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UAB „Ekostruktūra“

Kopija
Aplinkos apsaugos agentūrai

2022-12- Nr.

Į 2022-11-25 Nr. (30-2)-A4E-13114

DĖL  VĖJO  ELEKTRINIŲ  PARKO  PASVALIO  R.  SAV.,  PUŠALOTO  SEN.,  PAPIŠKIŲ,
DIČIŪNŲ,  PALĖVENIŲ,  TOLIŪNŲ  KAIMUOSE  STATYBOS  IR  EKSPLOATAVIMO
POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO ATASKAITOS

Valstybinė  saugomų  teritorijų  tarnyba  prie  Aplinkos  ministerijos  (toliau  –  Tarnyba),
Aplinkos apsaugos agentūros 2022-11-25 raštu Nr. (30-2)-A4E-13114 pakviesta dalyvauti poveikio
aplinkai  vertinimo  (toliau  –  PAV)  procese  kaip  PAV  subjektas,  pagal  kompetenciją  Europos
ekologinio  tinklo  „Natura  2000“  (toliau  –  „Natura  2000“)  teritorijų  ir  nacionalinių  saugomų
teritorijų bei jose saugomų gamtinių vertybių ir už saugomų teritorijų ribų poveikį galinčių patirti
saugomų rūšių bei Europos bendrijos (toliau – EB) svarbos natūralių buveinių aspektu išnagrinėjo
UAB „Ekostruktūra“ parengtą UAB „NORD WIND PARK“ planuojamos ūkinės veiklos (toliau –
PŪV) – vėjo elektrinių parko Pasvalio r. sav., Pušaloto sen., Papiškių, Dičiūnų, Palėvenių, Toliūnų
kaimuose statybos ir eksploatavimo, poveikio aplinkai vertinimo ataskaitą (toliau – Atskaita). 

Esminių  pastabų  dėl  PŪV  įgyvendinimo  poveikio  „Natura  2000”  teritorijoms  ir
nacionalinėms  saugomoms  teritorijoms  bei  jose  saugomoms  gamtinėms  vertybėms,  taip  pat  už
„Natura  2000“  teritorijų  ribų  inventorizuotoms  EB  svarbos  natūralioms  buveinėms  vertinimo
neturime. Reikšmingas poveikis šioms teritorijoms ir gamtinėms vertybėms nenumatomas.

Teikiame pastabas Ataskaitai dėl poveikio už saugomų teritorijų ribų jį galinčioms patirti
paukščių  ir  šikšnosparnių  rūšims  (įskaitant  saugomas  rūšis)  vertinimo  bei  siūlomų  priemonių
poveikiui biologinei įvairovei išvengti ir stebėsenos priemonių: 

1. Kad būtų aišku, ar rengiant Ataskaitą atliktais tyrimais nustatytos svarbios paukščiams ir
šikšnosparniams vietos gali patirti poveikį statybos ir (ar) eksploatacijos metu, labai svarbu matyti
jų išsidėstymą planuojamų vėjo elektrinių (toliau – VE) atžvilgiu, atstumus nuo artimiausių VE.
Šiuo  tikslu  48-51  ir  53  pav.  turėtų  būti  pažymėtos  planuojamų  VE vietos  ir  jų  atstumai  nuo
pažymėtų artimiausių svarbių paukščiams ir šikšnosparniams vietų. Be šios informacijos pateikti
žemėlapiai nėra tinkami galimo poveikio įvertinimui. Tinkamu pavyzdžiu galėtų būti 42-44 pav.

