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DĖL PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO  

 

 

 

Aplinkos apsaugos agentūra (toliau – Agentūra), išnagrinėjusi pateiktą 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 – PAV ataskaita), įvertinusi poveikio aplinkai vertinimo subjektų 

išvadas dėl PAV ataskaitos ir PŪV poveikio aplinkai, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos planuojamos 

ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo (pagal galiojusią suvestinę redakciją iki 2022-12-31) 

(toliau – PAV įstatymas) 11 straipsnio 1 dalies 1 punktu, teikia motyvuotus reikalavimus pataisyti ir 

papildyti PAV ataskaitą: 

1. Prašome pateikite detalesnę PŪV sprendinių atitikį Specialiojo plano1  sprendiniams. Pavyzdžiui, 

Specialiojo plano 15 psl. nurodyta, kad „<…> paviršinių vandens telkinių apsaugos zonose ir juostose, 

pelkėse ir šaltinynuose, potvynių grėsmės teritorijose draudžiama statyti vėjo elektrines“. Pagal PAV 

ataskaitoje pateiktą informaciją dalis PŪV patenka į paviršinių vandens telkinių apsaugos zoną.  

Pažymime, kad Specialiajame plane numatyti draudimai kur negalima statyti vėjo elektrinių, ir numatyti 

kiti sprendiniai.  Prašome patikslinti duomenis.  

2. Pagal PAV ataskaitoje pateiktus duomenis PŪV planuojama miško žemėje. Pavyzdžiui, 

vadovaujantis Lietuvos Respublikos miškų valstybės kadastro duomenimis, vėjo elektrinė Nr. 2 

planuojama miško žemėje. Šie sprendiniai prieštarauja Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo 

sąlygų įstatymo ir Lietuvos Respublikos miškų įstatymo nuostatoms. Taip pat Specialiajame plane 

numatytas draudimas vėjo elektrines statyti miško žemėje. Prašome patikslinti duomenis. 

3. PAV ataskaitoje (15 psl.) nurodytas neteisingas žemės sklypo kadastrinis numeris, kuriame 

planuojama statyti vėjo elektrines VE1 ir VE2. Prašome patikslinti duomenis.  

4. PAV ataskaitoje neįvertintos ir nepažymėtos visos artimiausios sodybos. Pavyzdžiui, Pasvalio r. 

sav., Pušaloto sen., Dičiūnų k. 4, Pasvalio r. sav., Pušaloto sen., Dičiūnų k. 12 ir kt. Taip pat šešėliavimo ir 

triukšmo sklaidos skaičiavimuose neįvertintos visos artimiausios sodybos. Įvertinus pateiktus duomenis 

nustatyta, kad į triukšmo ir šešėliavimo poveikio zonas patenka sodybos, kurios nepaminėtos PAV 

ataskaitoje, todėl turi būti numatytos poveikį mažinančios priemonės. Prašome PAV ataskaitoje 

pažymėkite ir įvertinkite visas artimiausias sodybas. 

5. PAV ataskaitoje pateikta skirtinga informacija apie vėjo elektrinių techninius parametrus (pvz., 

nominali galia, bokšto aukštis ir kt.). Pavyzdžiui, 3 lentelėje nurodyta, kad bokšto aukštis iki 166 m, o 2 

lentelėje nurodyta bokšto aukštis iki 170 m; pateikiama skirtinga informacija apie minimalų bendrą vėjo 

elektrinės aukštį.  Prašome patikslinti duomenis. 

 
1   Pasvalio rajono savivaldybės dalies teritorijos (Pušaloto miestelio, Pušaloto viensėdžio, Orelių, Papiškių, Dičiūnų, Lavėnų, 

Smilgelių, Mikolškio, Palėvenių, Sereikonių, Molynės, Toliūnų, Stumbriškio, Vytėnų kaimų pagal parengtą schema) 

atsinaujinančių išteklių energetikos – vėjo energetikos inžinerinės infrastruktūros plėtros specialusis planas, patvirtintas Pasvalio 

rajono savivaldybės rajono 2022-10-28 sprendimu Nr. T1-198 „Dėl Pasvalio rajono savivaldybės dalies teritorijos (Pušaloto 

miestelio, Pušaloto viensėdžio, Orelių, Papiškių, Dičiūnų, Lavėnų, Smilgelių, Mikoliškio, Palėvenių, Sereikonių, Molynės, 

