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2 PRIEDAS. 

Visuomenės informavimo medžiaga. Informacinis pranešimas apie PAV pradžią 



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 

 

 

Visuomenės informavimo apie PAV pradžią 

SUVESTINĖ 

 

Planuojamo iki 250  MW galios vėjo elektrinių parko Panevėžio rajono sav., Miežiškių 

sen., Jočiūnų, Limeikių, Noriškių kaimuose, Gristupio viensėdyje ir Anykščių raj. sav., Traupio 

sen. Pailgamiškio kaime, Troškūnų sen., Kirmėlių, Kirmėliukų, Skauradų, Nausodės, Juostininkų, 

Bečerninkų, Skamarokų, Survilų, Tešliūnų kaimuose statybos ir eksploatavimo POVEIKIO 

APLINKAI VERTINIMO PRADŽIĄ buvo paskelbtas: 

1. Anykščių rajono savivaldybės skelbimų lentoje ir  internetiniame puslapyje 2022-

06-22: https://www.anyksciai.lt/turinys/teritoriju-planavimas/viesas-projektu-

aptarimas/296  

2. Panevėžio raj. savivaldybės skelbimų lentoje 2022-10-20 ir  internetiniame 

puslapyje 2022-10-25:  https://www.panrs.lt/pranesimas-apie-planuojamo-iki-

250-mw-galios-vejo-elektriniu-parko-panevezio-rajono-sav-mieziskiu-sen-

jociunu-limeikiu-noriskiu-kaimuose-gristupio-viensedyje-ir-anyksciu-raj-sav-

traupio-sen/   

3. Panevėžio raj. Miežiškių seniūnijos skelbimų lentoje 2022-06-22 

4. Anykščių rajono Troškūnų seniūnijos skelbimų lentoje 2022-06-22; 

5. Anykščių rajono Traupio seniūnijos skelbimų lentoje 2022-06-22; 

6. Anykščių rajono laikraštyje „Anykšta“ 2022-06-25; 

7. Panevėžio raj. laikraštyje „Tėvynė“ 2022-06-23; 

8. Ataskaitos rengėjo UAB „Ekostruktūra“ internetiniame puslapyje: 

www.ekostruktura.lt, 2022-06-22; tiksli nuoroda 

https://www.ekostruktura.lt/visuomenes-informavimas/pranesimas-apie-planuojamo-iki-

250-mw-galios-vejo-elektriniu-parko-panevezio-rajono-sav-mieziskiu-sen-jociunu-

limeikiu-noriskiu-kaimuose-gristupio-viensedyje-ir-anyksciu-raj-sav-traupio-sen//  

9. Aplinkos apsaugos agentūra ir subjektai informuoti el. paštu 2022-06-23. Aplinkos 

apsaugos agentūros puslapyje (https://aaa.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/poveikio-aplinkai-

vertinimas-pav/2022-m) informacija paskelbta 2022-06-28, tiksli nuoroda: 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/e/2PACX-1vRmnxNx3lWfzbAYbZFS-RKRo-

p9c53Jbo-

zhpK35IceAe9cVLnmTmG6iLrDRXuGiA/pubhtml?gid=1181151303&single=true  

 

Pridedama: Raštų, skelbimų, el. laiškų kopijos.  

Parengė: UAB „Ekostruktūra“ direktorė Ona Samuchovienė 
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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 

 

  

  

Panevėžio rajono savivaldybės administracijai, 

El. p. savivaldybe@panrs.lt  

 

Anykščių rajono savivaldybės administracijai, 

El. p. info@anyksciai.lt 

 

 

2022-06-22 Nr. 22-359 

 

 

DĖL VISUOMENĖS INFORMAVIMO POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO 

PRADŽIĄ 

Informuojame apie poveikio aplinkai vertinimo pradžią, vadovaujantis Lietuvos 

Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymu (galiojanti 

suvestinė redakcija nuo 2022-01-20) ir Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai 

vertinimo tvarkos aprašu (galiojanti suvestinė redakcija nuo 2021-12-01) ir prašome paskelbti 

pridedamą visuomenės informavimo pranešimą savivaldybės interneto svetainėje, skelbimų 

lentoje, o ant pranešimo uždėti Savivaldybės pavadinimas, gauta, data ir pasirašyti.  