2.  Ataskaitoje  (71,  77  psl.)  teigiama,  kad  buvo  atlikti  ne  tik  besiveisiančių,  bet  ir
migruojančių  šikšnosparnių  tyrimai.  Tačiau  77  psl.  nurodytos  šikšnosparnių  tyrimų  datos  į  jų
migracijos laikotarpį nepataiko. Šikšnosparnių migracija paprastai vyksta nuo rugpjūčio pradžios iki
spalio vidurio, o tyrimai užbaigti liepos mėnesį. Įgyvendinant projektą „Vėjo energetikos plėtra ir
biologinei įvairovei svarbios teritorijos“ (VENBIS) parengtos metodinės priemonės „Monitoringo
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programų  dėl  galimo  VE  poveikio  paukščiams  ir  šikšnosparniams  standartų  parengimas“
(http://corpi.lt/venbis/files/reports/VENBIS_3_1_3.pdf)  1.2.2  skirsnyje  „Teritorijoje  migruojančių
šikšnosparnių tyrimai“ nurodoma migruojančių šikšnosparnių tyrimus vykdyti rugpjūčio – spalio
mėnesiais. Tas pats siūloma ir  Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymo „Dėl Detalių vėjo
elektrinių  reikšmingo  neigiamo  poveikio  saugomoms  rūšims  kriterijų,  žalos  paukščiams  ir
šikšnosparniams  prevencijos  ir  pašalinimo  priemonių  taikymo  ir  tyrimų  reikalavimų  aprašo
patvirtinimo“ projekto  4  priede
(https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAP/debddc11b73f11ec9f0095b4d96fd400?
positionInSearchResults=0&searchModelUUID=ae0451f5-0420-4683-965a-f1dfb4466b17).
Stebėsena rodo, kad būtent rugpjūčio – spalio mėnesiais  vykstančios rudeninės migracijos metu
žūva iki 90 % visų VE parkuose žūstančių šikšnosparnių (žr. informaciją projekto 3 priede). Tai
reiškia, kad rengiant Ataskaitą migruojančių šikšnosparnių tyrimai neatlikti ir situacija jautriausiu
šiems gyvūnams laikotarpiu yra nežinoma. Dėl to neaišku, kokiais duomenimis grįsta ataskaitos 6
lentelėje  pateikta  išvada,  kad  „migruojantiems  šikšnosparniams  neigiamas  poveikis  taip  pat
reikšmingas“.

3. Remiantis Ataskaitos 12 priedu „Ornitologiniai tyrimai“ Ataskaitos 81 psl. konstatuota
„Šikšnosparniai  daugiausiai  registruoti  prie  vandens  telkinių,  upių,  ir  pamiškėse<...>.  VEJ
statymas  arti  želdynų,  miškelių  ir  lauko  giraičių  gali  įtakoti  šikšnosparnių  žuvimą.
Rekomenduojama  statyti  vėjo  jėgaines  toliau  nuo  želdinių <...>“.  Iš  Ataskaitos  2.3.4  skyriaus
„Miškai  <...>“  informacijos  matome,  kad  neatsižvelgiant  į  šią  tyrėjų  rekomendaciją  šešios  VE
(VE2, VE3, VE5, VE13, VE14, VE15) išdėstytos Toliūnų miško pamiškėje (iki 300 m nuo miško).
Ne tik šio PAV tyrėjų bet ir kiti VE poveikio biologinei įvairovei duomenys bei poveikio mažinimo
rekomendacijos nurodo, kad pamiškės net ir miškuose nesant jautrių VE poveikiui paukščių rūšių
(plėšriųjų paukščių, juodųjų gandrų ar kt.) lizdų yra padidinto jautrumo zonos poveikio biologinei
įvairovei  atžvilgiu,  kadangi  jose  maitinasi  ir  besiveisiantys,  ir  migruojantys  šikšnosparniai.  O
tokioje mažai miškingoje teritorijoje, kokioje planuojamas VE parkas, pamiškės biologinei įvairovei
ypatingai svarbios. Šikšnosparnių apsaugai siūlomas VE atstumas nuo miško yra bent 200 m + VE
mentės  ilgis  (žr.  Lietuvos  Respublikos  aplinkos  ministro  įsakymo „Dėl  Detalių  vėjo  elektrinių
reikšmingo neigiamo poveikio saugomoms rūšims kriterijų, žalos paukščiams ir šikšnosparniams
prevencijos ir pašalinimo priemonių taikymo ir tyrimų reikalavimų aprašo patvirtinimo“ projektą).
Todėl VE turėtų būti atitrauktos saugesniu šikšnosparnių atžvilgiu atstumu nuo Toliūnų miško arba
jose  nuo  pat  paleidimo  pradžios  turėtų  būti  taikomos  patikimos  priemonės  šikšnosparniams
apsaugoti. Praktika  rodo,  kad  patikimos  yra  ne  ornitologinių  tyrimų ataskaitoje  rekomenduotos
akustinės  šikšnosparnius  atbaidančios  priemonės,  o  Ataskaitos  skyriuje  „Priemonės“  (82  psl.)
detaliai  aprašyta priemonė šikšnosparniams - išjungti  VE šiltomis nevėjuotomis ir nelietingomis
naktimis,  kuriomis  šikšnosparniai  yra aktyvūs.  Manome,  kad ši  priemonė pavojingai  arti  miško
stovinčiose VE turėtų būti taikoma nuo jų paleidimo pradžios, o jos taikymas galėtų būti nutrauktas
toms VE, prie kurių tris metus iš eilės vykdomas šikšnosparnių monitoringas parodytų, kad VE
aplinka nėra svarbi šikšnosparniams.

