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18 PRIEDAS. 

Aplinkos apsaugos agentūros antrą kartą teiktos pastabos PAV ataskaitai 2022-

11-14 



APLINKOS APSAUGOS AGENTŪRA

Biudžetinė įstaiga, A. Juozapavičiaus g. 9, LT-09311 Vilnius, mob. tel. +370 682 92653, el.p. aaa@gamta.lt, https://aaa.lrv.lt
 Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188784898

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

2022- Nr. (30-2)-A4E-

Į 2022-10-10       Nr. 22-405

DĖL PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO 

Aplinkos apsaugos agentūra (toliau – Agentūra),  išnagrinėjusi pakartotinai pateiktą UAB „Ekos-
truktūra“  parengtą  UAB „Greenerga“ planuojamos ūkinės veiklos (PŪV) – šešių vėjo elektrinių parko
Akmenės rajono savivaldybėje, Naujosios Akmenės kaimiškojoje seniūnijoje, Menčių, Pašakarnių, Alkiš-
kių kaimuose statybos ir eksploatavimo poveikio aplinkai vertinimo ataskaitą (toliau  –  PAV ataskaita),
įvertinusi poveikio aplinkai vertinimo subjektų išvadas dėl PAV ataskaitos ir PŪV poveikio aplinkai, va-
dovaudamasi  Lietuvos  Respublikos  planuojamos  ūkinės  veiklos  poveikio  aplinkai  vertinimo įstatymo
(toliau – PAV įstatymas) 11 straipsnio 1 dalies 1 punktu, teikia motyvuotus reikalavimus pataisyti ir pa-
pildyti PAV ataskaitą:

1. Nepilnai atsakyta į Agentūros 2022-09-30 raštu (toliau – Raštas) Nr. (30-2)-A4E-10740 pateiktą
1 pastabą. Papildytoje PAV ataskaitoje netinkamai nuasmeninti privačių asmenų, PAV ataskaitos doku-
mentų rengėjų asmens duomenys, kadangi pateiktuose dokumentuose ant nuasmenintų duomenų uždėtas
kvadratas nusiima ir matomi visi asmens duomenys (asmens kodai, vardai ir pavardės, gimimo datos ir
kt.). Prašome pateikti PAV ataskaitos dokumentus, kuriuose būtų tinkamai nuasmeninti PAV ataskaitos
dokumentai.

2. Nepilnai atsakyta į Agentūros Raštu pateiktą 4 pastabą. Papildytoje PAV ataskaitoje (15 psl.) nu-
rodyta, kad „PŪV nuo geležinkelio nutolusi apie 250 m atstumu, o vėjo elektrinės bendras planuojamas
aukštis 255 m“. Pagal pateiktą PAV ataskaitoje  informaciją nustatyta, kad PŪV nuo geležinkelio nutolusi
apie 144 m, o ne 250 m atstumu bei bendras vėjo elektrinės planuojamas aukštis 250  m, o ne 255 m.
PAV ataskaitoje nurodyta, kad „vėjo elektrinės bendras konstrukcijos aukštis yra didesnis, nei atstumas
iki geležinkelio, ekstremali situacija yra galima (kaip ir bet kurio kito šalyje esančio ypatingojo statinio
griūties), tačiau tokia rizika itin maža, kadangi ypatingiems statiniams taikomos statybos normos, statant
ypatingus statinius yra taikomi tokių statinių statybos reikalavimai, sertifikavimas, statybos priežiūra. Jei
visgi, dėl ekstremalių įvykių (audrų, gaisro ar pan.) įvyktų vėjo elektrinės griūtis ant geležinkelio bėgių,
vėjo elektrinės savininkas privalės padarinius likviduoti pagal bendruosius teisės aktų reikalavimus. To-
kiems atvejams finansuoti panaudojamas vėjo elektrinės draudimas, kuris yra privalomas. Sklypui, unika-
lus Nr. 4400-5643-0005, kuriame planuojama vėjo elektrinė, nėra nustatyta specialioji sąlyga dėl geležin-
kelio kelių ir jų įrenginių apsaugos zonų.“ Prašome patikslinkite atstumą nuo PŪV iki geležinkelio bei su-
vienodinkite duomenis apie maksimalų planuojamą bendrą vėjo elektrinių aukštį. Prašome pateikite PŪV
sprendinių atitiktį Statybos techninio reglamento1 7 priedo 5 punkto nuostatoms. PAV ataskaitoje patei-
kite detalesnę informaciją pagal Tvarkos aprašo2 1 priedo 8 punkto 8.3 papunkčio ir devintojo skirsnio
nuostatas bei numatykite reikšmingo neigiamo poveikio aplinkai išvengimo, sumažinimo, atkūrimo ar ko-

1 Statybos techninio reglamento STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Nebaigto statinio
registravimas  ir  perleidimas.  Statybos  sustabdymas.  Savavališkos  statybos  padarinių  šalinimas.  Statybos  pagal  neteisėtai
išduotą statybą leidžiantį  dokumentą padarinių šalinimas“,  patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016-12-12
įsakymu  Nr.  D1-878  „Dėl  statybos  techninio  reglamento  STR  1.05.01:2017  „Statybą  leidžiantys  dokumentai.  Statybos
užbaigimas. Nebaigto statinio registravimas ir perleidimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas.
Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ (toliau – Statybos techninis reglamentas).
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mpensavimo priemones (dėl galimos vėjo elektrinės griūties ant geležinkelio), kurios būtų suderintos su
institucija, kuriai priklauso geležinkelio sistema ir kuri atsakinga už geležinkelių infrastruktūrą. Taip pat
nepateikti žemės sklypo unikalus Nr. 4400-5643-0005 nuosavybės dokumentai.

