitais projektais patvirtintos bei naujai 
planuojamos (PŪV) VE apkrautos maksimaliu 
rėžimu, maksimalus suminis triukšmo lygis 40 
metrų atstumu nuo artimiausios gyvenamos 
sodybos pastato aplinkoje neviršytų 45 dB(A) 
ribą.

Artimiausio
gyvenamojo namo
adresas

Rezultato
vieta

ANALIZUOJAMOS SITUACIJOS

Esama situacija Numatoma 
situacija (artima 
ateitis, kurio 
metu bus 
pastatytos kitais 
projektais 
patvirtintos VE)

Prognozinė 
(PŪV) be 
fono

Prognozinė 
(PŪV) su 
fonu

Jurbarko r. sav.,
Skirsnemunės sen.,
Antkalniškių k.,
Imsrės g. 4.

40 m atstumu
nuo gyv.
pastato
sienos

38,2 38,4 38,4 41,4

Jurbarko r. sav.,
Skirsnemunės sen.,
Antkalniškių k.,
Jaunimo g. 2

40 m atstumu
nuo gyv.
pastato
sienos

37,5 38,9 38,1 41,5

Jurbarko r. sav.,
Skirsnemunės sen.,
Skirsnemuniškių I k.
1

40 m atstumu
nuo gyv.
pastato
sienos

43 44,5 34 44,8

Ribinė vertė pagal HN 33:2011 45 dB(A)
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Triukšmo modeliavimo išvados.

Aplinkoje šiuo pagrindinis triukšmo šaltinis aplinkoje yra esamos vėjo elektrinės.

Triukšmo skaičiavimai buvo atlikti pagal nepalankiausią triukšmo šaltinių darbo laiko scenarijų, kai visą parą (24
val.) ir vienu metu veikia visos planuojamos VE ir kelia maksimalų triukšmo lygį visus metus.

Triukšmas vertintas pagal griežtesnes pramoniniam triukšmui taikomas normas. Atliktas modeliavimas licencijuota
„Cadna A“ programa rodo, kad pastačius 11 vėjo elektrinių (VE) nepriklausomai nuo pasirinkto modelio (Nordex N163
arba GE 5,5-158) ir pradėjus veiklą, triukšmo ribinės vertės artimiausiose gyvenamosiose aplinkose neviršytų HN 33:2011
nustatytų verčių.

Skaičiavimais nustatyta, kad dėl planuojamų vėjo elektrinių triukšmo remiantis HN 33:2011 viršijimai
gyvenamosiose aplinkose neprognozuojami.

Planuojamos (PŪV) VE labiausiai paveiktų artimiausią gyvenamą aplinką esančią už ~570 m adresu Jurbarko r. sav.,
Skirsnemunės sen., Antkalniškių k., Imsrės g. 4. Prognozuojama, kad pastačius VE bendras (suminis) triukšmo lygis
aplinkoje padidėtų 3 dB(A), o triukšmo lygis 40 m atstumu nuo namo siektų 41,5 dB(A) nakties metu (RV-45 dB(A)).

Tuo tarpu didžiausias bendras (suminis) triukšmo lygis prognozuojamas gyvenamojoje aplinkoje esančioje už ~900 n
nuo PŪV adresu Jurbarko r. sav., Skirsnemunės sen., Skirsnemuniškių I k. 1. Skaičiavimais nustatyta, kad 40 m atstumu nuo
namo nakties periodu siektų 44,8 dB(A) (RV-45 dB(A)). Didžiausią įtaką šiai aplinkai daro ir darys esamos ir kitais
projektais patvirtintos VE. Dėl planuojamų VE (PŪV) prognozuojamas 0,3 dB(A) triukšmo lygio padidėjimas.

Vertinimas parodė, kad planuojama ūkinė veikla atitinka HN 33:2011 „Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir
visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje“ keliamus reikalavimus.

