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Agentūros raštas pasiūlymą teikusiam UAB „Biržų vėjui“ dėl techninės klaidos 



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,  k odas 188784898 

UAB „Biržų vėjas“
El. p. evaldas@rdg.lt

Kopija
UAB „NORD WIND PARK“
el. p. g.rimkus@ccg.lt 

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

2022-12- Nr.(30-2)-A4E-

Į 2022-12-08 prašymą

DĖL PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO ATA-
SKAITOS

Gavome Jūsų pateiktas pastabas ir pasiūlymus dėl UAB „Ekostruktūra“ parengtos 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 (toliau – PAV) ataskaitos (toliau – PAV atskaita).
Rašte nurodote, kad pasiūlymai teikiami, nes PAV ataskaita suinteresuotai visuomenei 2022-11-
24 buvo paskelbta Aplinkos apsaugos agentūros (toliau – Agentūra) tinklapyje https://aaa.lrv.lt/
nuorodoje Veiklos sritys > Poveikio aplinkai vertinimas (PAV) > 2022 metai > 6. Informacija
apie gautas planuojamos ūkinės veiklos PAV ataskaitas 2022 m. 

Informuojame,  kad  įvyko  techninė  klaida,  PAV  ataskaita  neturėjo  būti  patalpinta
Agentūros tinklalapyje, kadangi Agentūra vadovaudamasi Planuojamos ūkinės veiklos poveikio
aplinkai vertinimo įstatymo (toliau – PAV įstatymas) 5 straipsnio 2 dalimi ir Planuojamos ūkinės
veiklos poveikio aplinkai vertinimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos
ministro 2017 m. spalio 31 d. įsakymu Nr. D1-885 ,,Dėl planuojamos ūkinės veiklos poveikio
aplinkai vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ 44 punkto nuostatomis,  atsižvelgdama į PŪV
pobūdį, mastą ir vietos ypatumus pakvietė Valstybinę saugomų teritorijų tarnybą prie Aplinkos
ministerijos  ir  Panevėžio  rajono  savivaldybės  administraciją  dalyvauti  UAB „NORD WIND
PARK“ PŪV PAV procese kaip PAV subjektus.  Pagal PAV įstatymo 10 straipsnio 8 dalies
nuostatomis,  PAV dokumentų  rengėjas  atsakingajai  institucijai  pateikia  pagal  PAV subjektų
išvadas pataisytą ir (ar) papildytą ataskaitą, visų PAV subjektų išvadas dėl PAV ataskaitos ir
PŪV poveikio aplinkai ir suinteresuotos visuomenės pasiūlymų įvertinimą. Vadovaujantis PAV
įstatymo 11 straipsnio 1 dalies nuostatomis, Agentūra gavusi papildytą ir pataisytą PAV ataskaitą
pagal  papildomai  pakviestų  PAV  subjektų  išvadas,  ją  viešins,  nagrinės,  įvertins  bei  priims
sprendimą dėl PŪV poveikio aplinkai.

Elektroninio dokumento nuorašas

https://aaa.lrv.lt/
mailto:aaa@gamta.lt
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Pažymime, kad Jūsų pateiktos pastabos, pasiūlymai dėl PAV ataskaitos ir PŪV poveikio

aplinkai  bus  įvertinti  bei  atskiru  raštu  informuosime  apie  Agentūros  rengiamą  pasitarimą
pateiktiems suinteresuotos pasiūlymams  aptarti.

Šį  atsakymą  Jūs  turite  teisę  apskųsti  teisės  aktuose  nustatyta  tvarka  Agentūrai  (A.
Juozapavičiaus g. 9, Vilnius 09311) per 6 mėnesius nuo pažeidimų paaiškėjimo dienos Lietuvos
Respublikos  viešojo  administravimo  įstatymo  nustatyta  tvarka,  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.

Direktoriaus pavaduotoja                Justina Černienė

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

mailto:dovile.petraskaite@gamta.lt
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Derinimo su PAV subjektais metu (pasibaigus PAV ataskaitos viešinimo 

laikotarpiui) gauti visuomenės pasiūlymai ir atsakymai į juos 





2022-11-25 10:07 Gmail - Dėl Uab ,,Nord Wind Park“ planuojamų vėjo elektrinių parko Pasvalio r. sav, Pušaloto sen. Papiškių, Dičiūnų, Palėve…

https://mail.google.com/mail/u/0/?ik=08cab7bb25&view=pt&search=all&permthid=thread-f%3A1750384359086545080&simpl=msg-f%3A1750384… 1/1

ekoStruktura lt <ekostruktura.lt@gmail.com>

Dėl Uab ,,Nord Wind Park“ planuojamų vėjo elektrinių parko Pasvalio r. sav,
Pušaloto sen. Papiškių, Dičiūnų, Palėvenių, Toliūnų kaimuose statybos ir
eksploatavimo. 
2 laiškai(-ų)

Kristina Jasponienė <kristina112@gmail.com> 2022 m. lapkričio 24 d. 15:30
Kam: g.rimkus@ccg.lt, z.mindaugas@ccg.lt, info@ekostruktura.lt, aaa@gamta.lt

Laba diena, siunčiame prieštaravimą dėl Uab ,,Nord Wind Park“ planuojamų vėjo elektrinių parko Pasvalio r. sav,
Pušaloto sen. Papiškių, Dičiūnų, Palėvenių, Toliūnų kaimuose statybos ir eksploatavimo.