Jei neturite galimybių paskelbti skelbimų lentoje (vadovaujantis aprašo 67.3. punktu) 

prašome ant pranešimo šalia informacinės žymos apie gavimą, parašyti, kad informacijos 

paskelbti skelbimų lentoje neturite galimybių. 

Planuojama ūkinė veikla – Iki 250  MW galios vėjo elektrinių parko Panevėžio 

rajono sav., Miežiškių sen., Jočiūnų, Limeikių, Noriškių kaimuose, Gristupio viensėdyje 

ir Anykščių raj. sav., Traupio sen. Pailgamiškio kaime, Troškūnų sen., Kirmėlių, 

Kirmėliukų, Skauradų, Nausodės, Juostininkų, Bečerninkų, Skamarokų, Survilų, 

Tešliūnų kaimuose statyba ir eksploatavimas.  

Patvirtinto pranešimo skenuotą kopiją prašome grąžinti mums el. paštu 

info@ekostruktura.lt, jos bus teikiamos PAV subjektams ir atsakingai institucijai – Aplinkos 

apsaugos agentūrai. 

Pridedama: pranešimas apie PAV pradžią (2 lapai). 

 

Direktorė  Ona Samuchovienė 

 

 

 

 

 

 

El. p. info@ekostruktura.lt, tel. +370 607 23980, mob. +370 676 08277 
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VIEŠAS PROJEKTŲ APTARIMAS

PRANEŠIMAS APIE

Planuojamo iki 250  MW galios vėjo elektrinių parko Panevėžio rajono sav., Miežiškių sen., Jočiūnų, Limeikių,
Noriškių kaimuose, Gristupio viensėdyje ir Anykščių raj. sav., Traupio sen. Pailgamiškio kaime, Troškūnų sen.,
Kirmėlių, Kirmėliukų, Skauradų, Nausodės, Juostininkų, Bečerninkų, Skamarokų, Survilų, Tešliūnų kaimuose
statybos ir eksploatavimo

POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO PRADŽIĄ

Planuojamos ūkinės veiklos (toliau – PŪV) organizatorius: UAB „Troškūnų vėjas“, juridinio asmens kodas 304961519,
Subačiaus g. 1-1, 01302 Vilnius, tel. +37065788187, el. paštas troskunuvejas@gmail.com.

Poveikio aplinkai vertinimo (toliau – PAV) dokumentų rengėjas: UAB „Ekostruktūra“ Raudondvario pl. 288a-9, LT-
47164 Kaunas, tel. (8 607) 23980, el. paštas info@ekostruktura.lt, internetinis puslapis www.ekostruktura.lt.

Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas: Iki 250  MW galios vėjo elektrinių parko Panevėžio rajono sav., Miežiškių
sen., Jočiūnų, Limeikių, Noriškių kaimuose, Gristupio viensėdyje ir Anykščių raj. sav., Traupio sen. Pailgamiškio kaime,
Troškūnų sen., Kirmėlių, Kirmėliukų, Skauradų, Nausodės, Juostininkų, Bečerninkų, Skamarokų, Survilų, Tešliūnų
kaimuose statyba ir eksploatavimas.

Planuojamos ūkinės veiklos pobūdis: veiklos rūšis, mastas, planuojamos naudoti technologijos. Projektu
planuojama pastatyti iki 253 m aukščio apie 40 vnt. vėjo elektrinių (preliminarūs matmenys: galimas stiebo aukštis iki 179
m, bet ne žemesnis kaip 135 m, rotorius iki 170 m, bet ne mažesnis kaip 158 m).

Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo atlikimo teisinis pagrindas. Vėjo elektrinių statyba patenka
į Lietuvos Respublikos Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo 1996-08-15 Nr. I-1495 (Suvestinė

redakcija nuo 2022-01-20) 2 priedo sąrašo punktą (3.8.1), kai statomos trys ir daugiau elektrinių: 3.8. vėjo elektrinių
įrengimas, kai: 3.8.1. įrengiamos 3 vėjo elektrinės, kurių bent vienos aukštis 50 m (matuojant iki aukščiausio konstrukcijų
taško) ar daugiau, todėl privaloma atlikti atranką dėl poveikio aplinkai vertinimo. Vadovaujantis PAV įstatymo antro
skyriaus 11 punktu, planuojamos ūkinės veiklos organizatorius (užsakovas) ar poveikio aplinkai vertinimo dokumentų
rengėjas gali pradėti poveikio aplinkai vertinimą be atrankos dėl poveikio aplinkai vertinimo procedūros.

