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DĖL PAGAL PASTABAS PATAISYTOS UAB ,,NORD WIND PARK“ 

PLANUOJAMŲ VĖJO ELEKTRINIŲ PARKO PASVALIO R. SAV, PUŠALOTO 

SEN. STATYBOS IR EKSPLOATAVIMO PAV ATASKAITOS  

 

Teikiame pagal pastabas pataisytą ir papildytą 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. 

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.  

Atsakymas. Yra gautas Specialiojo plano rengėjų raštas dėl techninės klaidos.  

(pateikta 28 priede). Paviršinių vandens telkinių apsaugos zonose nedraudžiama statyti vėjo 

elektrines. Klaida buvo padaryta, kadangi 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“. Pagal Lietuvos Respublikos 

specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymą VI skyriaus aštunto-dešimto skirsnių nuostatos 

taikomos tik: 

• Aštuntas skirsnis taikomas paviršinių vandens telkinių pakrantės apsaugos juostoms; 

• Devintas skirsnis taikomas pelkėms ir šaltinynams; 

• Dešimtas skirsnis taikomas potvynių grėsmės teritorijoms. 

 
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). 
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Tuo tarpu paviršinių vandens telkinių apsaugos zonoms taikomas Lietuvos 

Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo septintasis skirsnis, kuris 

Specialiajame plane neminimas. 

Planuojamos vėjo elektrinės, kaip ir numatoma specialiajame plane, nebus statomos 

paviršinių vandens telkinių apsaugos juostose, pelkėse ir šaltinynuose, potvynių grėsmės 

teritorijose. 

Gautas Pasvalio raj, savivaldybės administracijos raštas 2023-02-06 Nr.ARB-239, 

kad PAV ataskaita neprieštarauja Specialiojo plano sprendiniams, kadangi Specialiojo plano 

aiškinamojo rašto 15 psl. nurodyta aštunto – dešimto skirsnių nuostatomis, o aštuntas skirsnis 

taikomas  pakrantės apsaugos juostoms, taip pat pagal VĮ Registrų centas išrašus visi sklypai 

kur planuojamos vėjo elektrinės yra žemės ūkio paskirties žemė(pateikta 29 priede). 

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. 

Atsakymas. VE Nr. 2 yra paklaida koordinatėje, 10 ir 11 prieduose (žemėlapiuose) 

buvo pateiktos geros koordinatės. Ataskaita patikslinta pagal geras koordinates. Vėjo 

elektrinės į miškų žemę nepatenka. 

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

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

Atsakymas. Klaida pataisyta. 

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. 

Atsakymas. Šešėliavimo ir triukšmo sklaidos skaičiavimuose įvertintos visos 

artimiausios sodybos. Nevertintos ir nepažymėtos tik tos, kurios buvo nupirktos PŪB 

organizatoriaus ir, kuriose numatyta pakeisti paskirtį į negyvenamą bei toliau esančios 

sodybos. Išpirktos sodybos (pateikta 30 priede): 

• Išpirkta sodyba Dičiūnų k. 4 (nauja RC išrašas, kad UAB „Inovatyvi energija“ 

savininkas pridedamas); Bus keičiama gyvenamojo pastato paskirtis į negyvenamą. 

• Išpirkta sodyba Dičiūnų k. 5 (nauja RC išrašas, kad UAB „Inovatyvi energija“ 

savininkas pridedamas). 

 Gauti sutikimai (notaro patvirtinti), pridedama prie ataskaitos (pateikta 30 priede): 



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 

 

3 
 

• sutikimas notarinis Dičiūnų k. 12 (numatoma pakeisti paskirtį į negyvenamą); 

• sutikimas notarinis Panevėžio g. 41; 

• sutikimas notarinis Panevėžio g. 43. 

Analizuojant šešėliavimo poveikį, buvo analizuojamos tik artimiausios sodybos, 

kadangi joms numatomas didžiausias poveikis, o toliau esančioms - poveikis mažesnis. 

Nustačius viršijimus, privaloma imtis priemonių, kad išvengti viršijimų artimiausioje 

sodyboje, tokiu atveju toliau esančioms sodyboms priemonės efektyvumas bus tik didesnis. 

Atsižvelgiant į pastabą, šešėlių skaičiavimuose įtrauktos visos sodybos/pastatai kurioms 

galimas viršijimas.  