Prašome Jūsų pataisyti ir papildyti PAV ataskaitą pagal aukščiau pateiktas pastabas ir pateikti Age-
ntūrai pakartotinam nagrinėjimui, vadovaujantis PAV įstatymo 11 straipsnio 3 dalimi. Agentūrai turi būti
pateikta pataisytos ir papildytos PAV ataskaitos aktuali redakcija, nes vadovaujantis  Tvarkos aprašo 87
punktu, Agentūra privalės PAV ataskaitą paskelbti visuomenei susipažinti savo interneto svetainėje.

Kilus  neaiškumams  dėl  pastabų  siūlome  kreiptis  į  specialistus  rengusius  atsakymą,  kad  vyktų
efektyvus bendravimas ir vienodas situacijos vertinimas.

Šį atsakymą Jūs turite teisę apskųsti 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.

Taršos prevencijos departamento direktorė            Dalė Amšiejienė

Dovilė Petraškaitė, tel. 8 315 56735, el. p. dovile.petraskaite@gamta.lt

2 Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo tvarkos aprašas, patvirtintas  Lietuvos Respublikos aplinkos ministro
2017 m. spalio 31 d.  įsakymu  Nr.  D1-885 ,,Dėl planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai  vertinimo tvarkos aprašo
patvirtinimo“ (toliau - Tvarkos aprašas).
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19 PRIEDAS. 

PŪV organizatoriaus atsisakymas statyti vieną vėjo elektrinę 



 
UAB “Greenerga“, 302684767, Šeškinės g. 22A, Vilnius. 

Tel. nr. +370 698 15245; el. p. darius@baltwind.lt 

 

 

Aplinkos apsaugos agentūrai       2022-12-07 Nr. 221207/01 

el. p. aaa@gamta.lt   

 

 

DĖL PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO 

 

 

Šiuo raštu informuojame, jog UAB „Greenerga“ atsisako vėjo elektrinės Nr. 3, kuri buvo 

suplanuota sklype, kurio unikalus numeris  4400-5643-0005, kadastro numeris 3203/0010:106 ir 

vertinta planuojamos ūkinės veiklos – šešių vėjo elektrinių parko Akmenės rajono savivaldybėje, 

Naujosios Akmenės kaimiškojoje seniūnijoje, Menčių, Pašakarnių, Alkiš-kių kaimuose statybos ir 

eksploatavimo poveikio aplinkai vertinimo ataskaitoje, kurią rengė UAB „Ekostruktūra“. 

 

 

Direktorius    Darius Velička 

 

mailto:darius@baltwind.lt
mailto:aaa@gamta.lt
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Atsakymai į antrą kartą teiktas Aplinkos apsaugos agentūros pastabas 



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 
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Aplinkos apsaugos agentūrai 

El. p. aaa@gamta.lt  

 

2022-12-08  Nr. 22-438 

Į  2022-11-14 Nr. (30-2)-A4E-12440 

 

 

 

DĖL PAKARTOTINAI PAPILDYTOS UAB „GREENERGA“ PLANUOJAMOS 

ŪKINĖS VEIKLOS POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO ATASKAITOS  

 

Teikiame pagal pastabas pataisytą ir papildytą UAB „Greenerga“ planuojamos ūkinės 

veiklos (PŪV) – šešių vėjo elektrinių parko Akmenės rajono savivaldybėje, Naujosios 

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

eksploatavimo poveikio aplinkai vertinimo ataskaitą.   

Atsakymas į pastabą Nr. 1. Ataskaita pataisyta, duomenys nuasmeninti taip, kad jų 

negalima būtų identifikuoti. 

Atsakymas į pastabą Nr. 2. PŪV organizatorius raštiškai atsisakė statyti vėjo elektrinę 

(VE3 sklype unikalus sklypo Nr. 4400-5643-0005, kadastro Nr. 3203/0010:106), kuri yra iki 

geležinkelio mažesniu atstumu nei bendras konstrukcijos aukštis. Raštiškas atsisakymas 

pateiktas 19 priede. Iš šešių planuotų, numatoma statyti tik penkias vėjo elektrines. 

 

 

Pridedama papildyta Ataskaita pdf ir word formatais. 

 

 

  

Direktorė             Ona Samuchovienė 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Direktorė Ona Samuchovienė El. p. o.samuchoviene@ekostruktura.lt, tel. +370 607 23980, 

mob. +370 676 08277 