Toliūnų, Stumbriškio, Vytėnų kaimų pagal parengtą schemą) atsinaujinančių išteklių energetikos – vėjo energetikos inžinerinės 

infrastruktūros plėtros specialiojo plano patvirtinimo” (toliau – Specialusis planas). 

mailto:aaa@gamta.lt
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6. PAV ataskaitos 39 psl. nurodyta, kad „į vandens telkinių apsaugos zoną patenka tik trys (VE17, 

VE19, VE28) iš planuojamų dvidešimt devynių planuojamų vėjo elektrinių. Visos kitos vėjo elektrinės yra 

toliau kaip 100 m atstumu (t. y. upeliams nustatyta vandens telkinio apsaugos zona).“ Į paviršinių vandens 

telkinių apsaugos zoną patenka daugiau nei trys minėtos vėjo elektrinės (pvz. vėjo elektrinės Nr. 10, ir kt.). 

Prašome patikslinti duomenis ir nurodyti visas vėjo elektrines, kurios patenka į paviršinių vandens telkinių 

apsaugos zoną. 

7. Prašome patikslinti paukščių ir šikšnosparnių tyrimų ataskaitos pavadinimą, kadangi nesutampa 

kaimų pavadinimai su nurodytais PAV ataskaitoje. 

8. PAV ataskaitoje yra nurodomos rekomenduojamos priemonės, kurių numatoma imtis siekiant 

išvengti galimo reikšmingo neigiamo poveikio aplinkai jį sumažinti, kompensuoti ar jo padarinius 

likviduoti. Vadovaujantis Tvarkos aprašo2 12.5 punktu, PAV ataskaitoje turi būti pateikiamas pasirinktų 

priemonių, kurių numatoma imtis siekiant išvengti galimo reikšmingo neigiamo poveikio aplinkai ir 

visuomenės sveikatai, jį sumažinti, kompensuoti ar jo padariniams likviduoti, aprašymas, nurodoma, 

kokiame PŪV etape jos bus numatytos ir įgyvendintos. Prašome PAV ataskaitoje pateikti visų pasirinktų 

priemonių, kurių numatoma imtis aprašymą, nurodykite kokiame PŪV etape jos bus įgyvendintos. 

9. PAV ataskaitoje nurodyta, kad „vėjo elektrinių darbas turi būti stabdomas įrengiant autoradarą 

(stabdoma automatiškai) arba tai atliks budintis darbuotojas“. Prašome paaiškinti, kaip budintis darbuotojas 

stabdys vėjo elektrines, kaip bus informuotas kada  reikia stabdyti vėjo elektrines. 

10. PAV ataskaitoje nurodyta, kad „dvi sodybos nutolusios mažesniu atstumu už reglamentuojamą 

(stiebo aukštis x 4)“. 2 lentelėje nurodyta, kad maksimalus vėjo elektrinės bokšto aukštis 170 m, t. y. 4x170 

m =680 m. Į 680 m atstumą patenka daugiau nei dvi sodybos, todėl prašome grafinėje dalyje pažymėkite į 

680 m atstumą patenkančius atitinkamos paskirties pastatus, kurių savininkų sutikimus PŪV organizatorius 

turės gauti pagal Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo 49 straipsnio 9 dalies 

nuostatas. 

11. PAV ataskaitos pateiktoje 9 lentelėje skiltyje artimiausias triukšmo šaltinis nurodyta vėjo 

elektrinė VE19, o 9 pav. nurodyta, kad artimiausia vėjo elektrinė VE17. Prašome patikslinti duomenis. 