Taip pat, skaičiavimuose patikslinta VE2 koordinatė. Atstumas iki artimiausios 

sodybos adresu Pasvalio r/sav., Pušaloto sen., Toliūnų k., Lėvens g. 25  nuo 677 m padidėjo 

iki 682 m. 

Atlikti nauji šešėlių skaičiavimai parodė, kad reikšmingi pokyčiai nenumatomi. 

Viršijimai kaip ir buvo taip ir išliks dvejose sodybose adresais Pasvalio r. sav., Pušaloto sen., 

Toliūnų k., Lėvens g. 23 (M) ir Lėvens g. 25 (L). Remiantis naujais skaičiavimais sodyboje 

M, šešėlių trukmė nuo 35 val. 06 min. prailgės iki 35 val. 49 min., o sodyboje L nuo 46 val. 

10 min. sutrumpės iki 42 val. 25 min. Priemonės buvo ir bus numatomos tos pačios“ „Shadow 

shut down“ sistema. 

Triukšmo atžvilgiu, pokytis minimalus, šiek tiek triukšmo lygis sumažės. Ties 

artimiausia sodyba išliks ~40 dB(A). 

Ataskaita atnaujinta. 

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. 

Atsakymas. Klaida pataisyta. 

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. 

Atsakymas. Informacija patikslinta, kad į vandens telkinių apsaugos zoną patenka 

šešios (VE10, VE11, VE17, VE19, VE21, VE28) iš planuojamų dvidešimt devynių 

planuojamų VE. Visos kitos VE yra toliau kaip 100 m atstumu (t.y. upeliams nustatyta 

vandens telkinio apsaugos zona).  

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

nesutampa kaimų pavadinimai su nurodytais PAV ataskaitoje. 

Atsakymas. Klaida pataisyta. 
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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. 

Atsakymas. PAV ataskaita pataisyta, nurodant pasirinktas (numatytas) priemones. 

Ataskaitos 4 punkte yra nurodyta  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. 

Atsakymas. PAV ataskaita patikslinta. VE darbas bus stabdomas įrengiant autoradarą 

(stabdoma automatiškai). 

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. 

Atsakymas. Maksimalus VE stiebo aukštis galimas iki 166 m, tokiu atveju 

4x166=664m. Tokiu atstumu patenka viso 5 sodybos. Trys sodybos patenka į viršnormines 

triukšmo zonas, todėl dvi sodybos išpirktos ir priklauso PŪV organizatoriui, vienos sodybos 

gautas savininko (sodyba negyvenama, apleista ir t.t.) sutikimas ir bus keičiama paskirtis. 

Likusios dvi sodybos nutolusios didesniu atstumu, bet nepakankamu, todėl yra gauti 

notariniai sutikimai (žiūr. 30 priedą), triukšmo viršijimai neprognozuojami, o šešėliavimo 

poveikio mažinimui numatoma priemonė „Shadow Shut down“. 

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. 

Atsakymas. Patikslinta. Artimiausias triukšmo šaltinis VE17. 

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 

 
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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artimiausioje sodyboje, adresu Pasvalio r. sav., Pušaloto sen., Papiškių k. 1. Prašome 

patikslinti duomenis. 

Atsakymas. Patikslinta. Sakinys panaikintas. Didžiausias triukšmo lygis bus ne prie 

mažiausiu atstumu nutolusios sodybos. 

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. 

Atsakymas. Tai yra tos pačios VE, tik šešėliavimo programinėje įrangoje VE 

numeracija priimama automatiškai programinės įrangos, todėl iš pirmo žvilgsnio, atrodo, jog 

tai skirtingos VE.  PAV dokumente informacija pateikta teisingai. 

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. 

Atsakymas. Lentelėje duomenis patikslinti, suvienodinti su skaičiavimo rezultatais. 

Analizuojant šešėliavimo poveikį, buvo analizuojamos tik artimiausios sodybos, kadangi joms 

numatomas didžiausias poveikis, o toliau esančioms - poveikis mažesnis. Nustačius 

viršijimus, privaloma imtis priemonių, kad išvengti viršijimus artimiausioje sodyboje, tokiu 

atveju toliau esančioms sodyboms priemonės efektyvumas bus tik didesnis. Atsižvelgiant į 

pastabą, šešėlių skaičiavimuose įtrauktos visos sodybos/pastatai kurioms galimas viršijimas.  