Informacija apie numatomas nagrinėti pagrįstas alternatyvas (pvz., vietos, laiko, techninių ir technologinių
sprendinių, poveikį aplinkai mažinančių priemonių). Vietos alternatyva nenagrinėjama, kadangi vėjo elektrinės
numatomos rengiamu Vėjo elektrinių išdėstymo Panevėžio rajono savivaldybės Krekenavos, Miežiškių, Panevėžio,
Raguvos, Ramygalos, Upytės, Vadoklių ir Velžio seniūnijose specialiuoju planu, TPD Nr. S-VT-66-20-575 ir Anykščių
rajono savivaldybės teritorijoje specialiuoju planu, patvirtinu 2013-06-27 Anykščių rajono savivaldybės tarybos sprendimu

Nr., 1-TS-213, suplanuotose teritorijose (Specialusis planas 2014-04-24 Anykščių rajono savivaldybės tarybos sprendimu
Nr. 1-TS-168 pripažintas Anykščių rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano sudedamąja dalimi). Atsižvelgiant į tai,
bus nagrinėjama projektinė situacija ir lyginama su esama situacija. Esant poreikiui nagrinėjamos poveikį mažinančių
priemonių alternatyvos.

Planuojamos ūkinės veiklos vietos (alternatyvių vietų) ypatumai: atstumai iki gyvenamųjų ir kultūros paveldo
vietovių, saugomų teritorijų ir kaimyninių valstybių, alternatyvių vietų pasirinkimo priežastys. Vėjo elektrinės
planuojamos kaimiškose atvirose teritorijose, vėjo elektrinių plėtros zonose, apie 18-28 km atstumu nuo Panevėžio, apie
17-27 km atstumu nuo Anykščių, apie 16-26 km nuo Kavarsko,  ~9,5-20 km nuo Miežiškių, apie 3,2-12,7 km nuo
Raguvos, apie 5,2-13 km nuo Traupio, apie 2,4-12,6 km nuo Troškūnų, apie 3,5-12 km nuo Raguvėlės. Planuojamos vėjo

http://www.ekostruktura.lt/
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elektrinės į saugomas teritorijas nepatenka. „Natura 2000“ teritorija Užuraisčių kaimo apylinkės (LTANY0016), nuo
artimiausios planuojamos vėjo elektrinės nutolusi ~90 m, nuo tolimiausios elektrinės ~8,9 km, Natura 2000“ teritorija
Žaliosios pievos (LTANY0014) ir Žaliosios pievų botaninis-zoologinis draustinis apie 1,9-11 km atstumu, Troškūnų miško
beržo genetinis draustinis ~3,2-13 km, Natura 2000“ teritorija Žalioji giria (LTPAN0006) ~2,9-10,7 km. Planuojamos
elektrinės nepatenka į kultūros paveldo objektų teritorijas ar jų apsaugos zonas: artimiausia vertybė Rytų Lietuvos
partizanų srities štabo visuomeninės dalies viršininko, poeto Broniaus Krivicko-Vilniaus ir Vyčio apygardos Aušros

tėvūnijos visuomeninės dalies vado Mykolo Blinkevičiaus-Nemuno kapas (kodas 38506) yra apie 1,26 km atstumu nuo
artimiausios planuojamos vėjo elektrinės. Iki kaimyninių valstybių toliau kaip 66 km.

PAV subjektai: Panevėžio rajono savivaldybės administracija, Anykščių rajono savivaldybės administracija, Nacionalinio
visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Panevėžio departamentas, Nacionalinio visuomenės
sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Utenos departamentas, Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo
departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Panevėžio priešgaisrinė gelbėjimo valdyba, Kultūros paveldo departamento
prie Kultūros ministerijos Panevėžio – Utenos teritorinis skyrius.

