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

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 124110246

NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO DUOMENŲ BAZĖS IŠRAŠAS
2021-05-28 10:47:42

1. Nekilnojamojo turto registre įregistruotas turtas:
Registro Nr.: 39/7422

Registro tipas: Žemės sklypas
Sudarymo data: 1996-12-02

Vilkaviškio r. sav., Pilviškių sen., Kalvų k.
2. Nekilnojamieji daiktai:

2.1. Žemės sklypas
Vilkaviškio r. sav., Pilviškių sen., Kalvų k.

Unikalus daikto numeris: 3953-0005-0119
Žemės sklypo kadastro numeris ir kadastro vietovės

pavadinimas: 3953/0005:119 Pilviškių k.v.
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Žemės ūkio

Žemės sklypo naudojimo būdas: Kiti žemės ūkio paskirties žemės sklypai
Žemės sklypo plotas: 12.8679 ha

Žemės ūkio naudmenų plotas viso: 12.4585 ha
iš jo: ariamos žemės plotas: 12.4585 ha

Kelių plotas: 0.1487 ha
Užstatyta teritorija: 0.2238 ha

Kitos žemės plotas: 0.0369 ha
Nusausintos žemės plotas: 10.6848 ha

Žemės ūkio naudmenų našumo balas: 40.3
Matavimų tipas: Žemės sklypas suformuotas atliekant kadastrinius matavimus

Indeksuota žemės sklypo vertė: 10170 Eur
Žemės sklypo vertė: 6356 Eur

Vidutinė rinkos vertė: 22900 Eur
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2018-05-10

Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: Masinis vertinimas
Kadastro duomenų nustatymo data: 2018-01-10

3. Daikto priklausiniai iš kito registro: įrašų nėra

4. Nuosavybė:
4.1. Nuosavybės teisė

Savininkas: NERINGA BUDREVIČIENĖ, gim. 1975-03-19
Daiktas: žemės sklypas Nr. 3953-0005-0119, aprašytas p. 2.1.

Įregistravimo pagrindas: 2011-02-03 Pirkimo - pardavimo sutartis Nr. RI-762
Įrašas galioja: Nuo 2011-02-21

5. Valstybės ir savivaldybių žemės patikėjimo teisė: įrašų nėra

6. Kitos daiktinės teisės : įrašų nėra

7. Juridiniai faktai:
7.1. Sudaryta panaudos sutartis

Panaudos gavėjas: UAB "Valnanera", a.k. 305724448
Daiktas: žemės sklypas Nr. 3953-0005-0119, aprašytas p. 2.1.

Įregistravimo pagrindas: 2021-03-31 Panaudos sutartis Nr. 31032021-1
Plotas: 0.9804 ha

Aprašymas: Panaudos plotas: A-0.6867 ha, B-0.2937 ha
Įrašas galioja: Nuo 2021-04-02

Terminas: Nuo 2021-03-31 iki 2121-02-28
7.2. Asmeninė nuosavybė

Daiktas: žemės sklypas Nr. 3953-0005-0119, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2011-02-03 Pirkimo - pardavimo sutartis Nr. RI-762

Įrašas galioja: Nuo 2011-02-21

8. Žymos: įrašų nėra

9. Teritorijos, kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos:

9.1.
Melioruotos žemės ir melioracijos statinių apsaugos zonos (VI skyrius, antrasis
skirsnis)

Daiktas: žemės sklypas Nr. 3953-0005-0119, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas

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

Plotas: 10.6848 ha
Įrašas galioja: Nuo 2020-01-02

9.2. Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)
Daiktas: žemės sklypas Nr. 3953-0005-0119, aprašytas p. 2.1.

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

Plotas: 2.0282 ha
Įrašas galioja: Nuo 2020-01-02

9.3. Kelių apsaugos zonos (III skyrius, antrasis skirsnis)
Daiktas: žemės sklypas Nr. 3953-0005-0119, aprašytas p. 2.1.

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

Plotas: 0.4496 ha
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Įrašas galioja: Nuo 2020-01-02

10. Daikto registravimas ir kadastro žymos:
10.1. Kadastrinius matavimus atliko (kadastro žyma)

TOMAS VILBIKAS
Daiktas: žemės sklypas Nr. 3953-0005-0119, aprašytas p. 2.1.

Įregistravimo pagrindas: 2008-10-15 Kvalifikacijos pažymėjimas Nr. 2M-M-729
2018-01-10 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla

Įrašas galioja: Nuo 2018-05-10
10.2. Kadastro duomenų tikslinimas (daikto registravimas)

Daiktas: žemės sklypas Nr. 3953-0005-0119, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2018-03-14 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo sprendimas

Nr. 19SK-277-(14.19.110.)
Įrašas galioja: Nuo 2018-05-10

11. Registro pastabos ir nuorodos: įrašų nėra

12. Kita informacija: įrašų nėra

13. Informacija apie duomenų sandoriui tikslinimą: įrašų nėra

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

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 124110246

NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO DUOMENŲ BAZĖS IŠRAŠAS
2021-05-28 10:47:08

1. Nekilnojamojo turto registre įregistruotas turtas:
Registro Nr.: 39/10135

Registro tipas: Žemės sklypas
Sudarymo data: 1996-08-19

Vilkaviškio r. sav., Pilviškių sen., Balčiūnų k.
2. Nekilnojamieji daiktai:

2.1. Žemės sklypas
Vilkaviškio r. sav., Pilviškių sen., Balčiūnų k.

Unikalus daikto numeris: 3953-0005-0101
Žemės sklypo kadastro numeris ir kadastro vietovės

pavadinimas: 3953/0005:101 Pilviškių k.v.
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Žemės ūkio

Žemės sklypo naudojimo būdas: Kiti žemės ūkio paskirties žemės sklypai
Žemės sklypo plotas: 10.6717 ha

Žemės ūkio naudmenų plotas viso: 9.0540 ha
iš jo: ariamos žemės plotas: 8.7996 ha

iš jo: pievų ir natūralių ganyklų plotas: 0.2544 ha
Miško žemės plotas: 1.3734 ha

Miško plotas, įregistruotas Miškų valstybės kadastre: 1.5579 ha
Duomenų apie Miškų valstybės kadastre įregistruotą miško

plotą pateikimo data: 2021-03-31
Kitos žemės plotas: 0.2443 ha

Nusausintos žemės plotas: 8.7996 ha
Žemės ūkio naudmenų našumo balas: 50.1

Matavimų tipas: Žemės sklypas suformuotas atliekant kadastrinius matavimus
Indeksuota žemės sklypo vertė: 11712 Eur

Indeksuota žemės sklypo vertė be miško: 8677 Eur
Indeksuota miško vertė: 3035 Eur

Indeksuota miško medynų vertė: 2717 Eur
Žemės sklypo vertė: 6188 Eur

Sklypo vertė be miško žemės ir medynų: 5423 Eur
Miško žemės ir medynų vertė: 765 Eur

Miško medynų vertė: 566 Eur
Vidutinė rinkos vertė: 9586 Eur

Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2014-08-18
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: Masinis vertinimas

Kadastro duomenų nustatymo data: 2014-07-21
3. Daikto priklausiniai iš kito registro: įrašų nėra

4. Nuosavybė:
4.1. Nuosavybės teisė

Savininkas: NERINGA BUDREVIČIENĖ, gim. 1975-03-19
Daiktas: žemės sklypas Nr. 3953-0005-0101, aprašytas p. 2.1.

Įregistravimo pagrindas: 2014-10-16 Pirkimo - pardavimo sutartis Nr. DŽM-4258
Įrašas galioja: Nuo 2014-11-04

5. Valstybės ir savivaldybių žemės patikėjimo teisė: įrašų nėra

6. Kitos daiktinės teisės : įrašų nėra

7. Juridiniai faktai:
7.1. Sudaryta panaudos sutartis

Panaudos gavėjas: UAB "Valnanera", a.k. 305724448
Daiktas: žemės sklypas Nr. 3953-0005-0101, aprašytas p. 2.1.

Įregistravimo pagrindas: 2021-03-31 Panaudos sutartis Nr. 31032021-2
Plotas: 0.2887 ha

Įrašas galioja: Nuo 2021-04-02
Terminas: Nuo 2021-03-31 iki 2121-02-28

7.2. Asmeninė nuosavybė
Daiktas: žemės sklypas Nr. 3953-0005-0101, aprašytas p. 2.1.

Įregistravimo pagrindas: 2014-10-16 Pirkimo - pardavimo sutartis Nr. DŽM-4258
Įrašas galioja: Nuo 2014-11-04

8. Žymos: įrašų nėra

9. Teritorijos, kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos:
9.1. Miško žemė (VI skyrius, trečiasis skirsnis)

Daiktas: žemės sklypas Nr. 3953-0005-0101, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas

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

Plotas: 1.3734 ha
Įrašas galioja: Nuo 2020-01-02

9.2.
Melioruotos žemės ir melioracijos statinių apsaugos zonos (VI skyrius, antrasis
skirsnis)

Daiktas: žemės sklypas Nr. 3953-0005-0101, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas

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

Plotas: 8.7996 ha
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Įrašas galioja: Nuo 2020-01-02
9.3. Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)

Daiktas: žemės sklypas Nr. 3953-0005-0101, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas

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

Plotas: 0.5966 ha
Įrašas galioja: Nuo 2020-01-02

9.4. Kelių apsaugos zonos (III skyrius, antrasis skirsnis)
Daiktas: žemės sklypas Nr. 3953-0005-0101, aprašytas p. 2.1.

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

Plotas: 0.2033 ha
Įrašas galioja: Nuo 2020-01-02

10. Daikto registravimas ir kadastro žymos:
10.1. Kadastrinius matavimus atliko (kadastro žyma)

Vilmanto Šlekio įmonė, a.k. 185335364
Daiktas: žemės sklypas Nr. 3953-0005-0101, aprašytas p. 2.1.

Įregistravimo pagrindas: 2008-10-15 Kvalifikacijos pažymėjimas Nr. 2M-M-729
2014-08-18 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla

Įrašas galioja: Nuo 2014-10-07
10.2. Kadastro duomenų tikslinimas (daikto registravimas)

Daiktas: žemės sklypas Nr. 3953-0005-0101, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2014-09-29 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo sprendimas

Nr. 19SK-(14.19.110.)-607
Įrašas galioja: Nuo 2014-10-07

11. Registro pastabos ir nuorodos: įrašų nėra

12. Kita informacija: įrašų nėra

13. Informacija apie duomenų sandoriui tikslinimą: įrašų nėra

Dokumentą atspausdino ONA SAMUCHOVIENĖ
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KADASTRO ŽEMĖLAPIO IŠTRAUKA

Atspausd in ta: 2021-03-23 14:18:33
Vykd ytojas: DARIUS PRATAŠIUS

00000000 Kadastro bloko numeris
Žemės sklypo numeris000

00 Adreso numeris

Mastelis 1:10000

Lvovo g. 25-101, 09320 Vilnius,  tel. (8 5) 268 8262,  el. p. info@registrucen tras.lt
Duom en ys kaupiam i ir saugom i Jurid inių asm en ų registre, kodas 124110246

VALSTYBĖS ĮMONĖ REGISTRŲ CENTRAS

Kadastro vietovės riba
Kadastro bloko riba

Geodeziškai matuoti sklypai
Preliminariai matuoti sklypai
Koreguotini sklypai

Savivaldybės riba

Inžineriniai statiniai"
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APLINKOS APSAUGOS AGENTŪRA

Biudžetinė įstaiga, A. Juozapavičiaus g. 9, LT-09311 Vilnius, tel.8 70662008, el.p. aaa@aaa.am.lt, http://gamta.lt.
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių  asmenų  registre,  kodas 188784898

UAB „Valnanera“
El. p. i.valuckiene@gmail.com.

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

Adresatams pagal sąrašą

Į 2021-07-22 Nr.Nr. 21-255

ATRANKOS IŠVADA DĖL ŠEŠIŲ VĖJO ELEKTRINIŲ VILKAVIŠKIO R. SAV., 
PILVIŠKIŲ SEN., KALVŲ IR BALČIŪNŲ KAIMUOSE STATYBOS IR 

EKSPLOATAVIMO POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO

1. Planuojamos ūkinės veiklos organizatorius (fizinio asmens vardas, pavardė; 
juridinio asmens pavadinimas, adresas, telefono numeris, el. pašto adresas).

UAB „Valnanera“, Rausvės g. 26, Ramoniškiai, LT-70303 Vilkaviškio r., tel. +37061587110, 
el. p. i.valuckiene@gmail.com.

2. Poveikio aplinkai vertinimo dokumentų rengėjas (fizinio asmens vardas, pavardė; 
juridinio asmens pavadinimas, adresas, telefono numeris, el. pašto adresas).

UAB „Ekostruktūra“, Raudondvario pl. 288A-9, LT-47164 Kaunas, tel. +370 607 23980, el. 
p. info@ekostruktura.lt.

3. Planuojamos ūkinės veiklos atrankos dėl poveikio aplinkai vertinimo atlikimo 
teisinis pagrindas pagal Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai 
vertinimo įstatymo 7 straipsnio 2 dalį, nurodant šio įstatymo 2 priedo punktą (-us).