Taip pat, skaičiavimuose patikslinta VE2 koordinatė. Įtraukus papildomus pastatus 

viršijimų dydis atmetus 30 val. rekomenduojamą ribinį dydį siekia nuo 44 min. iki 34 val. 24 

min. Priemonės buvo ir bus numatomos tos pačios“ „Shadow shut down“ sistema. 

15. Nepateikti šešėliavimo sklaidos skaičiavimai su poveikį mažinančia priemone.  

Atsakymas. Programinė įranga WindPro neturi galimybės įvertinti „Shadow shut 

down“ priemonę, todėl ataskaitoje nebuvo pateikti sklaidos žemėlapiai ar skaičiavimo 

rezultatai su priemone. Atkreipiame dėmesį, jog jei kiti rengėjai tokius žemėlapius pateikia, 

reiškia, jog jie rankiniu būdu įveda ir tiesiog sumažina vėjo elektrinių darbo valandų skaičių 

metuose ar toji elektrinė turi įtakos ar ne, ko pasekoje ataskaitoje pateikiami geri rezultatai. 

Windpro programinė įranga yra įrankis siekiant nustatyti poveikį ir numatyti priemonės, 

reikalavimus užsakovui norint statyti VE. Atsižvelgiant į didėjančią problemą dėl šešėliavimo 

(didėja vėjo elektrinių skaičius, jos statomos vis aukštesnės ir t.t.), vėjo elektrinių gamintojai 

numato atitinkamą priemonę problemai spręsti, tačiau ši sistema nėra susieta su programiniu 

įrankiu Windpro. 

Elektrinių gamintojai numato šešėliavimo mažinimo kompiuterinės programos 

integravimą į elektrinės kontrolės sistemą, kadangi tai tampa aktuali problema. Trys šviesos 

sensoriai yra montuojami ant bokšto taip, kad galėtų nustatyti saulės šviesos intensyvumą ir 
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kritimo kampą. Kontrolės sistema sustabdo elektrinę, kai sensorių išmatuotos reikšmės viršija 

nurodytas reikšmes. Elektrinė automatiškai paleidžiama po to, kai ne mažiau kaip 10 minučių 

apšvietimo sąlygos nebeleidžia susidaryti intensyviam šešėlių mirgėjimui. Tokiu būdu, 

sodybose bus tikrinama, kad šešėliavimo laikas neviršytų nustatytų 30 valandų per metus ir 

nedarytų neigiamo poveikio gyvenamosios aplinkos kokybei. Įdiegus šešėlio stabdymo 

mechanizmo sistemą, projektuojamos vėjo elektrinės sparnų rotacijos sukeliamo neigiamo 

šešėliavimo poveikio gyvenamosiose paskirties teritorijoje nebus. 

16. PAV ataskaitoje nurodyti skirtingi atstumai nuo PŪV iki artimiausios gyvenamosios 

aplinkos. Prašome patikslinti duomenis. 

Atsakymas. Klaidos pataisytos, informacija patikslinta. 

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.  

Atsakymas. Registruoti gyvenamieji namai yra 499-779 m atstumu, kai bendras 

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

vietų ir nesukels padidinto pavojaus gyventojams. 

Statiniai esantys adresu Pasvalio r. sav., Pušaloto sen., Dičiūnų k. 3 yra skirti žemės 

ūkio veiklai – ne gyvenamieji. Šiuo metu yra grūdų elevatorius, grūdams sandėliuoti skirti 

pastatai. Jei visgi, dėl ekstremalių įvykių (audrų, gaisro ar pan.) įvyktų vėjo elektrinės griūtis, 

vėjo elektrinės savininkas privalės padarinius likviduoti pagal bendruosius teisės aktų 

reikalavimus. Tokiems atvejams finansuoti panaudojamas vėjo elektrinės draudimas, kuris yra 

privalomas.  

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 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. 

Atsakymas. Atstumas patikslintas, techninės klaidos ištaisytos. 

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.  

Atsakymas. 10 ir 11 priedai atnaujinti pateikiant ant ortofotografinio žemėlapio 

pagrindo. Neigiamas poveikis dėl elektros kabelių ir kelių įrengimo nenumatomas, kadangi 

bus prisilaikoma PAV ataskaitoje numatytų poveikio mažinimo priemonių, teritorijos 

rekultivuojamos. Kelių statybai, rekonstravimui bus rengiamas techninis projektas, atliekami 

inžineriniai geologiniai tyrimai. Keliai bus projektuojami vadovaujantis techniniu reglamentu 
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KTR 1.01:2008 „Automobilių keliai“. Elektros kabeliai numatomi tiesti po žeme, per upelius 

betranšėjiniu būdu – saugiame gylyje praduriant ir pratraukiant elektros kabelį. Derlingasis 

dirvožemio sluoksnis darbų vietoje bus nuimamas ir sandėliuojamas, po statybos darbų 

panaudojamas vietos rekultivacijai. Kadangi sklypuose yra įrengtos melioracijos sistemos bei 

