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11 PRIEDAS. 

PŪV organizatoriaus patvirtinimai apie turimus sklypų savininkų sutikimus 



UAB GREENERGA 
Į. k. 302684767, Šeškinės g. 22A, Vilnius 

darius@baltwind.lt, +370 698 15 245 

 

 

Aplinkos apsaugos agentūrai 

Juozapavičiaus g. 9, LT-09311 Vilnius 

aaa@gamta.lt  

 

 

 

PATVIRTINIMAS APIE TURIMUS ŽEMĖS SKLYPŲ SAVININKŲ  

RAŠYTINIUS SUTIKIMUS 

2022 m. liepos 22 d. 

 

 

 

Patvirtinu, jog šešių vėjo elektrinių parko Akmenės rajono savivaldybėje, Naujosios 

Akmenės kaimiškojoje seniūnijoje,  Menčių, Pašakarnių, Alkiškių kaimuose statybos ir 

eksploatavimo projekto vystymo metu esame gavę visų vėjo elektrinių įrengimą liečiančių žemės 

sklypų savininkų rašytinius sutikimus dėl planuojamų vykdyti darbų bei sanitarinių apsaugos zonų 

įregistravimo. 

 

 

 

Direktorius        Darius Velička 

Dokumentą elektroniniu
parašu pasirašė
DARIUS,VELIČKA
Data: 2022-07-22 13:25:56
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12 PRIEDAS. 

Visuomenės informavimo medžiaga apie PAV ataskaitą, skelbimai, protokolas, 

jo paviešinimas 



UAB EKOSTRUKTŪRA 
 

Uždaroji akcinė bendrovė „Ekostruktūra“, Raudondvario pl. 288A-9, LT-47164 Kaunas, tel. +370 607 23980, el. p. 

info@ekostruktura.lt, www.ekostruktura.lt, duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 

304230247, PVM kodas LT100010120715 

 

 

 

Visuomenės informavimo apie PAV ATASKAITĄ suvestinė 

 

Apie „Šešių vėjo elektrinių parko Akmenės rajono savivaldybėje, Naujosios Akmenės 

kaimiškojoje seniūnijoje,  Menčių, Pašakarnių, Alkiškių kaimuose statybos ir eksploatavimo“  

poveikio aplinkai vertinimo (PAV) ataskaitą visuomenė buvo informuota: 

1. Akmenės rajono savivaldybės administracijos skelbimų lentoje 2022-06-13, 

internetiniame puslapyje 2022-06-14, nuoroda: https://www.akmene.lt/informacija-apie-

parengta-sesiu-vejo-elektriniu-parko-akmenes-rajono-savivaldybeje-naujosios-akmenes-

kaimiskojoje-seniunijoje-menciu-pasakarniu-alkiskiu-kaimuose-statybos-ir-

eksploatavimo-poveikio-aplinkai-vertinimo-pav-ataskaita-ir-viesa-susirinki/4399  

2. Naujosios Akmenės kaimiškosios seniūnijos skelbimų lentoje 2022-06-13; spausdinta 

atskaitos versija viešinama seniūnijoje nuo 2022-06-20 iki 2022-07-21 (pridedamas 

lydraštis, kad spausdinta ataskaita perduoda 2022-06-17); 

3. Akmenės rajono laikraštyje „Vienybė“ 2022-06-18; 

4. Ataskaitos rengėjo UAB „Ekostruktūra“ internetiniame puslapyje: www.ekostruktura.lt, 

2022-06-15 patalpintas skelbimas. Su ataskaita buvo galima susipažinti nuo 2022-06-20. 

Ataskaitos ir skelbimo patalpinimo nuoroda: https://www.ekostruktura.lt/visuomenes-

informavimas/. Detali nuoroda: https://www.ekostruktura.lt/visuomenes-

informavimas/informacija-apie-parengta-sesiu-vejo-elektriniu-parko-akmenes-rajono-

savivaldybeje-naujosios-akmenes-kaimiskojoje-seniunijoje-menciu-pasakarniu-alkiskiu-

kaimuose-statybos-ir-eksploatavimo-poveiki/  

 

Pasiūlymų iš visuomenės iki susirinkimo per viešo supažindinimo laikotarpį negauta.. Viešas 

pristatymas vyko 2022 m. liepos 21 d. nuo 17:00 val., tačiau per valandą nuo susirinkimo pradžios neatėjo 

nei vienas visuomenės atstovas, todėl konstatuojama, kad procedūros įvykdytos, o projektas nekelia 

visuomenės nepasitenkinimo. Dalyvavo PAV dokumentų rengėjai UAB „Ekostruktūra“ direktorė Ona 

Samuchovienė, aplinkosaugos vadovas Darius Pratašius, PŪV organizatorius – UAB „Greenerga“ 

direktorius Darius Velička ir Naujosios Akmenės kaimiškosios seniūnijos seniūnas.  

 

Pridedama: Raštų, skelbimų kopijos, pristatymui rengta medžiaga. 
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Perkame naudotus automobilius,
sutvarkome dokumentus pasiimame,
atsiskaitome ið karto. Tel. (8-622)
99441.

Brangiai perkame miðkus,
ávairià apvalià medienà, ðakas.
Kertame, traukiame, valome
miðkus. Rengiame miðkotvarkos
projektus, rëþiame birþæ.

Tel. (8-650) 76004.

Brangiai perkame MIÐKÀ.
Atsiskaitome ið karto.