Poveikio  aplinkai vertinimas (PAV). Triukšmas
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Pav. Nakties laikotarpio 45 dB(A)
triukšmo izolinijų palyginimas tarp
analizuojamų VE modelių Nordex N163 ir
GE 5,5-158
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Pav. Prognozuojama situacija įgyvendinus PŪV
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Pav. Planuojamų 11 VE šešėliavimo trukmė per
metus, VE šešėliavimo 30 val./metus izolinijos
(GE 5,5 – 158 )

• Lietuvos teisinėje bazėje šešėliavimo, kaip
aplinkos veiksnio, įtaka žmogaus sveikatai
nereglamentuojama, todėl vertinant šešėlius,
paprastai vadovaujamasi pasauline praktika.

• Airijos vėjo elektrinių šešėlių vertinimo
normatyvuose pateiktose rekomendacijose
numatyta, kad šešėliavimas 500 metrų atstumu
nuo vėjo elektrinės turbinos neturėtų viršyti 30
valandų per metus arba 30 minučių per dieną.
Šiuo konkrečiu atveju artimiausia sodyba yra už
~570 m adresu Jurbarko r. sav., Skirsnemunės
sen., Antkalniškių k., Imsrės g. 4.

• Šešėliavimo artimiausioje gyvenamojoje
aplinkoje įvertinimui atliktas modeliavimas
programa WindPRO (versija 3.3) – pačiu
blogiausiu variantu, priimant, kad visų pastatų
visi langai yra orientuoti į vėjo jėgaines („Green
House Mode“), išsisus metus pučiamas vėjas ir
suka vėjavarčius.
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Išvada. Šešėliavimo rezultatai rodo, kad pastačius 11 vieno tipo vėjo elektrines (VE) nepriklausomai

nuo pasirinkto modelio (Nordex N163 arba GE 5,5-158) ir pradėjus veiklą, poveikio trukmė yra mažesnė nei

numatyta ES standartuose 30 val./metus, o viršijimų nebūtų.

Tačiau analizuojant PŪV VE kartu su foninėmis VE (esamos, patvirtintomis VE), skaičiavimais

nustatyta, jog viena PŪV VE gali turėti įtakos suminiam šešėliavimo poveikiui, dėl šios priežasties

planuojama VE Nr. 2 stabdyti nuo vasario 26 d. iki kovo 12 d. ir nuo spalio 1 d. iki 16 dienomis 7:30-8:30

valandomis.

Pastačius ir eksploatuojant VE su įdiegtomis priemonėmis, nustatyta, jog rekomenduojamų šešėliavimo

normų neviršys.
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Užsienio šalių mokslinėse publikacijose pažymima, kad šiuolaikinės vėjo elektrinės, turinčios

vėjaračio mentes atgręžtas prieš vėją, sukelia nereikšmingus infragarso ir žemo dažnio garsų lygius,

skirtingai nuo elektrinių, kurių vėjaračiai. Be to, infragarsas yra natūralus gamtinės aplinkos veiksnys,

susidarantis dėl oro turbulencijos, jūros bangavimo, vulkanų išsiveržimų. Infragarsą skleidžia ir eilė

dirbtinių šaltinių, pvz., lėktuvai, automobiliai, įvairų mechaniniai įrenginiai. Lietuvoje infragarsas ir
žemo dažnio garsas yra reglamentuojamas pastatuose higienos norma HN 30:2018: Infragarsas ir žemo

dažnio garsai.

Atsižvelgiant į tai, kad infragarsas ir žemo dažnio garsai nėra prognozuojami t.y. jis nėra

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

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

artimiausia VE atžvilgiu, yra už 570 m nuo planuojamų VE.

Remiantis matavimo rezultatais, matyti kad nustatytų infragarso ir žemadažnio garso ribinių

dydžių neviršija.
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Elektromagnetinė spinduliuotė

Išvada. Vėjo elektrinių elektromagnetinio lauko sklaida nėra visuomenės sveikatos aspektas, nes jų 
įrenginių skleidžiamas elektromagnetinis laukas yra labai mažas. Sveikatos sutrikimai dėl 
elektromagnetinės spinduliuotės nenumatomi.