įrenginiai, statybų metu PŪV organizatorius privalės užtikrinti, kad šios sistemos nebūtų 

pažeidžiamos, o pažeidus melioracinius įrenginius – nedelsiant juos sutvarkyti. Dėl visų 

paminėtų darbų poveikis nebus reikšminis. Su kabeliavimu susiję darbai ir tikslios priemonės 

bus detalizuotos techniniame projekte. 

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

suinteresuotos visuomenės atstovams teikusiems pasiūlymus.  

Atsakymas. Priedai sutvarkyti, atnaujinti. 

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

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

Atsakymas. PAV ataskaita papildyta, kad yra atsižvelgta ir bus laikomasi Valstybinės 

saugomų teritorijų tarnybos 2022-12-27 pritarimo rašto Nr. V3-1808 rašto sąlygų: 

• Prie Toliūnų miško planuojamoms vėjo elektrinėms (VE2, VE3, VE5, VE13, VE14, 

VE15) Ataskaitoje numatyta šikšnosparnių apsaugos priemonė - VE išjungimas 

naktimis, nuo saulės nusileidimo iki aušros (išskyrus naktis, kai vėjo greitis didesnis 

kaip 6 m/s, taip pat lyjant stipriam lietui bei kai oro temperatūra naktį nesiekia +7oC), 

bus taikoma nuo pat jų paleidimo pradžios, o jos taikymas bus nutrauktas toms VE, 

prie kurių tris metus iš eilės vykdomas šikšnosparnių monitoringas parodytų, kad VE 

aplinka nėra svarbi šikšnosparniams ir VE jiems nedaro reikšmingo poveikio. 

• Šikšnosparnių monitoringas prie pavojingai arti miško (arčiau kaip 300 m) stovinčių 

VE bus  įtrauktas į ūkio subjekto monitoringo programą. 

  

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).  

Atsakymas.  Ataskaita papildyta. Panevėžio rajone artimiausios gyvenamos keturios 

sodybos yra ~0,685-1 km atstumu: gyvenamas namas Panevėžio r. sav., Paįstrio sen.,  

Niurkonių k. 2 nutolęs nuo VE 29 ~685 m atstumu (už Lėvens upės), Panevėžio r. sav., 

Paįstrio sen., Niurkonių k. 1 nutolęs nuo VE 29 ~955 m. Panevėžio r. sav., Paįstrio sen.,  

Dikonių k. 6 nutolęs nuo VE 29 ~924 m, Panevėžio r. sav., Paįstrio sen.,  Dikonių k. 5 nutolęs 

nuo VE 29 ~1 km. 

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

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

reikalavimus. 

Atsakymas. Patiksliname, kad pagal Aplinkos apsaugos agentūros puslapio 

informaciją  https://aaa.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/poveikio-aplinkai-vertinimas-pav   gretimybėse, 

iki 5 km kilometrų spinduliu neatsirado suplanuotų (atlikta atranka arba sprendimas) statyti 

vėjo elektrinių galinčių daryti suminį poveikį su planuojamomis vėjo elektrinėmis. 

 Artimiausias parkas, kuriam gauta atrankos išvada dėl PAV yra ~7 km atstumu nuo 

planuojamų VE (Atrankos išvada 2023-01-20 Nr. (30-2)-A4E-671 dėl vėjo elektrinių parko 

įrengimo Panevėžio r. sav. Panevėžio sen. Šilagalio k. ir Ramygalos sen. Barklainių II k., 

Dūdonių k., poveikio aplinkai vertinimo). 

 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. 

Atsižvelgiant, kad 5 km spinduliu nėra naujų suplanuotų parkų, grafinė medžiaga 

nerengiama. Artimiausias naujai patvirtintas parkas yra ~7 km atstumu (žiūr. atsakymą 

aukščiau). 

Esamų elektrinių, galinčių daryti poveikį dėl triukšmo ir šešėlių iki 2 km spinduliu 

nuo PŪV taip pat nėra. 

 

Pridedama: PAV ataskaita (elektroninė versija word ir pdf formatais). 
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