4.  Kitos  priemonės  poveikiui  biologinei  įvairovei  išvengti  arba  sumažinti  (81-82  psl.)
turėtų būti patikslintos atsižvelgiant į tyrimų metu PŪV teritorijoje nustatytas VE poveikiui jautrias
paukščių rūšis ir jų perėjimo ar migracinių sankaupų vietas.

5. Toje pačioje Pušaloto seniūnijoje planuojamas UAB „Aukštaitijos vėjas“ 23 VE parkas
(https://ardynas.lt/viesa_informacija/ve_parkas/) ir Žemės ūkio kooperatyvo Mikoliškių paukštynas
6  VE  parkas (https://drive.google.com/file/d/1i8uJ4MJlWIv7UtwDWZ_09TMyfe36dizx/view).
Ataskaitoje vertinamos PŪV ir šių VE parkų poveikis biologinei įvairovei gali  sumuotis ir būti

https://drive.google.com/file/d/1i8uJ4MJlWIv7UtwDWZ_09TMyfe36dizx/view
https://ardynas.lt/viesa_informacija/ve_parkas/
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAP/debddc11b73f11ec9f0095b4d96fd400?positionInSearchResults=0&searchModelUUID=ae0451f5-0420-4683-965a-f1dfb4466b17
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAP/debddc11b73f11ec9f0095b4d96fd400?positionInSearchResults=0&searchModelUUID=ae0451f5-0420-4683-965a-f1dfb4466b17
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didesnis,  nei vertinant  UAB „NORD WIND PARK“ VE parko poveikį atskirai.  Todėl prašome
Ataskaitoje pateikti galimo suminio poveikio biologinei įvairovei įvertinimą.

6.  Siūlome patikslinti  Ataskaitos  2.9  skyrių  „Stebėsena  (monitoringas)“.  Jame nereikia
kartoti priemonių poveikiui biologinei įvairovei išvengti arba sumažinti, kurios pateiktos 81-82 psl.
Šiame  skyriuje  palikite  tiktai  siūlomas  stebėsenos  (monitoringo)  priemones  ir  informaciją  apie
reikšmingo  poveikio  lygmens,  kurį  pasiekus  reikia  taikyti  papildomas  poveikio  mažinimo
priemones,  nustatymo  stebėsenos  metu  kriterijus. Be  kita  ko,  monitoringas  turėtų  apimti  ir
migruojančių  šikšnosparnių  stebėseną,  nes  jų  migracijos  tyrimai  nebuvo atlikti.  Ją  būtų  galima
pradėti dar prieš VE statybą ir tęsti statybos metu bei tris metus pradėjus veikti VE. Taip pat būtina
nusimatyti  visų  monitoringo  priemonių  kartojimą  kas  penkeri  metai  vienerių  metų  laikotarpiu
situacijos, kuri gali keistis, pasitikrinimui, kaip pasiūlyta VENBIS projekto metodinėje priemonėje
„Monitoringo  programų  dėl  galimo  VE  poveikio  paukščiams  ir  šikšnosparniams  standartų
parengimas“  ir  Lietuvos  Respublikos  aplinkos  ministro  įsakymo  „Dėl  Detalių  vėjo  elektrinių
reikšmingo neigiamo poveikio saugomoms rūšims kriterijų, žalos paukščiams ir šikšnosparniams
prevencijos ir pašalinimo priemonių taikymo ir tyrimų reikalavimų aprašo patvirtinimo“ projekto 16
punkte.

Vadovaudamiesi  Lietuvos  Respublikos  planuojamos  ūkinės  veiklos  poveikio  aplinkai
vertinimo įstatymo 10 straipsnio 6 dalimi prašome papildyti ir pataisyti Ataskaitą pagal pareikštas
pastabas ir pakartotinai pateikti ją Tarnybai išvadai priimti. Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos
planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo 10 straipsnio  61  dalimi siūlome
esant poreikiui prieš taisant ataskaitą susitikti ir aptarti pastabas. 

Direktorius Albertas Stanislovaitis

Jonas Pašukonis, tel. 8 659 63299, el. p. jonas.pasukonis@vstt.lt
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