Skambinti tel.
(8-625) 37286.

Skubiai superku automobilius,
mikroautobusus, gali bûti su
defektais. Tel. (8-661) 27426.

Pirkèiau automobilá,  bûklë
nesvarbi.  Tel. (8-676) 09573.

Superkame metalo lauþà.
Prekiaujame techninëmis

dujomis (tel. (8-679) 38588.
Superkame senus automobilius.

Adresas: J. Dalinkevièiaus g. 2,
Naujoji Akmenë, tel. (8-686) 90119.

*PERKA*

UAB “Ventos grûdai” superka
kvieèius, mieþius, kvietrugius,

þirnius, prekiauja NPK
traðomis bei salietra.  Greitas

atsiskaitymas, atveþa. Dþiovina,
valo, gabena birius krovinius.
Parduodame skaldà ir þvyrà.

Statybininkø g. 12, Venta.
Tel. (8-600) 61935.Sàþiningai superku visus

automobilius, visureigius,
sunkveþimius, mikroautobusus, þ.
û. technikà, traktorius. Iðraðome
pirkimo-pardavimo sutartis,
sunaikinimo paþymëjimus.  Tel. (8-
626) 66963.

Perkame  butus Naujojoje
Akmenëje. Gali bûti su skolomis,
netvarkingais dokumentais.
Atsiskaitome ið karto.  Tel. (8-673)
24003.

AB „Naujasis kalcitas”
nuomoja:

· Naujai árengtas
administracines patalpas
(kondicionavimo sistema,
ðviesolaidinis internetas,
kasdienës valymo paslaugos,
automobiliø stovëjimo aikðtelë).

· Ávairius garaþus.
· Sandëliavimo bei

gamybinës paskirties patalpas.
· Angarus.
· Saugomà kiemo

teritorijà.
Visas nuomojamas patalpas

galime pritaikyti jûsø poreikiams,
sumontuoti reikiamà árangà.
Turime ávairios technikos ir
padedame pakrauti bei iðkrauti
krovinius.

 Tel. (8-600) 56591.

*NUOMA*

Ámonë brangiai perka miðkà
visoje Lietuvoje. Atsiskaito ið karto.
Tel. (8-646)  79600.

*NUOMA*

6 psl.6 psl.6 psl.6 psl.6 psl.  2022 m. birþelio 18 d.

Perku ðienapjovæ ir smulkintuvà
„Fortscritt“ ir jø „kederius“,
„Fortscritt“ kitkiná presà 454,
„John Deere”.

Tel. (8-612) 69841.

SKELBIAMAS AUKCIONAS!

KELEIVIØ DËMESIUI!Informacija apie parengtà Ðeðiø vëjo
elektriniø parko Akmenës rajono savivaldybëje,
Naujosios Akmenës kaimiðkojoje seniûnijoje,
Menèiø, Paðakarniø, Alkiðkiø kaimuose
statybos ir eksploatavimo poveikio aplinkai
vertinimo (PAV) ataskaità ir vieðà susirinkimà

Atradimai Paragiuose
Birþelio 19 dienà, 18 val., Lazdynø Pelëdos muziejuje savo kûrybà

skaitys Lietuvos raðytojø sàjungos Klaipëdos skyriaus projekto dalyviai,
Akmenës rajono literatø klubo „Þiemgalija“, Naujosios Akmenës
treèiojo amþiaus universiteto literatûrinës grupës kûrëjai.

Laukiame visø.

Planuojamos ûkinës veiklos
(toliau – PÛV) organizatorius:
UAB „Greenerga“, juridinio
asmens kodas 302684767, Ðeðkinës
g. 22A, Vilnius, tel. +370 698 15245,
el. p. darius@baltwind.lt

Poveikio aplinkai vertinimo
(toliau – PAV) dokumentø rengëjas:
UAB „Ekostruktûra“
Raudondvario pl. 288a-9, LT-47164
Kaunas, tel. (8 607) 23980, el. p.
info@ekostruktura.lt, internetinis
puslapis www.ekostruktura.lt.

Planuojamos ûkinës veiklos
pavadinimas, vieta: Ðeðiø vëjo
elektriniø parko Akmenës rajono
savivaldybëje, Naujosios Akmenës
kaimiðkojoje seniûnijoje,  Menèiø,
Paðakarniø, Alkiðkiø kaimuose
statyba ir eksploatavimas.

PAV subjektai: Akmenës rajono
savivaldybës administracija,
Nacionalinio visuomenës sveikatos
centro prie Sveikatos apsaugos
ministerijos Ðiauliø
departamentas, Prieðgaisrinës
apsaugos ir gelbëjimo
departamento prie Vidaus reikalø
ministerijos Ðiauliø prieðgaisrinë
gelbëjimo valdyba, Kultûros
paveldo departamento prie
Kultûros ministerijos Ðiauliø
skyrius.

Atsakingoji institucija, kuri
priims sprendimà dël PÛV
poveikio aplinkai: Aplinkos
apsaugos agentûra, A.
Juozapavièiaus g. 9, Vilnius, tel. 8
706 62008, el. p. aaa@gamta.lt

Ataskaita vieðai eksponuojama
nuo 2022 m. birþelio 20 d. iki 2022
m. liepos 21 d. darbo dienomis,
darbo valandomis: Naujosios
Akmenës kaimiðkosios seniûnijos
patalpose (adresu L.Petravièiaus a.