Vėjo elektrinių mechaninė vibracija yra labai maža: žeme perduodamos vibracijos bangos amplitudė

siekia milijoninę milimetro dalį ir nekelia pavojaus žmonių sveikatai. Nuo didesnės vibracijos ekstremaliomis

sąlygomis, jėgainė yra apsaugoma vibracijos jutikliais. Taigi, vėjo jėgainės, dėl ypač silpnos vibracijos,

neigiamo poveikio artimiausiems gyventojams neturi.

Vibracija
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Planuojama veikla apima atsinaujinančios elektros energijos
gamybą. Pagal nuo 2020-01-01 Lietuvos Respublikos specialiųjų
žemės naudojimo sąlygų įstatymo (2019 m. birželio 6 d. Nr. XIII-

2166) 2 priedą „GAMYBINIŲ OBJEKTŲ SANITARINĖS
APSAUGOS ZONŲ DYDIS“ 48. Elektros gamyba, garo tiekimas
ir oro kondicionavimas: 48.4. vėjo elektrinės, kurių įrengtoji galia
2 MW ir didesnė, sanitarinės apsaugos zonos dydis yra 440 m.
Atliekant poveikio aplinkai vertinimą, normatyvinės sanitarinės
apsaugos zonos ribos yra tikslinamos, jų pagrindimą pateikiant
šioje poveikio aplinkai vertinimo (PAV) ataskaitoje.

Poveikio aplinkai ir visuomenės sveikatai vertinimo metu
atlikus sveikatai darančių įtaką veiksnių analizę, įvertinus
planuojamos ūkinės veiklos galimą poveikį visuomenės sveikatai,
siūlome planuojamai ūkinei veiklai – UAB „Energeta“ vienuolikos
planuojamų vėjo elektrinių statybai, Jurbarko r. sav., Skirsnemunės
seniūnijoje nustatyti bendrą 201,96 ha ploto SAZ (susidarantį iš

6 teritorijų).

Ei
lės. Nr.

SAZ teritorija SAZ plotas, ha

1. SAZ aplink
elektrinę Nr.1

14,23 ha

2. SAZ aplink
elektrinęs Nr.2, Nr.3,
Nr.4, Nr.5

88,09 ha

3. SAZ aplink
elektrinę Nr.6

13,92 ha

4. SAZ aplink
elektrinę Nr.7

13,45 ha

5. SAZ aplink
elektrinę Nr.8

15,33 ha

6. SAZ aplink
elektrinęs Nr.9, Nr.10,
Nr.11

56,94 ha

Viso 201,96 ha
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Pav. Atlikus vertinimą nustatytos  
sanitarinės apsaugos zonos  (SAZ).
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Ataskaitoje vertinamos alternatyvos. 0 alternatyva (nieko nedarymo) ir VE statybos ir

eksploatavimo technologinės alternatyvos (vertinant skirtingų techninių parametrų jėgaines). Svarstomos

šios VE statybos ir eksploatavimo technologinės alternatyvos, vertinant skirtingų techninių parametrų

jėgaines:

 modelis Nordex N163, kurio galia 5,7 MW, stiebo aukštis 148 m, rotoriaus skersmuo 163 m;

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

Pagal bet kurią technologinę alternatyvą bendras elektrinių aukštis (stiebas ir mentė) sieks ~240 m.

Atliktas šešėliavimas skirtingomis technologinėmis alternatyvomis, vertinant skirtingus modelius

parodė, kad nepriklausomai nuo pasirinkto modelio (Nordex N163 arba GE 5,5-158) šešėliai neviršija

rekomenduojamų normų, todėl abi technologinės alternatyvos yra galimos.

Atliktas triukšmo vertinimas skirtingomis technologinėmis alternatyvomis, vertinant skirtingus modelius 
parodė, kad  nepriklausomai nuo pasirinkto modelio (Nordex N163 arba GE 5,5-158), abu variantai yra 
galimi, o triukšmo viršnorminė zona (pagal ją nustatyta SAZ) parinkta pagal  Nordex N163 tipo VE, 
kadangi akustiniu požiūriu tai yra triukšmingesnės ir aplink save suformuojančios didesnes viršnormines 
triukšmo zonas (žemesnis stiebo aukštis, didesnis keliamas triukšmo lygis).

