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2 PRIEDAS. 

Visuomenės informavimo medžiaga. Informacinis pranešimas apie PAV pradžią 



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 pradžią 

SUVESTINĖ 

 

PRANEŠIMAS APIE "Planuojamo iki 250  MW galios vėjo elektrinių parko Anykščių 
rajono savivaldybėje, Troškūnų seniūnijos, Kanapynės, Pelyšėlių I, Surdegio, Naujasėdžio, 
Vidugirių, Pelyšėlių II, Gerkiškių, Pienagalio, Latavėnų, Motiejūnų, Dubriškio, Pakapės kaimuose, 
Karčekų viensėdyje, Viešintų seniūnijos, Antalinos, Putino, Medinų, Laičių, Maldeikių, Čiunkių, 
Juodžgalio, Griežionių kaimuose statybos ir eksploatavimo  POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO 
PRADŽIĄ buvo paskelbtas: 

1. Anykščių rajono savivaldybės skelbimų lentoje ir  internetiniame puslapyje 2022-
03-25: https://www.anyksciai.lt/turinys/teritoriju-planavimas/viesas-projektu-
aptarimas/296.  

2. Troškūnų seniūnijos skelbimų lentoje 2022-03-25; 

3. Viešintų seniūnijos skelbimų lentoje 2022-03-25; 

4. Anykščių rajono laikraštyje „Anykšta“ 2022-03-26; 

5. Ataskaitos rengėjo UAB „Ekostruktūra“ internetiniame puslapyje: 
www.ekostruktura.lt, 2022-03-25; tiksli nuoroda 
https://www.ekostruktura.lt/visuomenes-informavimas/pranesimas-apie-planuojamo-iki-
250-mw-galios-vejo-elektriniu-parko-anyksciu-rajono-savivaldybeje-troskunu-
seniunijos-kanapynes-pelyseliu-i-surdegio-naujasedzio-vidugiriu-pelyseliu-ii-gerkiski/  

6. Aplinkos apsaugos agentūra ir subjektai informuoti el. paštu 2022-03-28. Aplinkos 
apsaugos agentūros puslapyje (https://aaa.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/poveikio-aplinkai-

vertinimas-pav/2022-m) informacija paskelbta 2022-03-30, tiksli nuoroda: 
https://docs.google.com/spreadsheets/d/e/2PACX-1vRmnxNx3lWfzbAYbZFS-RKRo-
p9c53Jbo-
zhpK35IceAe9cVLnmTmG6iLrDRXuGiA/pubhtml?gid=1181151303&single=true  

 

Pridedama: Raštų, skelbimų, el. laiškų kopijos.  

 

 

Parengė: UAB „Ekostruktūra“ direktorė Ona Samuchovienė 

 

2022 m. balandžio mėn. 



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 

 

  

  

Anykščių rajono savivaldybės administracijai, 

El. p. info@anyksciai.lt 

 

Troškūnų seniūnijai, 

El. p. rimantas.sereicikas@anyksciai.lt, 

gina.petraskiene@anyksciai.lt  

 

Viešintų seniūnijai, 

El. p. ramunas.blazarenas@anyksciai.lt, 

egle.sabaliauskiene@anyksciai.lt 

2022-03-25 Nr. 22-332 

 

 

DĖL VISUOMENĖS INFORMAVIMO – PRANEŠIMO APIE PLANUOJAMO VĖJO 

ELEKTRINIŲ PARKO TROŠKŪNŲ IR VIEŠINTŲ SENIŪNIJOSE POVEIKIO 

APLINKAI VERTINIMO PRADŽIĄ 

Informuojame apie poveikio aplinkai vertinimo pradžią, vadovaujantis Lietuvos 

Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymu (galiojanti 

suvestinė redakcija nuo 2022-01-20) ir Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai 

vertinimo tvarkos aprašu (galiojanti suvestinė redakcija nuo 2021-12-01). 

Planuojama ūkinė veikla – Iki 250  MW galios vėjo elektrinių parko Anykščių 

rajono savivaldybėje, Troškūnų seniūnijos, Kanapynės, Pelyšėlių I, Surdegio, 

Naujasėdžio, Vidugirių, Pelyšėlių II, Gerkiškių, Pienagalio, Latavėnų, Motiejūnų, 

Dubriškio, Pakapės kaimuose, Karčekų viensėdyje, Viešintų seniūnijos, Antalinos, 

Putino, Medinų, Laičių, Maldeikių, Čiunkių, Juodžgalio, Griežionių kaimuose statyba ir 

eksploatavimas.  

Prašome paskelbti pridedamą visuomenės informavimo pranešimą savivaldybės ir 

seniūnijų skelbimų lentose, o ant pranešimo uždėti Savivaldybės, seniūnijos pavadinimas, 

gauta, data ir pasirašyti. Savivaldybės administracija papildomai informaciją gali skelbti savo 

interneto svetainėje.  

Jei neturite galimybių paskelbti skelbimų lentoje (vadovaujantis aprašo 67.3. punktu) 

prašome ant pranešimo šalia informacinės žymos apie gavimą, parašyti, kad informacijos 

paskelbti skelbimų lentoje neturite galimybių. 

Patvirtintų dokumentų skenuotas kopijas prašome grąžinti mums el. paštu 

info@ekostruktura.lt, jos bus teikiamos PAV subjektams ir atsakingai institucijai – Aplinkos 

apsaugos agentūrai. 

Pridedama: pranešimas apie PAV pradžią (2 lapai). 

 

Direktorė  Ona Samuchovienė 

 

El. p. info@ekostruktura.lt, tel. +370 607 23980, mob. +370 676 08277 

GAUTA

2022-03-25
1-GD-1119 (6.43 E)

Anykščių rajono savivaldybės administracijos
Bendrasis ir ūkio skyrius







Anykščių rajono savivaldybės skelbimų lentoje pakabinto skelbimo nuotrauka 
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Pe.fu=*:-
PR{NESIMAS APIE

Planuojamo iki 250 MW 
_garios 

vejo erekh'iniq parko Anykiiiq rajoao savivaltlybije,
_ Troikrinq seniinijos, Kanapynds, pelyl6tirf i, SurAegio, Naujasidiio, Vitlugiriq,
tglyidljq II, GerkiSkiq, pienagario, Larav6nq, Morhjanq, Dubriikio, pnkap6s tiui-uor*,
Kariekq dens6tlyje, Yi*intq senitnijos, Anialinos, putino, Merrinq, Laiuq, uuro"iLiq,

Ciunkiq, Juorligalio, Grieiionhl kalmuose statybos ir eksploatavimo
POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO PRADZIA

Planuojamos trkia6s_ veiklos {toriau - p$$ organrzato'rus: uAB ,,Vasuokdnqv6jas"' juridinio asmens kodas 304960164, pudyno g. tse, vaidloniq k. Troikonq sen.,
Attykidiq r. sav., LT-29300, tel. +37669911140, el. paiias anyksciuvejas@gnail.com.

Poveikio aplinkai ve.tinimo (toriau - pAV) clokument[ 
" 

rengdjas: uAB
,,Ekostrukriira" Raudondvario pl.28Ba-9, LT-4i164 Kaunas, rel. (s 60i) z39B*01 el. pa3tas
info@ekostruktura. lt, internetinis puslapis s,rvw.ekostnrktura.it.

. Planuojamos iikin6s veiklos pavatlinimas: Iki 250 Mw galios vejo elektriniil parko
1"Vki9i9...rqglo savivaldyb-dje, Tro5k'nq serifinijos, Ka*apy*s, felyielq t, Sui<tegro.
Nar3as6dzio, vidugiriq, Pely561iq II, Gerk.iikiq, pienagalio, Lalav€nq, vtoti*jtnq, nuuristio,
f*i.: -k?i'ly:*:5r:iekq viensedyje, VieSintq senirrnijos, Antalinos, iutino, tr.ledinq,
Larirq. Maldeikiq. ciunl,,iq. Juod2galio. GrieZioliq kaimuose statyba ir eksploatavimas.

Planuojamos tkin6s veiklos pobiidis: veiklos rfrIis, mastas, planuojamos nautloti
techrologiJos. Projektu planuojama pastatl'ti iki 252 m autr<sdio apie +o vnt. velo elektriniq
(galimas stiebo aukitis iki 1?9 m, bet ne Zemesnis kaip 135 m, iotorius iki liO m, bet ne
maZesnis kaip 158 m).