2, LT-85132 Naujoji Akmenë, tel.
(8-425) 56171). Taip pat su
Ataskaita galima susipaþinti PAV
dokumentø rengëjo UAB
„Ekostruktûra“ biure (adresu
Studentø g. 67-410, Kaune) ið
anksto susitarus telefonu.
Ataskaita vieðai skelbiama
internetiniame puslapyje
www.ekostruktura.lt (rubrikoje
„Visuomenës informavimas“
www.ekostruktura.lt/visuomenes-
informavimas/).

Vieðo supaþindinimo su
Ataskaita susirinkimas ávyks 2022
m. liepos 21 d., 17.00 val., Akmenës
rajono savivaldybës administracijos
patalpose (adresu Naujoji
Akmenë, L.Petravièiaus a. 2, III
aukðte esanèioje maþojoje
posëdþiø salëje).

Pasiûlymus PAV ataskaitai
galima  teikti PAV dokumentø
rengëjui UAB „Ekostruktûra“ (el.
paðtu info@ekostruktura.lt arba
biuro adresu Studentø g. 67-410,
51392 Kaunas) iki vieðo
susirinkimo dienos, o pasiûlymø
kopijas pagal kompetencijà teikti
PAV subjektams ir Aplinkos
apsaugos agentûrai.

Visuomenë pasiûlymus gali
teikti raðtu, el. paðtu, kitomis
elektroninëmis ryðio priemonëmis.
Pasiûlymas turi bûti pasiraðytas.
Teikiant pasiûlymus nurodoma:
jeigu pasiûlymus teikia fiziniai
asmenys – vardas, pavardë ir kiti
duomenys (adresas, telefono
numeris, el. paðto adresas), jeigu
pasiûlymus teikia juridiniai asmenys
– juridinio asmens pavadinimas,
kontaktiniai duomenys (buveinës
adresas, telefono numeris, el. paðto
adresas); pasiûlymo teikimo data.

2022 m. „VIENYBËS“  prenumerata
priimama visuose  paðto  skyriuose ir pas jus aptarnaujanèius laiðkininkus

 iki einamojo  mënesio 26 dienos.
Laikraðtá  galima uþsiprenumeruoti  Lietuvos paðte, Paðto tinklapyje,  arba

atvykus  á „Vienybës“ laikraðèio redakcijà,
Respublikos g. 2 – 1, Naujoji Akmenë.

Kaina 1 mën. - 4,34 Eur.
Bûkime kartu!

Moksleiviø atostogø metu, birþelio–rugpjûèio mënesiais keièiamas
autobusø eismas ðiuose vietinio (priemiestinio) reguliaraus susisiekimo
marðrutuose:

 UAB Naujosios Akmenës
autobusø parkas skelbia pripaþinto
nereikalingu arba netinkamu
(negalimu) naudoti materialinio
turto pardavimà vieðajame
aukcione. Aukcione parduodamas
ðis turtas:

1. Autobusas MB 814, 1 vnt. (be
TA). Pagamintas 1994 m. Pradinë
pardavimo kaina 2 000.00 Eur su
PVM. Minimalus kainos didinimo
intervalas – 20 Eur.

 2.  Automobilis SAAB 9-5, 1 vnt.
(këbulas paþeistas korozijos).
Pagaminintas 2002 m. Pradinë
pardavimo kaina 400,00 Eur su

PVM. Minimalus kainos didinimo
intervalas – 20 Eur.

Aukcionas vyks 2022 m. liepos 1
d., 10 val., J. Dalinkevièiaus g. 1,
Naujoji Akmenë.

Neávykus aukcionui,
pakartotinis aukcionas vyks 2022 m.
liepos 7 d., 10 val., tuo paèiu adresu.

Aukciono dalyviø registracija
vyks vyr. finansininkës kabinete
aukciono dienà nuo 9.00 iki 10.00
val.,  J. Dalinkevièiaus g. 1, Naujoji
Akmenë. Ið aukciono dalyviø
mokestis neimamas.

Informacijà apie parduodamà
turtà teikia vyr. inþinierius

Martynas Jucevièius, tel. (8-614)
05930, el. p. inzinierius@autobusu-
parkas.lt. Apþiûrëti parduodamà
turtà galima nuo birþelio 27 d.
darbo dienomis nuo 8.00 iki 11.00
val., J. Dalinkevièiaus g.1, Naujoji
Akmenë.

Uþ aukcione ásigytà turtà
laimëtojas turi atsiskaityti per 3
darbo dienas grynais arba
pavedimu. Nupirktà turtà
laimëtojas iðsiveþa savo lëðomis ne
vëliau kaip per 3 darbo dienas nuo
apmokëjimo atlikimo. Bendrovë uþ
ásigyto turto kokybæ neatsako ir
jokiø pretenzijø nepriima.

UAB Naujosios Akmenës
autobusø parko administracija

1. Autobusai nekursuos ðiais
marðrutais:

Ið Naujosios Akmenës
autobusø stoties:

Naujoji Akmenë–Vegeriai–
Naujoji Akmenë, iðvykimas 6.45 ir
15.00 val. (nuo birþelio 29 d. iki
rugsëjo 1 d.).

Naujoji Akmenë–Kruopiai–
Naujoji Akmenë, iðvykimas 6.40  ir
15.03 val. (nuo birþelio 29 iki rugsëjo
1 d.).