Poveikio  aplinkai vertinimas (PAV). Viešas visuomenės supažindinimas
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Visuomenė informuota apie PAV programą:

Jurbarko rajono savivaldybės lentoje 2020-07-10, savivaldybės internetiniame puslapyje 2020-07-14
http://www.jurbarkas.lt/index.php?3998169143;

Skirsnemunės seniūnijos skelbimų lentoje 2020-07-10; Jurbarko rajono laikraštyje „Šviesa“ 2020-07-14;

Ataskaitos rengėjo UAB „Ekostruktūra“ internetiniame puslapyje: www.ekostruktura.lt, 2020-07-10. Programos

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

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

puslapyje informacija paskelbta 2020-07-14, http://gamta.lt/cms/index?rubricId=8b6d980c-8146-45a8-82b8-

39c21102611f#3.

Pasiūlymų per supažindinimo su PAV programa laikotarpį iš visuomenės negauta.
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Visuomenė informuota apie PAV ataskaitą:

 Jurbarko rajono savivaldybės lentoje 2020-11-12, savivaldybės internetiniame puslapyje 2020-11-17
https://www.jurbarkas.lt/index.php?2469029699

 Skirsnemunės seniūnijos skelbimų lentoje 2020-11-12;

 Jurbarkų seniūnijos skelbimų lentoje 2020-11-12. Jurbarkų seniūnija savo ruožtu persiuntė bendruomenei, paskelbė
seniūnijos facebook puslapyje (apiepapildomus informavimus užfiksavo ant patvirtinimo). Jurbarkų seniūnija įtraukta,
vadovaujantis PAV programos derinimu ir gautomis Atsakingos institucijos pastabomis.

 Jurbarko rajono laikraštyje „Šviesa“ 2020-11-17;

 Ataskaitos rengėjo UAB „Ekostruktūra“ internetiniame puslapyje: www.ekostruktura.lt, 2020-11-12 patalpintas skelbimas.
Su ataskaita buvo galima susipažinti nuo 2020-11-17. Ataskaitos ir skelbimo patalpinimo nuoroda:
http://www.ekostruktura.lt/visuomenes-informavimas/informacija-apie-parengta-vienuolikos-vejo-elektriniu-jurbarko-r-
sav-skirsnemunes-sen-paantvardzio-skirsnemuniskiu-i-ir-antkalniskiu-kaimuose-poveikio-aplinkai-vertinimo-pav-
ataskaita-ir-viesa/

Pasiūlymų per supažindinimo su PAV ataskaita laikotarpį iš visuomenės negauta.
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Poveikio  aplinkai vertinimas (PAV). 

• Iki susirinkimo visuomenės pasiūlymų nebuvo pateikta.

• Šio susirinkimas protokolas pagal teisės aktus bus parašytas per 5 darbo dienas po viešo supažindinimo su
Ataskaita susirinkimo.

• Dar kartą primenama, kad Atsakingoji institucija, kuri tvirtins PAV ataskaitą, priims sprendimą dėl
planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai – Aplinkos apsaugos agentūra, A. Juozapavičiaus g. 9, LT-
09311 Vilnius, tel. (8) 706 62 008, el. p. aaa@aaa.am.lt

DĖKOJAME  UŽ  JŪSŲ  DĖMESĮ !



Ataskaitos priedai, UAB „Ekostruktūra“ 

 

 

 

 

 

14 Priedas. PAV ataskaitos derinimas 

 

 

 



 

          
 

 
 

NACIONALINIO VISUOMENĖS SVEIKATOS CENTRO 

PRIE SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS 

TAURAGĖS DEPARTAMENTAS 
 

Biudžetinė įstaiga, Kalvarijų g. 153, LT-08221 Vilnius. 

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 291349070. 