Atranka atliekama vadovaujantis Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos 
poveikio aplinkai vertinimo įstatymo (toliau – PAV įstatymas) 2 priedo 3.8. punkto 3.8.1 papunkčiu 
– kai įrengiamos 3 vėjo elektrinės, kurių bent vienos aukštis 50 m (matuojant iki aukščiausio 
konstrukcijų taško) ar daugiau. 

4. Planuojamos ūkinės veiklos vieta.
Planuojamos ūkinės veiklos (toliau – PŪV) vieta yra Vilkaviškio r. sav., Pilviškių sen., Kalvų 

ir Balčiūnų kaimuose. Vėjo elektrinių statyba planuojama trijuose žemės ūkio paskirties žemės 
sklypuose, kurių kadastriniai Nr. 3953/0005:119, 3953/0005:101, 3953/0005:2903. Vėjo 
elektrinėms statyti bus formuojami sklypai po keliasdešimt arų.

Vadovaujantis Vilkaviškio rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano, patvirtinto 
Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos 2008-12-19 sprendimu Nr. B-TS-659, (toliau – Bendrasis 
planas) žemės naudojimo ir apsaugos reglamentų brėžinio sprendiniais, PŪV teritorija patenka į 
žemės ūkio paskirties žemės teritoriją. Vadovaujantis Bendrojo plano sprendiniais PŪV teritorija 
patenka į gamtinio karkaso teritoriją. Vadovaujantis Gamtinio karkaso nuostatų, patvirtintų 

2021-08- Nr.Nr. (30.2)-A4E-

Elektroninio dokumento nuorašas
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Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 m. vasario 14 d. įsakymu Nr. D1-96 „Dėl Gamtinio 
karkaso nuostatų patvirtinimo“, sprendiniais, vėjo elektrinių statyba gamtinio karkaso teritorijoje 
nedraudžiama. Pagal patvirtinus teritorijų planavimo dokumentus gretimi žemės sklypai yra žemės 
ūkio ir miškų ūkio paskirties.

Vadovaujantis Inžinerinės infrastruktūros vystymo, vėjo jėgainių išdėstymo Vilkaviškio 
rajono savivaldybės teritorijoje plano, patvirtinto Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos 2021-05-
28 sprendimu Nr. B-TS-804 „Dėl Inžinerinės infrastruktūros vystymo, vėjo jėgainių išdėstymo 
Vilkaviškio rajono savivaldybės teritorijoje plano patvirtinimo“ sprendiniais PŪV teritorija patenka 
į vėjo elektrinėms išskirtą antrą zoną (zona Nr. 11). 

Planuojamuose sklypuose ar jų gretimybėje nėra naudojamų žemės gelmių išteklių, nėra 
vandenviečių ar jų apsaugos zonų, geologinių procesų ir reiškinių, tokių kaip erozija, sufozija, 
karstas, nuošliaužos ir pan. Detaliai išžvalgytas molio telkinys Pilviškiai 2 Nr. 1797 yra nutolęs apie 
1,5 km atstumu. Artimiausias geotopas, Mažučių šaltinis Nr. 638, nutolęs apie 5 km atstumu.

Vadovaujantis Nacionalinio kraštovaizdžio tvarkymo plano, patvirtinto Lietuvos Respublikos 
aplinkos ministro 2015-10-02 įsakymu Nr. D1-703 „Dėl nacionalinio kraštovaizdžio tvarkymo 
plano“ kraštovaizdžio vizualinio estetinio potencialo brėžiniu, vietovė patenka į V0H3-c indeksais 
pažymėtą kraštovaizdžio vizualinės struktūros tipą. Šio vizualinio struktūros tipo kraštovaizdžiuose 
vyrauja lyguminis kraštovaizdis su 1 lygmens videotopais, o erdvinėje struktūroje vyrauja pilnai 
apžvelgiamų erdvių kraštovaizdis, kraštovaizdžio struktūroje išreikšti tik horizontalūs dominantai. 
Šis tipas nepriskiriamas prie vertingiausių estetiniu požiūriu struktūrų, vėjo elektrinių statybai 
apribojimai jame netaikomi.

PŪV teritorija nepatenka į draustinių, rezervatų, „Natura 2000“ ar kitas saugomas teritorijas. 
Artimiausia „Natura 2000“ buveinių apsaugai svarbi teritorija (BAST) – Širvintos (Šeimenos) 
vidurupis (LTVIK0010) nuo PŪV teritorijos nutolusi apie 15 km atstumu. Artimiausia „Natura 
2000“ paukščių apsaugai svarbi teritorija (PAST) Širvintos upės slėnis (LTVLKB001) nutolęs apie 
16 km atstumu. 

PŪV teritorija į Europos Bendrijos svarbos natūralias buveines, biotopus nepatenka, su jais 
nesiriboja. Artimiausia Europos Bendrijos svarbos natūrali buveinė – 6270 Rūšių turtingi smilgynai, 
nutolusi apie 0,83 km atstumu. Vėjo elektrinė Nr. 6 nuo ūkinio miško nutolusi apie 15 m atstumu, 
tačiau intervencija į miškus dėl PŪV nenumatoma. Visi privažiavimo keliai, įskaitant ir 
privažiavimo kelią prie vėjo elektrinės Nr.6 bus įrengiami žemės ūkio paskirties sklype. PŪV į 
pelkėtas ar šaltiniuotas vietas nepatenka. 

Artimiausias paviršinio vandens telkinys yra upė Šešupė, nutolusi apie 1 km atstumu. Vėjo 
elektrinė Nr. 1 nuo artimiausio griovio nutolusi ~66 m, vėjo elektrinė Nr. 2 nuo artimiausio griovio 
nutolusi ~77 m, vėjo elektrinė Nr. 3 nuo artimiausio griovio nutolusi ~110 m, vėjo elektrinė Nr. 4 
nuo artimiausio griovio nutolusi ~58 m, vėjo elektrinė Nr. 5 nuo artimiausio griovio nutolusi ~160 
m, vėjo elektrinė Nr. 3 nuo artimiausio griovio nutolusi ~230 m atstumu. Vadovaujantis Paviršinių 
vandens telkinių apsaugos zonų ir pakrančių apsaugos juostų nustatymo tvarkos aprašo, patvirtinto 
Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 m. vasario 14 d. įsakymu Nr. D1-98, nuostatomis 
grioviams nenustatomos pakrančių apsaugos juostos ir apsaugos zonos. Vėjo elektrinės ir su jų 
įrengimu susiję darbai numatomi už paviršinių vandens telkinių pakrančių apsaugos juostų ir 
apsaugos zonų ribų. PŪV nesiriboja su jautriomis aplinkos požiūriu teritorijomis, nepatenka į 
potvynių zonas, karstinį regioną.

PŪV apylinkėse įprasti baltieji gandrai (Ciconia ciconia). Saugomų rūšių informacinės 
sistemos (SRIS) išraše jų lizdavietės nurodomos netoli planuojamų statyti vėjo jėgainių. SRIS išraše 
nurodyta, kad maždaug už 1,7 km nuo planuojamų vėjo elektrinių vietos, prie Šešupės, yra dvi 
ūdros (Lutra lutra) radimvietės, tačiau PŪV šiai rūšiai, gyvenančiai išimtinai prie vandens, 
neigiamo poveikio neturės. Vadovaujantis Lietuvos ornitologų draugijos su partneriais (Pajūrio 
tyrimų ir planavimo institutu ir Lietuvos energetikos institutu) nuo 2015 m. vasario iki 2017 kovo 
mėn. įgyvendinto projekto „Vėjo energetikos plėtra ir biologinei įvairovei svarbios teritorijos 
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(VENBIS)“ duomenimis, planuojamos jėgainės patenka į vidutiniškai jaurią paukščiams teritoriją. 
Migruojančių paukščių sankaupų vietų PŪV teritorijoje nėra nustatyta. PŪV teritorija patenka į 
zoną, kurioje nepakanka duomenų apie šikšnosparnius.

Kalvų kaime gyvenamųjų namų nėra. Prie vėjo elektrinės VE1 esančiame sklype esantys 
pastatai yra negyvenamosios paskirties (ūkinis pastatas, sandėlis, sandėlis). Pagal patvirtinus 
teritorijų planavimo dokumentus 1 km spinduliu nėra suplanuota gyvenamųjų teritorijų ar kaimo 
plėtros projektų. Artimiausia urbanizuota teritorija – Gulbiniškių kaimas, kurio gyvenamas namas 
nuo vėjo elektrinių nutolęs 675 m atstumu. Rekreacinių objektų 1 km spinduliu nėra. Pramoninių ir 
komercinių objektų 1 km spinduliu ir toliau nėra, kadangi vyrauja tik žemės ūkio teritorijos. Apie 
280 m atstumu yra fermų kompleksas. Artimiausi PŪV teritorijai visuomeniniai objektai – 
Vilkaviškio kultūros centro Pilviškių padalinys bei Pilviškių Švč. Trejybės bažnyčia nutolę ~2,3 km 
atstumu.

PŪV teritorija į nekilnojamųjų kultūros vertybių teritorijas ar jos apsaugos zonas nepatenka. 
Artimiausia nekilnojamoji kultūros vertybė yra Tauro apygardos partizanų vado Antano Baltūsio-
Žvejo ir kitų Lietuvos partizanų kautynių ir žūties vieta (kodas 38571), kuri nuo vėjo elektrinės Nr. 
5 yra ~312 m atstumu. 

5. Trumpas planuojamos ūkinės veiklos aprašymas.
PŪV metu planuojama pastatyti keturias (I variantas) arba šešias (II variantas) vieno tipo 

Enercon E66 arba Enercon E70 vėjo elektrines. Vėjo elektrinių stiebų aukščiai būtų 80 m arba 85 
m. Bendras konstrukcijos aukštis iki 120,5 m, rotorius iki 71 m, nominali instaliuota vienos vėjo 
elektrinės galia siektų iki 2,3 MW, bendra keturių vėjo elektrinių galia sudarytų iki 9,2 MW, bendra 
šešių elektrinių galia sudarytų iki 13,8 MW. Maksimalus keliamas triukšmas pasirinkus Enercon 
E66 – 103 dBA, Enercon E70 – 104,5 dBA. 

Šiuo metu žemės sklypuose statinių nėra. Kiekvienos vėjo elektrinės pamatams suprojektuoti 
ir įrengti numatoma atlikti geologinius tyrimus ir pagal tai parinkti pamatus. Gamyklose pagamintos 
jėgainės bus atvežamos ir sumontuojamos vietoje. Pirmiausia atliekami žemės judinimo darbai, 
nuimamas derlingas dirvožemio sluoksnis. Suformuojami pamatai, po to ant jo montuojamas 
jėgainės bokštas. Rotorius ir mentės surenkami ant žemės ir visa konstrukcija keliama ir 
pritvirtinama bokšto viršuje. Jėgainės bus valdomos automatizuotai, nuotoliniu būdu. Elektros 
energija bus tiekiama požeminiais kabeliais į bendrą tinklą.

Vėjo elektrinių dalių gabenimo maršrutai bus detaliai numatyti rengiant vėjo elektrinių 
statybos projektus. Gabenimui planuojama naudoti vietinius kelius, kurie nustačius jų trūkumus, 
gali būti papildomai sustiprinami ar tvarkomi, o gabenimo metu pažeidus kelius – jie bus 
sutvarkomi. 

Žemės sklypuose yra įrengtos valstybei priklausančios melioracijos sistemos bei įrenginiai, 
statybų metu PŪV organizatorius privalės užtikrinti, kad šios sistemos nebūtų pažeidžiamos, o 
pažeidus melioracinius įrenginius jie nedelsiant bus sutvarkomi.

PŪV metu nenumatomi griovimo darbai, vandentiekio ar nuotekų tinklai neprojektuojami, nes 
projektas susijęs su elektros energijos gamyba.

Veiklos metu nenumatoma naudoti pavojingų, radioaktyvių žaliavų, cheminių medžiagų bei 
preparatų (mišinių).

Vėjo elektrinių statybos metu, įrengiant aptarnavimo aikšteles, montuojant pamatus gali 
susidaryti nedideli kiekiai statybinių atliekų. Visos darbų metu susidarančios statybinės atliekos 
rūšiuojamos ir saugomos konteineriuose, iki jų išvežimo ir perdavimo atliekų tvarkytojams.

Statybų periodu numatoma planuoti statybos darbų procesą. Vėjo elektrines transportuoti ir 
statybos darbų su triukšmą skleidžiančia darbų įranga nedirbti arti gyvenamųjų pastatų švenčių ir 
poilsio dienomis, o darbo dienomis nedirbti vakaro (19:00–22:00 val.) ir nakties (22:00–07:00 val.) 
metu. Taip pat numatoma pagal galimybes rinktis tylesnę statybos darbams naudojamą įrangą, 
tylesnius darbo metodus (pvz. suderinti kelias triukšmingas operacijas). Triukšmo sklaidos 
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modeliavimas atliktas „CADNA A“ programa. Triukšmo sklaidos vertinimas prie blogiausių vėjo 
elektrinių techninių ir akustinių parametrų ir sklaidos rezultatai parodė, kad įgyvendinus bet kurį 
statybos variantą (t.y. pastačius 4 arba 6 vėjo elektrines) triukšmo lygis artimiausiose 
gyvenamosiose sodybose visais paros periodais siektų 33–37,4 dBA. 