Naujoji Akmenë–Kruopiai–
Naujoji Akmenë, iðvykimas 7.55 val.
(nuo birþelio 21 iki rugsëjo 1 d.).

Naujoji Akmenë–Sablauskiai–
Naujoji Akmenë, iðvykimas 15.05 val.
(nuo birþelio 29 iki rugsëjo 1 d.).

Ið Akmenës autobusø
stotelës: Akmenë–Daubiðkiai–
Sablauskiai–Akmenë, iðvykimas
6.55, 14.15, 15.38, 13.25 ir 15.05 val.
(nuo birþelio 20 iki rugsëjo 1 d.).

Ið Papilës autobusø stotelës nuo
birþelio 21 iki rugsëjo 1 d.:

Papilë–Barvydþiai, iðvykimas
7.20, 13.00 ir 14.55 val.

Pap i lë–Kaln i ðk ia i–Papi lë ,
iðvykimas 13.50 val.

Papilë–Bil iûniðkës–Papilë,
iðvykimas 14.12 ir 15.12 val.

2. Autobusai kursuos ðiais
marðrutais:

Ið Naujosios Akmenës
autobusø stoties antradieniais ir
ketvirtadieniais:

Naujoji Akmenë–Akmenë per

Juèius, iðvykimas 6.40 ir 12.50 val.
(nuo birþelio 20 iki rugsëjo 1 d.).

Naujoji Akmenë–Draginiai per
Kruopius, Papilæ ketvirtadieniais,
iðvykimas 6.20 ir 13.20 val. (nuo
birþelio 21 iki rugsëjo 1 d.).

Naujoji Akmenë – Sablauskiai
darbo dienomis, iðvykimas 7.00 val.
(nuo birþelio 20iki birþelio 28 d.).

Áð Papilës autobusø stotelës
antradieniais nuo birþelio 21 iki
rugsëjo 1 d.:

Papilë–Kairiðkiai, iðvykimas  7.50
ir 12.05 val.

Papilë–Bil iûniðkës–Papilë,
iðvykimas 8.48 ir  13.55 val.

Iðsami informacija teikiama darbo
dienomis  nuo 05.45 iki 20.00 val., tel.
(8-425) 56633, (8-616) 39410,
Bendrovës tinklapyje
w w w . a u t o b u s u - p a r k a s . l t /  i r
bendrovës socialiniame tinkle bei
tinklapyje www.autobusubilietai.lt/

UAB Naujosios Akmenës parko
administracija

„Lukagro” superka verðelius ir
mësiniø galvijø prieauglá iki 12 mën.
Atsiskaito ið karto.

Tel. (8-612) 26974.
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Informacija apie parengtą Šešių vėjo
elektrinių parko Akmenės rajono

savivaldybėje, Naujosios Akmenės
kaimiškojoje seniūnijoje, Menčių,

Pašakarnių, Alkiškių kaimuose statybos ir
eksploatavimo poveikio aplinkai vertinimo

(PAV) ataskaitą ir viešą susirinkimą

Paskelbta: birželio 15, 2022

Planuojamos ūkinės veiklos (toliau – PŪV) organizatorius: UAB „Greenerga“, juridinio asmens kodas
302684767, Šeškinės g. 22A, Vilnius, tel. +370 698 15245, el. paštas darius@baltwind.lt

Poveikio aplinkai vertinimo (toliau – PAV) dokumentų rengėjas: UAB „Ekostruktūra“ Raudondvario
pl. 288a-9, LT-47164 Kaunas, tel. (8 607) 23980, el. paštas info@ekostruktura.lt, internetinis puslapis
www.ekostruktura.lt.

Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas, vieta: Šešių vėjo elektrinių parko Akmenės rajono
savivaldybėje, Naujosios Akmenės kaimiškojoje seniūnijoje,  Menčių, Pašakarnių, Alkiškių kaimuose
statyba ir eksploatavimas.

PAV subjektai: Akmenės rajono savivaldybės administracija, Nacionalinio visuomenės sveikatos centro
prie Sveikatos apsaugos ministerijos Šiaulių departamentas, Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo

https://www.facebook.com/Ekostruktura/
tel:
mailto:
https://www.ekostruktura.lt/
https://www.ekostruktura.lt/
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departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Šiaulių priešgaisrinė gelbėjimo valdyba, Kultūros paveldo
departamento prie Kultūros ministerijos Šiaulių skyrius.

Atsakingoji institucija, kuri priims sprendimą dėl PŪV poveikio aplinkai: Aplinkos apsaugos agentūra,
A. Juozapavičiaus g. 9, Vilnius, tel. 8 706 62008, el. p. aaa@gamta.lt

Ataskaita viešai eksponuojama nuo 2022 m. birželio 20 d. iki 2022 m. liepos 21 d. darbo dienomis,
darbo valandomis: Naujosios Akmenės kaimiškosios seniūnijos patalpose (adresu L.Petravičiaus a. 2, LT-
85132 Naujoji Akmenė, tel. (8 425) 56171). Taip pat su Ataskaita galima susipažinti PAV dokumentų
rengėjo UAB „Ekostruktūra“ biure (adresu Studentų g. 67-410, Kaune) iš anksto susitarus telefonu.
Ataskaita viešai skelbiama internetiniame puslapyje www.ekostruktura.lt (rubrikoje „Visuomenės
informavimas“  https://www.ekostruktura.lt/visuomenes-informavimas/).