Departamento duomenys: Prezidento g. 38, LT-72253 Tauragė, tel. (8 446) 61 167, faks. (8 446) 79 352, 

el. p. taurage@nvsc.lt 
 

UAB „Ekostruktūra“ 

el. p. info@ekostruktura.lt                                                                   

 2021-01-  

Į 2020-12-28   

Nr. (7-11 14.3.3 Mr)2-       

Nr. 20-206      

   

     

      

DĖL PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO 

ATASKAITOS 

 

Informacija apie planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo ataskaitos 

rengėją – UAB „Ekostruktūra“, Studentų g. 67-410, Kaunas. 

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

k., Jurbarko r. sav. 

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

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

eksploatavimas.  

Planuojamos ūkinės veiklos vieta – Planuojama ūkinė veikla (toliau – PŪV) bus vykdoma 

Tauragės apskrityje, Jurbarko rajono savivaldybėje, Skirsnemunės seniūnijoje, Paantvardžio, 

Skirsnemuniškių I ir Antkalniškių kaimuose. 

Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo ataskaitos (toliau – PAV 

ataskaita) vertinimas. 

Planuojama pastatyti 11 vėjo elektrinių (toliau – VE), kurių kiekvienos galia numatoma 

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

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

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

modelio. 

Vadovaujantis VĮ „Registrų centras“ informacija, artimiausi gyvenamieji namai (gyvenamos 

sodybos) yra ~570-900 m atstumu. Tankiau gyvenamos teritorijos, tokios kaip Skirsnemunės 

miestelis, yra už 3,5-3,9 km, Jurbarkas – už 6 km, Rotuliai – už 3,9 km, Švendriškiai – už 5,1 km, 

Girdžiai – už 3,7 km, Pauliai – už 5,7 km. 

VE statyti formuojami sklypai po 40 arų, tik VE Nr. 2 bus formuojamas 55 arų sklypas. 

Kiekvienai VE numatoma naudoti vietinius kelius arba suformuoti naujus. Triukšmo vertinimas ir 

modeliavimas atliktas licencijuota „CADNA A“ paketo programa, skirta pramoniniam, kelių ir 

geležinkelių triukšmui, įvertinant vietovės reljefą ir vietovės triukšmo absorbcines savybes, esamų ir 

planuojamų pastatų aukštį, meteorologines sąlygas. 

VE skleidžiamo triukšmo modeliavimas atliktas priimant, kad vienu metu visu galingumu 

veikia visos planuojamos VE, esant 10 m/s vėjo greičiui. 

Projektu planuojama pastatyti 11 vieno tipo (Nordex N163 arba GE 5,5-158) VE. Triukšmo 

sklaidos analizė atlikta Nordex N163 tipo VE, kadangi akustiniu požiūriu tai yra triukšmingesnės ir 

aplink save suformuojančios didesnes viršnormines triukšmo zonas (žemesnis stiebo aukštis, didesnis 

keliamas triukšmo lygis) VE. Palyginimui, poveikio aplinkai vertinimo ataskaitoje (toliau – 

Ataskaita) buvo sumodeliuotas abiejų galimų VE modelių triukšmas, pateiktos abiejų VE modelių 
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viršnorminės nakties triukšmo izolinijos. Viršnorminė triukšmo zona išskirta pagal triukšmingesnius 

rezultatus.  

Ataskaitoje teigiama, kad šiuo metu PŪV gretimybėje stovi 18 VE, o artimiausiu metu stovės 

viso 42 VE. Įgyvendinus PŪV, bendras VE skaičius analizuojamoje teritorijoje padidėtų iki 53. 

Atsižvelgiant į tai, kad kitais projektais planuojamų 24 VE statyba yra patvirtinta, triukšmo analizė 

bei modeliavimas atliktas VE statybos eilės tvarka, siekiant nustatyti realią PŪV akustinę įtaką 

gyvenamajai aplinkai. 