12. PAV ataskaitos 103 psl. nurodyta, kad „planuojamos (PŪV) vėjo elektrinės labiausiai paveiktų 

artimiausią gyvenamą aplinką esančią už ~499 m“, t. y. Pasvalio r. sav., Pušalotas, Panevėžio g. 43. Tačiau 

pagal triukšmo sklaidos skaičiavimus didžiausias triukšmo lygis yra artimiausioje sodyboje, adresu 

Pasvalio r. sav., Pušaloto sen., Papiškių k. 1. Prašome patikslinti duomenis. 

13. PAV ataskaitoje nurodyta, kad  vėjo elektrinių VE12 stiebo aukštis apribojamas iki 157 m, o 

vėjo elektrinės VE19 stiebo aukštis apribojamas iki 161 m. Tačiau šešėliavimo sklaidos skaičiavimuose 

šioms vėjo elektrinėms stiebo aukštis nėra ribojamas, o ribojamas vėjo elektrinėms VE25 ir VE20. Prašome 

patikslinti duomenis. 

14. Šešėliavimo sklaidos skaičiavimuose ir 12 lentelėje skiriasi šešėliavimo sklaidos skaičiavimai 

sodybose - Pasvalio r. sav., Pušaloto sen., Mikoliškio k., Ramioji g. 10; Pasvalio r. sav.,  Pušaloto sen., 

Dičiūnų k. 6. Taip pat PAV ataskaitos tekstinėje dalyje, nurodyta, kad „viršijimų dydis svyruoja nuo 56 

min. iki 34 val. 36 min. per metus“, šie rezultatai taip pat nesutampa su šešėliavimo sklaidos 

skaičiavimuose pateiktais duomenimis. Prašome patikslinti duomenis. 

15. Nepateikti šešėliavimo sklaidos skaičiavimai su poveikį mažinančia priemone.  

16. PAV ataskaitoje nurodyti skirtini atstumai nuo PŪV iki artimiausios gyvenamosios aplinkos. 

Prašome patikslinti duomenis. 

17. Vadovaujantis Tvarkos aprašo 1 priedo devintojo skirsnio nuostatomis, prašome PAV ataskaitoje 

įvertinkite galimą riziką tam tikriems objektams vėjo elektrinių griuvimo atveju ir parinkite tinkamus 

atstumus nuo objektų, kuriems vėjo elektrinės griūtis gali sukelti neigiamas pasekmes. Pavyzdžiui, nuo 

statinių esančių adresu Pasvalio r. sav., Pušaloto sen., Dičiūnų k. 3.  

18. PAV ataskaitoje nurodyta, kad „registruoti gyvenamieji namai yra 519-779 m atstumu, kai 

bendras elektrinių aukštis sieks iki 251 m, todėl griūties atveju, vėjo elektrinės nepasieks gyvenamų vietų ir 

 
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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nesukels padidinto pavojaus gyventojams“. Gyvenamieji namai yra arčiau PŪV nei 519 m. Pavyzdžiui, 

gyvenamas namas adresu Pušalotas, Panevėžio g. 43, nuo PŪV nutolęs apie 499 m atstumu. Prašome 

patikslinti duomenis. 

19. PAV ataskaitos 10 ir 11 priedus, prašome pateikite ant ortofotografinio žemėlapio pagrindo, nes 

negalima identifikuoti teritorijų per kurias planuojama tiesti naują elektros kabelį ir įrengti 

naujus/sustiprinti/ rekonstruoti esamus kelius. Prašome PAV ataskaitoje įvertinkite galimą poveikį aplinkos 

komponentams tiesiant elektros kabelį ir įrengiant naują ar rekonstruojant esamą kelią, numatykite poveikį 

mažinančias priemones.  

20. Prašome PAV ataskaitos prieduose pateikite pilnus atsakymus, kaip buvo atsakyta suinteresuotos 

visuomenės atstovams teikusiems pasiūlymus.  

21. Prašome pateikite informaciją, kaip buvo atsižvelgta į Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos 

2022-12-27 pritarimo rašte Nr. V3-1808 pateiktas sąlygas.  

22. PŪV nuo Panevėžio rajono savivaldybės teritorijos ribos nutolusi apie 30 m atstumu, todėl 

prašome pateikite informaciją apie Panevėžio r. sav. esančias artimiausias sodybas (gyvenamas ir 

negyvenamas).  