Viešo supažindinimo su Ataskaita susirinkimas įvyks 2022 m. liepos 21 d. 17:00 val. Akmenės rajono
savivaldybės administracijos patalpose (adresu Naujoji Akmenė, L.Petravičiaus a. 2, III aukšte esančioje
mažojoje posėdžių salėje).

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 Aplinkos apsaugos agentūrai.

Visuomenė pasiūlymus gali teikti raštu, el. paštu, kitomis elektroninėmis ryšio priemonėmis. Pasiūlymas
turi būti pasirašytas. Teikiant pasiūlymus nurodoma: jeigu pasiūlymus teikia fiziniai asmenys – vardas,
pavardė ir kiti duomenys (adresas, telefono numeris, el. pašto adresas), jeigu pasiūlymus teikia juridiniai
asmenys – juridinio asmens pavadinimas, kontaktiniai duomenys (buveinės adresas, telefono numeris, el.
pašto adresas); pasiūlymo teikimo data.

Peržiūrėti ataskaitą: PAV ataskaita, 1 priedas, 2-10 priedai

  

  

   

ES PROJEKTAI KVAPŲ, ORO TARŠOS MODELIAVIMAS

POVEIKIO APLINKAI VERTINIMAS (PAV), TRIUKŠMO MODELIAVIMAS IR SAZ NUSTATYMAS KONTAKTAI

VISUOMENĖS INFORMAVIMAS ATLIKTI PROJEKTAI LICENCIJA PRIVATUMO POLITIKA

https://www.ekostruktura.lt/
https://www.ekostruktura.lt/visuomenes-informavimas/
mailto:info@ekostruktura.lt
https://www.ekostruktura.lt/wp-content/uploads/2022/06/PAV-ataskaita-6-VE-Akmen%C4%97s-raj_visuomenei.pdf
https://www.ekostruktura.lt/wp-content/uploads/2022/06/priedas-1-kvalifikaciniai.pdf
https://www.ekostruktura.lt/wp-content/uploads/2022/06/Priedai-2-10-sujungti.pdf
https://www.ekostruktura.lt/es-projektai-2/
https://www.ekostruktura.lt/kvapu-modeliavimas-oro-tarsos-vertinimas/
https://www.ekostruktura.lt/triuksmo-modeliavimas/
https://www.ekostruktura.lt/kontaktai/
https://www.ekostruktura.lt/visuomenes-informavimas/
https://www.ekostruktura.lt/atlikti-projektai/
https://www.ekostruktura.lt/moksline-veikla/
https://www.ekostruktura.lt/privatumo-politika/
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Šešių vėjo elektrinių parko Akmenės rajono savivaldybėje, Naujosios 
Akmenės kaimiškojoje seniūnijoje,  Menčių, Pašakarnių, Alkiškių

kaimuose statyba ir eksploatavimas

POVEIKIO  APLINKAI VERTINIMAS

2022-07-21

Dalyvauja UAB „Ekostruktūra“ aplinkosaugos vadovas Darius Pratašius, direktorė Ona Samuchovienė

Užsakovas: UAB „Greenerga“

PAV dokumentų rengėjas: UAB „Ekostruktūra“.

Juridinio asmens licencija, leidžianti verstis poveikio visuomenės sveikatai vertinimu: Nr.VSL-552.

Poveikio  aplinkai vertinimas (PAV). Įvadas

2

• Poveikio aplinkai vertinimas (toliau – PAV) atliekamas planuojamai ūkinei veiklai –
šešioms vėjo elektrinėms, kurių kiekvienos instaliuota galia siektų 5,56-6,8 MW,
stiebo aukštis 150-170 m, rotoriaus diametras 163-170 m, priklausomai nuo
elektrinės tipo.

• Veikla planuojama Akmenės rajono savivaldybėje, Naujosios Akmenės kaimiškojoje
seniūnijoje, Menčių, Pašakarnių, Alkiškių 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 iki ~250
m.

• Bendra suminė galia siektų iki 40,8 MW.

• Planuojama, kad tai gali būti Nordex, Enercon, Siemens Gamesa, arba Vestas tipo
elektrinė.

Bokštas

Sparnai

Iki ~250 m

1

2
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Poveikio  aplinkai vertinimas (PAV). Subjektai / institucijos

3

• PAV subjektai: Akmenės rajono savivaldybės administracija,

• Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Šiaulių departamentas,

• Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Šiaulių priešgaisrinė
gelbėjimo valdyba,

• Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Šiaulių skyrius.

• Atsakingoji institucija, kuri priims sprendimą dėl PŪV poveikio aplinkai: Aplinkos apsaugos agentūra
(toliau – AAA), A. Juozapavičiaus g. 9, Vilnius, tel. 8 706 62008, el. p. aaa@gamta.lt. (senasis el. paštas
aaa@aaa.am.lt).

PAV. Visuomenė

4

Pradėjus PAV procedūras buvo parengtas pranešimas apie PAV pradžią

Visuomenė buvo informuota:
• Akmenės rajono savivaldybės internetiniame puslapyje pranešimas paskelbtas 2022-03-09;
• Naujosios Akmenės kaimiškosios seniūnijos skelbimų lentoje 2022-03-10;
• Akmenės rajono laikraštyje „Vienybė“ 2022-03-12.
• Ataskaitos rengėjo UAB „Ekostruktūra“ internetiniame puslapyje www.ekostruktura.lt paskelbta 2022-03-

09.
• Aplinkos apsaugos agentūra ir subjektai informuoti el. paštu 2022-03-10.