Ataskaitoje pateiktais skaičiavimais nustatyta, kad dėl planuojamų VE triukšmo viršijimai 

gyvenamosiose aplinkose neprognozuojami. Planuojamos VE labiausiai paveiktų artimiausią 

gyvenamą aplinką esančią už ~570 m adresu Jurbarko r. sav., Skirsnemunės sen., Antkalniškių k., 

Imsrės g. 4. Prognozuojama, kad, pastačius VE, triukšmo lygis aplinkoje padidėtų 3 dB(A), o 

triukšmo lygis 40 m atstumu nuo namo siektų 41,5 dB(A) nakties metu. Tuo tarpu didžiausias 

triukšmo lygis prognozuojamas gyvenamojoje aplinkoje, esančioje už ~900 m nuo PŪV adresu 

Jurbarko r. sav., Skirsnemunės sen., Skirsnemuniškių I k. Ataskaitoje pateiktais skaičiavimais 

nustatyta, kad 40 m atstumu nuo gyvenamojo namo nakties periodu siektų 44,8 dB(A). Didžiausią 

įtaką šiai aplinkai daro ir darys esamos ir kitais projektais patvirtintos VE. Dėl šia Ataskaita 

planuojamų VE, prognozuojamas 0,3 dB(A) triukšmo lygio padidėjimas. 

Ataskaitoje atlikti triukšmo skaičiavimai buvo pagal nepalankiausią triukšmo šaltinių darbo 

laiko scenarijų, kai visą parą (24 val.) ir vienu metu veikia visos planuojamos VE ir kelia maksimalų 

triukšmo lygį visus metus.  

Triukšmas vertintas pagal griežtesnes pramoniniam triukšmui taikomas normas. Ataskaitoje 

atliktas triukšmo modeliavimas licencijuota „Cadna A“ programa parodė, kad pastačius 11 vėjo 

elektrinių (VE) nepriklausomai nuo pasirinkto modelio (Nordex N163 arba GE 5,5-158) ir pradėjus 

veiklą, triukšmo ribinės vertės artimiausiose gyvenamosiose aplinkose neviršys Lietuvos higienos 

normoje HN 33:2011 „Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties 

pastatuose bei jų aplinkoje“, patvirtintoje Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. 

birželio 13 d. įsakymu Nr. V-604 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 33:2011 „Triukšmo ribiniai 

dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje“ patvirtinimo“ 

nustatytų ribinių verčių. 

Šešėliavimas: Galimas šešėliavimo poveikis artimiausioje gyvenamojoje aplinkoje įvertintas, 

atlikus modeliavimą programa „WindPRO“ (versija 3.3). Pačiu blogiausiu variantu, priimant, kad 

visų pastatų, visi langai yra orientuoti į VE („Green House Mode“) ištisus metus pučia vėjas ir suka 

vėjavarčius. 

Pagal Ataskaitoje pateiktus šešėliavimo modeliavimo rezultatus matyti, kad, pastačius 11 vieno 

tipo VE, nepriklausomai nuo pasirinkto modelio (Nordex N163 arba GE 5,5-158) ir pradėjus veiklą, 

poveikio trukmė neviršys 30 val./metus. Tačiau atlikus suminį šešėliavimo modeliavimą planuojamų 

VE kartu su foninėmis VE (esamos, planuojamos VE), skaičiavimais nustatyta, jog viena PŪV VE 

gali turėti įtakos suminiam šešėliavimo poveikiui, dėl šios priežasties planuojama VE Nr. 2 stabdyti 

nuo vasario 26 d. iki kovo 12 d. ir nuo spalio 1 d. iki 16 dienomis 7:30-8:30 valandomis. Ataskaitoje 

teigiama, jog, pastačius ir eksploatuojant VE su įdiegtomis priemonėmis, neviršys rekomenduojamos 

šešėliavimo trukmės. 

Infragarsas. Ataskaitoje teigiama, jog planuojamos VE bus su priešvėjine sparnuotės įrengimo 

schema. Tokiu būdu vėjas pirmiau teka pro sparnuotę, paskui – pro generatorių, sparnuotę pasiekia 

nesutrikdytas oro srautas ir taip išvengiama infragarso susidarymo. Atsižvelgiant į tai, kad infragarsas 

ir žemo dažnio garsai nėra prognozuojami, t. y. nėra modeliuojami, juos galima tik išmatuoti, PŪV 

gretimybėje sodyboje buvo atlikti infragarso ir žemo dažnio garsų natūriniai matavimai. Matavimai 

buvo atlikti Jurbarko r. sav., Skirsnemunės sen., Antkalniškių k., Imsrės g. 4, ši sodyba yra artimiausia 

VE atžvilgiu, ji yra už ~570 m nuo planuojamų VE. 