Planuojamos rfkin6s veiklos poveikio aplinkai verrinimo allikimo telsinis
pagdndas' Vejo elektrinirl statyba patenka ! Lietuvos Respublikos Planuojasros 1kines veiklos
poveikio aplinkai vertilino lstatynio 1996-09-15 Nr. I-1495 (Suvestin€ redak clja nuo 2022_
0]-20) 2 priedo s4ra5o punkt4 (3.s.r), kai statomos trys ir daugiau elektrinig: :.e. uejo
elektridq lrengimas, kai: 3.8.1. irengiamos 3 vdjo eiektrinds, kuriq bent vienos aukitis 50 m
(matuojant iki aukjiiausio konstrukcijq taiko) ar daugiau, todel privaloma atlikti atrank4 del
poveikio aplinkai vertinimo. vadovaujantis pAV istatymo intro skyriaus li punkfu,
planuojamos lkinds veiklos organizatorius (uzsakovas) ar poveikio apii'kai vertinirno
dokumentq rengdjas gali pradeti poveikio aplirkai verti'imq be itrankos ddipoveikio oprioul
vertinimo proced{ros,

_ . Informacija apie nurnafornas nagrindti pagristas alternafyvas {plz,, vietos, laiko,
techniniq ir technologiniq sprendiniq, poveikl- afunkat mafinanliq pi.iernoniql, "vietos
alternatyva nenagrindjama, kadangi vejo elektrinds nunatornos A'ykidiq iajono savivaldybes
tedtolijoje specialiuoju pla'u, pawirtinu 2013-06-27 Anykidiq ra;ono savivaldybds tarybos

llf- diil I::l J II-213, suplaruorose. teritorijose. Speciaiusis plan as 2014,04_i4e"v*ei,l
raJono_ savlvaldybes tarybos sprendi'ru Nr. l-TS-l6g pripaiintas Anyksdiq iajono
savivaldybes teritolijos bendrojo plalo sudedalrqja dalimi. AtsiZve.lgiant ! tui, uu, ougrinJj'u-u
pro.lektin€ situac.ija ir lygi*ama su esama situacija. Esant poreiliiui nagrinejarrJr p;veiki
nu2inandiq priemoni4 altematyvos.

Planuojamos iikinds veikros vietos (arternatlviq viefq) ypatumai: atstumai iki
gyvenamqiq i'' kultiros paveltlo vietoyir{, saugomq teritoriiq ir kaimynini4 valstybiq,
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uZdaroji akci'€ bendror€ ,,Ekostmktira',.Rau<londvario pl. ?884-9, LT-47i64 Karsas, rel. +370 60? 23980,el. p. hfo@ekostmltr,*.1r, .*y"lo:j::*::r,:j:":$." 
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allernabryiq viet{ Plsidtrkimo pdeiastys, Vejo elektrines planuojamos kaimiikose atvrrose
teritorijose, v6jo elektriniq pletros zonoje, apie 12 km atstunu nuo Anyksdiq, apie 6 krn'uo
subadiaus, apie 7,5 km nuo Raguvetes, apie 4 Lr'nuo Andrioniikio, apie z,: km nuo rroikruiq,
apie 2 km nuo vieiinlrl. saugomos gamtin0s teritorijos ! vejo elektriniq parko zonq nepatenka.
Ariiniausios uz planuojamo parto esa'dios ruugootoi teritorijos: ,,Natura 2ooi.. teritorrja
vieiinto ezeras {LTANY0023). 

'utolusi 
*730 m. simoniq gir.ios biosferos poligonas, ,,Natura2O00".teritorijos Si'roniq giria (LTANy00l3 ir LTANYB00I) nu;h;, _i,Z trr.

Planuojamos elektrinds nepateks I kuittrros paverdo objektq teritorijas ar.iq apsaugos zonas. Iki
kaimyniniq valstybiq toliau kaip 5? km.

, PAv subJekfai: Anykidirl rajono savivardybes administracija, Nacionariaio
visuomerds sveikatos centro p'ie sveikatos apsalrgos ministerijos uten;'dep;;;;;nras,
Pltesgalsrin€s apsaugos ir gelbejimo departamerto prie Vidaus reiialq ministerrl6u r"n."ezi"
prieigaisrin€ gelbdjimo valdyba-, Kulfiiros paveldo depadamento prie rutnroi milisterijos
Panevdzio - utenos teritorinis skyrius, valstybind saugomq teritoriiq tarnyba prie aplinkos
ministerijos"

- Atsakingoji instifucija, kari priims sp'endimq dat pUV poveikio
11!inual lo]intcos apsaugos age$trra (toliau - AA4), a. Juozapiviiiaus g. 9, vilnilus, tel. 8
706 62008, el. p. aaa@gamta.lt

.. Galimas Agent8ros sprentlimas tl6l planuojamos [kir6s veiklos: 1) ieigu Agentiira
pnima sprendim4, kad veikla atitinka aplinkos apsaugos, visuomends sveikatos, nJkillo]ar:ro3o
!.tttuo.s 

paveldo apsaugos, gaisrines saugos ii civilines saugos teises ake reikalavimus, si
planuojana fkind veikla gali bnti vykdoma; 2) ieigu Agennira priima sprendimq, kad veikla
neatitinka aplirkos apsaugos, visuonends sveikaios, nekitojamojo hrm-t puu"ifrffiuugor,
gaisrinds saugos ir civiliues saugos teises akhl reikalavirnq, iitatymuose itvitinti ieidimai
negali biti iiduodami ir veikla negali bDti vykdoma.

visuomen6s informavimas ir daryvavimas: Suinteresuotoji visuomend pasiDrymus
anksdiau nurodytais kontaktais gali teikti rastu, el. paitu plaouojamo, lti re, u"iHos
organzatoriui (uZsakor,ti) arba poveikio aplinkai vertiliaro dokumentq-rengejui ir atsakingajai
institucijai per l0 darbo dierq nuo ros dienos,, kai gaut4 prareiimq apierAi pradiie p"Jloi"
atsakingoji institucija, termin4 skaiiiuojant nuo kiios dienos po paskelbimo. ioveikio aplinkai
ye5tiyno dokument4 rengejas karfu su pla*uojamos fkines veikios-;r!;i;;;*
(uZsakoru) gautq pasitrlymq lvertinimq pateikia atasiaitoie.

I I trozt ;*{" Jrcegheua tzaut ru'7bs s/u('h'ug &^ /*c / 
^:e4,1- 6/-.tt- '

I ro:KUnq \c|trl t^\
seniino pavirduotoia

GInA PIITITASKi I\E
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pnanestuas apte /il^,a,rt*nd"o/d, s**'
Pl.nuojamo iki 250 MW galios vajo elektriniq parko .{nyki6iq r{i6no sar ivaldl4ei",rtl4ct;*J:

Troskiinq seniiinijos, Kanapyn€s, Pely30liq I, Surdegio, NaujasddZio, Vidugir[+-------1---$'
PelyS6liq II, derkiskiq, Pienagalio, LatavOnq, Motiejtrnq, Dubriskio, Pakapts kaim-u-os.- '4L ,/)
Karlekq viensCdyje, viesintq seniiinijos, Antalinos, Putino, Medinq' LaiCirt' Maldeikiq'

tiunkiq. Juodigrlio. GrieZioriq kaimuose statybos ir ekploatavimo
POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO PRADZI4

Planuojamos nkinos veiklos (toliau - P[lv) organizatorius: UAB,.Vasuokenq
vdjas". juridinio asmens kodas 304960164, Pusyno g. l8A, Vaidloniq k Troiklnq sen..

Anykiiiq r. sav., LT-29300. tel. +37068011140. el. pastas anyksciuvejas@gmail com'

Poveikio aplinkai vertinimo (toliau - PAv) dokumentq reng6jas: UAB

.,Ekostrukt0ra" Raudondvario pl. 288a-9, LT-47164 Kaunas, tel. (8 607) 23980, el. pastas

info@ekostruktura.lt, intemetinis puslapis wv,,r,,,.ekostruktura.lt.

Planuojamos iikinas veiklos pavadinimas: Iki 250 MW galios vejo elektriniq parko

AnykStiq raiono savivaldybeje. Tro5ktnq seniunijos, Kanapynes. Pely5eliq l. Surdegio.

Naujasedzio. Vidugiriq, PelyS€liq II, Gerkiikiq. Pienagalio. Latavenq, Motiejonq. DubriSkio.

Pakapes kaimuose, Karaekq viensedyje, Viesintq senitnijos' Antalinos. Putino. Medinq.

Laiaiq. Maldeikiq. aiunkiq. Juodzgatio, GrieZioniq kaimuose statyba ir eksploatavimas.