 
Pagarbiai,
Kristina Jasponienė
Nemuno g. 19-7, LT - 32641 Panevėžys
Tel. +3706 86 54295

221124152027_0001.pdf
494K

EKOstruktura <info@ekostruktura.lt> 2022 m. lapkričio 25 d. 10:05
Kam: Kristina Jasponienė <kristina112@gmail.com>

Laba diena,
informuojame, kad jūsų raštas gautas ir užregistruotas.

Ona Samuchovienė

Direktorė

 

 

UAB "Ekostruktūra"

T: +370 607 23980

E: info@ekostruktura.lt

w: www.ekostruktura.lt

Biuras: Studentų g. 67-410, 51392 Kaunas

Registr. adresas: Raudondvario pl. 288A-9, Kaunas

PAV, atrankos, PVSV ir SAZ ribų nustatymas, SPAV. Triukšmo, oro, kvapų modeliavimas, kraštovaizdžio vertinimas.
[Cituojamas tekstas paslėptas]

https://www.google.com/maps/search/3706+86?entry=gmail&source=g
https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=08cab7bb25&view=att&th=184a9d4cf7c0d8b8&attid=0.1&disp=attd&realattid=f_lav3xna70&safe=1&zw
tel:+37060723980
mailto:info@ekostruktura.lt
https://ekostruktura.lt/




2022-12-28 10:17 Gmail - Atsakymas į pasiūlymą dėl UAB ,,Nord Wind Park“ planuojamų vėjo elektrinių parko Pasvalio r. sav., Pušaloto sen. P…

https://mail.google.com/mail/u/0/?ik=08cab7bb25&view=pt&search=all&permthid=thread-a%3Ar5556481754640527674&simpl=msg-a%3Ar2428… 1/1

ekoStruktura lt <ekostruktura.lt@gmail.com>

Atsakymas į pasiūlymą dėl UAB ,,Nord Wind Park“ planuojamų vėjo elektrinių
parko Pasvalio r. sav., Pušaloto sen. Papiškių, Dičiūnų, Palėvenių, Toliūnų
kaimuose
1 žinutė

EKOstruktura <info@ekostruktura.lt> 2022 m. gruodžio 28 d. 09:49
Kam: Kristina Jasponienė <kristina112@gmail.com>

Laba diena, 
2022 m. lapkričio 24 d. el. paštu buvo gautas pasiūlymas dėl vykdomo poveikio aplinkai vertinimo planuojamai ūkinei
veiklai - UAB ,,Nord Wind Park“ planuojamų vėjo elektrinių parko Pasvalio r. sav., Pušaloto sen. Papiškių, Dičiūnų,
Palėvenių, Toliūnų kaimuose kaimuose statybai ir eksploatavimui.
Prisegame atsakymą į pasiūlymą. Taip pat tiek jūsų pasiūlymas, tiek atsakymo raštas bus pateiktas Aplinkos
apsaugos agentūrai, kaip priedas prie poveikio aplinkai vertinimo (PAV) ataskaitos.

Ona Samuchovienė

Direktorė

 

UAB "Ekostruktūra"

T: +370 607 23980

E: info@ekostruktura.lt

w: www.ekostruktura.lt

Biuras: Studentų g. 67-410, 51392 Kaunas

Registr. adresas: Raudondvario pl. 288A-9, Kaunas

PAV, atrankos, PVSV ir SAZ ribų nustatymas, SPAV. Triukšmo, oro, kvapų modeliavimas, kraštovaizdžio vertinimas.

448 Raštas_atsakymas suinteresuotai visuomenei_Kristinai Jasponienei.pdf
349K

tel:+37060723980
mailto:info@ekostruktura.lt
https://ekostruktura.lt/
https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=08cab7bb25&view=att&th=18557b548235baf0&attid=0.1&disp=attd&realattid=f_lc7cwjau0&safe=1&zw
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UAB Biržų vėjas 

J. Janonio a. 5, LT-41170 Biržai 

evaldas@rdg.lt  

 

2022 m. gruodžio 8 d. 

  

Aplinkos apsaugos agentūrai 

Juozapalvičiaus g. 9, Vilnius 

aaa@gamta.lt  

 

KOPIJA 

 

UAB Ekostruktūra 

info@ekostruktura.lt  

 

 

Pasiūlymai dėl UAB ,,NORD WIND PARK“ planuojamų vėjo elektrinių parko Pasvalio 

r. sav, Pušaloto sen. Papiškių, Dičiūnų, Palėvenių, Toliūnų kaimuose statybos ir 

eksploatavimo poveikio aplinkai vertinimo ataskaitos 

 

UAB Biržų vėjas, juridinio asmens kodas 303124465, adresas J. Janonio a. 5, LT-41170 Biržai 

(toliau – Bendrovė), Biržų rajone planuoja vystyti 3 vėjo jėgainių parkus. 2022 m. liepos 20 d. 