23. Informuojame, kad šiuo metu PŪV teritorijoje dėl kitų ūkio subjektų vėjo elektrinių parkų 

įrengimo taip pat atliekamos poveikio aplinkai vertinimo procedūros arba atrankos dėl poveikio aplinkai 

vertinimo procedūros. Pildydami PAV ataskaitą ir vertindami savo planuojamų vėjo elektrinių poveikį 

aplinkai, prieš pateikiant papildytą PAV ataskaitą Agentūrai, turite įsitikinti, ar gretimybėse neatsirado 

suplanuotų statyti vėjo elektrinių, galinčių daryti suminį poveikį su planuojamomis vėjo elektrinėmis. 

Atkreipiame dėmesį, kad suplanuotos statyti laikomos tos vėjo elektrinės, kurioms atlikta atranka dėl 

poveikio aplinkai vertinimo ir priimta išvada, kad poveikio aplinkai vertinimas neprivalomas, arba atliktas 

poveikio aplinkai vertinimas ir priimtas sprendimas, kad veikla atitinka teisės aktų reikalavimus. 

24. Pateikite grafinę medžiagą, nurodant atstumus nuo PŪV iki artimiausių suplanuotų vėjo 

elektrinių pagal Agentūros priimtas atrankos išvadas dėl poveikio aplinkai vertinimo (poveikio aplinkai 

vertinimas neprivalomas) ir priimtus sprendimus dėl PŪV poveikio aplinkai (veikla leistina), kurios 

patalpintos Agentūros internetiniame tinklapyje https://aaa.lrv.lt/lt/. Nepateikta informacija apie 

artimiausias esamas (pastatytas) vėjo elektrines. 

Kilus neaiškumams dėl pastabų siūlome kreiptis į specialistus rengusius atsakymą, kad vyktų 

efektyvus bendravimas ir vienodas situacijos vertinimas. 

Prašome Jūsų pataisyti ir papildyti PAV ataskaitą pagal aukščiau pateiktas pastabas ir pateikti 

Agentūrai pakartotinam nagrinėjimui, vadovaujantis PAV įstatymo 11 straipsnio 3 dalimi. 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. 

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 
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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 i r saugomi Juridinių asmenų registre,  k odas 188784898 

 

  
 

 

Pasvalio rajono savivaldybės administracijai 

Siunčiama per e. pristatymą 

 

Kopija 

UAB „Ekostruktūra“ 

El. p. info@ekostruktura.lt 

 

UAB „NORD WIND PARK“ 

El. p. g.rimkus@ccg.lt   

 

 2023- Nr. (30-2)-A4E- 

     
 

DĖL TARNYBINĖS PAGALBOS 

 

 

Aplinkos apsaugos agentūra, kaip atsakingoji institucija poveikio aplinkai vertinimo (toliau 

– PAV) procese, nagrinėja PAV dokumentų rengėjo 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 – PAV atskaita). 

Specialiajame plane1 nurodyti reikalavimai ir sprendiniai, kuriais vadovaujantis turi būti 

planuojama vėjo elektrinių statyba, numatytos priemonės neigiamoms pasekmėms aplinkai 

sumažinti ar kompensuoti. Pavyzdžiui, Specialiajame plane nurodyta, kad: 

- „Vėjo elektrinės galės būti planuojamos tik vėjo elektrinių parkų teritorijų viduje, o jų 

darbą užtikrinantys inžineriniai įrenginiai (privažiavimo keliai, elektros linijos, transformatorinės) 

ir už vėjo elektrinių parkų teritorijų ribų“. 

- „Vadovaujantis Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo 

aštunto – dešimto skirsnių nuostatomis, paviršinių vandens telkinių apsaugos zonose ir juostose, 

pelkėse ir šaltinynuose, potvynių grėsmės teritorijose draudžiama statyti vėjo elektrines“. 

- „Miško žemėje draudžiama statyti vėjo elektrines“.  