Šešėliavimo artimiausioje gyvenamojoje aplinkoje įvertinimui atliktas modeliavimas 
programa WindPRO. Atliktas planuojamų vėjo elektrinių šešėliavimo sklaidos modeliavimas 
parodė, kad pastačius blogiausią šešėliavimo atžvilgiu variantą šešėliavimas artimiausiose 
gyvenamosiose sodybose gali siekti iki 14 val. 24 min ir neviršys 30 val./metus.

6. Priemonės numatomam reikšmingam neigiamam poveikiui aplinkai išvengti arba 
užkirsti jam kelią ir jų įgyvendinimo grafikas.

6.1. Žemės sklypuose yra įrengtos valstybei priklausančios melioracijos sistemos bei 
įrenginiai, statybų metu PŪV organizatorius privalės užtikrinti, kad šios sistemos nebūtų 
pažeidžiamos, o pažeidus melioracinius įrenginius – nedelsiant juos sutvarkyti.

6.2.  Statybų periodu numatoma planuoti statybos darbų procesą. Vėjo elektrines 
transportuoti ir statybos darbus su triukšmą skleidžiančia darbų įranga numatoma nedirbti arti 
gyvenamųjų pastatų švenčių ir poilsio dienomis, o darbo dienomis nedirbti vakaro (19:00–22:00 
val.) ir nakties (22:00–07:00 val.) metu. Numatoma rinktis tylesnę statybos darbams naudojamą 
įrangą, tylesnius darbo metodus (pvz. suderinti kelias triukšmingas operacijas). 

6.3. Statybų metu vėjo elektrinių gabenimui planuojama naudoti vietinius kelius, kurie 
nustačius jų trūkumus, gali būti papildomai sustiprinami ar tvarkomi, o gabenimo metu pažeidus 
kelius – jie bus sutvarkomi. 

6.4. Statybų metu nuskastas derlingasis dirvožemio sluoksnis bus sandėliuojamas ir 
panaudojamas statybvietės rekultivacijai po statybų. 

6.5. Numatoma vykdyti paukščių ir šikšnosparnių monitoringą: vieni metai iki vėjo 
elektrinių įrengimo; įrengimo periodu; po įrengimo stebėjimai numatyti tęsti tris pirmuosius vėjo 
elektrinių darbo metus bei praėjus penkiems metams po paskutinių stebėjimų, stebėjimus vykdyti 
dar 1 metus. Migruojančių paukščių apskaitos atliekamos numatytu dažnumu, nepriklausomai nuo 
meteorologinių sąlygų. Stebėseną reikia vykdyti pavasarį (nuo kovo 1 d. iki gegužės 15 d.) ir 
rudenį (nuo rugpjūčio 15 iki lapkričio 1 d.). Migruojančių šikšnosparnių stebėsena turi būti 
atliekama visoje vėjo elektrinių parko teritorijoje ir gretimoje iki 1 km teritorijoje. Migruojančių 
šikšnosparnių tyrimai atliekami pavasario ir rudens metu. Rudeninė migracija yra intensyvesnė ir 
rizikingesnė šikšnosparniams nei pavasarinė, todėl didesnis dėmesys turi būti skirtas stebėjimams 
nuo antros vasaros pusės. Stebėseną reikia vykdyti pavasarį nuo balandžio vidurio iki gegužės 
vidurio, ir rudeninės migracijos metu nuo rugpjūčio vidurio iki spalio pradžios.

6.6. Vykdomos veiklos metu paaiškėjus, kad daromas didesnis poveikis aplinkai už 
atrankos informacijoje pateiktus arba teisės aktuose nustatytus rodiklius, veiklos vykdytojas 
privalės nedelsiant taikyti papildomas poveikį aplinkai mažinančias priemones arba mažinti 
veiklos apimtis/nutraukti veiklą.

6.7. Veiklos vykdytojas visais atvejais privalės laikytis visų aktualių veiklą 
reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų, keičiantis teisiniam reglamentavimui atitinkamai keisti 
veiklos rodiklius.

7. Motyvai, kuriais remtasi priimant atrankos išvadą.
7.1. PŪV teritorija nepatenka į draustinių, rezervatų, „Natura 2000“ ar kitas saugomas 

teritorijas. Artimiausia „Natura 2000“ buveinių apsaugai svarbi teritorija (BAST) – Širvintos 
(Šeimenos) vidurupis (LTVIK0010) nuo PŪV teritorijos nutolusi apie 15 km atstumu. Artimiausia 
„Natura 2000“ paukščių apsaugai svarbi teritorija (PAST) Širvintos upės slėnis (LTVLKB001) 
nutolęs apie 16 km atstumu.
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7.2. Pagal Inžinerinės infrastruktūros vystymo, vėjo jėgainių išdėstymo Vilkaviškio rajono 
savivaldybės teritorijoje plano, patvirtinto Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos 2021-05-28 
sprendimu Nr. B-TS-804 „Dėl Inžinerinės infrastruktūros vystymo, vėjo jėgainių išdėstymo 
Vilkaviškio rajono savivaldybės teritorijoje plano patvirtinimo“ sprendiniais PŪV teritorija patenka 
į vėjo elektrinėms išskirtą antrą zoną (zona Nr. 11).

7.3. Triukšmo sklaidos modeliavimas atliktas „CADNA A“ programa. Pagal triukšmo 
sklaidos modeliavimo rezultatus nustatyta, kad vėjo elektrinių sukeliamas triukšmo lygis triukšmo 
lygis artimiausiose gyvenamosiose sodybose visais paros periodais siektų 33–37,4 dBA. ir 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“, reglamentuojamų triukšmo ribinių dydžių.

7.4. Šešėliavimo poveikio vertinimui Lietuvoje sukurtų ir patvirtintų metodikų ar higienos 
normų nėra, todėl kaip leidžiamas šešėliavimo lygis yra priimtas Vokietijos standartų 
rekomenduojamas leistinas šešėliavimo ribinis lygis, t.y. maksimaliai 30 val./metus arba 30 
min./dieną. Atliktas planuojamų vėjo elektrinių šešėliavimo sklaidos modeliavimas parodė, kad 
šešėliavimas artimiausiose gyvenamosiose sodybose gali siekti iki 14 val. 24 min ir neviršys 30 
val./metus. 

7.5. Vadovaujantis Nacionalinio kraštovaizdžio tvarkymo plano, patvirtinto Lietuvos 
Respublikos aplinkos ministro 2015-10-02 įsakymu Nr. D1-703 „Dėl nacionalinio kraštovaizdžio 
tvarkymo plano“ kraštovaizdžio vizualinio estetinio potencialo brėžiniu, vietovė patenka į V0H3-c 
indeksais pažymėtą kraštovaizdžio vizualinės struktūros tipą. Šis tipas nepriskiriamas prie 
vertingiausių estetiniu požiūriu struktūrų, vėjo elektrinių statybai apribojimai jame netaikomi.

7.6. Susidariusios atliekos bus tvarkomos vadovaujantis Atliekų tvarkymo taisyklėmis, 
patvirtintomis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. liepos 14 d. įsakymu Nr. 217 „Dėl 
atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“. 

7.7. PŪV teritorijoje nėra aptikta jokių Europos Bendrijos svarbos natūralių buveinių, 
vertingų saugomų gyvūnų ar augalų rūšių, jų augaviečių ar radaviečių, todėl neigiamas PŪV 
poveikis šiems aplinkos komponentams nenumatomas.

Poveikio aplinkai vertinimo subjektai: Vilkaviškio rajono savivaldybės administracija pagal 
PAV įstatymo 6 straipsnio 5 dalies 5 punktą, atsakinga už PŪV poveikio aplinkai vertinimo ir šios 
veiklos galimo poveikio aplinkai, atsižvelgiant į patvirtintų ir galiojančių teritorijų planavimo 
dokumentų sprendinius bei galimybes pagal teisės aktų reikalavimus juos keisti ir į pagal įstatymus 
vykdomo savivaldybės aplinkos stebėsenos (monitoringo) duomenis, 2021-08-04 raštu Nr. SD-E-
640 pateikė išvadą, kad PŪV poveikio aplinkai vertinimas neprivalomas. Nacionalinio visuomenės 
sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Marijampolės departamentas pagal PAV 
įstatymo 6 straipsnio 5 dalies 1 punktą, atsakingas už PŪV veiksnių, darančių įtaką visuomenės 
sveikatai, galimo poveikio visuomenės sveikatai vertinimą, 2021-06-08 raštu Nr. (4-21 14.3.5 Mr)2-
91500, pateikė siūlymą priimti atrankos išvadą, kad PŪV poveikio aplinkai vertinimas 
neprivalomas. Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos 
Kauno priešgaisrinė gelbėjimo valdyba pagal PAV įstatymo 6 straipsnio 5 dalies 3 punktą, 
atsakinga už PŪV vykdymo metu galimų įvykių, ekstremaliųjų įvykių, ekstremaliųjų situacijų, 
numatomų priemonių joms išvengti ar sušvelninti ir padariniams likviduoti, išvados, kad PŪV 
reikalinga atlikti poveikio aplinkai vertinimą nepateikė. Kultūros paveldo departamento prie 
Kultūros ministerijos Alytaus – Marijampolės teritorinis skyrius pagal PAV įstatymo 6 straipsnio 5 
dalies 2 punktą, atsakingas už galimą PŪV poveikį nekilnojamajam kultūros paveldui, 2021-06-10 
raštu Nr. 2AM-587-(9.38-AM) pateikė išvadą, kad atrankos informacijai pastabų neturi, PŪV 
poveikio kultūros paveldo apsaugai vertinimas nereikalingas.
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Agentūra, pasibaigus pasiūlymų teikimo terminui dėl PŪV poveikio aplinkai vertinimo, 
pastabų ir pasiūlymų iš suinteresuotos visuomenės negavo.

8. Priimta atrankos išvada.
Vadovaujantis PAV įstatymo 7 straipsnio 7 dalimi ir atsižvelgus į išdėstytus motyvus 

priimama atrankos išvada: UAB „Valnanera“ PŪV – šešių vėjo elektrinių Vilkaviškio r. sav., 
Pilviškių sen., Kalvų ir Balčiūnų kaimuose statybai ir eksploatacijai poveikio aplinkai vertinimas 
neprivalomas.

Atrankos išvada yra priimta pagal pateiktą Atrankos informaciją, kuri yra patalpinta 
Agentūros tinklalapyje https://aaa.lrv.lt/ nuorodoje Veiklos sritys > Poveikio aplinkai vertinimas 
(PAV) > 2021 metai > 3. Atrankos dėl poveikio aplinkai vertinimo informacija 2021 m. > 
Marijampolės regionas ir yra atrankos išvados sudedamoji dalis. 

9. Nurodoma atrankos išvados apskundimo tvarka. 
Šį sprendimą Jūs turite teisę apskųsti Lietuvos administracinių ginčų komisijai (Vilniaus g. 

27, 01402 Vilnius) Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos 
įstatymo nustatyta tvarka arba Vilniaus apygardos administraciniam teismui (Žygimantų g. 2, 01102 
Vilnius) Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka per vieną 
mėnesį nuo jo paskelbimo arba įteikimo dienos.

Direktoriaus pavaduotojas Rikantas Aukškalnis
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Dovilė Petraškaitė, tel. (8 315) 56735, el. p. dovile.petraskaite@aaa.am.lt
Skirmantė Stankevičienė, tel. 8 620 85561, el. p. skirmante.stankeviciene@aaa.am.lt 

APLINKOS APSAUGOS AGENTŪROS 2021-08-  RAŠTO NR. (30.2)-A4E-
ADRESATŲ SĄRAŠAS

Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijai
Siunčiama per e. pristatymą

Nacionaliniam visuomenės sveikatos centrui prie Sveikatos apsaugos ministerijos 
Siunčiama per e. pristatymą

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Kauno 
priešgaisrinei gelbėjimo valdybai
Siunčiama per e. pristatymą

Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Alytaus-Marijampolės teritoriniam 
skyriui
El. p. alytus-marijampole@kpd.lt

Kopija
Aplinkos apsaugos departamentui prie Aplinkos ministerijos
Siunčiama per e. pristatymą
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windPRO 3.4.415  by EMD International A/S, Tel. +45 96 35 44 44, www.emd.dk, windpro@emd.dk windPRO2021-03-23 13:04 / 1

Licensed user:

Calculated:

2021-03-23 13:03

ENERCON E-66/18.70 1800 70.0 !O!