Aplinkos apsaugos agentūrai (toliau – Agentūra) buvo pateikti žemiau nurodyti pranešimai apie 

planuojamos ūkinės veiklos (toliau – PAV) pradžią: 

 

Bendrovė jau yra pradėjusi PAV procedūras – paukščių stebėjimai, kuriuos šiuo metu reikia 

daryti metus laiko, yra atliekami nuo kovo mėnesio.  

2022 m. lapkričio 24 d. Agentūros interneto svetainėje buvo paskelbta informacija apie gautą 

UAB ,,NORD WIND PARK“ planuojamų vėjo elektrinių parko Pasvalio r. sav, Pušaloto sen. 

Papiškių, Dičiūnų, Palėvenių, Toliūnų kaimuose statybos ir eksploatavimo poveikio aplinkai 

vertinimo ataskaitą (toliau – PAV ataskaita). 

 

Bendrovė, susipažinusi su PAV ataskaita, vadovaudamasi LR Planuojamos ūkinės veiklos 

poveikio aplinkai vertinimo įstatymo (toliau – Įstatymas) 10 straipsnio 9 dalimi, teikia 

pasiūlymus dėl PAV ataskaitos. 

Pažymėtina, kad vienas iš pagrindinių teisės aktų, kuriuo būtina vadovautis rengiant PAV 

ataskaitą yra LR planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo aprašas (toliau – 

Aprašas). Tačiau, Bendrovės vertinimu, PAV ataskaita neatitinka Aprašo nuostatų, joje nėra 

mailto:evaldas@rdg.lt
mailto:aaa@gamta.lt
mailto:info@ekostruktura.lt
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pateikiama visa Apraše nurodyta privaloma informacija, paukščių ir šikšnosparnių tyrimai 

atlikti paviršutiniškai ir neišsamiai, todėl pagal juos negalima įvertinti planuojamos ūkinės 

poveikio aplinkai ir numatyti tinkamas prevencines, poveikio mažinimo ar kompensacines 

priemones. Žemiau pateikiami tai detalizuojantys argumentai. 

PAV Ataskaitos  70 psl. nurodoma, kad paukščių ir šikšnosparnių tyrimai buvo vykdomi tik 

2022 metais, kovo -  liepos mėnesiais, nepaisant to, kad Aprašo 1 priedo 93 punkte nurodyta, 

kad turi būti atlikti pakankamos trukmės lauko tyrimai, tinkamais metų sezonais, kad gauti 

rezultatai būtų patikimi ir leistų prognozuoti galimą planuojamos ūkinės veiklos poveikį 

biologinei įvairovei.  

Bendrovė atkreipia dėmesį, kad Aplinkos apsaugos agentūros organizuoto nuotolinio 

seminaro-diskusijos dėl dažniausiai daromų klaidų, dažniausiai užduodamų klausimų 

atsinaujinančios energetikos, būtent – vėjo elektrinių statybos srityje, rengiant atrankų dėl 

poveikio aplinkai vertinimo ir poveikio aplinkai vertinimo dokumentus skaidrėse nurodyta, 

kad informacija apie paukščių ar šikšnosparnių monitoringo atlikimo laikotarpius pateikiama 

pagal Lietuvos ornitologų draugijos su partneriais – Pajūrio tyrimų ir planavimo institutu ir 

Lietuvos energetikos institutu nuo 2015 m. vasario iki 2017 kovo mėn. įgyvendinto projekto 

„Vėjo energetikos plėtra ir biologinei įvairovei svarbios teritorijos“ (toliau – VENBIS), 

metodinę priemonę „Poveikio paukščiams ir šikšnosparniams monitoringo programų standartų 

vėjo elektrinių parkuose parengimas“ (toliau – VENBIS metodinė priemonė). 

VENBIS metodinėje priemonėje yra detalizuojama kokiais mėnesiais ir laikotarpiais turi būti 

atliekami paukščių bei šikšnosparnių tyrimai, pvz.: 

- paukščių migracijų ir perskridimų stebėjimai atliekami intensyviausių pavasario ir 

rudens migracijų laikotarpiais: pavasarį – nuo kovo 1 d. iki gegužės 15 d.; rudenį – nuo 

rugpjūčio 15 iki lapkričio 1 d. (VENBIS metodinė priemonės 1.1.1 dalis, 1 pastraipa); 

- paukščių sankaupų apskaitos vykdomos: sezoninių migracijų metu – kartą per savaitę 

kovo – gegužės ir rugpjūčio antros pusės – spalio mėnesiais; vasaros metu (gegužės 

antra pusė – rugpjūčio vidurys) vieną kartą per 10 dienų; žiemos metu – kas dvi savaites 

lapkričio – vasario mėnesiais (VENBIS metodinė priemonės 1.1.2 dalis, 1 pastraipa); 

- įprastų biotopuose perinčių paukščių apskaitos atliekamos 3 kartus balandžio, gegužės 

ir birželio mėnesiais (VENBIS metodinė priemonės 1.1.3 dalis, 1 pastraipa); 

- plėšriųjų paukščių mitybos plotų ir jų svarbos nustatymas turi būti atliekamas stebint 

plėšriuosius paukščius balandžio-liepos mėnesiais (VENBIS metodinė priemonės 1.1.4 

dalis, 1 pastraipa); 

- šikšnosparnių tyrimai rūšių atpažinimui ir jų aktyvumui teritorijoje nustatyti turi apimti 

visą jų aktyvumo periodą nuo balandžio pabaigos iki spalio mėnesio vidurio (VENBIS 

metodinė priemonės 1.2 dalis, 1 pastraipa). 