Planuojamos iikinas veiklos pobiidis: veiklos riisis, mastas, planuojamos naudoti

technologijos. Pmjektu planuojama pastatyti iki 252 m aukstio apie 40 vnt. vejo elektriniq
(galimas stiebo aukstis iki 179 m. bet ne zemesnis kaip 135 m' roto us iki 170 m. bet ne

mazesnis kaip 158 m).
Planuojamos iikinos veiklos poveikio aplinkai vertinimo atlikimo teisinis

pagrindas. Vejo elektriniq statyba patenka I l,ietuvos Respublikos Planuojamos iikines veiklos

poveikio aplinkai veninimo istatymo 1996-08-15 Nr. I-1495 (Suvestin6 redakcija nuo 2022-

01-20) 2 priedo s4raso punktq (3.S.1), kai statomos trys ir daugiau elektriniq: 3.8. vejo

elektriniq irengimas. kai: 3.8.1. irengiamos 3 vejo elektrines, kuriq bent vienos aukstis 50 m
(matuojant iki aukidiausio konstrukcijq taiko) ar daugiau, todel privaloma atlikti atrankq del

poveikio aplinkai veninimo. Vadovaujantis PAV istatymo antro skyriaus ll punktu.

planuojamos ukin€s veiklos organizatorius (uZsakovas) ar poveikio aplinkai vertinimo

dokumentq rengejas gali praddti poveikio aplinkai vertinim4 be atrankos del poveikio aplinkai

vertinimo procedlros.
Informacija apie numatomas nagrintti pigristas alternatyvas (pvz., vietos' laiko,

techniniq ir technologiniq sprendiniq, poveiki aplinkai maiinanliq priemoniq). Vietos

altematyva nenagrinejama. kadangi vejo elektrines numatomos AnykSdiq mjono savivaldyb€s

teritorijoje specialiuoju planu. patvininu 2013-06'2'1 AnykSdiq rajono savivaldybes tarybos

sprendimu Nr.. l-TS-213, suplanuotose teritorijose. Specialusis planas 2014-04-24 Anykiiiq
mjono savivaldybes tarybos sprendimu Nr. l-TS-168 pripazintas Anyksaiq rajono

savivaldybes teritorijos bendrojo plano sudedam4ia dalimi. Atsizvelgiant i tai. bus nagrinejama

projektine situacija ir lyginama su esama situacija Esant poreikiui nag nejamos poveiki

ma2inandiq priemoniq alternatyvos.
Planuojamos iikines veiklos vietos (alterratyvirt vietq) ypatumai: ttstumei iki

ryvenamqjq ir kultiiros paveldo vietoviq, saugomq teritorijq ir kaimyniniq valstybiq'
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alternat)ryiq vietg pasirinkimo prietastys. Vejo elektrines planuojamos kaimiskose atvirose

teritorijose. vejo elekt niq pletros zonoje. apie 12 km atstumu nuo Anyki6iq. apie 6 km nuo

Subaiiaus, apie 7,5 km nuo Raguveles. apie 4 km nuo AndrioniSkio, apie 2,3 km nuo Trosk[nq.

apie 2 km nuo Viesintq. Saugomos gamtines teritorijos i vejo elektriniq parko zonq nepatenka

Artimiausios uz planuojamo parko esandios saugomos teritorijos: ,,Natura 2000" teritorija

Viesinto ezeras (LTANY0023), nutolusi -730 m. Simoniq girios biosferos poligonas. ..Natura

2000" teritoriios Simoniq giria (LTANYoo13 ir LTANYBooI) nutolusios -1,2 km

Planuojamos elektrines nepateks i kult[ros paveldo objektrl teritorijas arjq apsaugos zonas. Iki

kaimyniniq valstybiq toliau kaip 57 km.

PAV subjektai: AnykSdiq rajono savivaldybes administracija. Nacionalinio

visuomends sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Utenos departamentas.

PrieSgaisrines apsaugos ir gelbejimo depanamento prie Vidaus reikalq ministe ios Panevezio

prieSgaisrine gelbejimo valdyba. Kultlros paveldo departamento prie Kulttuos ministeriios

PaneveZio - Utenos teritorinis skyrius. Valstybine saugomq teritorijq tamyba prie Aplinkos

ministerijos.
Atsakingoji institucija, kuri priims sprendiml d6l PUV poveikio

aplinkai: Aplinkos apsaugos agentura (toliau AAA), A. Juozapavidiaus g.9' Vilnius. tel S

706 62008, el. p. aaa@gamta.lt
Galimas Agentiiros sprendimas d6l planuojamos iikints veiklos: l)jeigu AgentUra

priima sprendimq. kad veikla atitinka aplinkos apsaugos, visuomenes sveikatos. nekilnojamojo

kulttros paveldo apsaugos. gaisrines saugos ir civilinds saugos teises aktq reikalavimus. Si

planuojama ukine veikla gali blti vykdoma;2)jeigu Agentlra priima sprendim4, kad veikla

neatitinka aplinkos apsaugos. visuomen6s sveikatos. nekilnojamojo kult[ros paveldo apsaugos.

gaisrinds saugos ir civilinds saugos teises aktq reikalavimq. istatymuose itvirtinti leidimai

negali buti iSduodami ir veikla negali b[ti vykdoma
Visuomen6s informavirnas ir dab'vavimas: Suinteresuotoji visuomene pasi[lymus

anksdiau nurodytais kontaktais gali teikti raStu. el. pastu planuojamos [kin€s veiklos

organizatoriui (uZsakovui) arba poveikio aplinkai vertinimo dokumentq rengejui iratsakingajai

institucijai per l0 darbo dienq nuo tos dienos, kai gaut4 pranesimq apie PAV pradZi4 paskelbia

atsakingoji institucija, terminq skaidiuojant nuo kitos dienos po paskelbimo. Poveikio aplinkai

vertinimo dokumentq rengejas kartu su planuojamos lkines veiklos organizatoriumi
(uzsakovu) gautq pasitlymq ivertinimq pateikia ataskaitoje.



  
SITUACIJA 2022 m. kovo 26 d.

PRANEŠIMAS APIE
Planuojamo iki 250 MW galios vėjo elektrinių parko Anykščių rajono savivaldybėje, Troškūnų seniūnijos, Kanapynės, Pelyšėlių I, 

Surdegio, Naujasėdžio, Vidugirių, Pelyšėlių II, Gerkiškių, Pienagalio, Latavėnų, Motiejūnų, Dubriškio, Pakapės kaimuose, Karčekų 
viensėdyje, Viešintų seniūnijos, Antalinos, Putino, Medinų, Laičių, Maldeikių, Čiunkių, Juodžgalio, Griežionių kaimuose statybos ir 

eksploatavimo 
POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO PRADŽIĄ

Planuojamos ūkinės veiklos (toliau – PŪV) organizatorius: UAB „Vašuokėnų vėjas“, juridinio asmens kodas 304960164, Pušyno g. 18A, Vaidlonių k. Troškūnų 
sen., Anykščių r. sav., LT-29300, tel. +37068011140, el. paštas anyksciuvejas@gmail.com.

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: Iki 250  MW galios vėjo elektrinių parko Anykščių rajono savivaldybėje, Troškūnų seniūnijos, Kanapynės, Pelyšėlių I, 
Surdegio, Naujasėdžio, Vidugirių, Pelyšėlių II, Gerkiškių, Pienagalio, Latavėnų, Motiejūnų, Dubriškio, Pakapės kaimuose, Karčekų viensėdyje, Viešintų seniūnijos, 
Antalinos, Putino, Medinų, Laičių, Maldeikių, Čiunkių, Juodžgalio, Griežionių kaimuose statyba ir eksploatavimas.

Planuojamos ūkinės veiklos pobūdis: veiklos rūšis, mastas, planuojamos naudoti technologijos. Projektu planuojama pastatyti iki 252 m aukščio apie 40 vnt. 
vėjo elektrinių (galimas stiebo aukštis iki 179 m, bet ne žemesnis kaip 135 m, rotorius iki 170 m, bet ne mažesnis kaip 158 m).

Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo atlikimo teisinis pagrindas. Vėjo elektrinių statyba patenka į Lietuvos Respublikos Planuojamos ūkinės 
veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo 1996-08-15 Nr. I-1495 (Suvestinė redakcija nuo 2022-01-20) 2 priedo sąrašo punktą (3.8.1), kai statomos trys ir daugiau 
elektrinių: 3.8. vėjo elektrinių įrengimas, kai: 3.8.1. įrengiamos 3 vėjo elektrinės, kurių bent vienos aukštis 50 m (matuojant iki aukščiausio konstrukcijų taško) ar dau-
giau, todėl privaloma atlikti atranką dėl poveikio aplinkai vertinimo. Vadovaujantis PAV įstatymo antro skyriaus 11 punktu, planuojamos ūkinės veiklos organizatorius 
(užsakovas) ar poveikio aplinkai vertinimo dokumentų rengėjas gali pradėti poveikio aplinkai vertinimą be atrankos dėl poveikio aplinkai vertinimo procedūros.