File C:\Users\X\Documents\WindPRO Data\WTG Data\ENERCON E-66-18.70 1800 70.0 !o!.wtg

Company ENERCON

Type/Version E-66/18.70

Rated power 1 800,0 kW

Secondary generator 0,0 kW

Rotor diameter 70,0 m

Tower Tubular

Grid connection 50/60 Hz

Origin country DE

Blade type ENERCON

Generator type Variable

Rpm, rated power 22,0 rpm

Rpm, initial 10,0 rpm

Hub height(s) 65,0; 86,0; 98,0; 114,0 m

Maximum blade width 3,30 m

Blade width for 90% radius 1,07 m

Valid No

Creator EMD

Created 2001-06-13 13:20

Edited 2021-03-23 13:03

For further informations please contact

site.assessment@enercon.de

Power curve: Level 0 - guaranteed - - 04-2003

Source Manufacturer

Source date Creator Created Edited Default Stop windSpeed Air density Tip angle Power control CT curve type

[m/s] [kg/m3] [°]

2003-04-01 00:00 EMD 2001-06-13 13:58 2005-06-28 11:23 Yes 25,0 1,225 0,0 Pitch User defined

Calculated by Enercon

Power curve

Wind speed [m/s] 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 6,00 7,00 8,00 9,00 10,00 11,00 12,00 13,00 14,00 15,00 16,00 17,00

Power [kW] 0 0 7,5 48 104 200 340 515 748 1 025 1 348 1 670 1 760 1 800 1 800 1 800 1 800

Cp 0,000 0,000 0,118 0,318 0,353 0,393 0,421 0,427 0,435 0,435 0,430 0,410 0,340 0,278 0,226 0,186 0,155

Wind speed [m/s] 18,00 19,00 20,00 21,00 22,00 23,00 24,00 25,00

Power [kW] 1 800 1 800 1 800 1 800 1 800 1 800 1 800 1 800

Cp 0,131 0,111 0,095 0,082 0,072 0,063 0,055 0,049

Ct curve

Wind speed [m/s] 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 6,00 7,00 8,00 9,00 10,00 11,00 12,00 13,00 14,00 15,00 16,00 17,00

Ct 0,000 0,000 0,943 0,916 0,859 0,830 0,812 0,791 0,765 0,749 0,729 0,711 0,512 0,384 0,303 0,245 0,203

Wind speed [m/s] 18,00 19,00 20,00 21,00 22,00 23,00 24,00 25,00

Ct 0,170 0,146 0,127 0,112 0,100 0,090 0,081 0,074

HP curve comparison

Vmean [m/s] 5 6 7 8 9 10

HP value [MWh] 2 024 3 285 4 632 5 934 7 105 8 093

Level 0 - guaranteed - - 04-2003 [MWh] 1 980 3 240 4 599 5 913 7 090 8 074

Check value [%] 2 1 1 0 0 0

The table shows comparison between annual energy production calculated on basis of simplified "HP-curves" which assume that all WTGs performs

quite similar - only specific power loading (kW/m^2) and single/dual speed or stall/pitch decides the calculated values. Productions are without wake

losses.

For further details, ask at the Danish Energy Agency for project report J.nr. 51171/00-0016 or see WindPRO manual chapter 3.5.2.

The method is refined in EMD report "20 Detailed Case Studies comparing Project Design Calculations and actual Energy Productions for Wind Energy

Projects worldwide", jan 2003.

Use the table to evaluate if the given power curve is reasonable - if the check value are lower than -5%, the power curve probably is too optimistic

due to uncertainty in power curve measurement.

Updated in WindPRO 2.8, Feb. 2012, see details in manual!
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windPRO 3.4.415  by EMD International A/S, Tel. +45 96 35 44 44, www.emd.dk, windpro@emd.dk windPRO2021-03-23 13:04 / 2

Licensed user:

Calculated:

2021-03-23 13:03

ENERCON E-66/18.70 1800 70.0 !O!

File C:\Users\X\Documents\WindPRO Data\WTG Data\ENERCON E-66-18.70 1800 70.0 !o!.wtg

Noise: Level 0 - guaranteed - - 07-2003

Source Enercon

Source date Creator Created Edited Default

2003-07-01 13:33 EMD 2003-08-05 15:31 2006-07-12 12:22 Yes

Hub height Wind speed at 10 m Lwa,ref Wind speed dependency Pure tones

[m] [m/s] [dB(A)] [dB(A)/m/s]

All 95% 103,0 1,0 No

10,0 103,0 1,0 No

11,0 103,0 1,0 No

12,0 103,0 1,0 No

65,0 8,0 101,0 1,0 No

86,0 8,0 101,5 1,0 No

98,0 8,0 102,0 1,0 No

Noise data at 10m/s - 95%RP are from 09-2002.

Noise: Level 0 - measured - oct. band - 03-2003

Source Koetter Consulting Engineers

Source date Creator Created Edited Default

2003-03-04 13:33 EMD 2003-08-14 18:14 2005-07-04 15:22 No

Octave data

Hub height Wind speed at 10 m Lwa,ref Wind speed dependency Pure tones 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 A weighted

[m] [m/s] [dB(A)] [dB(A)/m/s] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB]

65,0 8,0 100,5 1,0 No 80,4 91,9 92,2 94,2 95,9 90,8 83,6 65,2 Yes

86,0 8,0 101,4 1,0 No 86,3 93,2 94,2 94,7 95,4 92,8 83,6 72,7 Yes

98,0 8,0 101,6 1,0 No 87,6 92,0 93,2 95,4 96,8 92,3 85,1 74,7 Yes

Noise data for 65 m hub height refers to measuring report WT1618/00 dated 21.12.2000.

Noise data for 86 m hub height refers to measuring report KCE26207-1.001 dated 04.03.2003.

Noise data for 98 m hub height refers to measuring report KCE25716-1.001 dated 11.01.2002.

Visual data

Name Hub height  86m, steel

Source ENERCON

Source date Creator Created Edited Default

2001-01-01 00:00 EMD 2001-04-11 16:43 2003-11-11 13:49 No

Tower

Height Bottom diameter Top diameter

[m] [m] [m]

70,0 3,7 2,2

3,0 3,8 3,7

3,0 3,9 3,8

3,0 4,0 3,9

3,0 4,1 4,0

6,0 4,3 4,1
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Sound Power Level E-70 E4 2.3 MW 
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Translator / date: 
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Reference: 
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SA-04-SPL Guarantee E-70 2,3MW-Rev1_1-ger-eng.doc 

 

 

Guaranteed Values of the Sound Power Level for the E-70 with 2.3 MW rated power 

                     Hub      
height 

VWind  
in 10m Height 

 
58 m 

 
64 m 

 
85 m 

 
98/99 m 

 
113 m 

4 m/s 90.7 dB(A) 90.8 dB(A) 91.1 dB(A) 91.3 dB(A) 91.4 dB(A) 

5 m/s 93.6 dB(A) 93.6 dB(A) 94.1 dB(A) 94.6 dB(A) 95.1 dB(A) 

6 m/s 98.5 dB(A) 98.8 dB(A) 99.7 dB(A) 100.0 dB(A) 100.3 dB(A) 

7 m/s 101.3 dB(A) 101.4 dB(A) 101.6 dB(A) 101.7 dB(A) 101.9 d(B)A 

8 m/s 102.9 dB(A) 103.1 dB(A) 103.5 dB(A) 103.7 dB(A) 103.8 dB(A) 

95% Prated  104.5 dB(A) 104.5 dB(A) 104.5 dB(A) 104.5 dB(A) 104.5 dB(A) 

10 m/s 104.5 dB(A) 104.5 dB(A) 104.5 dB(A) 104.5 dB(A) 104.5 dB(A) 

 
 

Measured values   
 

 104,4 dB(A) 
(at  95% Prated) 

WICO 314SEA05/01 

 

1. A tonality value KTN of 0-1 dB is guaranteed over the whole operational range (valid in the near 
vicinity of the turbine according to IEC).  

2. An impulsivity value KIN of 0 dB is guaranteed over the whole operational range (valid in the near 
vicinity of the turbine according to IEC). 

3. The sound power values given in the table are valid for the Operational Mode II (defined through 
the rotational speed range of 6 – 21 rpm). The respective power curve is the Calculated Power 
Curve dated May 2005 (Rev. 1.x). 

4. The guarantee is based on official and internal measurements of the sound power level. The official 
measured values are given in this document as a reference. The extracts of the official 
measurements are available and are valid in combination with this guarantee document. The 
measurements are being carried out according to the recommended national and international 
standards and norms (mentioned on the respective extracts).  

5. In order to account for the uncertainties of measurement and sound prediction calculations, to 
increase the acceptance at the authorities and to avoid eventual verification measurements 
ENERCON recommends a safety factor of 1 dB(A) on the guaranteed values when carrying out 
sound propagation calculations. In countries where safety factors are already mandatory due to 
local regulations, the ENERCON recommendation is not applicable. 

Should this recommendation be neglected for any reasons, it is hereby explicitly referred to 6. 

6. Due to the measurement uncertainties of sound measurements the verification of the guaranteed 
values is successful, if the measurement result of a measurement that has been carried out 
according to the accepted standards is in the range of +/- 1dB(A) of the guaranteed values 
[guarantee fulfilled when measurement result = guaranteed value +/- 1dB(A)]. 

7. For noise-sensitive sites it is possible to operate the E-70 with reduced rotational speed and 
reduced rated power during the night. The reduced sound power levels are given in a separate 
document. 
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5 PRIEDAS. 

Sveikatos apsaugos ministerijos raštas dėl fono 
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Šešėliavimo rezultatai 
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Infragarso ir žemų dažnių garso matavimo protokolas 
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windPRO 3.4.415  by EMD International A/S, Tel. +45 96 35 44 44, www.emd.dk, windpro@emd.dk windPRO2021-08-16 10:39 / 1

Project:

4VE statyba

Licensed user:

UAB Ekostruktura 

Raudondvario pl. 288 a-9, Kaunas 

LT-47164 Kaunas

+370 607 23980

Darius / darius.pratasius@ekostruktura.lt
Calculated:

2021-08-16 10:29/3.4.415

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  1 Sum

4 380 4 380 8 760

Line-of-sight calculation has been deactivated. This means that sheltering

from obstacles, areas or hills are not taken into account.

All coordinates are in

Lithuanian TM LKS94-LKS94 (LT)

(C) OpenStreetMap contributors, Data OpenStreetMap and contributors, ODbL

Scale 1:25 000

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]

1 447 089 6 064 687 43,1 ENERCON E-70 E4 2,3 MW 23... Yes ENERCON E-70 E4 2,3 MW-2 300 2 300 71,0 85,0 1 643 20,0

2 447 112 6 064 456 42,4 ENERCON E-70 E4 2,3 MW 23... Yes ENERCON E-70 E4 2,3 MW-2 300 2 300 71,0 85,0 1 643 20,0

3 446 852 6 064 324 45,0 ENERCON E-70 E4 2,3 MW 23... Yes ENERCON E-70 E4 2,3 MW-2 300 2 300 71,0 85,0 1 643 20,0

4 446 687 6 064 151 46,2 ENERCON E-70 E4 2,3 MW 23... Yes ENERCON E-70 E4 2,3 MW-2 300 2 300 71,0 85,0 1 643 20,0

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 446 287 6 064 701 48,5 1,0 1,0 1,0 90,0 "Green house mode" 2,0

B 447 656 6 064 991 42,1 1,0 1,0 1,0 90,0 "Green house mode" 2,0

C 447 728 6 063 817 44,9 1,0 1,0 1,0 90,0 "Green house mode" 2,0

D 448 260 6 064 326 42,2 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 9:09  

B 5:12  

C 6:16  

D 3:32  

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

No. Name Worst case Expected

[h/year] [h/year]

1 ENERCON E-70 E4 2,3 MW 2300 71.0 !O! hub: 85,0 m (TOT: 120,5 m) (1) 22:06 6:58

2 ENERCON E-70 E4 2,3 MW 2300 71.0 !O! hub: 85,0 m (TOT: 120,5 m) (2) 22:09 4:41

3 ENERCON E-70 E4 2,3 MW 2300 71.0 !O! hub: 85,0 m (TOT: 120,5 m) (3) 28:50 8:15

4 ENERCON E-70 E4 2,3 MW 2300 71.0 !O! hub: 85,0 m (TOT: 120,5 m) (4) 36:06 5:23

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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Project:

4VE statyba

Licensed user:

UAB Ekostruktura 

Raudondvario pl. 288 a-9, Kaunas 
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Calculated:

2021-08-16 10:29/3.4.415

SHADOW - Map

(C) OpenStreetMap contributors, Data OpenStreetMap and contributors, ODbL

0 250 500 750 1000 m

Map: EMD OpenStreetMap , Print scale 1:20 000, Map center Lithuanian TM LKS94-LKS94 (LT)  East: 446 920  North: 6 064 080

New WTG Shadow receptor

Flicker map level: Elevation Grid Data Object: 6 va_11_zona_EMDGrid_0.wpg (1)

Hours per year,

real case

0 

4 

8 

30 

79



Poveikio visuomenės sveikatai vertinimas, UAB „Ekostruktūra“ 2021 m. 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 PRIEDAS. 

Sklypų planai su privažiavimo keliais 
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Pastatų išrašas Kalvų k. 1, kad gyvenamųjų namų sklype nėra 
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Visuomenės informavimo medžiaga 
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Visuomenės informavimas ir viešas supažindinimas su ataskaita 

Visuomenės informavimo apie Ataskaitą ir viešo supažindinimo su visuomene 

APIBENDRINIMAS 

 

Poveikio visuomenės sveikatai vertinimo procedūrų vykdymas elektroninėmis komunikacijos 

priemonėmis, vadovaujantis Nacionalinio visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos 

ministerijos rekomendacijomis (https://nvsc.lrv.lt/lt/naujienos/poveikio-visuomenes-sveikatai-

vertinimo-proceduru-vykdymas-tik-elektroninemis-komunikacijos-priemonemis). 