Atsakingoji institucija, kuri priims sprendimą dėl PŪV poveikio aplinkai: Aplinkos apsaugos agentūra (toliau – AAA),
A. Juozapavičiaus g. 9, Vilnius, tel. 8 706 62008, el. p. aaa@gamta.lt

Galimas Agentūros sprendimas dėl planuojamos ūkinės veiklos: 1) jeigu Agentūra priima sprendimą, kad veikla

atitinka aplinkos apsaugos, visuomenės sveikatos, nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos, gaisrinės saugos ir civilinės
saugos teisės aktų reikalavimus, ši planuojama ūkinė veikla gali būti vykdoma; 2) jeigu Agentūra priima sprendimą, kad
veikla neatitinka aplinkos apsaugos, visuomenės sveikatos, nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos, gaisrinės saugos ir
civilinės saugos teisės aktų reikalavimų, įstatymuose įtvirtinti leidimai negali būti išduodami ir veikla negali būti vykdoma.

Visuomenės informavimas ir dalyvavimas: Suinteresuotoji visuomenė pasiūlymus anksčiau nurodytais kontaktais gali
teikti raštu, el. paštu planuojamos ūkinės veiklos organizatoriui (užsakovui) arba poveikio aplinkai vertinimo dokumentų
rengėjui ir atsakingajai institucijai per 10 darbo dienų nuo tos dienos, kai gautą pranešimą apie PAV pradžią paskelbia
atsakingoji institucija, terminą skaičiuojant nuo kitos dienos po paskelbimo. Poveikio aplinkai vertinimo dokumentų
rengėjas kartu su planuojamos ūkinės veiklos organizatoriumi (užsakovu) gautų pasiūlymų įvertinimą pateikia ataskaitoje.







Pranešimas apie planuojamo iki 250 MW galios vėjo elektrinių parko Panevėžio
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Planuojamos ūkinės veiklos (toliau – PŪV) organizatorius: UAB „Troškūnų vėjas“, juridinio asmens kodas 304961519, Subačiaus g. 1-1, 01302 Vilnius, tel. +37065788187,
el. paštas troskunuvejas@gmail.com.

Poveikio aplinkai vertinimo (toliau – PAV) dokumentų rengėjas: UAB „Ekostruktūra“ Raudondvario pl. 288a-9, LT-47164 Kaunas, tel. (8 607) 23980, el. paštas
info@ekostruktura.lt, internetinis puslapis www.ekostruktura.lt.

Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas: Iki 250  MW galios vėjo elektrinių parko Panevėžio rajono sav., Miežiškių sen., Jočiūnų, Limeikių, Noriškių kaimuose, Gristupio
viensėdyje ir Anykščių raj. sav., Traupio sen. Pailgamiškio kaime, Troškūnų sen., Kirmėlių, Kirmėliukų, Skauradų, Nausodės, Juostininkų, Bečerninkų, Skamarokų, Survilų,

Tešliūnų kaimuose statyba ir eksploatavimas.

Planuojamos ūkinės veiklos pobūdis: veiklos rūšis, mastas, planuojamos naudoti technologijos. Projektu planuojama pastatyti iki 253 m aukščio apie 40 vnt. vėjo
elektrinių (preliminarūs matmenys: galimas stiebo aukštis iki 179 m, bet ne žemesnis kaip 135 m, rotorius iki 170 m, bet ne mažesnis kaip 158 m).

Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo atlikimo teisinis pagrindas. Vėjo elektrinių statyba patenka į Lietuvos Respublikos Planuojamos ūkinės veiklos

poveikio aplinkai vertinimo įstatymo 1996-08-15 Nr. I-1495 (Suvestinė redakcija nuo 2022-01-20) 2 priedo sąrašo punktą (3.8.1), kai statomos trys ir daugiau elektrinių: 3.8.
vėjo elektrinių įrengimas, kai: 3.8.1. įrengiamos 3 vėjo elektrinės, kurių bent vienos aukštis 50 m (matuojant iki aukščiausio konstrukcijų taško) ar daugiau, todėl privaloma
atlikti atranką dėl poveikio aplinkai vertinimo. Vadovaujantis PAV įstatymo antro skyriaus 11 punktu, planuojamos ūkinės veiklos organizatorius (užsakovas) ar poveikio
aplinkai vertinimo dokumentų rengėjas gali pradėti poveikio aplinkai vertinimą be atrankos dėl poveikio aplinkai vertinimo procedūros.