Informacija apie numatomas nagrinėti pagrįstas alternatyvas (pvz., vietos, laiko, techninių ir technologinių sprendinių, poveikį aplinkai mažinančių prie-
monių). Vietos alternatyva nenagrinėjama, kadangi vėjo elektrinės numatomos Anykščių rajono savivaldybės teritorijoje specialiuoju planu, patvirtinu 2013-06-27 
Anykščių rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr., 1-TS-213, suplanuotose teritorijose. Specialusis planas 2014-04-24 Anykščių rajono savivaldybės tarybos spren-
dimu Nr. 1-TS-168 pripažintas Anykščių rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano sudedamąja dalimi. Atsižvelgiant į tai, bus nagrinėjama projektinė situacija ir 
lyginama su esama situacija. Esant poreikiui nagrinėjamos poveikį mažinančių priemonių alternatyvos.

Planuojamos ūkinės veiklos vietos (alternatyvių vietų) ypatumai: atstumai iki gyvenamųjų ir kultūros paveldo vietovių, saugomų teritorijų ir kaimyninių 
valstybių, alternatyvių vietų pasirinkimo priežastys. Vėjo elektrinės planuojamos kaimiškose atvirose teritorijose, vėjo elektrinių plėtros zonoje, apie 12 km atstu-
mu nuo Anykščių, apie 6 km nuo Subačiaus, apie 7,5 km nuo Raguvėlės, apie 4 km nuo Andrioniškio, apie 2,3 km nuo Troškūnų, apie 2 km nuo Viešintų. Saugomos 
gamtinės teritorijos į vėjo elektrinių parko zoną nepatenka. Artimiausios už planuojamo parko esančios saugomos teritorijos: „Natura 2000“ teritorija Viešinto ežeras 
(LTANY0023), nutolusi ~730 m. Šimonių girios biosferos poligonas, „Natura 2000“ teritorijos Šimonių giria (LTANY0013 ir LTANYB001) nutolusios ~1,2 km. Pla-
nuojamos elektrinės nepateks į kultūros paveldo objektų teritorijas ar jų apsaugos zonas. Iki kaimyninių valstybių toliau kaip 57 km. 

PAV subjektai: Anykščių rajono savivaldybės administracija, Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Utenos departamentas, 
Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Panevėžio priešgaisrinė gelbėjimo valdyba, Kultūros paveldo departamento prie 
Kultūros ministerijos Panevėžio - Utenos teritorinis skyrius, Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos.

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

Galimas Agentūros sprendimas dėl planuojamos ūkinės veiklos: 1) jeigu Agentūra priima sprendimą, kad veikla atitinka aplinkos apsaugos, visuomenės svei-
katos, nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos, gaisrinės saugos ir civilinės saugos teisės aktų reikalavimus, ši planuojama ūkinė veikla gali būti vykdoma; 2) jeigu 
Agentūra priima sprendimą, kad veikla neatitinka aplinkos apsaugos, visuomenės sveikatos, nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos, gaisrinės saugos ir civilinės 
saugos teisės aktų reikalavimų, įstatymuose įtvirtinti leidimai negali būti išduodami ir veikla negali būti vykdoma.

Visuomenės informavimas ir dalyvavimas: Suinteresuotoji visuomenė pasiūlymus anksčiau nurodytais kontaktais gali teikti raštu, el. paštu planuojamos ūkinės 
veiklos organizatoriui (užsakovui) arba poveikio aplinkai vertinimo dokumentų rengėjui ir atsakingajai institucijai per 10 darbo dienų nuo tos dienos, kai gautą prane-
šimą apie PAV pradžią paskelbia atsakingoji institucija, terminą skaičiuojant nuo kitos dienos po paskelbimo. Poveikio aplinkai vertinimo dokumentų rengėjas kartu 
su planuojamos ūkinės veiklos organizatoriumi (užsakovu) gautų pasiūlymų įvertinimą pateikia ataskaitoje.

Užsak. Nr. 273 

(Atkelta iš 5 psl.)

„Naktį buvo įsiveržta į sporto 
klubui priklausančią pievą. Iš-
gąsdintas ir nufilmuotas lėtine 
liga sergantis žirgas. Pagalvokit, 
kaip tokioje situacijoje reaguotų 
žmogus, o čia juk gyvulys“, - 
kalbėjo V.Uogela.

Jis taip pat neigė jam mestus 
sporto klubo „Vilartas“ jojimo 
trenerės G.Vaitkevičienės bei bu-
vusios sporto klubo „Origonas“ 
raitelės K.Jurėnaitės kaltinimus, 
kad jo valdose mėtėsi žirgų kau-
lai.

„Buvo atvykę VMVT specia-
listai. Jie ėjo, tikrino dvi dienas ir 
jokių kaulų nerado. Jie man pa-
rašė raštą, kad sporto klube „Ori-
gonas“ nėra žiauraus elgesio su 
gyvūnais“, - kalbėjo V.Uogela.

Atsakydamas į jam mestus kal-
tinimus, kad sporto klube „Origo-
nas“ laikyti žirgai buvo vežami 
sušerti šunims ir ten nušaunami, 
V.Uogela kalbėjo: „Aš esu ūki-
ninkas ir tuos žirgus galiu naudoti 

savoms reikmėms, jei jie serga ar 
kankinasi. Tą galima daryti pagal 
įstatymą. Juk kiti žmonės taip pat 
išveža arklius mėsai.Yra buvę 
keletas atvejų, kai žirgai buvo 
nušauti. Nušautų žirgų mėsą aš 
atidaviau ūkininkui Dainiui Žiu-
kui, kuris turi šunų veislyną. Aš 
jam atidaviau žirgų skerdieną, o 
ne jų lavonus. Aš dėl to esu pa-
rašęs pasiaiškinimus Valstybinei 
maisto ir veterinarijos tarnybai“.

Šiuo klausimu „Anykšta“ 
taip pat kalbėjosi su ūkininku 
D.Žiuku.

„Žirgas yra ūkinis gyvūnas, 
kurį savininkas gali pasiskersti 
savo reikmėms. Niekada nesker-
džiu sveiko gyvulio. Žmonėms 
nėra eutanazijos, tačiau jei žirgui 
jau laikas iškeliauti, jam tai gali-
ma padėti padaryti. Aš pas save 
žirgų skerdienos nepriimu, jei 
imu, imu ją vietoje“, - sakė jis.

D.Žiukas sakė, kad jam yra 
tekę lankytis sporto klubo „Ori-
gonas“ valdose, tačiau jis leido 
suprasti, kad žiauraus elegesio 

su gyvūnais atvejų ten nepaste-
bėjęs.

Buvusi sporto klubo „Origo-
nas“ raitelė K.Jurėnaitė sociali-
niame tinkle paskelbtame įraše 
teigia, kad ją, kaip nepilnametę, 
traumavo sporto klube „Origo-
nas“ matyti kergiamų bei kas-
truojamų  žirgų vaizdai. 

„Taip, nepilnametės, jo...Tokių 
dalykų niekada nebuvo“, - kalbė-
jo V.Uogela.

Jis taip pat neigė, kad prie spor-
to klubo „Origonas“ arklidžių 
kada nors galėjo mėtytis žirgo 
galva, ją graužė šunys ir visa tai 
matė vaikai bei turistai, kaip apie 
tai redakcijai atsiųstame laiške 
rašė sporto klubo „Vilartas“ joji-
mo trenerė G.Vaitkevičienė.

„Taip nebuvo. Ar aš durnas? 
Reikėtų proto neturėti, kad taip 
padaryti. Nupaveiksluotų žmo-
nės tokį vaizdą, tai man dėl to 
blogai baigtųsi. Ir būtų nupa-
veikslavę, jei būtų matę – per 
dieną sulaukdavau iki 40 turistų. 
Tegul pateikia nuotraukas, ar ti-

krai taip buvo. Prirašyti galima 
bet ką. Tai šmeižtas“, - kalbėjo 
V.Uogela.

Atkreipus dėmesį, kad dėl 
galimai žiauraus elgesio su gy-
vūnais jam kaltinimus žeria ne 
tik konkuruojančio sporto klu-
bo „Vilartas“  jojimo trenerė 
G.Vaitkevičienė, bet ir buvusi jo 
auklėtinė K.Jurėnaitė, pastarąją 
merginą jis vadino „atpirkimo 
ožiu“.

„Ji du metus jodinėjo sporto 
klube „Vilartas“, mokėjo po 50 
litų ir gardus valė. O ant arklio 
buvo atsisėdusi gal du kartus. Ji 
su mama buvo pas mane atėjusi 
verkdama ir klausė, ar gali jodi-
nėti mano sporto klube. Puolė 
mane ir kitos raitelės, bet jau to 
atsikando. G.Vaitkevičienė dabar 
rado K.Jurėnaitę. Gal jai sumo-
kėjo už tą puolimą?“, - svarstė 
V.Uogela.