Apie parengtą Keturių vėjo elektrinių (iš šešių) Vilkaviškio r. sav., Pilviškių sen., Kalvų ir 

Balčiūnų kaimuose statybos ir eksploatavimo poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaitą 

visuomenė buvo informuota: 

• Vilkaviškio rajono savivaldybės raštiškas patvirtinimas, ir kad paskelbta skelbimų 

lentoje savivaldybės internetiniame puslapyje gautas 2021-08-12, 

https://vilkaviskis.lt/skelbimai/informacija-apie-parengta-keturiu-vejo-elektriniu-is-

sesiu-vilkaviskio-r-sav-pilviskiu-sen-kalvu-ir-balciunu-kaimuose-poveikio-

visuomenes-sveikatai-vertinimo-ataskaita-ir-viesa-susirinkima-int/ 

• Pilviškių seniūnija informuota, patvirtinimas gautas 2021-08-16; 

• Respublikinėje spaudoje „Lietuvos rytas“  2021-08-17; 

• Marijampolės apskrities laikraštyje „Suvalkietis“ 2021-08-18; 

• Ataskaitos rengėjo UAB „Ekostruktūra“ internetiniame puslapyje: 

www.ekostruktura.lt, 2021-08-16. 

Elektroniniu paštu informuotas Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos 

apsaugos ministerijos Marijampolės departamentas (marijampole@nvsc.lt) 2021-08-17. 

Ataskaita viešai eksponuojama PVSV dokumentų rengėjo internetiniame puslapyje 

www.ekostruktura.lt, rubrikoje „Visuomenės informavimas“ http://www.ekostruktura.lt/visuomenes-

informavimas/  nuo 2021 m. rugpjūčio 19 d. iki rugsėjo 2 d. 

Pasiūlymus Ataskaitos klausimais galima teikti ataskaitos rengėjui UAB „Ekostruktūra“ raštu, 

elektroniniu paštu info@ekostruktura.lt arba biuro adresu Studentų g. 67-410, 51392 Kaunas iki viešo 

supažindinimo. 

Pasiūlymų per supažindinimo laikotarpį iš visuomenės negauta. 

Viešas pristatymas vyko nuotoliniu būdu, elektroninėmis vaizdo priemonėmis 2021 m. 

rugsėjo 2 d., tačiau per valandą nuo susirinkimo pradžios visuomenė neprisijungė, todėl konstatuojama, 

kad procedūros įvykdytos, o projektas nekelia visuomenės nepasitenkinimo. Dalyvavo PAV 

dokumentų rengėjai, organizatoriaus atstovas. 

Prieduose pridedamas susirinkimo įrašas, kuris teikiamas Nacionaliniam visuomenės 

sveikatos centrui prie Sveikatos apsaugos ministerijos peržiūrėti kartu su poveikio visuomenės 

sveikatos vertinimo ataskaita teisės aktų nustatyta tvarka. 

Po viešo supažindinimo visuomenė dar 10 darbo dienų turėjo teisę teikti pasiūlymus, tačiau 

per šį laikotarpį pasiūlymų dėl Ataskaitos taip pat negauta. 

Pridedama: Raštų, skelbimų, el. laiškų kopijos pridedamos prie ataskaitos. 
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V I L K A V I ŠK I O  R A J O N O  S A V I V A L D Y B Ė S

Skelbimai

Informacija apie parengtą keturių vėjo
elektrinių (iš šešių) Vilkaviškio r. sav., Pilviškių
sen., Kalvų ir Balčiūnų kaimuose poveikio
visuomenės sveikatai vertinimo ataskaitą ir
viešą susirinkimą (internetinės vaizdo
transliacijos būdu)

Planuojamos ūkinės veiklos (PŪV) organizatorius:  UAB „Valnanera“, Rausvės g.

26, Ramoniškiai, LT-70303 Vilkaviškio r., +37061587110, el. paštas

i.valuckiene@gmail.com.

 Ataskaitos rengėjas: UAB „Ekostruktūra“, Raudondvario pl. 288a-9, Kaunas LT-

47164, tel. +370 607 23980, el. p. info@ekostruktura.lt. Biuro adresas: Studentų

g. 67-410, 51392 Kaunas.

PŪV pavadinimas, vieta (adresas): Keturių vėjo elektrinių (iš šešių) Vilkaviškio r.

sav., Pilviškių sen., Kalvų ir Balčiūnų kaimuose statyba ir eksploatavimas.

PŪV aprašymas: Poveikio visuomenės sveikatai vertinimas atliekamas siekiant

nustatyti sanitarinę apsaugos zoną (SAZ) planuojamai ūkinei veiklai – keturioms

vėjo elektrinėms pagal Aplinkos apsaugos agentūros išvadą dėl poveikio aplinkai

 savivaldybe@vilkaviskis.lt  (8 342) 60 062  S. Nėries g. 1, 70147 Vilkaviškis
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vertinimo (2021-08-09 Nr. (30.2)-A4E-9254) „Šešių vėjo elektrinių Vilkaviškio r.

sav., Pilviškių sen., Kalvų ir Balčiūnų kaimuose statybai ir eksploatavimui“ priimtą

pirmą variantą.

Ataskaita viešai eksponuojama PVSV dokumentų rengėjo internetiniame puslapyje

www.ekostruktura.lt, rubrikoje „Visuomenės informavimas“

http://www.ekostruktura.lt/visuomenes-informavimas/  nuo 2021 m. rugpjūčio 19

d. iki rugsėjo 2 d.

Pasiūlymus Ataskaitos klausimais raštu, elektroniniu paštu info@ekostruktura.lt 

 galima teikti ataskaitos rengėjui UAB „Ekostruktūra“ biuro adresu Studentų g. 67-

410, LT-51392 Kaunas iki viešo supažindinimo.

Viešas supažindinimas vyks: 2021 m. rugsėjo 2 d. 17:00 val. internetinės vaizdo

transliacijos būdu panaudojus šią nuorodą: https://cutt.ly/rQPWobr arba paspaudus

susirinkimo nuorodą, nurodytą www.ekostruktura.lt puslapyje.

Sprendimą dėl PŪV galimybių priims Nacionalinio visuomenės sveikatos centro

prie Sveikatos apsaugos ministerijos Marijampolės departamentas, A. Valaičio g. 2,

Marijampolė, tel. 8 343 53332, el. p. marijampole@nvsc.lt.
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    +370 607 23980  info@ekostruktura.lt

Informacija apie parengtą keturių vėjo
elektrinių (iš šešių) Vilkaviškio r. sav.,

Pilviškių sen., Kalvų ir Balčiūnų kaimuose
poveikio visuomenės sveikatai vertinimo

ataskaitą ir viešą susirinkimą
(internetinės vaizdo transliacijos būdu)

Paskelbta: rugpjūčio 16, 2021

Planuojamos ūkinės veiklos (PŪV) organizatorius:  UAB „Valnanera“, Rausvės g. 26, Ramoniškiai, LT-
70303 Vilkaviškio r., +37061587110, el. paštas i.valuckiene@gmail.com.

 Ataskaitos rengėjas: UAB „Ekostruktūra“, Raudondvario pl. 288a-9, Kaunas LT-47164, tel. +370 607
23980, el. p. info@ekostruktura.lt. Biuro adresas: Studentų g. 67-410, 51392 Kaunas.

PŪV pavadinimas, vieta (adresas): Keturių vėjo elektrinių (iš šešių) Vilkaviškio r. sav., Pilviškių sen.,
Kalvų ir Balčiūnų kaimuose statyba ir eksploatavimas.

PŪV aprašymas: Poveikio visuomenės sveikatai vertinimas atliekamas siekiant nustatyti sanitarinę
apsaugos zoną (SAZ) planuojamai ūkinei veiklai – keturioms vėjo elektrinėms pagal Aplinkos apsaugos
agentūros išvadą dėl poveikio aplinkai vertinimo (2021-08-09 Nr. (30.2)-A4E-9254) „Šešių vėjo elektrinių
Vilkaviškio r. sav., Pilviškių sen., Kalvų ir Balčiūnų kaimuose statybai ir eksploatavimui“ priimtą pirmą
variantą.
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Ataskaita viešai eksponuojama PVSV dokumentų rengėjo internetiniame puslapyje www.ekostruktura.lt,
rubrikoje „Visuomenės informavimas“ https://www.ekostruktura.lt/visuomenes-informavimas/  nuo 2021
m. rugpjūčio 19 d. iki rugsėjo 2 d.

Pasiūlymus Ataskaitos klausimais raštu, elektroniniu paštu info@ekostruktura.lt   galima teikti ataskaitos
rengėjui UAB „Ekostruktūra“ biuro adresu Studentų g. 67-410, LT-51392 Kaunas iki viešo supažindinimo.

Viešas supažindinimas vyks: 2021 m. rugsėjo 2 d.17:00 val. internetinės vaizdo transliacijos būdu
panaudojus šią nuorodą: https://cutt.ly/rQPWobr arba paspaudus susirinkimo nuorodą, nurodytą
www.ekostruktura.lt puslapyje. Prisijungti prie susirinkimo.

Sprendimą dėl PŪV galimybių priims Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos
ministerijos Marijampolės departamentas, A. Valaičio g. 2, Marijampolė, tel. 8 343 53332, el. p.
marijampole@nvsc.lt.

Susipažinti su ataskaita: Ataskaita 4VE(iš 6)_1,  Priedai sujungti

 

   

    

KITA KVAPŲ, ORO TARŠOS MODELIAVIMAS TRIUKŠMO MODELIAVIMAS IR SAZ NUSTATYMAS

KONTAKTAI VISUOMENĖS INFORMAVIMAS ATLIKTI PROJEKTAI LICENCIJA PRIVATUMO POLITIKA
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https://mail.google.com/mail/u/0?ik=08cab7bb25&view=pt&search=all&permthid=thread-a%3Ar2996137478700449920&simpl=msg-a%3Ar61288… 1/1

ekoStruktura lt <ekostruktura.lt@gmail.com>

Informuojame apie parengtą Keturių vėjo elektrinių (iš šešių) Vilkaviškio r. sav.,
Pilviškių sen., Kalvų ir Balčiūnų kaimuose PVSV ataskaitą  
1 žinutė

EKOstruktura <info@ekostruktura.lt> 2021 m. rugpjūčio 17 d. 11:30
Kam: marijampole@nvsc.lt

Laba diena, 

Informuojame apie parengtą poveikio visuomenės sveikatai vertinimo (PVSV) ataskaitą.   
Pavadinimas: Keturių vėjo elektrinių (iš šešių) Vilkaviškio r. sav., Pilviškių sen., Kalvų ir Balčiūnų kaimuose
statyba ir eksploatavimas. 

Organizatorius: UAB „Valnanera“, Rausvės g. 26, Ramoniškiai, LT-70303 Vilkaviškio r., +37061587110, el. paštas
i.valuckiene@gmail.com. 

Ataskaitos rengėjas: UAB „Ekostruktūra“, Raudondvario pl. 288a-9, Kaunas LT-47164, tel. +370 607 23980, el.
p. info@ekostruktura.lt.  

Visuomenės informavimo laikotarpis nuo 2021 m. rugpjūčio 19 d. 

Informacija apie skelbimą, nuoroda į susirinkimą, PVSV ataskaita skelbiama PVSV rengėjo internetiniame
puslapyje: https://www.ekostruktura.lt/visuomenes-informavimas/ 

Ataskaita, patalpinta po skelbimu:https://www.ekostruktura.lt/visuomenes-informavimas/informacija-apie-parengta-
keturiu-vejo-elektriniu-is-sesiu-vilkaviskio-r-sav-pilviskiu-sen-kalvu-ir-balciunu-kaimuose-poveikio-visuomenes-
sveikatai-vertinimo-ataskaita-ir-viesa-susirinkima-int/

Prisegame visuomenės informavimo skelbimą (1 lapas).

Pagarbiai, 
Ona Samuchovienė

Direktorė, UAB "Ekostruktūra"
Tel. : +370 607 23980 
El. paštas: info@ekostruktura.lt 
Internetinis puslapis: www.ekostruktura.lt
Biuro adresas: Studentų g. 67-410, 51392 Kaunas
Registracijos adresas: Raudondvario pl. 288A-9, Kaunas

Skelbimas VE.doc 
40K
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Keturių vėjo elektrinių (iš šešių) Vilkaviškio r. sav., Pilviškių sen., Kalvų 
ir Balčiūnų kaimuose statyba ir eksploatavimas

POVEIKIO  VISUOMENĖS  SVEIKATAI  VERTINIMAS

SANITARINĖS  APSAUGOS  ZONOS  NUSTATYMAS
2021-09-02

Pranešėja: UAB „Ekostruktūra“ direktorė Ona Samuchovienė

Dalyvauja: UAB „Ekostruktūra“ aplinkosaugos vadovas Darius Pratašius

PVSV dokumentų rengėjas: UAB „Ekostruktūra“. Juridinio asmens licencija, leidžianti verstis poveikio
visuomenės sveikatai vertinimu: Nr.VSL-552.

Dalyvauja užsakovas: UAB „Valnanera“, atstovas Julius Lauraitis

Poveikio  visuomenės  sveikatai  vertinimas, SAZ  NUSTATYMAS

2

• Poveikio visuomenės sveikatai vertinimas (toliau – PVSV) atliekamas planuojamai ūkinei veiklai – keturioms
vėjo elektrinėms iš šešių pagal Aplinkos apsaugos agentūros išvados dėl poveikio aplinkai vertinimo (2021-08-
09 Nr. (30.2)-A4E-9254) „Šešių vėjo elektrinių Vilkaviškio r. sav., Pilviškių sen., Kalvų ir Balčiūnų kaimuose
statybai ir eksploatavimui“ pirmą variantą (kai statomos 4 vėjo elektrinės).