Informacija apie numatomas nagrinėti pagrįstas alternatyvas (pvz., vietos, laiko, techninių ir technologinių sprendinių, poveikį aplinkai mažinančių priemonių). Vietos
alternatyva nenagrinėjama, kadangi vėjo elektrinės numatomos rengiamu Vėjo elektrinių išdėstymo Panevėžio rajono savivaldybės Krekenavos, Miežiškių, Panevėžio,
Raguvos, Ramygalos, Upytės, Vadoklių ir Velžio seniūnijose specialiuoju planu, TPD Nr. S-VT-66-20-575 ir Anykščių rajono savivaldybės teritorijoje specialiuoju planu,
patvirtinu 2013-06-27 Anykščių rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr., 1-TS-213, suplanuotose teritorijose (Specialusis planas 2014-04-24 Anykščių rajono

savivaldybės tarybos sprendimu Nr. 1-TS-168 pripažintas Anykščių rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano sudedamąja dalimi). Atsižvelgiant į tai, bus nagrinėjama
projektinė situacija ir lyginama su esama situacija. Esant poreikiui nagrinėjamos poveikį mažinančių priemonių alternatyvos.

Planuojamos ūkinės veiklos  vietos (alternatyvių vietų) ypatumai: atstumai iki gyvenamųjų ir kultūros paveldo vietovių, saugomų teritorijų ir kaimyninių valstybių,
alternatyvių vietų pasirinkimo priežastys. Vėjo elektrinės planuojamos kaimiškose atvirose teritorijose, vėjo elektrinių plėtros zonose, apie 18-28 km atstumu nuo

Panevėžio, apie 17-27 km atstumu nuo Anykščių, apie 16-26 km nuo Kavarsko,  ~9,5-20 km nuo Miežiškių, apie 3,2-12,7 km nuo Raguvos, apie 5,2-13 km nuo Traupio, apie
2,4-12,6 km nuo Troškūnų, apie 3,5-12 km nuo Raguvėlės. Planuojamos vėjo elektrinės į saugomas teritorijas nepatenka. „Natura 2000“ teritorija Užuraisčių kaimo
apylinkės (LTANY0016), nuo artimiausios planuojamos vėjo elektrinės nutolusi ~90 m, nuo tolimiausios elektrinės ~8,9 km, Natura 2000“ teritorija Žaliosios pievos
(LTANY0014) ir Žaliosios pievų botaninis-zoologinis draustinis apie 1,9-11 km atstumu, Troškūnų miško beržo genetinis draustinis ~3,2-13 km, Natura 2000“ teritorija Žalioji

giria (LTPAN0006) ~2,9-10,7 km. Planuojamos elektrinės nepatenka į kultūros paveldo objektų teritorijas ar jų apsaugos zonas: artimiausia vertybė Rytų Lietuvos partizanų
srities štabo visuomeninės dalies viršininko, poeto Broniaus Krivicko-Vilniaus ir Vyčio apygardos Aušros tėvūnijos visuomeninės dalies vado Mykolo Blinkevičiaus-Nemuno
kapas (kodas 38506) yra apie 1,26 km atstumu nuo artimiausios planuojamos vėjo elektrinės. Iki kaimyninių valstybių toliau kaip 66 km.Mes naudojame slapukus, kurie užtikrina, kad Jums bus patogu naudotis tinklalapiu. Jei toliau naršysite mūsų tinklalapyje, tai tolygu Jūsų sutikimui su slapukų naudojimu. Gerai

javascript:void(0);






UAB EKOSTRUKTURA

'"Tli:{;6'jt""*1fl:li i; *,:llljJil?,";,lll"1[fillli,".xlffi;l;if]a7,6a r-<aun1,,e , n,,o u0,,,,,o.
kodas r04lg{f1lk;;:; i;ffi ;;#i:mi 

Juridiniq asmenq registre.