Pažymėtina, kad Aprašas aiškiai numato, kokie duomenys turi būti surinkti ir įvertinti, t.y. 

• Aprašo 96 punktas numato, kad atliekant PŪV PAV turi būti pateikiama informacija 

apie vietovės gyvūniją: 

96.2. gyvūnų susitelkimo, veisimosi, maitinimosi, poilsio, žiemojimo vietos, migracijos 

keliai; 

• Aprašo 113 punktas numato, kad būtų nustatytas: 

113. Poveikis gyvūnų susitelkimo, veisimosi, maitinimosi, poilsio, žiemojimo vietoms 

dėl gyvenamosios aplinkos erdvės sumažėjimo, ekosistemos sutrikdymo ar gamtos 

išteklių neatsakingo naudojimo. 
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Be to, Aprašas, numato, kad: 

- PAV metu, atsižvelgiant į naujausią aktualią informaciją, nustatomas, apibūdinamas ir 

įvertinamas visų nagrinėjamų planuojamos ūkinės veiklos alternatyvų reikšmingas 

tiesioginis ir netiesioginis, antrinis, suminis, tarpvalstybinis, trumpalaikis, vidutinės 

trukmės ir ilgalaikis, nuolatinis ir laikinas, teigiamas ir neigiamas poveikis (Aprašo 7 

punktas); 

- rengiant <...> ataskaitą, Nuostatuose ir Rekomendacijose pateikti reikalavimai 

pritaikomi konkrečiai planuojamai ūkinei veiklai, įvertinus jos specifiką (mastą, pobūdį, 

vietos ypatumus) <...> (Aprašo 14 punktas); 

- kad PAV būtų kokybiškas ir išsamus, o jo rezultatai ir išvados pagrįsti, vertinimas turi 

būti atliekamas tinkamai pasirenkant vertinimo metodus, tyrimus, planuojamos ūkinės 

veiklos alternatyvas ir poveikį mažinančias priemones (Aprašo 17 punktas); 

- kiekvienas aplinkos elementas (vanduo, aplinkos oras, klimatas, žemės paviršius ir jos 

gelmės, dirvožemis, kraštovaizdis ir biologinė įvairovė (augalija, gyvūnija, grybija, 

buveinės) materialinės vertybės, nekilnojamosios kultūros vertybės), visuomenės 

sveikata, kuriems planuojama ūkinė veikla gali daryti reikšmingą poveikį, aprašomi 

PAV dokumente pagal šių Rekomendacijų antrame skyriuje nustatytus reikalavimus 

(Aprašo 1 priedo „Rekomendacijos dėl poveikio aplinkai vertinimo ataskaitos 

struktūros ir apimties“ 10 punktas); 

- <...> Parametrų, kuriuos reikia stebėti, rūšis ir stebėjimo trukmė turi būti proporcinga 

atsižvelgiant į projekto pobūdį, vietą ir dydį, taip pat į jo poveikio aplinkai 

reikšmingumą, todėl rengiant stebėsenos metmenis turi būti vadovaujamasi Lietuvos 

Respublikos aplinkos monitoringo įstatymu ir Ūkio subjektų aplinkos monitoringo 

nuostatais, patvirtintais 2009 m. rugsėjo 16 d. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 

įsakymu Nr. D1-546 „Dėl Ūkio subjektų aplinkos monitoringo nuostatų patvirtinimo“, 

prireikus kitų aktualių teisės aktų reikalavimais (Aprašo 1 priedo „Rekomendacijos dėl 

poveikio aplinkai vertinimo ataskaitos struktūros ir apimties“ 22.4 punktas). 

Kaip matyti, Aprašo nuostatos aiškiai nustato, kad atliekant poveikio aplinkai vertinimą, privalo 

būti surinkti aktualūs bei išsamūs tyrimo metu užfiksuoti duomenys, atsižvelgiant į konkretų 

planuojamos veiklos pobūdį bei specifiką, daromą esminę įtaką aplinkai bei atitinkamai 

parenkant tinkamus vertinimo metodus, tyrimus. O tyrimo duomenys, kuriems planuojama 

veikla gali daryti reikšmingą poveikį, detaliai aprašomi PAV dokumente. PAV Ataskaita buvo 

parengta nesilaikant šių Apraše nustatytų reikalavimų. 

UAB ,,NORD WIND PARK“ parengtoje PAV Ataskaitoje poveikis aplinkai buvo vertinamas 

remiantis labai trumpu paukščių stebėjimo laikotarpiu (tik penkių mėnesių), kai tuo tarpu 

Aplinkos apsaugos agentūros rekomenduotoje VENBIS metodinėje priemonėje nustatyta, kad 

siekiant nustatyti poveikį paukščiams bei šikšnosparniams tyrimai privalo būti atlikti praktiškai 

visus metus (žiūrėti aukščiau pateiktas ištraukas iš metodinės priemonės, detalizuojančias 

stebėjimo laikotarpius). 