• Planuojama pastatyti keturias vieno tipo Enercon E66 arba Enercon E70 vėjo elektrines:
• VE stiebo aukštis siektų 80 m arba 85 m (priklausomai nuo tipo),
• bendras konstrukcijos aukštis iki 120,5 m,
• rotorius iki 71 m,
• nominali instaliuota vienos vėjo elektrinės galia siektų iki 2,3 MW.

• Bendra visų keturių elektrinių galia iki 9,2 MW.

• Veikla planuojama vadovaujantis „Inžinerinės infrastruktūros vystymo, vėjo jėgainių išdėstymo Vilkaviškio
rajono savivaldybės teritorijoje planu (specialiojo teritorijų planavimo dokumentu – inžinerinės infrastruktūros
vystymo planu)“ (zona Nr. 11).

• Specialusis planas parengtas Vilkaviškio rajono savivaldybės užsakymu. Leidžiamas elektrinių aukštis šioje 
zonoje iki 250 m, todėl sprendiniai atitinka planavimo dokumentus.

1
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Poveikio  visuomenės  sveikatai  vertinimas, SAZ  NUSTATYMAS

3

1 pav. Ištrauka iš 2021 m.
Vilkaviškio raj. sav. spec.
plano. Patenka į 11 zoną, kuri
išskirta vėjo elektrinėms.

Atrankos dėl PAV derinimo
metu priimta išvada abiems
variantams (I ir II variantai),
kad poveikio aplinkai
vertinimas neprivalomas.

SAZ nustatomas pagal pirmą
variantą

Poveikio  visuomenės  sveikatai  vertinimas, SAZ  NUSTATYMAS

4

Vertinimas ir ataskaita parengti pagal Planuojamos ūkinės veiklos poveikio visuomenės sveikatai vertinimo metodinius
nurodymus, patvirtintus LR sveikatos apsaugos ministro 2004 m. liepos 1 d. įsakymu Nr. V-491 „Dėl planuojamos ūkinės
veiklos poveikio visuomenės sveikatai vertinimo metodinių nurodymų patvirtinimo“ (su vėliausiais pakeitimais).

Pagal 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: 48.3. vėjo elektrinės, kurių įrengtoji galia iki 2 MW, sanitarinės apsaugos zonos dydis yra 315 m
(Suvestinė redakcija nuo 2021-01-01).

Atliekant planuojamos ūkinės veiklos poveikio visuomenės sveikatai vertinimą, yra nustatoma planuojamos ūkinės veiklos
sanitarinė apsaugos zona, jos pagrindimą pateikiant šioje poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaitoje.

Vertinimai atlikti licencijuotomis programomis:

• triukšmo modeliavimas atliktas licencijuota „Cadna A“ programa, nustatyti triukšmo lygiai ir viršnorminio triukšmo zonos,

• šešėliavimas licencijuota „WindPro“ programa
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Poveikio  visuomenės  sveikatai  vertinimas, SAZ  NUSTATYMAS

5

Informavimas vykdomas remiantis Nacionalinio visuomenės sveikatos centro
prie Sveikatos apsaugos ministerijos tinklalapyje esančiomis rekomendacijomis, dėl
poveikio visuomenės sveikatai vertinimo procedūrų vykdymo elektroninėmis
komunikacijos priemonėmis.

Apie parengtą ataskaitą informuota:

• Vilkaviškio rajono savivaldybės puslapyje 2021-08-12,
https://vilkaviskis.lt/skelbimai/informacija-apie-parengta-keturiu-vejo-
elektriniu-is-sesiu-vilkaviskio-r-sav-pilviskiu-sen-kalvu-ir-balciunu-kaimuose-
poveikio-visuomenes-sveikatai-vertinimo-ataskaita-ir-viesa-susirinkima-int/

• Pilviškių seniūnija informuota, patvirtinimas gautas 2021-08-16;

• Respublikinėje spaudoje „Lietuvos rytas“ 2021-08-17;

• apskrities laikraštyje „Suvalkietis“ 2021-08-18;

• Ataskaitos rengėjo UAB „Ekostruktūra“ internetiniame puslapyje:
www.ekostruktura.lt, 2021-08-16.

Apie ataskaitą ir pradedamą viešą supažindinimą buvo informuotas Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos
ministerijos Marijampolės departamentas (marijampole@nvsc.lt) 2021-08-17.

Parengta ataskaita buvo viešinama nuo 2021 m. rugpjūčio 19 d. iki rugsėjo 2 d.:

• UAB „Ekostruktūra“ internetiniame puslapyje (http://www.ekostruktura.lt/visuomenes-informavimas/)

Per supažindinimo laikotarpį pasiūlymų ataskaitai negauta.

Poveikio  visuomenės  sveikatai  vertinimas

6

Preliminariai planuojama statyba – 2022 m.; eksploatacijos pradžia – 2022 m. Vėjo elektrinių eksploatacijos laikas,
prižiūrint jėgaines ir jas tvarkingai naudojant – neribojamas, bet ne mažiau kaip 25 m. Uždarymas nenumatomas.

Planuojama teritorija vėjo elektrinių plėtrai yra tinkama – ji numatyta specialiajame vėjo elektrinių plane.

Pagal teritorijų planavimo dokumentus teritorijoje vyrauja žemės ūkio teritorijos. Apie 280 m atstumu yra fermų
kompleksas.

Arti nėra svarbių vertingų ir valstybės saugomų kraštovaizdžio objektų. Šešupė nutolusi apie 1,2 km.

Iki artimiausių saugomų teritorijų apie 15 km atstumas.

Artimiausios nekilnojamosios kultūros vertybės yra Tauro apygardos partizanų vado Antano Baltūsio-Žvejo ir kitų
Lietuvos partizanų kautynių ir žūties vieta (kodas 38571) ir Simokų senovės gyvenvietė (kodas 16378).

Sklypai. Elektrinės numatomos dviejuose sklypuose: VE Nr. 1, VE Nr. 2 ir VE Nr. 3 (sklypo unikalus numeris 3953-
0005-0119), VE Nr. 4 planuojama sklype, kurio unikalus numeris 3953-0005-0101. Bendras plotas sudaro 23,5396 ha. Visų
sklypų paskirtis – žemės ūkio.
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Poveikio  visuomenės  sveikatai  vertinimas, SAZ  NUSTATYMAS

7

Artimiausi gyvenami kaimai:

• Balčiūniškiai (gyventojų
skaičius 3);

• Gulbiniškių kaimas (20
gyventojų).

Tankiau gyvenamos teritorijos,
tokios kaip Pilviškių miestelis
(2305 gyventojai) nutolęs apie
1,4 km, Stirnėnai (312 gyventojų)
už 3 km, Opšrūtai (282
gyventojai) už 2,5 km,
Vilkaviškis (9 444 gyventojai) už
10 km.

Gyvenamoji aplinka. Poveikio  visuomenės  sveikatai  vertinimas

8

Artimiausi gyvenami namai:
planuojamų VE atžvilgiu yra:

• gyvenamas namas
(Balčiūniškiai k. 1) nutolęs apie
738 m.

• gyvenamas namas Gulbiniškių
k. 4 nutolęs nuo elektrinių 697 
m,

• gyvenamas namas Gulbiniškių
k. 11  nutolęs nuo elektrinių 
1000 m,

• gyvenamas namas Gulbiniškių
k. 5 nutolęs nuo elektrinių 1153 
m.

Kalvų kaime prie VE1 esančiame
sklype, adresu Vilkaviškio r. sav.,
Pilviškių sen. Kalvų k.1 esantys
pastatai VĮ Registrų centras
duomenimis yra negyvenamosios
paskirties (ūkinis pastatas,
sandėlis, sandėlis)

7

8
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Triukšmas, vertinti parametrai

• Atlikti skaičiavimai ir įvertinta, kokiu atstumu nuo planuojamų vėjo elektrinių triukšmo lygis neviršys ribinių
verčių, t. y. mažiausios vertės, kuri yra nustatyta nakties periodui (22-07 val.) ir sudaro 45 dB(A). Pagal triukšmo
ribinius dydžius, už šios zonos ribų neigiamo poveikio visuomenės sveikatai nebus.

• Vertinimas atliktas darant prielaidą, jog Lietuvoje ištisus metus pučia 10 m/s ir didesnis vėjas, o visos
planuojamos VE apkrautos maksimaliu režimu, maksimalus triukšmo lygis 40 metrų atstumu nuo artimiausių
gyvenamųjų sodybų pastatų aplinkose neviršytų HN 33:2011 reglamentuojamų ribinių verčių.

• Triukšmo lygio skaičiavimai atlikti prie artimiausių gyvenamųjų pastatų žemės sklypų arba 40 m atstumu nuo
gyvenamųjų pastatų sienų aplinkoje.

9

Veiklos triukšmas. Prognozuojama situacija

10

Rezultatai:
Triukšmo sklaidos vertinimas ir
sklaidos rezultatai parodė, kad
prognozuojamoje situacijoje, triukšmo
ribinės vertės gyvenamosiose
aplinkose nebus viršijamos.

Skaičiavimais nustatyta, kad
artimiausiose gyvenamosiose aplinkose
triukšmo lygis bus mažesnis kaip 36,5
dB(A).

Paveiksle pateikta triukšmo izolinijos
(45 dB(A)).

pav. Nustatyta, didžiausia galima nakties laikotarpio 45 dB(A) triukšmo izolinija

9

10
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Veiklos triukšmas. Prognozuojama situacija

11

Rezultatai:
Prognozinis triukšmo modeliavimas
parodė, jog didžiausias galimas
triukšmo lygis visais paros periodais
(diena, vakaras, naktis) neviršytų
griežčiausios ribinės vertės, kuri
taikoma nakties periodui ir sudaro 45
dB(A).

Planuojama ūkinė veikla atitinka HN
33:2011 „Triukšmo ribiniai dydžiai
gyvenamuosiuose ir visuomeninės
paskirties pastatuose bei jų aplinkoje“
keliamus reikalavimus.

pav. Prognozuojamas triukšmas Lnakties periodu. Nakties, dienos ir vakaro metu keliama
triukšmo sklaida yra vienoda (skiriasi tik leistini ribiniai dydžiai)

Infragarsas

Užsienio šalių mokslinėse publikacijose pažymima, kad šiuolaikinės vėjo elektrinės, turinčios vėjaračio mentes atgręžtas prieš
vėją, sukelia nereikšmingus infragarso ir žemo dažnio garsų lygius. 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 modeliuojami, šiuos garsus galima tik išmatuoti, tuo tikslu buvo
atlikti infragarso ir žemo dažnio garsų natūriniai matavimai. Matavimus atliko – Nacionalinė visuomenės sveikatos priežiūros
laboratorija.

Remiantis matavimo protokolo duomenimis (matavimai buvo atlikti šalia „Geišių VE parko Jurbarko rajone“), matyti kad
nustatytų infragarso ir žemadažnio garso ribinių dydžių neviršija. Parką sudaro 8 VE ir šios 8 VE techniniais ir akustiniais
parametrais lenkia planuojamų VE parametrus (galia, keliamu triukšmu lygiu ir t.t.).

Atlikti infragarso ir žemadažnio garsų matavimo rezultatai parodė, jog nustatytų ribinių verčių neviršija, todėl jis
neigiamo poveikio žmonių sveikatai nekels.

Europos šalyse vėjo jėgainių sukeliamas infragarsas ir žemo dažnio garsas nekelia diskusijų, nes kompetetingų ekspertų yra
nustatyta, kad šiuolaikinės vėjo jėgainės skleidžia tik nereikšmingo stiprumo infragarsą.

12

11

12
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Šešėliavimas 

13

• 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.

• Šešėliavimo artimiausioje gyvenamojoje aplinkoje įvertinimui atliktas modeliavimas programa
WindPRO (versija 3.4) – pačiu blogiausiu variantu, priimant, kad visų pastatų visi langai yra orientuoti į
vėjo jėgaines („Green House Mode“), išsisus metus pučiamas vėjas ir suka vėjavarčius.

• Šešėliavimo sklaidos rezultatai parodė, kad mirgėjimas gyvenamosiose sodybose siektų iki 9 val. 9
min, o rekomenduojama 30 val. metinė trukmė nebūtų viršyta.

Rekomenduojamas SAZ

Poveikio visuomenės sveikatai
vertinimo metu atlikus sveikatai
darančių įtaką veiksnių analizę,
įvertinus planuojamos ūkinės veiklos
galimą poveikį visuomenės sveikatai,
siūlome planuojamai ūkinei veiklai –

Keturių vėjo jėgainių (iš šešių)
Pilviškių sen., Kalvų ir Balčiūnų
kaimuose statybai (I var. pagal
atrankos dėl PAV išvadą kai statomos 4
VE),

nustatyta apsaugos zona 33,68 ha.

14pav. SAZ ribos. Sklypuose bus įrašyta specialioji sąlyga (Gamybinių objektų sanitarinės apsaugos zonos).