pranuojamo iki 2s0 Mwrarf:.:",iii."i:lrytlffil"*i=io. rajono sav., Mieziskiqsen" Joiilnq' Limeikiu, Noriikiq koi-uo.", c'.iriroi, viens.cryje ir Anyksiiq raj. sav.,Traupio sen. paitgamiskio kaime, f-Sf.u",t ,."., iii1.el.Ul Kirm6tiukq, Skauradq,Nausod6s, Juostininkq, Beterninkq, st"-"."i.q,'3iri,itq, Tesrirnq kaimuose statybos ir
po vErKro 

"p.fi[.{? 
i;?lRfi NrMo 

'RADZTA

Planuojamos ukinC:. 
].eif 

t^osltoliau _ pUV) organiza,rorius: UAB ,,TroSkinq vejas,,,juridinio asmens kodas 30496151g, Subaeiaus g. t_f,'O'i:OZ Vilnius, tel. *:ZbO"!iATfsz, a.paStas troskunuvejas@gmail.com
Poveikio aplinkai 

. 
vertinimo (toliau _ pAV) dokumentq rengdjas: UAB

"Ekostrukttra" Raudondvario pl. 2gga-9, LT-41164 Kaunas, tel. (g 607) 239g0, el. pastasinfo@ekostruktura.lt, internetinis puslapis www.et ost.rkiu.a.rt
Planuo.iamos iikin.s veikros pavadinimas: Iki 250 Mw galios vejo elektriniq parkoPaneveZio rajono sav., MieZiSk\ .""., ;oeiunq, ii_"i*.,, NoriSkiLl kaimuose, Gristuproviensedyje ir Anyksdiq raj sav., Traupio- sen. paiigami3kio ka-ime, Trosklnq sen., Kirmeliq,Kirmeliukq, Skauradq, Nausodes, Juostininkq, eEJ..ri"f.q, Skamarokq, Survilq, TeSlilnqkaimuose statyba ir eksploatar imas.
Planuoiamos Ekin6s veikros pobldis: veikros riilis, mastas, pranuojamos naudotitechnologijos. Projektu planuojama pastaty.ti iki 253; auksdio apie 40 vnt. vejo elektriniq(preliminarls matmenvs: salimas sti"bo arkstis iki 1 79 m, bet ne zemesnis kaip r 35 m, rotoriusiki 170 m, bet ne maZesni! karp 158 m.).
Planuojamos iikin6s 

.veikros _ 
poveikio aptinkai vertinimo atrikimo teisinispagrindas. vejo elektriniq statyba patenka i Lietuvos Respuurikos planuojamos ikines veikrospoveikio aplinkai vertinimo lstatymo 1996-08-15 Nr. t-t+ss (SuvestineredJ"i'i'"")ozz-

0,1-,20], ? priedo s4ra50 puntta.l:.s.t;, kai starom;s trys ir daugiau elektriniq: 3.g. ve10elektrinirl ire'gimas, kai: 3.8.1. irengiamos 3 vejo elektrines, kuriq bent vienos auk5tis 50 m(matuojant iki auksdiausio konstrukciiq tasko) ar aurgruu, toaer privaloma atlikti atrant4 delpoveikio aplinkai verrinimo. Vadovaujarti; pAV ";rtatymo 
antro skyriaus r l punktu,planuojamos [kines veiklos. organizatorius irzratovusj ar poveikio aplinkai vertinrmodokunrentr-1 rengejas gali pradeti poveikio aplinkai vertiniiq be atrankosdjip"".i'u" 

"pii"t"ivertinimo procedlros.
Informacija apie numatomas.nagrindti pagristas alternafyvas (pvz., vietos, laiko,

l:,.^llly l. technotoginiq sprenctiniq, -por.ir.iufrli.tui 
maZinaniiq p"i"."riqi.'vi"",auernatyva nenagrine.iama, kadangi vejo elektrinei numa-tgmos rengiamu vejo elektriniqiSdestymo PaneveZio rajono 