V.Uogela dėstė, kad visi skan-
dalai prasidėjo po to, kai prieš 
keletą metų viena mergina sporto 
klube „Origonas“ laikė žirgą ir 

Niūronyse – žirgų augintojų kovos: „Vilarto“ trenerė 
kaltina „Origoną“ žiauriu elgesiu su gyvūnais

jam negalėjo kas mėnesį susimo-
kėti po 50 Eur už žirgų išlaiky-
mą.

„Ji sugalvojo tokį planelį - pa-
skelbti, kad sporto klube „Ori-
gonas“ yra blogos žirgų laikymo 
sąlygos. Tada atvažiuoja policija, 
žirgus savininkė pasiima ir mokė-
ti už suteiktas paslaugas nereikia. 
O suma už žirgų laikymą susida-
rė jau 1 tūkst.450 Eur“, - kalbėjo 
V.Uogela.

Sporto klubas „Origonas“ 
veikia jau beveik 13 metų. Šiuo 
metu Niūronyse laikomi 27 žir-
gai. Sporto klubo žirgus prižiūri 
Alfredo Bankausko veterinarijos 
įmonė. Sporto klube „Origonas“ 
jodinėjimu žirgais užsiima apie 
13 vaikų.

„Jeigu mes vykstame į varžy-
bas ir pastoviai užimame prizines 
vietas, vadinasi nėra taip blogai. 
Su nuvarytais žirgais to nepa-
siektume“, - kalbėjo V.Uogela.

V.Uogela sakė, kad Niūrony-
se teikdamas jodinėjimo žirgais 
paslaugas, iš to ir pragyvena.

Po kilusios skandalo su juo 
bendradarbiavimą dėl jodinėjimo 
paslaugų teikimo jau sustabdė 
partneriai, todėl jis patirs finansi-
nių nuostolių.
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PRANEŠIMAS APIE Planuojamo iki 250
MW galios vėjo elektrinių parko Anykščių

rajono savivaldybėje, Troškūnų seniūnijos,
Kanapynės, Pelyšėlių I, Surdegio,

Naujasėdžio, Vidugirių, Pelyšėlių II,
Gerkiškių, Pienagalio, Latavėnų,

Motiejūnų, Dubriškio, Pakapės kaimuose,
Karčekų viensėdyje, Viešintų seniūnijos,

Antalinos, Putino, Medinų, Laičių,
Maldeikių, Čiunkių, Juodžgalio, Griežionių

kaimuose statybos ir eksploatavimo
POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO

PRADŽIĄ

Paskelbta: kovo 25, 2022

Planuojamos ūkinės veiklos (toliau – PŪV) organizatorius: UAB „Vašuokėnų vėjas“, juridinio asmens
kodas 304960164, Pušyno g. 18A, Vaidlonių k. Troškūnų sen., Anykščių r. sav., LT-29300, tel.
+37068011140, el. paštas anyksciuvejas@gmail.com.

https://www.facebook.com/Ekostruktura/
tel:
mailto:
https://www.ekostruktura.lt/
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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: Iki 250  MW galios vėjo elektrinių parko Anykščių rajono
savivaldybėje, Troškūnų seniūnijos, Kanapynės, Pelyšėlių I, Surdegio, Naujasėdžio, Vidugirių, Pelyšėlių
II, Gerkiškių, Pienagalio, Latavėnų, Motiejūnų, Dubriškio, Pakapės kaimuose, Karčekų viensėdyje,
Viešintų seniūnijos, Antalinos, Putino, Medinų, Laičių, Maldeikių, Čiunkių, Juodžgalio, Griežionių
kaimuose statyba ir eksploatavimas.

Planuojamos ūkinės veiklos pobūdis: veiklos rūšis, mastas, planuojamos naudoti technologijos.
Projektu planuojama pastatyti iki 252 m aukščio apie 40 vnt. vėjo elektrinių (galimas stiebo aukštis iki 179
m, bet ne žemesnis kaip 135 m, rotorius iki 170 m, bet ne mažesnis kaip 158 m).v

Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo atlikimo teisinis pagrindas. Vėjo elektrinių
statyba patenka į Lietuvos Respublikos Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo
1996-08-15 Nr. I-1495 (Suvestinė redakcija nuo 2022-01-20) 2 priedo sąrašo punktą (3.8.1), kai statomos
trys ir daugiau elektrinių: 3.8. vėjo elektrinių įrengimas, kai: 3.8.1. įrengiamos 3 vėjo elektrinės, kurių bent
vienos aukštis 50 m (matuojant iki aukščiausio konstrukcijų taško) ar daugiau, todėl privaloma atlikti
atranką dėl poveikio aplinkai vertinimo. Vadovaujantis PAV įstatymo antro skyriaus 11 punktu,
planuojamos ūkinės veiklos organizatorius (užsakovas) ar poveikio aplinkai vertinimo dokumentų rengėjas
gali pradėti poveikio aplinkai vertinimą be atrankos dėl poveikio aplinkai vertinimo procedūros.

Informacija apie numatomas nagrinėti pagrįstas alternatyvas (pvz., vietos, laiko, techninių ir
technologinių sprendinių, poveikį aplinkai mažinančių priemonių). Vietos alternatyva nenagrinėjama,
kadangi vėjo elektrinės numatomos Anykščių rajono savivaldybės teritorijoje specialiuoju planu, patvirtinu
2013-06-27 Anykščių rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr., 1-TS-213, suplanuotose teritorijose.
Specialusis planas 2014-04-24 Anykščių rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. 1-TS-168 pripažintas
Anykščių rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano sudedamąja dalimi. Atsižvelgiant į tai, bus
nagrinėjama projektinė situacija ir lyginama su esama situacija. Esant poreikiui nagrinėjamos poveikį
mažinančių priemonių alternatyvos.

Planuojamos ūkinės veiklos vietos (alternatyvių vietų) ypatumai: atstumai iki gyvenamųjų ir
kultūros paveldo vietovių, saugomų teritorijų ir kaimyninių valstybių, alternatyvių vietų
pasirinkimo priežastys. Vėjo elektrinės planuojamos kaimiškose atvirose teritorijose, vėjo elektrinių
plėtros zonoje, apie 12 km atstumu nuo Anykščių, apie 6 km nuo Subačiaus, apie 7,5 km nuo Raguvėlės,
apie 4 km nuo Andrioniškio, apie 2,3 km nuo Troškūnų, apie 2 km nuo Viešintų. Saugomos gamtinės
teritorijos į vėjo elektrinių parko zoną nepatenka. Artimiausios už planuojamo parko esančios saugomos
teritorijos: „Natura 2000“ teritorija Viešinto ežeras (LTANY0023), nutolusi ~730 m. Šimonių girios
biosferos poligonas, „Natura 2000“ teritorijos Šimonių giria (LTANY0013 ir LTANYB001) nutolusios
~1,2 km. Planuojamos elektrinės nepateks į kultūros paveldo objektų teritorijas ar jų apsaugos zonas. Iki
kaimyninių valstybių toliau kaip 57 km.

https://www.ekostruktura.lt/
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PAV subjektai: Anykščių rajono savivaldybės administracija, Nacionalinio visuomenės sveikatos centro
prie Sveikatos apsaugos ministerijos Utenos departamentas, Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo
departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Panevėžio priešgaisrinė gelbėjimo valdyba, Kultūros
paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Panevėžio – Utenos teritorinis skyrius, Valstybinė
saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos.

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

Galimas Agentūros sprendimas dėl planuojamos ūkinės veiklos: 1) jeigu Agentūra priima sprendimą,
kad veikla atitinka aplinkos apsaugos, visuomenės sveikatos, nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos,
gaisrinės saugos ir civilinės saugos teisės aktų reikalavimus, ši planuojama ūkinė veikla gali būti vykdoma;
2) jeigu Agentūra priima sprendimą, kad veikla neatitinka aplinkos apsaugos, visuomenės sveikatos,
nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos, gaisrinės saugos ir civilinės saugos teisės aktų reikalavimų,
įstatymuose įtvirtinti leidimai negali būti išduodami ir veikla negali būti vykdoma.

Visuomenės informavimas ir dalyvavimas: Suinteresuotoji visuomenė pasiūlymus anksčiau nurodytais
kontaktais gali teikti raštu, el. paštu planuojamos ūkinės veiklos organizatoriui (užsakovui) arba poveikio
aplinkai vertinimo dokumentų rengėjui ir atsakingajai institucijai per 10 darbo dienų nuo tos dienos, kai
gautą pranešimą apie PAV pradžią paskelbia atsakingoji institucija, terminą skaičiuojant nuo kitos dienos
po paskelbimo. Poveikio aplinkai vertinimo dokumentų rengėjas kartu su planuojamos ūkinės veiklos
organizatoriumi (užsakovu) gautų pasiūlymų įvertinimą pateikia ataskaitoje.