Pavyzdžiui, PAV ataskaitoje nurodyta, kad dalis planuojamų statyti vėjo elektrinių 

nepatenka į  Specialiuoju planu numatytas teritorijas, kuriose galima vėjo elektrinių statyba. Pagal 

Specialiojo plano sprendinių brėžinį, dalis PŪV patenka į teritoriją, kurioje vėjo elektrinių statyba 

 
1   Pasvalio rajono savivaldybės dalies teritorijos (Pušaloto miestelio, Pušaloto viensėdžio, Orelių, Papiškių, Dičiūnų, 

Lavėnų, Smilgelių, Mikolškio, Palėvenių, Sereikonių, Molynės, Toliūnų, Stumbriškio, Vytėnų kaimų pagal parengtą 

schema) atsinaujinančių išteklių energetikos – vėjo energetikos inžinerinės infrastruktūros plėtros specialusis planas, 

patvirtintas Pasvalio rajono savivaldybės rajono 2022-10-28 sprendimu Nr. T1-198 „Dėl Pasvalio rajono savivaldybės 

dalies teritorijos (Pušaloto miestelio, Pušaloto viensėdžio, Orelių, Papiškių, Dičiūnų, Lavėnų, Smilgelių, Mikoliškio, 

Palėvenių, Sereikonių, Molynės, Toliūnų, Stumbriškio, Vytėnų kaimų pagal parengtą schemą) atsinaujinančių išteklių 

energetikos – vėjo energetikos inžinerinės infrastruktūros plėtros specialiojo plano patvirtinimo” (toliau – Specialusis 

planas). 

mailto:aaa@gamta.lt
mailto:info@ekostruktura.lt
mailto:g.rimkus@ccg.lt


negalima arba dalis PŪV planuojama miško žemėje, paviršinių vandens telkinių apsaugos zonoje 

ir kt. 

Atsižvelgiant į tai, kad PAV procese savivaldybės vykdomoji institucija, pagal 

Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo (pagal galiojusią suvestinę 

redakciją iki 2022-12-31) 6 straipsnio 5 dalies 5 punktą, atsakinga už PŪV PAV ir šios veiklos 

galimo poveikio aplinkai, atsižvelgiant į patvirtintų ir galiojančių teritorijų planavimo dokumentų 

sprendinius bei galimybes pagal teisės aktų reikalavimus juos keisti ir į pagal įstatymus vykdomo 

savivaldybės aplinkos stebėsenos (monitoringo) duomenis, vadovaujantis Viešojo administravimo 

įstatymo 12 straipsnio nuostatomis, prašome Jūsų suteikti tarnybinę pagalbą ir pagal kompetenciją 

pateikti informaciją, ar PŪV atitinka Specialiojo sprendinius ir PAV ataskaitoje tinkamai perkelti 

Specialiojo plano sprendiniai. 

PAV dokumentų rengėjas – UAB „Ekostruktūra“ pateikė UAB „Daugėla“ 2023-01-25 raštą 

Nr. P-23-07 dėl Specialiojo plano.  

Su PAV ataskaita galima susipažinti tinklalapyje https://aaa.lrv.lt/ nuorodoje Poveikio 

aplinkai vertinimas (PAV) > 2022 metai > 6. Informacija apie gautas planuojamos ūkinės veiklos 

PAV ataskaitas 2022 m.> Panevėžio regionas arba PAV dokumentų rengėjo – UAB 

„Ekostruktūra“ internetiniame tinklapyje nuorodoje2. 

Dėkojame už bendradarbiavimą. 

PRIDEDAMA. UAB „Daugėla“ 2023-01-25 rašto Nr. P-23-07 „Dėl techninės klaidos“ 

kopija, 1 lapas. 