Akivaizdu, kad tokiu trumpu paukščių stebėjimo laikotarpiu objektyviai net neįmanoma 

surinkti reikiamo kiekio duomenų, kuriuos surinkti reikalaujama pagal Aprašą, kad būtų galima 

padaryti visapusišką, objektyvų poveikio aplinkai vertinimą, todėl PAV ataskaita nėra parengta 

pagal Aprašo reikalavimus ir negali būti tvirtinama.  

PAV Ataskaitos 65 psl. nurodoma, kad atliekant PAV, naudotasi Lietuvos ornitologų draugijos 

su partneriais – Pajūrio planavimo ir tyrimų (PPTI) bei Lietuvos energetikos institutais (LEI), 

nuo 2015 m. vasario mėnesio 2009–2014 m. Europos ekonominės erdvės finansinio 
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mechanizmo LT03 programos „Biologinė įvairovė ir ekosistemų funkcijos“ ir nuosavomis 

lėšomis įgyvendino projektą „Vėjo energetikos plėtra ir biologinei įvairovei svarbios teritorijos 

(VENBIS)“ duomenų baze (toliau – VENBIS duomenų bazė). Bendrovė atkreipia dėmesį, kad 

šioje VENBIS duomenų bazėje nėra pakankamai duomenų planuojamos ūkinės veiklos vietoje: 

 

• Ataskaitos 68 psl. nurodoma, kad pagal VENBIS duomenų bazę dalis planuojamų vėjo 

elektrinių patenka į mažai jautrias migruojantiems paukščiams teritorijas, o dalis 

elektrinių į teritorijas, kurioms nepakanka duomenų jautrumui nustatyti; 

• Ataskaitos 69 psl. nurodoma, kad beveik visos vėjo elektrinės patenka į teritorijas, 

kurioms nepakanka duomenų dėl perinčių paukščių jautrumui nustatyti ir tik VE26, 

VE28, VE29 patenka į vidutiniškai jautrią perintiems paukščiams teritoriją 

• Ataskaitos 70 psl. nurodoma, kad PŪV teritorija patenka į zoną, kurioje nepakanka 

duomenų apie šikšnosparnius, ir tik VE1 patenka į labai jautrią šikšnosparniams 

teritoriją, o VE2 ir VE16 patenka į mažai jautrią šikšnosparniams teritoriją; 

 

Ataskaitos 79 psl. nurodoma, kad pagal VENBIS duomenų bazę dalis planuojamų vėjo 

elektrinių patenka į mažai jautrias arba į teritorijas, kurioms nepakanka duomenų jautrumui 

nustatyti, beveik visos vėjo elektrinės patenka į teritorijas, kurioms nepakanka duomenų dėl 

perinčių paukščių jautrumui ir jautrumo šikšnosparniams nustatyti, todėl buvo atlikti natūriniai 

paukščių ir šikšnosparnių tyrimai kurių metu nustatyta, kaip vėjo elektrinių įrengimas tyrimų 

teritorijoje gali daryti poveikį, numatytos poveikio mažinimo ir prevencinės priemonės, 

monitoringas. Pažymėtina, kad PAV ataskaitos 79-81 psl. lentelėje  nurodytas planuojamos 

ūkinės veiklos poveikis ir išvados su rekomendacijomis, tačiau jos iš esmės nėra paremtos 

faktine informacija.  

 

PAV ataskaitos 72 psl. nurodyta, kad  migruojančių paukščių sankaupų stebėjimai vykdyti 

naudojant Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos patvirtintas Europos Bendrijos svarbos 

paukščių rūšių monitoringo metodikas. Apskaitos vykdytos pavasarinių ir rudeninių migracijų 

metu. Bendrovė atkreipia dėmesį, kad ši informacija neatitinka PAV ataskaitos  70 psl. teiginio, 

kad paukščių ir šikšnosparnių tyrimai buvo vykdomi tik 2022 metais, kovo -  liepos mėnesiais. 

Be to, PAV ataskaitoje nėra pateikiami ir analizuojami monitoringo duomenys, surinkti 

rudeninių migracijų metu.  

 

PAV ataskaitos 76 psl. „Mitybos plotai“ nurodoma, kad planuojamo VEJ parko teritorijoje, 

apart vietinių, apylinkėse perinčių plėšriųjų paukščių, stebėti ir iš toliau atskridę maitintis arba 

neperintys individai. Planuojamo vėjo jėgainių parko teritorija nėra labai patraukli plėšriesiems 

paukščiams mitybiniu požiūriu. Migracijų metu šių rūšių paukščiai mitybai renkasi atviresnes 

vietas, kur stebimos migruojančių paukščių sankaupos, tad planuojamo VEJ parko teritorija 

nėra patraukli migruojantiems plėšriesiems.  Bendrovė pažymi, kad toks vertinimas yra teorinis 

ir nėra pagrįstas jokiais faktiniais duomenimis.  