Atsakinga institucija – Aplinkos apsaugos agentūra raštu 2022-03-28 Nr. (30.2)-A4E-3539 patvirtino,
kad informaciją apie PAV pradžią gavo ir pranešimą paviešino savo internetiniame puslapyje 2022-03-15.
Nurodė, kad rengiant poveikio aplinkai vertinimo ataskaitą būtina vadovautis Tvarkos aprašo nuostatomis bei
kitų teisės aktų nuostatomis.

Per supažindinimo su pranešimu dėl PAV laikotarpį visuomenės pasiūlymų negauta

3
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PAV. Vieta

5

PŪV vieta – Šiaulių apskritis, Akmenės rajono savivaldybė, Naujosios Akmenės kaimiškojoje seniūnija,
Menčių, Pašakarnių, Alkiškių kaimai.

Nuo planuojamų elektrinių iki tankiau
gyvenamų teritorijų (miestų, gyvenviečių,

kaimų) yra apie 1,2-10 km atstumai:

• iki Naujosios Akmenės toliau kaip 1,7 km,

• iki Akmenės ~6,3 km,

• iki Kruopių ~7 km,

• iki Kivylių 10 km,

• iki Gailaičių ~7,8 km,

• iki Dabikinės ~4,4 km,

• iki Sablauskių ~3 km,

• iki Šapnagių ~3,1 km.

PAV. Atitiktis planavimo dokumentams

6

Planuojama veikla atitinka planavimo dokumentų sprendinius

Vėjo elektrinės planuojamos, potencialiose
teritorijose vėjo elektrinių įrengimui.

Potencialios teritorijos vėjo elektrinėms buvo
patvirtintos Akmenės rajono savivaldybės

tarybos sprendimu 2021 m. birželio 28 d. Nr.
T-145 „Akmenės rajono savivaldybės teritorijos

bendrojo plano pakeitime“ 5 priede „Vėjo
jėgainių teritorijų nustatymo schema“

Pav. Akmenės rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano keitimo Vėjo jėgainių teritorijų
nustatymo schema
(https://www.akmene.lt/data/public/uploads/2021/07/spr_vejo_jegainiu_schema.pdf)

5
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PAV. Gyventojai

7

Artimiausi gyvenamieji namai yra:

 gyvenamas namas Pašakarnių k., Ąžuolų g. 1,
kuris nuo planuojamos artimiausios VE yra ~445
m atstumu,

 gyvenamas namas Pašakarnių k., Ąžuolų g. 6,
kuris nuo planuojamos artimiausios VE yra ~661
m atstumu,

 gyvenamas namas Gaušių k. 6A, kuris nuo
planuojamos artimiausios VE yra ~675 m atsumu,

 gyvenamas namas Pašakarnių k., Pašakarnių g. 7,
kuris nuo planuojamos artimiausios VE yra ~893
m atstumu.

Poveikio  aplinkai vertinimas, SAZ  NUSTATYMAS

8

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: 48.4. 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.

7

8
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PAV. Vanduo 

9

Paviršiniai vandens telkiniai. Įvertintas poveikis
vandens telkiniams. Neigiamas poveikis nenustatytas.

Vėjo elektrinės ir su jų įrengimu susiję darbai nepatenka
į vandens telkinių pakrančių apsaugos juostas ir
apsaugos zonas

Požeminis vanduo. Vandenvietės yra nutolusios per
toli, kad veikla joms galėtų turėti trumpalaikį ir ilgalaikį
neigiamą poveikį.

PAV. Žemės gelmės 

10

Naudingosios iškasenos ir žemės gelmės. Įvertintas
poveikis. Neigiamas poveikis nenustatytas.

Nagrinėjama teritorija nuo seno yra apsupta
eksploatuojamų ir jau išnaudotų karjerų. Iki
išeksploatuoto Menčių II klinties karjero apie 466 m

Dvi vėjo elektrinės (VE1, VE2) patenka į parengtinai
išžvalgytas Alkiškių klinčių išteklių teritorijas
(Nr.1877).

Tačiau VE nepatenka į eksploatuojamų karjerų vietas.
VE statyba žemės gelmių apsaugos reglamentų
nepažeidžia, VE statyba nėra draudžiama.

9
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PAV. Kraštovaizdis

11

Išnagrinėtas kraštovaizdis.

Estetinių vertybių, regyklų, apžvalgos taškų artimoje PŪV
teritorijoje nėra, planuojama veikla į miškų teritorijas ar
kraštovaizdžio aspektu saugomas teritorijas nepatenka.

Į gamtinio karkaso teritorijas nepatenka.

Elektrinės numatomos tik industriniame technogenizuotame ir
agrariniame kraštovaizdyje.

Vėjo elektrinės, nepatenka pagal Nacionalinio kraštovaizdžio
tvarkymo planą į Lietuvoje išskirtus 27 vnt. ypač saugomo
(toliau – YS) šalies vizualinio estetinio potencialo vietovių,
nuo artimiausių iš jų – Nr. 3 Platelių kalvoto ežeryno ir Nr. 5
Kurtuvėnų ežeruoto kalvyno nutolusios apie 47 km.