 

 

Taršos prevencijos departamento direktorė Dalė Amšiejienė 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

 

  

 
2 https://ekostruktura.lt/informacija-apie-parengta-uab-nord-wind-park-planuojamu-vejo-elektriniu-parko-pasvalio-r-

sav-pusaloto-sen-papiskiu-diciunu-paleveniu-toliunu-kaimuose-statybos-ir-eksploatavimo-poveiki/  

https://aaa.lrv.lt/
https://ekostruktura.lt/informacija-apie-parengta-uab-nord-wind-park-planuojamu-vejo-elektriniu-parko-pasvalio-r-sav-pusaloto-sen-papiskiu-diciunu-paleveniu-toliunu-kaimuose-statybos-ir-eksploatavimo-poveiki/
https://ekostruktura.lt/informacija-apie-parengta-uab-nord-wind-park-planuojamu-vejo-elektriniu-parko-pasvalio-r-sav-pusaloto-sen-papiskiu-diciunu-paleveniu-toliunu-kaimuose-statybos-ir-eksploatavimo-poveiki/


UAB „DAUGĖLA“ 
 

Kodas 300031924, PVM kodas LT100002480018A. Smetonos g. 8-2, LT-01115 Vilnius, tel./faks. +370 5 2733385 

a. s. Nr. LT56 7300 0100 8442 7363, AB „Swedbank“, kodas 73000 

el. paštas daugela@daugela.lt, puslapis internete www.daugela.lt 

 

DĖL TECHNINĖS KLAIDOS  

 

Atsakydami į Jūsų elektroninį paklausimą, informuojame, kad Pasvalio rajono savivaldybės 

dalies teritorijos (Pušaloto miestelio, Pušaloto viensėdžio, Orelių, Papiškių, Dičiūnų, Lavėnų, 

Smilgelių, Mikoliškio, Palėvenių, Sereikonių, Molynės, Toliūnų, Stumbriškio, Vytėnų kaimų pagal 

parengtą schemą) atsinaujinančių išteklių energetikos – vėjo energetikos inžinerinės infrastruktūros 

plėtros specialiojo plano (toliau – Specialusis planas) Aiškinamojo rašto 15 psl. pastraipoje 

„Vadovaujantis Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo aštunto-

dešimto skirsnių nuostatomis, paviršinių vandens telkinių apsaugos zonose ir juostose, pelkėse ir 

šaltinynuose, potvynių grėsmės teritorijose draudžiama statyti vėjo elektrines“ yra  techninė klaida. 

Pastraipa turi būti išdėstoma taip: „Vadovaujantis Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės 

naudojimo sąlygų įstatymo aštunto-dešimto skirsnių nuostatomis, paviršinių vandens telkinių 

pakrantės apsaugos juostose, pelkėse ir šaltinynuose, potvynių grėsmės teritorijose draudžiama 

statyti vėjo elektrines“. 

Atkreipiame dėmesį, kad Specialiajame plane yra nustatytos teritorijos, kuriose vėjo 

elektrinių plėtra galima. Jos pažymėtos specialiojo plano brėžinyje „Sprendiniai“. 

 

  

 

 

Direktorė Gaudenta Sakalauskienė 

 

 

 
 

 

 

Originalas nesiunčiamas. 

 

 
 

UAB ,,Inovatyvi energija”  

Lazdynėlių g. 42, LT-04126 Vilnius  

 2023-01-25 Nr. P-23-07 
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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 „Ekostruktūra“
El. p. info@ekostruktura.lt

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

2023-02- Nr. (30-2)-A4E-

DĖL  RAŠTO  PERSIUNTIMO  POVEIKIO  APLINKAI  VERTINIMO  DOKUMENTŲ
RENGĖJUI

Gavome Pasvalio  rajono savivaldybės  administracijos  2023-02-06 raštą  Nr.  ARB-239
(toliau  – raštas)  dėl  PAV dokumentų  rengėjo  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 ataskaitos. 

Siunčiame Pasvalio rajono savivaldybės administracijos raštą su jame išdėstyta pozicija
planuojamos ūkinės veiklos atžvilgiu, kuri planuojamos ūkinės veiklos organizatoriui gali būti
aktuali planuojant ūkinę veiklą ir pildant poveikio aplinkai vertinimo ataskaitą. 

PRIDEDAMA. Pasvalio rajono savivaldybės administracijos rašto kopija, 1 lapas. 

Taršos prevencijos departamento direktorė                                                    Dalė Amšiejienė

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

Elektroninio dokumento nuorašas
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