 

PAV ataskaitos 77 psl. teigiama, kad šikšnosparnių tyrimai buvo atliekami tik birželio – liepos 

mėnesiais, nors šikšnosparnių tyrimai rūšių atpažinimui ir jų aktyvumui teritorijoje nustatyti 

turi apimti visą jų aktyvumo periodą nuo balandžio pabaigos iki spalio mėnesio vidurio 

(VENBIS metodinė priemonės 1.2 dalis, 1 pastraipa). Todėl PAV ataskaitoje nėra jokių 

stebėjimo rezultatų bei išvadų. 

 

PAV ataskaitos 81 psl. Priemonės eksploatacijos metu. nurodyta, jog  kadangi šiuo metu nėra 

nustatytas galimas reikšmingas akivaizdus poveikis vietinėms gamtinėms vertybėms, negalima 
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tiksliai pasiūlyti visų jį mažinančių priemonių. Bendrovė pažymi, kad PAV ataskaitos 79-81 

psl. lentelėje  nurodytas reikšmingas planuojamos ūkinės veiklos poveikis tam tikroms paukščių 

rūšims, tačiau kadangi nėra atlikti tinkami paukščių stebėjimai, PAV ataskaitoje nėra numatytos 

tinkamos prevencinės, poveikio mažinimo ar kompensacinės priemonės. 

 

PAV ataskaitos aprašytas 134 psl. paukščių monitoringas, tačiau iš esmės stebėjimas 

orientuotas į ateities stebėjimus ir ateityje taikomas priemones, o PAV ataskaitoje nėra išsamaus 

pirminio planuojamos ūkinės veiklos vertinimo ir jokių esminių prevencinių, poveikio 

mažinimo ar kompensacinių priemonių. 

 

Pastebėtina, kad PAV ataskaitos 12 priede Ornitologų tyrimai nurodyta, kad tyrimų tikslas: 

išsiaiškinti Alkiškių k., Pašakarnių k., Menčių k.. Naujosios Akmenės kaimiškoji sen., 

Akmenės r. Šiaulių apskr. planuojamo VEJ parko teritorijoje perinčių paukščių ir besiveisiančių 

šikšnosparnių rūšinę sudėtį, populiacijos gausą ir galimą VEJ parko poveikį jų populiacijoms, 

nors planuojama ūkinė veikla yra kitame rajone - Pasvalio r. sav, Pušaloto sen. Papiškių, 

Dičiūnų, Palėvenių, Toliūnų kaimuose. Tai patvirtina faktą, kad PAV ataskaita parengta 

atmestinai. 

Apibendrinant aukščiau nurodytus argumentus, Bendrovės vertinimu, yra būtina atlikti 

išsamius 12 mėnesių paukščių ir šikšnosparnių tyrimus ir stebėjimus, kurių metu būtų surinkta 

tinkama ir išsami informacija apie paukščius ir šikšnosparnius (migruojančius, perinčius, 

žiemojančius ir pan) atitinkamoje vietoje bei tinkamai įvertinti planuojamos ūkinės veiklos 

poveikį ir numatyti tinkamas prevencines, poveikio mažinimo ar kompensacines priemones. 

 

*** 

Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, prašome įpareigoti UAB ,,NORD WIND PARK“ atlikti 12 

mėnesių paukščių ir šikšnosparnių stebėjimą ir tik remiantis šiais surinktais duomenimis, kurie 

atitiktų Aprašo reikalavimus, vertinti atitinkamą poveikį paukščiams ir šikšnosparniams bei 

atitinkamai parengti PAV ataskaitą.  
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DĖL PASIŪLYMŲ DĖL VĖJO ELEKTRINIŲ PARKO ĮRENGIMO POVEIKIO APLINKAI 

VERTINIMO ATASKAITOS 

 

Gavome Vidos Balnionytės – Vencevičienės pateiktas pastabas ir pasiūlymus dėl UAB 

„NORD WIND PARK“ planuojamos ūkinės veiklos – vėjo elektrinių parko įrengimo Pasvalio r. sav., 

Pušaloto sen., poveikio aplinkai vertinimo ataskaitos (toliau – Prašymas). 

Jūsų Prašymą persiunčiame poveikio aplinkai vertinimo ataskaitos rengėjui – UAB 

„Ekostruktūra“ bei planuojamos ūkinės veiklos poveikio organizatoriui – UAB „NORD WIND 

PARK“. 

Informuojame, kad vadovaujantis 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) 78 punkto nuostatomis, poveikio aplinkai vertinimo dokumentų rengėjas gautus 

suinteresuotos visuomenės pasiūlymus turi užregistruoti pagal Tvarkos aprašo 2 priede nustatytą 

formą. Vadovaujantis Tvarkos aprašo 81 punktu, po viešo visuomenės supažindinimo su poveikio 

aplinkai vertinimo ataskaita, poveikio aplinkai vertinimo dokumentų rengėjas kartu su planuojamos 

ūkinės veiklos organizatoriumi suinteresuotos visuomenės pasiūlymus, gautus per Tvarkos aprašo 

77.5 papunktyje ir 79 punkte nustatytus terminus, sugrupuoja pagal temas ir parengia suinteresuotos 

visuomenės pasiūlymų įvertinimą pagal Tvarkos aprašo 3 priede nustatytą formą, prireikus patikslina 

poveikio aplinkai vertinimo ataskaitą ir raštu informuoja suinteresuotos visuomenės atstovus, kaip 

įvertinti jų pasiūlymai. Atmesdamas pasiūlymą, poveikio aplinkai vertinimo dokumentų rengėjas 

nurodo pasiūlymo atmetimo motyvus. 