Pav. Gamtinis karkasas. Akmenės rajono savivaldybės teritorijos
bendrojo plano keitimas Sprendinių konkretizavimas

PAV. Kraštovaizdis

12

Vadovaujantis „Dėl Planuojamos ūkinės veiklos poveikio
aplinkai vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (aktuali
redakcija 2022-03-11 - 2022-10-31) 101 punktu, 1 priedo
priedėlyje nurodytas reglamentuojamas ir saugomas yra
vienas artimiausias taškas: apžvalgos vieta nuo
Svirkančių atodangos (taškas Nr. 129), esantis Ventos
regioniniame parke ir nuo artimiausios elektrinės
nutolusios toliau kaip 23,5 km nustatyta.

Atliktas vizualinis vertinimas, nustatyta atitiktis
leidžiamam matymo kampui.

11
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PAV. Kraštovaizdis

13

Nustatyta, kad nuo Svirkančių atodangos (taškas Nr.
129), vėjo elektrinės bus menkai matomos dėl per tolimo
perspektyvinio vaizdo ir todėl, kad jas blokuos apie 20 m
aukščio želdiniai, todėl matysis apie 1/20 vėjo elektrinių
aukščio ir neviršys leistino 2.80º vertikalaus matymo
kampo: maksimalus vertikalaus matymo kampas
matuojant nuo horizonto linijos 0.10°, neigiamas
poveikis kraštovaizdžiui nenumatomas.

Pav. Vertinamo vaizdo schema su planuojamomis VE

Pav. Esamas vaizdas su pažymėta planuojamų VE vieta

PAV. Kraštovaizdis

14

Planuojamos elektrinės lyginant jas su kitomis
Lietuvoje statomomis elektrinėmis bus aukštos,
bendras kiekvienos vėjo elektrinės (jėgainės)
aukštis su sparnais 250 m, todėl pastačius šešias
vėjo elektrines, jos kraštovaizdyje bus vizualiai
matomos iš įvairių vietų.

Elektrinės nepažeis kraštovaizdžio apsaugos
reglamentų ir leistino matomumo dydžio.

Dėl šešių vėjo elektrinių vietovių kraštovaizdžio
sukultūrinimo pobūdis nesikeis, teritorijos kur
planuojamos VE1, VE2, VE3, VE6 išliks skirtos
intensyvaus bioprodukcinio naudojimui, o kur
planuojamos VE4, VE5 išliks skirtos kasybos
vykdymo formavimo krypties.

13
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PAV. Kultūros paveldas

15

Įvertintas poveikis nekilnojamosioms kultūros vertybėms.

PŪV į nekilnojamųjų kultūros vertybių teritorijas ar jos
apsaugos nepatenka.

Iki artimiausio kultūros paveldo objekto - Buv. dvaro
sodybos fragmentų (kodas 30), Akmenės raj. sav., Keidų k.
yra apie 960 m. Kitos vertybės yra dar toliau:

• Gaušių kaimo senosios kapinės (kodas 4184) nutolusios
apie 1,6 km;

• Alkiškių kaime esančios Pirmojo pasaulinio karo
Vokietijos ir Rusijos imperijų karių kapinės (kodas
4180),

• Alkiškių k. Alkiškių evangelikų liuteronų bažnyčia
(kodas 2145),

• Alkiškių kaimo senosios kapinės (kodas 4181) nutolę
apie 1,5-1,7 km;

• Keidų kaimo senosios kapinės (kodas 4186) nutolusios
apie 2 km.

PAV. Saugomos teritorijos, biologinį įvairovė

16

Saugomų teritorijų gretimybėje nėra.

Neigiamas poveikis nenustatytas.

Artimiausios saugomos teritorijos:
• Iki Kamanų valstybinio gamtinio rezervato,

iki paukščių apsaugai svarbios „Natura
2000“ teritorijos Kamanų pelkė
(LTAKMB001) ir buveinių apsaugai svarbios
teritorijos Kamanų pelkė (LTAKM0001) yra
apie 8,1 km atstumas;

• Iki Ventos regioninio parko ir Dabikinės
hidrografinio draustinio yra 10,5 km
atstumas

15
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PAV. Saugomos teritorijos, biologinį įvairovė

17

Neigiamas poveikis saugomoms teritorijoms
ar biologinei įvairovei nenustatytas.

Neigiamas poveikis miškams nenustatytas.

Vėjo elektrinės nepatenka į Europos Bendrijos
svarbos natūralias pievų ir miškų buveines

Europos bendrijos svarbos natūralios buveinės (šaltinis: geoportal.lt)

PAV. Ornitologiniai tyrimai

18

•Paukščių ir šikšnosparnių tyrimai buvo vykdomi 2021 metais, kovo- lapkričio mėnesiais planuojant įrengti 6 vėjo energijos
jėgainių (VEJ) parką Alkiškių k., Pašakarnių k., Menčių k.
Paukščių ir šikšnosparnių tyrimai buvo vykdomi siekiant įvertinti galimą planuojamos ūkinės veiklos (PŪV) - 6 VEJ įrengimo
ir eksploatacijos, poveikį paukščiams ir šikšnosparniams.
Ataskaitos rengėjas pagal sutartį Lietuvos ornitologų draugija.

Neigiamas poveikis paukščiams ir šikšnosparniams nenustatytas.

Planuojamo vėjo energijos parko teritorija ir jos apylinkės yra mažai patrauklios paukščiams.
Paukščių migracija teritorijoje nėra skaitlinga palyginus su migruojančių paukščių kiekiu Vakarų Lietuvoje. Pavasarinė
migracija mažai išreikšta, rudeninė gausesnė.