13

14
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Rekomenduojamas SAZ

SAZ iš viso apima 12 sklypų.

Yra gauti savininkų sutikimai
dėl specialiosios sąlygos
(Gamybinių objektų
sanitarinės apsaugos zonos)
įregistravimo sklypuose,
patenkančiuose į SAZ ribas.

15

16

Viešas visuomenės supažindinimas, sprendimo priėmimas

• Iki susirinkimo visuomenės pasiūlymų nebuvo pateikta.

• Visuomenė per 10 darbo dienų po nuotolinio viešo visuomenės supažindinimo su Ataskaita
susirinkimo turi teisę pateikti Ataskaitos rengėjui pasiūlymus dėl Ataskaitos.

• Pasiūlymus Ataskaitos klausimais elektroniniu paštu galima teikti ataskaitos rengėjui UAB
„Ekostruktūra“, el. p. info@ekostruktura.lt arba paprastu paštu biuro adresu Studentų g. 67-410, 51392
Kaunas.

• Sprendimą dėl PŪV galimybių priims Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos
apsaugos ministerijos Marijampolės departamentas, A. Valaičio g. 2, Marijampolė, tel. 8 343 53332,
el. p. marijampole@nvsc.lt.

______________
Dėkojame už dėmesį.

15

16
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Sutikimai dėl specialiosios sąlygos įregistravimo 
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2.

3.

suslrARlMAs DEL sANlrARTlNlu APsAUGos zoNU NUsrATyMo sAVtNtNKUI pRIKTAUsANCIAME sKLypE lR vEJo
elrrtntruEs srATYBos ATsruMU NEsrtAtKyMo tKl KAtMyNlNto sKtypo RtBos

202Lm. kovo m6n. 30 diena

EINUTE DIEIININKAITIENE,

Asmens kodas arba gimimo data:

Lietuvos respublikos ATK nr.:

Deklaruota gyvenamoji vieta :

toliau susitarime - SAVININKAS (-ai) ir

UAB ,,Bionalis" - imon6s kodas - 304229559

Buveinds adresas - Lauko g. 98, B0dvieiiq k., LT-71472 Sakiq r.

toliau susitarime - BENDROVE, kuriai atstovauja direktorius Juliaus Lauraidio, toliau kartu vadinami Salimis, o kiekviena
atskirai - Salimi, atsiZvelgdamos j tai kad:

L' Teises aktq nustatyta tvarka patvirtinus vejo elektriniq iSdestymq Sakiq r. Bendrovd ketina statyti vdjo elektrines,
kurioms bus nustatytos sanitarines apsaugos zonos;

2' savininkui nuosavybes teise priklauso dalis 4.5600 ha ploto Mi5kq okio paskirties Zemes sklypas, kurio unikalus Nr.
44o0'o24L-o499, kadastrinis nr, 3953/0005:5402, esantis Vilkavi5kio r. sav., pilvilkiq sen., Baliiiinq k. (toliau
sutartyje - Zem€s sklypas), i kuri patenka vejo elektriniq sanitarines apsaugos zonos;

5alys sudard 5j susitarimq:

savininkas Siuo susitarimu patvirtina, kad sutinka del Bendroves planuojamq statyti v6jo elektriniq statybos neiSlaikant
norminiq atstumq iki jam priklausandio iemes sklypo ribos bei vejo elektriniq sanitariniq apsaugos zonq nustatymo jam
priklausandiame iemes sklype ir jq jregistravimo Nekilnojamojo turto kadastre ir registre.

5alys susitaria, kad 5is susitarimas nesuteikia teisds bendrovei naudotis Savininkui priklausandiu Zemes sklypu, ar iemds
sklypo dalimi bet kokiai veiklai, nesusijusiai su sanitariniq apsaugos zonq nustatymu,

5is susitarimas neapriboja savininko teisds savo nuozi0ra ir laisva valia:

o Disponuoti jam priklausandiu Zemes sklypu ar jo dalimi, t.y. parduoti, iSnuomoti, suteikti panaudai, mainyti visq ar dati
iemes sklypo ar kitu b0du perleisti visas ar dali teisiq i iemes sklypq bet kuriems tretiesiems asmenims ateityje,

savininkas patvirtina, kad jam yra iinomos vejo elektriniq sanitarines apsaugos zonq nustatymo Zemes sklype pasekmes,
taip kaip aprasyta 2002m' Geguies 16d' Nr, lx-886 Lietuvos Respublikos visuomenes sveikatos prieZigros jstatyme, 24
straipsnyje, t.y. kad sanitarin6s apsaugos zonoje yra neleidiiama:
statyti viesbutiq, administracin6s, prekybos, maitinimo, kult0ros, mokslo, poilsio, gydimo, sporto ir religin6s paskirties
pastatq, specialiosios paskirties pastatq, susijusiq su apgyvendinimu, jrengti min6tq objektq patalpas kitos paskirties
pastatuose, steigti rekreacines teritorijas, taip pat statyti gyvenamosios paskirties pastatus {namus), iiskyrus atvejus,
kai mindti objektai naudojamitik imonds ar 0kininko 0kio reikm6ms.
savininkas sutinka, kad pagal teritorijq planavimo dokumentus ir teises aktq reikalavimus parengtame Bendroves vejo
elektriniq techniniame projekte (projektuose) b0tq numatytos Susitarimo 1 punkte nurodytos sanitarines apsaugos zonos
savininkui priklausaniiame Zem6s sklype taip pat vejo statybos vietos nei5laikant norminiLl atstumq iki savininkui

4.

5.
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7.

8.

10.

tt.

priklausaniio Zemes sklypo ribos. Savininkas neprieitaraus tokio techninio projekto (projektq) parengimui ir statybq

leidiianiio dokumento (dokumentq) pagal 5i technini projektE (projektus) i5davimq.

Savininkas patvirtina, kad Zemes sklype 5io Susitarimo pasira5ymo metu ndra bei ateityje nebus Susitarimo 4 punkte

nurodytq pastatq ir kitq statiniq bei neatsiras jokir.l kitq kliutiq, uikertaniiq keliq iregistruoti Nekilnojamojo turto kadastre

ir registre vdjo elektriniq sanitarin6s apsaugos zonos savininko zem6s sklype.

Savininkas patvirtina, kad yra informavqs Zemes sklypo nuomininkus (jeigu tokiq yra) ar kitus tre6iuosius asmenis, kurie

turi teisq reikSti prieStaravimus d6l sanitariniq apsaugos zonq nustatymo ir vdjo elektriniq statybos nei5laikant norminiq

atstumq iki Zemds sklypo ribos, apie 5io Susitarimo sudarymq ir kad tokiq prieitaravimq n6ra'

Savininkas, perleisdamas nuosavybes teises i Zemes sklypq, lsipareigoja informuoti naujqji igijejq (igijejus) apie Siuo

Susitarimu nustatytas v6jo elektriniq sanitarines apsaugos zonas Zemds sklype ir duotq sutikimE statyti vdjo elektrines

neiilaikant norminiq atstumq iki Zemes sklypo ribos ir kad 5ie apribojimai bei sutikimai pereina naujajam igijejui (ieijejams)

kartu su nuosavybds teise i iemds sklypq.

Bendrov€ isipareigoja savo l63omis !registruoti Nekilnojamojo turto kadastre ir registre Siuo Susitarimu Savininko Zemes

sklype nustatytas vejo elektriniq sanitarine apsaugos zonas.5alys susitaria, kad 5iuo Susitarimu Savininko Zemes sklype

nustatyti apribojimai gali b[ti i5registruojami i5 Nekilnojamojo turto kadastro ir registro tik bendru abiejq 5aliq sutarimu.

Savininkas patvirtina, kad sutinka ir neprieltarauja Bendrovds teisirl ir pareigq pagal Susitarimq perleidimui kitam asmeniui

(toliau -Teisiq ir pareigq peremejui). Tokiu atveju, teisiq ir pareigq peremejas perima visas Bendrovds pareigas ir teises

pagal Susitarimq pilna aPimtimi.

Savininkas nereikalauja ir ateityje nereikalaus i5 !mones jokiq papildomq le5q ar kitokiq kompensacijq uZ tai, kad bus

savininkui priklausandiame Zemds sklypo ribose nustatyta vdjo elektriniq sanitarin6 apsaugos zona ir iregistruota

Nekilnojamojo turto kadastre ir registre. Patiriamq nuostoliq dydis abiejq 5aliq sutarimu nenustatomas ir nebus

kompensuojamas.

12. Sanitarin6s apsaugos zonos specialioji iemds naudojimo sqlyga taikoma nuo teritorijq iregistravimo Nekilnojamojo turto

kadastre ir registre dienos iki bus vykdoma v6jo elektriniq eksploatavimo veikla.

13. Susitarimas sudarytas 3 (trimis) vienodq teisinq galiq turindiais egzemplioriais, po vienq kiekvienai Susitarimo Saliai, ir

vienq - valstybes imonei Registrq centras.

Savininkas:
BIRUTE DIELININ KAITIENE

Adresas:

Mob, Tel.

El. paStas:

Bendrov6:
UAB " BIONALIS "
Adresas: Lauko g. 9B, B0dviediq k., LT-7L472 Sakiq r.

jmon6s kodas 304229558

Mob, Tel, +3706t675IL2
El. paStas: julius@bionalis.lt

Direktorius
Julius Lauraitis
A.V.

-*sl f
BIRUrE D|ELlNINKAlrcWi--/'4.t1__ __
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NACIONALINĖS ŽEMĖS TARNYBOS
PRIE ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS

VILKAVIŠKIO SKYRIUS

UAB „Bionalis“
Lauko g. 9B
Būdviečių k.
71472 Šakių r.
julius@bionalis.lt

               ______________ Nr. _________________

           Į ______________ Nr. _________________

DĖL SUTIKIMO  SPECIALIŲJŲ  ŽEMĖS  NAUDOJIMO  SALYGŲ  NUSTATYMUI
VALSTYBINĖJE ŽEMĖJE

Nacionalinės  žemės  tarnybos  prie  Žemės  ūkio  ministerijos  Vilkaviškio  skyrius,
atsižvelgdamas į Jūsų 2021-08-17 prašymą (registracijos Nr. 19JP-775), neprieštarauja gamybinių
objektų sanitarinės apsaugos zonos (IV skyrius, pirmasis skirsnis) nustatymui valstybinėje žemėje
pagal rengiamą vėjo elektrinių statybos žemės sklypuose, unikalus Nr. 3953-0005-0119, esančiame
Kalvų k., Pilviškių sen., Vilkaviškio r. sav., unikalūs Nr. 3953-0005-0101 ir Nr. 4400-0318-1724,
esančiuose Balčiūnų k., Pilviškių sen., Vilkaviškio r. sav., projektą: 

Teritorija, į kurią patektų gamybinių objektų
sanitarinės apsaugos zona (IV skyrius, pirmasis

skirsnis), pažymėta plane

Taikytinos gamybinių objektų sanitarinės
apsaugos zonos (IV skyrius, pirmasis skirsnis)

plotas, ha
Valstybinės žemės plotas

(žemės sklypas nesuformuotas)
1,9316

Šis  sutikimas  galioja  tik  pridedamoje  Žemės  sklypo,  patenkančio  į  nustatytas  teritorijas,
kuriose  taikomos  specialiosios  žemės  naudojimo  sąlygos,  plane  (toliau  –  planas)  pažymėtoje
teritorijoje esančiai valstybinei žemei. Pridedamas planas yra neatsiejama šio sutikimo dalis. 

Specialiųjų  žemės  naudojimo  sąlygų  (gamybinių  objektų  sanitarinės  apsaugos  zonos)
nustatymo  nuostolių  dydis  apskaičiuojamas  ir  šie  nuostoliai  atlyginami  Lietuvos  Respublikos
specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo 13 straipsnio 1 dalyje nurodyta tvarka vadovaujantis
šio įstatymo 13 straipsnio 4 dalimi.

PRIDEDAMA. Planas, 1 lapas.