Pažymime, kad siekiant užtikrinti visuomenei galimybę aktyviai dalyvauti priimant 

sprendimą dėl planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai, Aplinkos apsaugos agentūra (toliau – 

Agentūra), gavusi poveikio aplinkai vertinimo ataskaitą, savo interneto svetainėje www.aaa.lrv.lt 

nuorodoje Veiklos sritys > Poveikio aplinkai vertinimas (PAV) paskelbs pranešimą visuomenei apie 

gautą poveikio aplinkai vertinimo ataskaitą ir galimybę su ja susipažinti bei per 10 darbo dienų nuo 

pranešimo paskelbimo dienos pateikti pasiūlymus dėl planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai 

bei poveikio aplinkai vertinimo ataskaitos. Pasibaigus Tvarkos aprašo 83 punkte nurodytam 

pasiūlymų teikimo terminui, Agentūra kviečia pasiūlymus pateikusius suinteresuotos visuomenės 

atstovus į pasitarimą apsvarstyti jų pateiktus pasiūlymus kartu su kitais poveikio aplinkai vertinimo 
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proceso dalyviais. Agentūra sprendimą dėl planuojamos ūkinės veiklos – vėjo elektrinių parko 

įrengimo Pasvalio r. sav., Pušaloto sen., poveikio aplinkai priims tik gavusi bei išnagrinėjusi poveikio 

aplinkai vertinimo ataskaitą, suinteresuotos visuomenės pasiūlymų įvertinimą, raštu gautus 

suinteresuotos visuomenės pasiūlymus, remdamasi poveikio aplinkai vertinimo subjektų išvadomis 

pagal Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo 10 straipsnio nuostatas. 

Informuojame, kad Jūsų asmens duomenys bus tvarkomi Dokumentų valdymo bendrojoje 

informacinėje sistemoje (toliau – DBSIS). Asmens duomenų tvarkymo tikslas – grupuoti ir analizuoti 

asmenų duomenis. Asmens duomenys tvarkomi griežtai laikantis Lietuvos Respublikos asmens 

duomenų teisinės apsaugos įstatymo, 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos 

reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių 

duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos 

reglamentas).  

DBSIS valdytoja yra Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija, pagrindinis DBSIS 

tvarkytojas ir DBSIS paslaugų teikėjas yra Informatikos ir ryšių departamentas prie Lietuvos 

Respublikos vidaus reikalų ministerijos.  

Jūs turite teisę, pateikęs asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, kreiptis į Agentūrą el. paštu 

aaa@gamta.lt susipažinti su DBSIS tvarkomais savo asmens duomenimis, reikalauti ištaisyti 

neteisingus, neišsamius, netikslius savo asmens duomenis. 

PRIDEDAMA. Prašymas su priedais, 3 lapai. 

 

Direktoriaus pavaduotoja                                                     Justina Černienė 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dovilė Petraškaitė, tel. (8 315) 56735, el. p. dovile.petraskaite@gamta.lt 
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Pilietė Vida Balnionytė - Vencevičienė, 

Gyv. Adresas Kauklių km., namo Nr. 13, 

Pušaloto sen., Pasvalio raj. 

Tel. Nr. 8-68644287 

El. pašto adresas 

venceviciene.vida@gmail.com 

 

 

UAB "Ardymas" ardynas@ardynas.lt; d.saliunas@ ardynas.lt 

Gamtos apsaugos komitetui aaa@gamta.lt 

 

 

Dėl vėjo jėgainių - pastabos, pasiūlymai, paklausimai 

 

 

Manau, kad aišku dėl ko buvo surinkti Pušaloto seniūnijos 560 gyventojų parašų. 

Pasikartosiu: todėl, kad mes nenorime vėjo jėgainių arti gyvenamų pastatų, nes radome daug ir 

įvairios informacijos ir užsienio mokslininkų paskaičiavimų, kad jos kenkia žmonių, gyvūnų, 

paukščių sveikatai, o Lietuvoje statomos vėjo jėgainės, anot vystytojų, yra visiškai saugios, netgi 

vasario 28 d. per Pasvalio rajono savivaldybės posėdį, pristatant UAB "NORD WIND PARK" 

projektą buvo pasakyta, (Gaudenta Sakalauskienė), kad vėjo jėgainės prieš traukinį yra niekas. 

 1. Prašau paaiškinkite ar tai tiesa? (sutinku ir manau, kad traukinys pravažiuodamas 

skleidžia didelį garsą, bet pravažiuoja ir viskas).  