.savivaldybes Krekenavor, nri.zrstiq,'run;rirt; ;i;;r"r,
$lysa]os'. uqrtes, vadokliq ir Verzio senilniiose ,pecialiuolu planu, TpD Nr. s-vr-66-20-575 -ir Anyksdiq raj ono savivaldybes teritorijoje ,pi"iuiiro1, planu, patvirtinu 2013-06-27Anyksdiq rajono savivaldybes_ tarybos .p."niirnu Nr., l-TS-213, suplanuotose teritorijose(specialusis planas 2014-04-2a Anykseiq.ujono sauiuurdybes taryboJ ,pr""ai"*"ilr."i_rs
168 pripazintas Anyksdiq raj ono savivaldybes teritorijos blnarolo plano sudedam4ia dalimr.1.AtsiZvelgiant j tai, bus nagrinejama.projektine situacija ir lyginama ,u .ru-u ,iiffiJ]Er-,poreikiui nagrinejamos poveikj maZinandiq priemoniq alternatyvos.



Pranuojamos iikinds veiklos vietos (arternatyviq vietrl) ypatumai: atstumai ikigyvenamqir; ir kurtiros paverdo vietoviq, saugomq teritoriiq ir kaimyniniq varstybiq,alternatyviq vietq pasirinkimo prieZastys. ve.lo elektrines planuojamos kaimisktse atvrrose
teritorijose, vejo elektriniq pldtros zonose, apie rg-2g km arsrumu nuo paneveZio, apie 17-27
km atstumu nuo Anyk5diq, apie 16-26 km nuo Kavarsk o, _9,5_20 km nuo MieZiSk.nt, upn I,Z_
12,7 km nuo Raguvos, apie 5,2-13 km nuo Traupio, apie 2,4_12,6 km nuo TroSkrln,*, upi. :,S_
12 km nuo Raguveles' Planuojamos vejo elektrines isaugomas teritorijas nepatenka. .Natura2000" teritorija uZuraisdiq kaimo apylinkes (LTANYO016), nuo artimiausios planuojamos
vejo elektrines nutolusi -90 m, nuo tolimiausios elektrines *g,9 km, Natura 2000,. teritorrja
Zaliosios pievos (LTANy0014) ir Zaliosios pievq botaninis-zoologinis draustinis apie 1,9-1r

5i..1:tr." _T"jklnq 
misko berzo genetinis draustinis -3,2-r3 km, Natura 2000i teritorija

Zalioji giria (LTPAN0006) -2,9- 1 0,7 km. planuojamos elektrines nepatenka ! kultrlros paveldo
objektq teritorijas ar iq apsaugos zonas: artimiausia vertybd Rytq Lietuvos partizani srities
Stabo visuonrenines dalies virsininko, poeto Broniaus Krivicko-Vilniaus ir Vydio apygardos
Ausros tevinijos visuomeninds dalies vado Mykolo Blinkevidiaus-Nemuno kupur- ftoau,
38506) yra apie I ,26 km atstumu nuo artimiausios planuojamos vejo elektrines. Iki kaimyniniq
valstybiq toliau kaip 66 km.

PAV subjektai: PaneveZio rajono savivaldybes administracija, Anyksdiq rajono
savivaldybes administracija, Nacionalinio visuomenes sveikatos centro piie Sveikatos
apsaugos ministerijos PaneveZio departamentas, Nacionalinio visuomends sveikatos cenrroprie Sveikatos apsaugos ministerijos Utenos deparlamentas, priesgaisrines apsaugos ir
gelbejimo departamento prie 

_vidaus reikalq ministerijos paneveZio piiesgaisrine getfeli-o
valdyba, Kulturos paveldo departamento prie Kultuios ministerijoi paievezio 1 ui.no,
teritorinis skyrius.

Atsakingoji institucija, kuri priims sprendim4 d6l pUV poveikio
aplinkai: Aplinkos apsaugos agentura (toliau - AAA), A. Juozapavidiaus g. 9, vilnius, tel. g
706 62008, el. p. aaa@gamta.lt

Galimas Agent[ros sprendimas d6r pranuojamos iikinds veikros: 1)ieigu Agentura
priima sprendim4, kad veikla atitinka aplinkos apsaugos, visuomenes sveikatoi, nekilnoJar.';o
kulturos paveldo apsaugos, gaisrines saugos ir civilines saugos teises aktq reikalavimus, sr
planuojama ukine veikla gali buti vykdoma; 2)ieigu Agentlra priima sprendim4, kad veikla
neatitinka aplinkos apsaugos, visuomenes sveikatos, nekilnojamojo kultfrios pavelJo apsaugos,
gaisrines saugos ir civilines saugos teises aktrl reikalavimq, istatymuose itvirtinti leidimai
negali blti iSduodami ir veikla negali buti vykdoma.