  

  

   

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/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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ekoStruktura lt <ekostruktura.lt@gmail.com>

PRANEŠIMAS apie poveikio aplinkai vertinimo (PAV) pradžią_Planuojamas iki 250
MW galios vėjo elektrinių parkas Anykščių rajono sav., Troškūnų ir Viešintų
seniūnijose 

aaa@gamta.lt <aaa@gamta.lt> 2022 m. kovo 28 d. 14:50
Kam: "O. Samuchovienė" <o.samuchoviene@ekostruktura.lt>

Laba diena,

Jūsų raštas gautas ir užregistruotas, reg. Nr. A3-2458

 

 

From: O. Samuchovienė <o.samuchoviene@ekostruktura.lt>  
Sent: Monday, March 28, 2022 2:26 PM 
To: aaa@gamta.lt; info@anyksciai.lt; utena@nvsc.lt; panevezys.pgv@vpgt.lt; panevezys-utena@kpd.lt; Valstybinė
saugomų teritorijų tarnyba prie AM <vstt@vstt.lt> 
Subject: PRANEŠIMAS apie poveikio aplinkai vertinimo (PAV) pradžią_Planuojamas iki 250 MW galios vėjo
elektrinių parkas Anykščių rajono sav., Troškūnų ir Viešintų seniūnijose

 

Laba diena, 

[Cituojamas tekstas paslėptas]

mailto:o.samuchoviene@ekostruktura.lt
mailto:aaa@gamta.lt
mailto:info@anyksciai.lt
mailto:utena@nvsc.lt
mailto:panevezys.pgv@vpgt.lt
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Poveikio aplinkai vertinimas, UAB „Ekostruktūra“, 2022 m. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 PRIEDAS. 

Institucijų raštai dėl Informacinio pranešimo apie PAV pradžią 



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 

 
 

. 

Pranešimo apie Planuojamo iki 250  MW galios vėjo elektrinių parko Anykščių rajono 
savivaldybėje, Troškūnų seniūnijos, Kanapynės, Pelyšėlių I, Surdegio, Naujasėdžio, Vidugirių, 

Pelyšėlių II, Gerkiškių, Pienagalio, Latavėnų, Motiejūnų, Dubriškio, Pakapės kaimuose, Karčekų 
viensėdyje, Viešintų seniūnijos, Antalinos, Putino, Medinų, Laičių, Maldeikių, Čiunkių, 

Juodžgalio, Griežionių kaimuose statybos ir eksploatavimo  poveikio aplinkai vertinimo pradžią  

 
Subjektų pasiūlymai informaciniam pranešimui ir PAV ataskaitos rengimui (SUVESTINĖ): 

 Anykščių rajono savivaldybės administracija per nustatytus terminus pasiūlymų nepateikė 
(pridedamas patvirtinimas apie gavimą ir užregistravimą 2022-03-28 Nr. 1-GD-1141 (6.43 
E)), todėl laikoma, kad pasiūlymų neturi. 

 Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Utenos 
departamentas raštu 2022-04-08 Nr. (9-21 14.3.2 Mr)2-20987 pateikė pasiūlymus, kad PAV 
ataskaitoje: 1) Įvertinti Planuojamos ūkinės veiklos (toliau – PŪV) tikėtiną poveikį 
visuomenės sveikatai dėl cheminių (oro tarša, dirvožemio tarša, vandens tarša, erzinantys 
kvapai), fizikinių (triukšmas, infragarsas, vibracija, elektromagnetiniai laukai, šešėliavimas), 
psichoemocinių veiksnių. 2) Numatyti ir aprašyti priemones, kurios padės išvengti ar 
sumažinti neigiamą PŪV poveikį visuomenės sveikatai, argumentuoti jų pasirinkimą, pateikti 
duomenis apie įgyvendintų priemonių veiksmingumą, visuomenės sveikatos rizikos veiksnių 
artimiausioje gyvenamojoje aplinkoje ir ties sanitarinės apsaugos zonos (toliau – SAZ) 
ribomis pokyčius įdiegus šias priemones. 3) Nurodyti normatyvinį SAZ dydį, kaip 
reglamentuota teisės aktu ir (ar) siūlomą planuojamos ūkinės veiklos sanitarinės apsaugos 
zonos dydį. Nurodomas siūlomas SAZ dydis metrais, taršos šaltinis (-iai), nuo kurio (-ių) 
nustatoma SAZ. Atkreipiame dėmesį, kad SAZ nustatomos aplink objektų stacionarius taršos 
šaltinius, išmetančius (išleidžiančius, paskleidžiančius) aplinkos oro teršalus, kvapus, 
triukšmą ar kitus fizikinius veiksnius, todėl manytina, kad atsižvelgiant į vėjo elektrinės 
(toliau – VE) sukeliamą aerodinaminį triukšmą, normatyvinis SAZ nustatomas nuo VE 
sparnuotės išorinio krašto. 4) Įvertinti stichinių ar katastrofinių meteorologinių ir 
hidrologinių reiškinių, įskaitant geologinius procesus ir reiškinius (pvz., potvyniai, smarkus 
vėjas, ledų sangrūdos, karstinės įgriuvos, nuošliaužos), tikimybę pažeisti ar sugriauti 
planuojamos ūkinės veiklos pastatus ar įrenginius ir sukelti pavojų gyventojų gyvybei ir 
sveikatai. 

 Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Panevėžio - Utenos teritorinis 
skyrius raštu 2022-03-30 Nr. 2PU-284-(9.38-PU) pateikė pasiūlymus, kad planuojamos 
elektrinės negali patekti į kultūros paveldo objektų teritorijas ar jų apsaugos zonas. Skyriaus 
nuomone vėjo elektrinių išdėstymas arčiau nei 1 km nuo kultūros paveldo objektų darytų 
neigiamą įtaka kultūros paveldo objektų, ypač piliakalnių, dvarų sodybų ir  
etnoarchitektūrinių sodybų aplinkai. Norint realiai įvertinti vėjo elektrinių poveikį kultūros 
paveldo objektams bei kraštovaizdžiui turi būti atliktas poveikio aplinkai vertinimas su vėjo 
elektrinių masyvų  vizualizacija iš aplinkinėse kultūros paveldo objektų teritorijose esančių 
ir numatytų regyklų, apžvalgos vietų.  Peržiūrėti ir įvertinti Aplinkos ministerijos parengtą 
Vertingiausių šalies kraštovaizdžio panoramų apžvalgos taškų sąrašą. Pažymime, kad 



2 
 

vertingos kraštovaizdžio panoramos matomos nuo daugelio Lietuvos Kultūros vertybių 
registre įregistruotų, Valstybės saugomų bei UNESCO saugomų nekilnojamųjų kultūros 
paveldo objektų apžvalgos taškų, todėl šių kultūros paveldo objektų artimoje aplinkoje neturi 
atsirasti ar dominuoti aukštybiniai (ypatingieji) statiniai, kad jie vizualiai neterštų, neužgožtų 
kultūros paveldo vertingųjų panoramų bei perspektyvų. Vėjo elektrinės yra inžineriniai 
statiniai, kurie keičia esamą kraštovaizdį, ypač vietovės siluetą. Siekiant sumažinti įtaką 
kraštovaizdžiui ir poveikiui išvengti turi būti numatytos priemonės. 

 Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos 
Panevėžio priešgaisrinė gelbėjimo valdyba raštu 2022-04-08 Nr. 9.4-5-392 nurodė, kad 
pateikta informacija yra tinkama dėl planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo. 
Pasiūlymų nepateikė. 

 Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos per nustatytus terminus 
pasiūlymų nepateikė (pridedamas patvirtinimas apie gavimą ir užregistravimą 2022-03-28 
Nr. V4-698), todėl laikoma, kad pasiūlymų neturi. 

Atsakinga institucija – Aplinkos apsaugos agentūra raštu 2022-04-12 Nr. (30.2)-A4E-4272 patvirtino, 
kad informaciją apie PAV pradžią gavo ir pranešimą paviešino savo internetiniame puslapyje 2022-03-30. 
Nurodė, kad rengiant poveikio aplinkai vertinimo ataskaitą būtina vadovautis Tvarkos aprašo nuostatomis 
bei kitų teisės aktų nuostatomis. 

 

Pridedama: patvirtinimų kopijos.  