2. Kokius dar traukinys skleidžia pavojingus garsus? 

3. Ar tokios galingos vėjo jėgainės, anksčiau, buvo statomos jūrose? 

4. Aiškinama, kad nenuvertėja šalia jėgainių esantis gyventojų turtas, tačiau Pušaloto 

gyventojai iš " NORD WIND PARK" gavo laiškus, kad galimai: "jums priklausančiame sklype gali 

būti ribojama sodo namų, gyvenamosios, viešbučių, kultūros paskirties pastatų, bendrojo ugdymo, 

profesinių, aukštųjų  mokyklų, vaikų darželių, lopšelių ir t.t. ( papildomai pridėsiu vieną raštą kaip 

pavyzdį priedą Nr.1), o tai yra ribojimai, kurie mažina gyventojo sklypo vertę. Prašau paaiškinti 

išsamiau, kodėl bus ribojamos žmogaus, įkalinto tarp jėgainių, galimybės? Jeigu vėjo jėgainės 

tokios nekenksmingos, kaip Jūs ir Lietuvos valdžia teigiate, kodėl bus ribojama teisė statyti savo 

sklype gyvenamos paskirties statinius, kur tuomet socialinis teisingumas? 

5. Taip pat teigiate, kad vėjo jėgainės "saugios", duos pelną, bendruomenė gaus lėšų ir 

galės naudoti. O kodėl nieko negaus, gyventojai, kurie arčiausiai gyvens prie jėgainių, nes jie 

daugiausia kentės, blogės jų sveikata, naminiai paukščiai taip pat kentės, bus užauginta nekokybiška 

produkcija ir t.t. Įrodyti dėl blogėjančios sveikatos bus sunku, nes Jūs neįsipareigojate stebėti, tirti. 

 6. Pavyzdžiui, jeigu žmogus serga ŠIRDIES ARITMIJA, kaip jis galės gyventi pilnavertį 

gyvenimą? Mažiausias magnetinis laukas, žemas garsas ir jau širdies ritmas sutrinka, o čia 

kiekvieną sekundę žmogų dirgins... 

7. Kaip Jums atrodo, ar yra normalu, kad vienoje vietoje yra statoma 60 vėjo jėgainių 

parkas. ir dar 23 Norgailiuose, ir dar gal netoliese tik nežinome, nes gyventojai sužino paskutiniai.

  

 8. Dėl atstumų. Kodėl tokia patraukli Pušaloto seniūnija abiems investuotojams? Ar 

Jūs Vėjo jėgaines jungsite prie esamų Pušaloto, Kauklių, Mikoliškio ir kitų transformatorinių? Jeigu 

čia yra ploni kabeliai ir negalėsite pajungti, o tiesite jėgainėms skirtus kabelius, tai gal galite statyti 

vėjo jėgaines toliau nuo mano sodybos, nes iki artimiausių jėgainių bus 890 m, 910 m, o tai yra 

labai maži atstumai. 

9. Aš gyvenu savo tėčio K. Balnionio 1919 - 1920 metų savanorio  autentiškoje 

sodyboje (atremontuota, po kapitalinio remonto). Sodyba pastatyta 1936 metais, ji yra ir gali būti 

mailto:venceviciene.vida@gmail.com
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kultūros paveldas. Vadinasi, jeigu norėsime aš ir mano brolis D. Š. Balnionis tvarkyti dokumentus 

dėl kultūros paveldo statuso, nebeturėsime jokios galimybės. Be to Pasvalio muziejui yra 

padovanota daug daiktų, padovanoti tėčio, kaip savanorio gauti medaliai ir t.t. Mano brolis taip pat 

yra Lietuvos savanoris. Klausiame, ar turėsime tokią galimybę? 

 

 

Pagarbiai 

Vida Balnionytė - Vencevičienė 
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ekoStruktura lt <ekostruktura.lt@gmail.com>

Atsakymas į pasiūlymus dėl UAB ,,Nord Wind Park“ planuojamų vėjo elektrinių
parko Pasvalio r. sav., Pušaloto sen. Papiškių, Dičiūnų, Palėvenių, Toliūnų
kaimuose
1 žinutė

EKOstruktura <info@ekostruktura.lt> 2022 m. gruodžio 28 d. 11:11
Kam: venceviciene.vida@gmail.com

Laba diena, 

2022 m. gruodžio 13 d. el. paštu buvo gauti pasiūlymai dėl vykdomo poveikio aplinkai vertinimo planuojamai ūkinei
veiklai - UAB ,,Nord Wind Park“ planuojamų vėjo elektrinių parko Pasvalio r. sav., Pušaloto sen. Papiškių, Dičiūnų,
Palėvenių, Toliūnų kaimuose kaimuose statybai ir eksploatavimui.
Prisegame atsakymą į pasiūlymą. Taip pat tiek jūsų pasiūlymas, tiek atsakymo raštas bus pateiktas Aplinkos
apsaugos agentūrai, kaip priedas prie poveikio aplinkai vertinimo (PAV) ataskaitos.

Ona Samuchovienė

Direktorė

 

UAB "Ekostruktūra"
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Biuras: Studentų g. 67-410, 51392 Kaunas

Registr. adresas: Raudondvario pl. 288A-9, Kaunas

PAV, atrankos, PVSV ir SAZ ribų nustatymas, SPAV. Triukšmo, oro, kvapų modeliavimas, kraštovaizdžio vertinimas.
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