Teritorija vidutiniškai patraukli šikšnosparniams jų veisimosi metu tiek dėl tinkamų perėjimui buveinių, tiek dėl maisto gausos.
Šikšnosparniai daugiausiai registruoti prie vandens telkinių (Menčių karjero) ir pamiškėse, teritorijos viduryje registruoti
pavieniai migruojantys individai.

Įvertinus galimas grėsmes, ornitologai yra pateikę rekomendacijas stebėsenai ir esant žūtims – priemonėms.

17
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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.

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

19

• Triukšmo sklaidos vertinimas ir sklaidos rezultatai parodė, kad triukšmo ribinės nebus viršijamos. Darant prielaidą, jog Lietuvoje
ištisus metus pučia 10 m/s ir didesnis vėjas.

Veiklos triukšmas. Prognozuojama situacija

20

Rezultatai:
Prognozinis triukšmo modeliavimas
parodė, jog didžiausias galimas
triukšmo lygis gyvenamosiose
aplinkose neviršytų griežčiausios
ribinės vertės, kuri taikoma nakties
periodui ir sudaro 45 dB(A).

Planuojamos (PŪV) VE labiausiai
paveiktų artimiausią gyvenamą aplinką
esančią už ~445 m adresu Pašakarnių
k., Ąžuolų g. 1. Skaičiavimais nustatyta,
kad ties gyvenamojo namo žemės
sklypo riba nakties periodu siektų 40,8
dB(A), tačiau triukšmo normos
neviršijamos.

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

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

19
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Veiklos triukšmas. Prognozuojama situacija

21

Rezultatai:
Prognozinis triukšmo modeliavimas
parodė, jog triukšmas 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, 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 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 turimais matavimo protokolo duomenimis kurie 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 planuojamos 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.
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Šešėliavimas 
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• 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 suminė
rekomenduojama 30 val. metinė trukmė nebūtų viršyta, su
užsakovu suderinta, jog į VE4 (labiausiai įtakoja viršijimus)
bus įdiegtas automatinis šešėliavimo stabdymo mechanizmas
(shadow shut-down) ir šešėliavimo mažinimo kompiuterinė
programa integruota į vėjo jėgainės kontrolės sistemą.

pav. Planuojamų 6 VE, dviejų techniškai blogiausių variantų (didžiausias rotorius, žemiausias 
arba aukščiausias stiebas) šešėliavimo/mirgėjimo rezultatai (daugiau kaip 30 val/metus)

PAV apibendrinimas. Nustatyta SAZ

24

PAV(-PVSV) išvada. Išnagrinėjus
prognozuojamą situaciją, nustatyta, kad neigiamas
poveikis nei visuomenės sveikatai, nei aplinkai
nenustatytas. SAZ ribos nustatytos pagal nakties
triukšmo sklaidą.

Šešių vėjo elektrinių parko Akmenės rajono
savivaldybėje, Naujosios Akmenės kaimiškojoje
seniūnijoje, Menčių, Pašakarnių, Alkiškių
kaimuose nustatyta bendra 70,68 ha ploto SAZ
zona (susidarant iš 6 teritorijų): SAZ aplink VE1
11,31 ha,

• SAZ aplink VE2 12,29 ha,

• SAZ aplink VE3 11,41 ha, SAZ aplink VE4
11,29 ha,

• SAZ aplink VE5 12,7 ha,

• SAZ aplink VE6 11,68 ha.

.
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PAV. Viešas visuomenės supažindinimas

25

Visuomenė informuota apie PAV ataskaitą:

 Akmenės rajono savivaldybės administracijos skelbimų lentoje 2022-06-13, internetiniame puslapyje

2022-06-14, nuoroda https://www.akmene.lt/informacija-apie-parengta-sesiu-vejo-elektriniu-parko-
akmenes-rajono-savivaldybeje-naujosios-akmenes-kaimiskojoje-seniunijoje-menciu-pasakarniu-

alkiskiu-kaimuose-statybos-ir-eksploatavimo-poveikio-aplinkai-vertinimo-pav-ataskaita-ir-viesa-
susirinki/4399;

 Naujosios Akmenės kaimiškosios seniūnijos skelbimų lentoje 2022-06-13, spausdinta ataskaita
viešinama seniūnijoje;

 Akmenės rajono laikraštyje „Vienybė“ 2022-06-18;

 Ataskaitos rengėjo UAB „Ekostruktūra“ internetiniame puslapyje: www.ekostruktura.lt, 2022-06-15

patalpintas skelbimas. Su ataskaita buvo galima susipažinti nuo 2022-06-20. Ataskaitos ir skelbimo
patalpinimo nuoroda: https://www.ekostruktura.lt/visuomenes-informavimas/.

26

Viešas visuomenės supažindinimas

• Iki susirinkimo visuomenės pasiūlymų nebuvo pateikta.

• Protokolas bus baigtas rašyti per 5 darbo dienas po viešo supažindinimo su Ataskaita susirinkimo.

• Su protokolu galima susipažinti Ataskaitos rengėjo buveinėje (UAB „Ekostruktūra“, biuro adresu Studentų g.
67-410, Kaune) bei Ataskaitos rengėjo interneto svetainėje www.ekostruktura.lt.

• 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@gamta.lt

DĖKOJAME  UŽ  JŪSŲ  DĖMESĮ !
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