 

 

Parengė: UAB „Ekostruktūra“ direktorė Ona Samuchovienė 

 

2022 m. balandžio mėn. 
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ekoStruktura lt <ekostruktura.lt@gmail.com>

"Pranešimas apie vėjo elektrinių parko poveikio aplinkai vertinimo pradžią" 

ekontora@anyksciai.lt <ekontora@anyksciai.lt> 2022 m. kovo 28 d. 15:13
Kam: o.samuchoviene@ekostruktura.lt

Laba diena,

Patvirtiname, kad Jūsų raštą gavome.

Dokumento registravimo data 2022-03-28

Dokumento registravimo  Nr. 1-GD-1141 (6.43 E)

"Pranešimas apie vėjo elektrinių parko poveikio aplinkai vertinimo pradžią"

Pagarbiai
 
Anykščių rajono 
savivaldybės administracija
J.Biliūno g. 23, LT-29111 Anykščiai

 

2 priedai (-ų)

Pranešimas apie PAV pradžią.docx 
22K

334 Lydraštis _dėl PAV pradžios_planuojamas VE parkas Anykščių raj Troškūnų ir Viešintų sen.pdf
268K
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NACIONALINIO VISUOMENĖS SVEIKATOS CENTRO 

PRIE SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS 

UTENOS DEPARTAMENTAS 
 

Biudžetinė įstaiga, Kalvarijų g. 153, LT-08221 Vilnius.  

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 291349070. 

Departamento duomenys: S. Dariaus ir S. Girėno g. 12, LT-28240 Utena, tel. (8 389) 61 941, faks. (8 389) 61 714, 

el. p. utena@nvsc.lt 
 

UAB „Ekostruktūra“ 

El. p. info@ekostruktura.lt 
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DĖL PRANEŠIMO APIE VĖJO ELEKTRINIŲ PARKO POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO 

PRADŽIĄ 

 

Informacija apie planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo ataskaitos 

rengėją:  UAB „Ekostruktūra“, Raudondvario pl. 288a-9, LT-47164 Kaunas, tel. 860723980, el. p. 

info@ekostruktura.lt 

Planuojamos ūkinės veiklos organizatorius: UAB „Vašuokėnų vėjas“, Pušyno g. 18A, 

Vaidlonių k., Troškūnų sen., Anykščių r. sav., tel. 868011140, el. p. anyksciuvejas@gmail.com 

Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas: Iki 250 MW galios vėjo elektrinių parko 

Anykščių rajono savivaldybėje, Troškūnų seniūnijos, Kanapynės, Pelyšėlių I, Surdegio, Naujasėdžio, 

Vidugirių, Pelyšėlių II, Gerkiškių, Pienagalio, Latavėnų, Motiejūnų, Dubriškio, Pakapės kaimuose, 

Karčekų viensėdyje, Viešintų seniūnijos, Antalinos, Putino, Medinų, Laičių, Maldeikių, Čiunkių, 

Juodžgalio, Griežionių kaimuose statyba ir eksploatavimas. 

Pasiūlymai dėl planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo ataskaitos 

rengimo: 

Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Utenos 

departamentas (toliau – Utenos departamentas) teikia siūlymus ataskaitos rengimui: 

1. Įvertinti Planuojamos ūkinės veiklos (toliau – PŪV) tikėtiną poveikį visuomenės 

sveikatai dėl cheminių (oro tarša, dirvožemio tarša, vandens tarša, erzinantys kvapai), 

fizikinių (triukšmas, infragarsas, vibracija, elektromagnetiniai laukai, šešėliavimas), 

psichoemocinių veiksnių. 

2. Numatyti ir aprašyti priemones, kurios padės išvengti ar sumažinti neigiamą PŪV 

poveikį visuomenės sveikatai, argumentuoti jų pasirinkimą, pateikti duomenis apie 

įgyvendintų priemonių veiksmingumą, visuomenės sveikatos rizikos veiksnių 

artimiausioje gyvenamojoje aplinkoje ir ties sanitarinės apsaugos zonos (toliau – SAZ) 

ribomis pokyčius įdiegus šias priemones. 

3. Nurodyti normatyvinį SAZ dydį, kaip reglamentuota teisės aktu ir (ar) siūlomą 

planuojamos ūkinės veiklos sanitarinės apsaugos zonos dydį. Nurodomas siūlomas SAZ 

dydis metrais, taršos šaltinis (-iai), nuo kurio (-ių) nustatoma SAZ. Atkreipiame dėmesį, 

kad SAZ nustatomos aplink objektų stacionarius taršos šaltinius, išmetančius 

(išleidžiančius, paskleidžiančius) aplinkos oro teršalus, kvapus, triukšmą ar kitus 

fizikinius veiksnius, todėl manytina, kad atsižvelgiant į vėjo elektrinės (toliau – VE) 

sukeliamą aerodinaminį triukšmą, normatyvinis SAZ nustatomas nuo VE sparnuotės 

išorinio krašto. 

4. Įvertinti stichinių ar katastrofinių meteorologinių ir hidrologinių reiškinių, įskaitant 

geologinius procesus ir reiškinius (pvz., potvyniai, smarkus vėjas, ledų sangrūdos, 

karstinės įgriuvos, nuošliaužos), tikimybę pažeisti ar sugriauti planuojamos ūkinės 

veiklos pastatus ar įrenginius ir sukelti pavojų gyventojų gyvybei ir sveikatai. 

 

Elektroninio dokumento nuorašas

 

         

 

 

 

 

 

Nuorašas tikras 

Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos ministerijos 

2022-04-08 

mailto:utena@nvsc.lt


Vadovautis visuomenės sveikatos saugą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimais: 

1. Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo 2019 m. birželio 6 

d. Nr. XIII-2166 reikalavimais; 

2. Lietuvos Higienos normos HN 33:2011 „Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir 

visuomenės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje“, patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos 

apsaugos ministro 2011 m. birželio 13 d. įsakymu Nr. V-604 „Dėl Lietuvos higienos normos 

HN33:2011 „Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomenės paskirties pastatuose bei jų 

aplinkoje“ patvirtinimo“ (aktuali redakcija nuo 2018-02-14) reikalavimais; 

3. Lietuvos higienos normos HN30:2018 “Infragarsas ir žemadažnis garsas: ribiniai 

dydžiai gyvenamosiose, specialiosiose ir visuomeninėse patalpose”, patvirtintos Lietuvos 

Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2009 m. kovo 13 d. įsakymu Nr. V-190 „Dėl Lietuvos 

higienos normos HN30:2018 “Infragarsas ir žemadažnis garsas: ribiniai dydžiai gyvenamosiose, 

specialiosiose ir visuomeninėse patalpose“ (aktuali redakcija nuo 2018-05-01) reikalavimais; 

4. Lietuvos higienos normos HN 80:2015 „Elektromagnetinis laukas gyvenamojoje 

aplinkoje. Parametrų normuojamos vertės ir matavimo reikalavimai 10 kHz–300 GHz radijo dažnių 

juostoje“, patvirtinta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2015 m. spalio 30 d. įsakymo 

Nr. V-1212 redakcija „Dėl Lietuvos higienos normos HN80:2015 „Elektromagnetinis laukas 

gyvenamojoje aplinkoje. Parametrų normuojamos vertės ir matavimo reikalavimai 10 kHz–300 GHz 

radijo dažnių juostoje“ patvirtinimo (aktuali redakcija nuo 2020-03-06) reikalavimais. 

5. Lietuvos higienos normos HN 50:2016 „Visą žmogaus kūną veikianti vibracija: 

didžiausi leidžiami dydžiai ir matavimo reikalavimai, specialiosiose ir visuomeninėse patalpose“, 

patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2016 m. gruodžio 9 d. įsakymo Nr. V-

1420 redakcija „Dėl Lietuvos higienos normos HN 50:2016 „Visą žmogaus kūną veikianti vibracija: 

didžiausi leidžiami dydžiai ir matavimo reikalavimai, specialiosiose ir visuomeninėse patalpose“ 

patvirtinimo“ (aktuali redakcija nuo 2017-05-01) reikalavimais. 

Rengiant planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo ataskaitos poveikio 

visuomenės sveikatai dalį rekomenduojame vadovautis  Planuojamos ūkinės veiklos poveikio 

visuomenės sveikatai vertinimo metodiniais nurodymais, patvirtintais Lietuvos Respublikos 

sveikatos apsaugos ministro 2004 m. liepos 1 d. įsakymu Nr. V-491 „Dėl Poveikio visuomenės 

sveikatai vertinimo metodinių nurodymų patvirtinimo“. 