Vyriausioji specialistė,
atliekanti skyriaus vedėjo funkcijas                                                                   Laimutė Atkočiūnienė

Alma Mačiulaitienė, tel. 8 706 86 095, el. p. alma.maciulaitiene@nzt.lt              

Biudžetinė įstaiga
Gedimino pr. 19
01103 Vilnius
http://www.nzt.lt

Duomenys kaupiami ir saugomi 
Juridinių asmenų registre
Kodas 188704927

J. Basanavičiaus a.11,70101 
Vilkaviškis
Tel./faks.   8 706 86 100
El. paštas xxxxx@nzt.lt

 2021-08-17

19SD-    -(14.19.137 E.)2021-09-

17082021.2

Elektroninio dokumento nuorašas

113



114



DETALŪS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai) Nacionalinė žemės tarnyba 188704927, Gedimino pr. 19, LT-
01103 Vilnius

Dokumento pavadinimas (antraštė) DĖL SUTIKIMO SPECIALIŲJŲ ŽEMĖS NAUDOJIMO
SALYGŲ NUSTATYMUI VALSTYBINĖJE ŽEMĖJE

Dokumento registracijos data ir numeris 2021-09-06 Nr. 19SD-2644-(14.19.137 E.)
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos
numeris

–

Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo ADOC-V1.0
Parašo paskirtis Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos Laimutė Atkočiūnienė, pavaduojantis (-i), Vilkaviškio skyrius
Sertifikatas išduotas LAIMUTĖ ATKOČIŪNIENĖ, Nacionalinė žemės tarnyba prie

Žemės ūkio ministerijos LT
Parašo sukūrimo data ir laikas 2021-09-06 09:08:00 (GMT+03:00)
Parašo formatas XAdES-T
Laiko žymoje nurodytas laikas 2021-09-06 09:08:16 (GMT+03:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją ADIC CA-A, Asmens dokumentu israsymo centras prie LR VRM

LT
Sertifikato galiojimo laikas 2021-08-16 14:51:59 – 2024-08-15 14:51:59
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui
užtikrinti

"Registravimas" paskirties metaduomenų vientisumas užtikrintas
naudojant "RCSC IssuingCA, VI Registru centras - i.k. 124110246
LT" išduotą sertifikatą "Dokumentų valdymo sistema NŽT DVS,
Nacionalinė žemės tarnyba prie ŽŪM, į.k.188704927 LT",
sertifikatas galioja nuo 2018-12-27 14:04:19 iki 2021-12-26
14:04:19

Pagrindinio dokumento priedų skaičius 1
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius –
Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai) –
Pridedamo dokumento pavadinimas (antraštė) –
Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris –
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis
dokumentas, pavadinimas

Dokumentų valdymo sistema NŽT DVS, versija 3.5.43

Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių)
parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)

Atitinka specifikacijos keliamus reikalavimus.
Visi dokumente esantys elektroniniai parašai galioja (2021-09-06
09:42:48)

Paieškos nuoroda –
Papildomi metaduomenys Nuorašą suformavo 2021-09-06 09:42:48 Dokumentų valdymo

sistema NŽT DVS

115



Biudžetinė įstaiga 

Gedimino pr. 19 

01103 Vilnius 

http://www.nzt.lt 

Duomenys kaupiami ir saugomi 

Juridinių asmenų registre 

Kodas 188704927   

J. Basanavičiaus a.11,70101 

Vilkaviškis 

Tel./faks.   8 706 86 100 

El. paštas xxxxx@nzt.lt 
 

 

 

                                                                                                     

 

 
     

NACIONALINĖS ŽEMĖS TARNYBOS 

PRIE ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS 

VILKAVIŠKIO SKYRIUS 

 
UAB „Bionalis“ 

Lauko g. 9B 

Būdviečių k. 

71472 Šakių r. 

julius@bionalis.lt  

               ______________ Nr. _________________ 
 

           Į ______________ Nr. _________________  

 

 

DĖL SUTIKIMO SPECIALIŲJŲ ŽEMĖS NAUDOJIMO SALYGŲ NUSTATYMUI 

VALSTYBINĖJE ŽEMĖJE 

 

 

Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilkaviškio skyrius, 

atsižvelgdamas į Jūsų 2021-08-11 ir 2021-08-17 prašymus (registracijos Nr. 756 ir Nr. 19JP-776), 

neprieštarauja gamybinių objektų sanitarinės apsaugos zonos (IV skyrius, pirmasis skirsnis) 

nustatymui valstybinės žemės sklype pagal rengiamą vėjo elektrinių statybos žemės sklypuose, 

unikalus Nr. 3953-0005-0119, esančiame Kalvų k., Pilviškių sen., Vilkaviškio r. sav., unikalūs 

Nr. 3953-0005-0101 ir Nr. 4400-0318-1724, esančiuose Balčiūnų k., Pilviškių sen., 

Vilkaviškio r. sav., projektą:  

Teritorija, į kurią patektų gamybinių objektų 

sanitarinės apsaugos zona (IV skyrius, pirmasis 

skirsnis), pažymėta plane 

Taikytinos gamybinių objektų sanitarinės 

apsaugos zonos (IV skyrius, pirmasis skirsnis) 

plotas, ha 

Valstybinės žemės  sklypas  

unikalus Nr. 4400-0023-1065 

(kadastro Nr. 3953/0005:9771) 

 

0,7784 

 

Šis sutikimas galioja tik pridedamoje Žemės sklypo, patenkančio į nustatytas teritorijas, 

kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos, plane (toliau – planas) pažymėtoje 

teritorijoje esančiai valstybinei žemei. Pridedamas planas yra neatsiejama šio sutikimo dalis.  

Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų (gamybinių objektų sanitarinės apsaugos zonos) 

nustatymo nuostolių dydis apskaičiuojamas ir šie nuostoliai atlyginami Lietuvos Respublikos 

specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo 13 straipsnio 1 dalyje nurodyta tvarka vadovaujantis 

šio įstatymo 13 straipsnio 4 dalimi. 

PRIDEDAMA. Planas, 1 lapas. 

 

 

Vyriausioji specialistė, 

atliekanti skyriaus vedėjo funkcijas                                                                   Laimutė Atkočiūnienė                                                                                                      

 

Alma Mačiulaitienė, tel. 8 706 86 095, el. p. alma.maciulaitiene@nzt.lt               

 2021-08-17 

2021-08-11 

 

19SD-    -(14.19.137 E.) 2021-09- 

17082021.1 

prašymą 
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1.

suslrARlMAs DEL sANlrARTlNlU APsAUGos zoNU NUsrATyMo sAVtNtNKUt pRtKtAUsANetAME sKtypE tR vEJo
ELEKTRINES srATYBos ATsruMU NEsttAlKyMo tKt KAtMyNtNto sKLypo RtBos

202tm. kovo m6n. 30 diena

KAZIMIERAS VENCKUS, RITA VENCKIENE

Asmens kodas arba gimimo data: qime 1953-12-01, 1955-06-14

Lietuvos respublikos ATK nr.: 24571659 15267659

Deklaruota gyvenamoji vieta: Maiudiu k. Vilkaviskio r.

toliau susitarime - SAVININKAS (-ai) ir

UAB,,Bionalis" - imones kodas - 304229559

Buveinds adresas - Lauko g. 98, Bidvieiiq k., LT-71472 Sakiq r.

toliau susitarime - BENDROVE, kuriai atstovauja direktorius Juliaus Lauraidio, toliau kartu vadinami Salimis, o kiekviena
atskirai - Salimi, atsiZvelgdamos j tai kad:

t, Teises aktq nustatyta tvarka patvirtinus vejo elektriniq i5destymq 5akiq r. Bendrovd ketina statyti v€jo elektrines,
kurioms bus nustatytos sanitarines apsaugos zonos;

2' Savininkui nuosavybes teise priklauso dalis 0.5000 ha ploto MiSkq 0kio paskirties Zemes sklypas, kurio unikalus Nr.
4400-0241-0544, kadastrinis nr, 3953/0005:6403, esantis Vilkavi5kio r. sav., pilviikiq sen., Baliiiinq k. (toliau
sutartyje - Zemds sklypas), j kurj patenka vejo elektriniq sanitarinds apsaugos zonos;

5alys sudare 5j susitarimq:

Savininkas Siuo Susitarimu patvirtina, kad sutinka del Bendroves planuojamq statyti vejo elektriniq statybos neislaikant
norminiq atstumq iki jam priklausandio iemes sklypo ribos bei vejo elektriniq sanitariniq apsaugos zonq nustatymo jam
priklausaniiame iemes sklype ir jq jregistravimo Nekilnojamojo turto kadastre ir registre.

Salys susitaria, kad 5is susitarimas nesuteikia teisds bendrovei naudotis Savininkui priklausandiu Zemes sklypu, ar iemes
sklypo dalimi bet kokiai veiklai, nesusijusiai su sanitariniq apsaugos zonq nustatymu.

5is susitarimas neapriboja savininko teisds savo nuoii0ra ir laisva valia:

r Disponuoti jam priklausaniiu iemds sklypu ar jo dalimi, t.y. parduoti, iSnuomoti, suteikti panaudai, mainyti visq ar dalj
iemes sklypo ar kitu b0du perleisti visas ar dalj teisiq I Zemes sklypq bet kuriems tretiesiems asmenims ateityje.

Savininkas patvirtina, kad jam yra Zinomos vejo elektriniq sanitarin6s apsaugos zonLl nustatymo Zem6s sklype pasekm6s,
taip kaip apra5yta 2002m' GeguZes 16d. Nr. lX-886 Lietuvos Respublikos visuomends sveikatos prieiiUros jstatyme, 24
straipsnyje, t.y. kad sanitarines apsaugos zonoje yra neleidiiama:
statyti vie5buiiq, administracin6s, prekybos, maitinimo, kult0ros, mokslo, poilsio, gydimo, sporto ir religin6s paskirties
pastatq, specialiosios paskirties pastatq, susijusiq su apgyvendinimu, jrengti min6tq objektq patalpas kitos paskirties
pastatuose, steigti rekreacines teritorijas, taip pat statyti gyvenamosios paskirties pastatus (namus), iiskyrus atvejus,
kai mineti objektai naudojami tik jmon6s ar 0kininko !kio reikm6ms.
Savininkas sutinka, kad pagal teritorijq planavimo dokumentus ir teis6s aktq reikalavimus parengtame Bendroves vejo
elektriniq techniniame projekte (projektuose) butq numatytos Susitarimo 1 punkte nurodytos sanitarines apsaugos zonos
Savininkui priklausaniiame Zem6s sklype taip pat vejo statybos vietos nei5laikant norminiq atstumq iki Savininkui

3,

4.
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6.

7.

9.

10.

Lt.

priklausaniio Zem€s sklypo ribos. Savininkas neprie5taraus tokio techninio projekto (projektq) parengimui ir statybq

leidZianiio dokumento (dokumentq) pagal 5i techninl projektq (projektus) i5davimq.

Savininkas patvirtina, kad Zemds sklype 3io Susitarimo pasira5ymo metu n€ra bei ateityje nebus Susitarimo 4 punkte

nurodytq pastatq ir kitq statiniq bei neatsiras jokiq kitq kli0diq, uZkertandiq keliq jregistruoti Nekilnojamojo turto kadastre

ir registre vdjo elektriniq sanitarin6s apsaugos zonos Savininko Zem6s sklype.

Savininkas patvirtina, kad yra informavqs Zemes sklypo nuomininkus (jeigu tokiq yra) ar kitus treiiuosius asmenis, kurie

turi teisq reik5ti prieStaravimus d6l sanitariniLl apsaugos zonq nustatymo ir vdjo elektriniq statybos nei5laikant norminiq

atstumq iki Zem6s sklypo ribos, apie 5io Susitarimo sudarymq ir kad tokiq prieStaravimq ndra.

Savininkas, perleisdamas nuosavybes teises i Zemes sklypq, lsipareigoja informuoti naujqj! ieijejq (ieijejus) apie Siuo

Susitarimu nustatytas vdjo elektriniq sanitarines apsaugos zonas Zemds sklype ir duotq sutikimE statyti v6jo elektrines

nei5laikant norminiq atstumLl iki Zemds sklypo ribos ir kad Sie apribojimai bei sutikimai pereina naujajam igijejui (ieijejams)

kartu su nuosavyb6s teise j iem6s sklypq.

Bendrovd lsipareigoja savo l€5omis jregistruoti Nekilnojamojo turto kadastre ir registre Siuo Susitarimu Savininko Zem€s

sklype nustatytas vdjo elektriniq sanitarine apsaugos zonas. Salys susitaria, kad 5iuo Susitarimu Savininko Zemes sklype

nustatyti apribojimai gali b0ti iSregistruojami i5 Nekilnojamojo turto kadastro ir registro tik bendru abiejq 5aliq sutarimu.

Savininkas patvirtina, kad sutinka ir neprieStarauja Bendrov6s teisiq ir pareigq pagal Susitarimq perleidimui kitam asmeniui

(toliau - Teisiq ir pareigq perdm€jui). Tokiu atveju, teisiq ir pareigq per6mdjas perima visas Bendrovds pareigas ir teises

pagal Susitarimq pilna apimtimi.

Savininkas nereikalauja ir ateityje nereikalaus i5 jmones jokiq papildomq l65q ar kitokiq kompensacijq uZ tai, kad bus

savininkui priklausantiame iemds sklypo ribose nustatyta vdjo elektriniq sanitarin€ apsaugos zona ir iregistruota
Nekilnojamojo turto kadastre ir registre. Patiriamq nuostoliq dydis abiejq 5aliq sutarimu nenustatomas ir nebus

kompensuojamas.

Sanitarin6s apsaugos zonos specialioji iemes naudojimo sqlyga taikoma nuo teritorijq iregistravimo Nekilnojamojo turto
kadastre ir registre dienos iki bus vykdoma vdjo elektriniq eksploatavimo veikla.

Susitarimas sudarytas 3 (trimis) vienodq teisinq galiq turiniiais egzemplioriais, po vienq kiekvienai Susitarimo 5aliai, ir

vienq - valstybds imonei Registrq centras.

12.

13.

Savininkas:
RITA VENCKI

Adresas:

Mob. Tel.

El. paltas:

RITA VENCKIENE

KAZIMIERAS VENCKUS

,d,
f\oL

I,r4,"l hu

Bendrovri:
UAB'BIONALIS "
Adresas: Laukog. 98, Brldvieiirl k,,LT-71472 Sakiq r.

lmones kodas 304229558
Mob. Tel. +37O67675112

El. paitas: julius@bionalis.lt

Direhorius
Julius Lauraitis

A.V.
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