Pagal Ataskaitoje pateiktus matavimo rezultatus matyti, kad infragarsas ir žemadažniso garsas 

neviršys Lietuvos higienos normoje HN 30:2018 „Infragarsas ir žemadažnis garsas: ribiniai dydžiai 

gyvenamuosiuose, specialiosiose ir visuomeninės patalpose“, patvirtintoje Lietuvos Respublikos 

sveikatos apsaugos ministro 2009 m. kovo 13 d. įsakymu Nr. V-190 „Dėl Lietuvos higienos normos 
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HN 30:2018 „Infragarsas ir žemadažnis garsas: ribiniai dydžiai gyvenamosiose, specialiosiose ir 

visuomeninėse patalpose“ patvirtinimo“ numatytų ribinių dydžių.  

Elektromagnetinė spinduliuotė. Ataskaitoje teigiama, jog VE vėjo jėgainių generatoriaus, 

veikiančio pilna galia, elektromagnetinio lauko energijos srauto tankis yra lygus 24 µW/cm2. Šis 

tankis matuojamas 1 m atstumu nuo generatoriaus. Elektros lauko stipris 1 m atstumu nuo 

generatoriaus siekia 8 kV/m. Kadangi generatorius yra gondoloje, aukštai virš žemės, 

elektromagnetinio lauko stipris, kuris kinta pagal kubinę atstumo priklausomybę, visiškai neturės 

poveikio aplinkai, nes neviršys 15 kV/m ir nesieks 0,5 kV/m. Neigiamo poveikio elektromagnetinės 

spinduliuotės (elektromagnetinių laukų susidarymo) aspektu nebus. 

Ataskaitoje teigiama, jog atlikus poveikio aplinkai ir visuomenės sveikatai vertinimo metu 

sveikatai darančių įtaką veiksnių analizę ir įvertinus PŪV galimą poveikį visuomenės sveikatai, UAB 

„Energeta“ planuojamų 11 vienuolikos VE statybai, Jurbarko r. sav., Skirsnemunės seniūnijoje, bus 

nustatoma bendra 201,96 ha ploto sanitarinės apsaugos zona (susidaranti iš 6 teritorijų). 

Vertinimo išvada: Vienuolikos vėjo elektrinių Jurbarko r. sav., Skirsnemunės sen., 

Paantvardžio, Skirsnemuniškių I ir Antkalniškių kaimuose statybos ir eksploatavimo poveikio 

aplinkai vertinimo ataskaitai ir planuojamos ūkinės veiklos galimybėms pritariame. 
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L. Vanagaitė, tel. (8 5) 264 96 76, el. p. laura.vanagaite@nvsc.lt 
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Laba diena, 

Prašome išnagrinėti „Vienuolikos vėjo elektrinių Jurbarko r. sav., Skirsnemunės sen., Paantvardžio,
Skirsnemuniškių I ir Antkalniškių kaimuose statybos ir eksploatavimo poveikio aplinkai vertinimo (PAV
programą)“ ir per 20 darbo dienų pateikti išvadas.

PAV dokumentų rengėjas: UAB „Ekostruktūra“, Raudondvario pl. 288a-9, Kaunas LT-47164, tel. +37060723980, el.
paštas info@ekostruktura.lt. 

Pridedama: lydraštis (prie laiško) ir ataskaita pdf ir word formatais, prašome parsisiųsti čia, nuoroda galioja 7
dienas: https://we.tl/t-GmbIGKJ25q

Prašome patvirtinti apie laiško gavimą.

Pagarbiai, 
Ona Samuchovienė
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Jurbarko rajono savivaldybes administracija <info@jurbarkas.lt> 2021 m. sausio 28 d. 09:35
Atsakyti - kam: info@jurbarkas.lt
Kam: EKOstruktura <info@ekostruktura.lt>

Laba diena,

Jūsų raštas užregistruotas R1-15-3883, 2020-12-28
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