 
 

 

Utenos departamento direktorė Birutė Sapkauskienė 
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KULTŪROS PAVELDO DEPARTAMENTAS 

PRIE KULTŪROS MINISTERIJOS 

PANEVĖŽIO - UTENOS TERITORINIS SKYRIUS 
 

 

 

DĖL VĖJO ELEKTRINIŲ PARKO POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO PRADŽIOS 

 

Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Panevėžio – Utenos teritorinis skyrius 

susipažino, kad bus pradedamas  rengti planuojamos ūkinės veiklos – Iki 250 MW galios vėjo elektrinių 

parko Anykščių rajono savivaldybėje, Troškūnų seniūnijos, Kanapynės, Pelyšėlių I, Surdegio, Naujasėdžio, 

Vidugirių, Pelyšėlių II, Gerkiškių, Pienagalio, Latavėnų, Motiejūnų, Dubriškio, Pakapės kaimuose, Karčekų 

viensėdyje, Viešintų seniūnijos, Antalinos, Putino, Medinų, Laičių, Maldeikių, Čiunkių, Juodžgalio, 

Griežionių kaimuose statybos ir eksploatavimo poveikio aplinkai vertinimo pradžios dokumentas. 

Teikiame motyvuotus pasiūlymus planuojamos ūkinės veiklos organizatoriui ir poveikio aplinkai 

vertinimo dokumentų rengėjui: planuojamos elektrinės negali patekti į kultūros paveldo objektų teritorijas 

ar jų apsaugos zonas. Skyriaus nuomone vėjo elektrinių išdėstymas arčiau nei 1 km nuo kultūros paveldo 

objektų darytų neigiamą įtaka kultūros paveldo objektų, ypač piliakalnių, dvarų sodybų ir 

etnoarchitektūrinių sodybų aplinkai. Norint realiai įvertinti vėjo elektrinių poveikį kultūros paveldo 

objektams bei kraštovaizdžiui turi būti atliktas poveikio aplinkai vertinimas su vėjo elektrinių masyvų 

vizualizacija iš aplinkinėse kultūros paveldo objektų teritorijose esančių ir numatytų regyklų, apžvalgos 

vietų.  

Peržiūrėti ir įvertinti Aplinkos ministerijos parengtą Vertingiausių šalies kraštovaizdžio panoramų 

apžvalgos taškų sąrašą. Pažymime, kad vertingos kraštovaizdžio panoramos matomos nuo daugelio 

Lietuvos Kultūros vertybių registre įregistruotų, Valstybės saugomų bei UNESCO saugomų nekilnojamųjų 

kultūros paveldo objektų apžvalgos taškų, todėl šių kultūros paveldo objektų artimoje aplinkoje neturi 

atsirasti ar dominuoti aukštybiniai (ypatingieji) statiniai, kad jie vizualiai neterštų, neužgožtų kultūros 

paveldo vertingųjų panoramų bei perspektyvų. Vėjo elektrinės yra inžineriniai statiniai, kurie keičia esamą 

kraštovaizdį, ypač vietovės siluetą. Siekiant sumažinti įtaką kraštovaizdžiui ir poveikiui išvengti turi būti 

numatytos priemonės. 

 

 

Vedėjas                                   Arūnas Giraitis 

 

 

 

 

 Kristina Jonikienė, tel./faks. (8 389) 56881, el.p. kristina.jonikiene@kpd.lt 

 Originalas nebus 
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PRIEŠGAISRINĖS APSAUGOS IR GELBĖJIMO DEPARTAMENTO 

PRIE VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS  

PANEVĖŽIO PRIEŠGAISRINĖ GELBĖJIMO VALDYBA 
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DĖL POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO PRADŽIOS 

 

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos 

Panevėžio priešgaisrinė gelbėjimo valdyba, išnagrinėjusi planuojamos ūkinės veiklos – iki 250 MW 

galios vėjo elektrinių parko Anykščių r. sav., Troškūnų sen., Kanapynės, Pelyšėlių I, Surdegio, 

Naujasėdžio, Vidugirių, Pelyšėlių II, Gerkiškių, Pienagalio, Latavėnų, Motiejūnų, Dubriškio, 

Pakapės kaimuose, Karčekų viensėdyje, Viešintų sen., Antalinos, Putino, Medinų, Laičių, Maldeikių, 

Čiunkių, Juodžgalio, Griežionių kaimuose statyba ir eksploatavimas informaciją dėl poveikio 

aplinkai vertinimo pradžios, teikia išvadą, kad pateikta informacija yra tinkama dėl planuojamos 

ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo. 

 

 

 

 

 

Viršininkas                          Algirdas Rudys 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jūratė Šichovcovienė, tel. (8 707)  69 661, el. p. jurate.sichovcoviene@vpgt.lt  
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Kam: "O. Samuchovienė" <o.samuchoviene@ekostruktura.lt>

Laba diena,

patvirtiname, kad Jūsų raštas/prašymas yra gautas ir užregistruotas.

Informacija apie dokumento registravimą:

Pavadinimas: PRANEŠIMAS APIE VĖJO ELEKTRINIŲ PARKO POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO PRADŽIĄ

Reg. nr.: V4-698

Reg. data: 2022-03-28

 

 

 

Pagarbiai

Justyna Jodko

 

Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba

prie Aplinkos ministerijos

Antakalnio g. 25, LT-10312 Vilnius

Tel. (8 5) 272 3284, mob. tel. 8 659 29 483

El. paštas vstt@vstt.lt

https://vstt.lrv.lt/

 

 

 

From: O. Samuchovienė <o.samuchoviene@ekostruktura.lt>  
Sent: 2022 m. kovo 28 d., pirmadienis 14:26 
To: aaa@gamta.lt; info@anyksciai.lt; utena@nvsc.lt; panevezys.pgv@vpgt.lt; panevezys-utena@kpd.lt; VSTT
<vstt@vstt.lt> 
Subject: PRANEŠIMAS apie poveikio aplinkai vertinimo (PAV) pradžią_Planuojamas iki 250 MW galios vėjo
elektrinių parkas Anykščių rajono sav., Troškūnų ir Viešintų seniūnijose

 

Laba diena, 
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APLINKOS APSAUGOS AGENTŪRA

Biudžetinė įstaiga, A. Juozapavičiaus g. 9, LT-09311 Vilnius, tel. 8 706 62 008, el. p. aaa@gamta.lt, http://gamta.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių  asmenų  registre,  kodas 188784898

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

2022-04- Nr. (30.2)-A4E-
Į 2022-03-28 Nr. 22-334

DĖL PRANEŠIMO APIE POVEIKIO APLINKAI PRADŽIĄ

Aplinkos apsaugos agentūra (toliau – Agentūra) gavo UAB „Ekostruktūra“ pranešimą apie 
UAB „Vašuokėnų vėjas“ planuojamos ūkinės veiklos – iki 250 MW galios vėjo elektrinių parko 
Anykščių rajono savivaldybėje, Troškūnų seniūnijos, Kanapynės, Pelyšėlių I, Surdegio, Naujasėdžio, 
Vidugirių, Pelyšėlių II, Gerkiškių, Pienagalio, Latavėnų, Motiejūnų, Dubriškio, Pakapės kaimuose, 
Karčekų viensėdyje, Viešintų seniūnijos, Antalinos, Putino, Medinų, Laičių, Maldeikių, Čiunkių, 
Juodžgalio, Griežionių kaimuose statybos ir eksploatacijos poveikio aplinkai vertinimo pradžią 
(toliau – Pranešimas apie PAV pradžią).

Agentūra, vadovaudamasi Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo tvarkos 
aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2017-10-31 įsakymu Nr. D1-885 „Dėl 
planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau –
Tvarkos aprašas), 371 punktu 2022-03-30 paskelbė Pranešimą apie PAV pradžią visuomenei 
susipažinti savo interneto svetainėje https://aaa.lrv.lt/ nuorodoje Veiklos sritys > Poveikio aplinkai 
vertinimas (PAV) >2022 m.> 4. Pranešimai apie poveikio aplinkai pradžią 2022 m.> Utenos 
regionas (1).

Vadovaujantis Tvarkos aprašo 372 punktu informuojame, kad rengiant poveikio aplinkai 
vertinimo ataskaitą būtina vadovautis Tvarkos aprašo bei kitų teisės aktų nuostatomis.

Šį atsakymą Jūs turite teisę apskųsti Aplinkos apsaugos agentūrai (A. Juozapavičiaus g. 9, 
Vilnius 09311) Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo nustatyta tvarka per vieną 
mėnesį nuo jo įteikimo dienos arba Lietuvos Respublikos Seimo kontrolieriui dėl valstybės tarnautojų 
piktnaudžiavimo, biurokratizmo ar kitaip pažeidžiamų žmogaus teisių ir laisvių viešojo 
administravimo srityje per vienerius metus nuo šio atsakymo įteikimo dienos (Gedimino g. 56, 01110 
Vilnius) Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo nustatyta tvarka.

Direktorė                                                        Milda Račienė

Skirmantė Stankevičienė, tel. 8 620 85561, el. p. skirmante.stankeviciene@gamta.lt

Elektroninio dokumento nuorašas
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