visuomenis informavimas ir dalyvavimas: Suinteresuotoji visuomene pasillymus
anksdiau nurodytais kontaktais gali teikti rastu, el. pastu planuojamos ukines veiklos
organizatoriui (uZsakovui) arba poveikio aplinkai verlinimo dokumentq rengejui ir atsakingajai
institucijai per l0 darbo dienq nuo tos dienos, kai gaut4 pranesim4 apie pAV pradzi4 paskelbia
atsakingoji institucija, termin4 skaidiuojant nuo kitos dienos po paskelbimo. poveikio aplinkai
veftinimo dokumentq rengejas kafiu su planuojamos lkines veiklos organizatoriumr
(uZsakovu) gautq pasiulymq iverlinim4 pateikia ataskaitoje.
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UZdaroji akcine bendrove ,,EkostruktDra", l{audondvario pl. 288A-9, L'l--47 164 Kaunas, tel. +370 607 23980,

el. p. info@ekostruktura.lt, www.ckostruktura.lt, duomcnys kaupiami ir saugomi Juridiniq asmenq registre,

kodas 304230241,PYMkodas LT100010120715
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PRANI.]SIMAS API},
planuojamo iki 250 MW galios vojo elektriniq parko PaneveZio raj,
sen., Joiifinq, Limeikiq, Noriskiq kaimuose, Gristupio viensedyje ir

"/Lz-4.'
Trl_unio senirinijos

sentuno pavaduotoia
lustino XtZyTi '

ono sav kitl
raj. sav.,

'fraupio sen. Pailgami5kio kaime,'I'roSklnq sen., Kirm0liq, Kirmdliukq, Skauradq'
Nausodds, Juostininkq, Beierninkq, Skamarokq, Survilq, TeSlilnq kaimuose statybos ir

eksploatavimo
POVEI KIO API,INKAI VERTINIMO PRADZI4

Planuojamos [kinds veiklos (toliau - PUV) organizatorius: UAB ,,Tro5kfrnq vejas",

juridinio asmens kodas 304961519, Subadiaus g. 1-1,01302 Vilnius, tel. -F37065788187, el.

pa5tas troskunuvej as@gmail.com.
Poveikio aplinkai vertinimo (toliau PAV) dokumentq rengeias: UAB

,,Ekostruktura" Raudondvario pl.288a-9, l.'l'-47164 Kaunas, tel. (8 607) 23980, el. pa5tas

info@ekostruktura. lt, internetini s pus lapi s www. ckostruktura. lt.

Irlanuojamos [kin0s veiklos pavadinimas: Iki 250 MW galios vejo elektriniq parko

paneveZio rajono sav., MieZiSkiq sen., Joci[nq, Limeikiq, Nori5kiq kaimuose, Gristupio

viensedyje ir Anyk5diq raj. sav.,'l'raupio sen. PailgamiSkio kaime, Troik[nq sen., Kirmdliq,

Kirmeliukq, Skauradq, Nausodes, Juostininkq, Bederninkq, Skamarokq, Survilq, Te5li[nq

kaimuose statyba ir eksploatavimas.
planu-ojamos U-kinds veiklos pobIdis: veiklos riiSis, mastas, planuojamos naudoti

technologijos. Projektu planuojama pastatyti iki 253 m auk5dio apie 40 vnt' vejo elektriniq

(preliminarus matmenys: galimas sticbo aukltis iki i 79 m, bet ne Zemesnis kaip 135 m, rotorius

iki 170 m, bet ne maZesnis kaip 158 m).
planuojamos Ikines veiklos poveikio aplinkai vertinimo atlikimo teisinis

pagrindas. Velo elektriniq statyba patenka i Lietuvos Itespublikos Planuojamos lkines veiklos

poieikio aplinlai vertinimo isiatymo 1996-08-15 Nr. I-1495 (Suvestine redakcija nuo 2022-

br-zoy 2 iriedo sEra5o prrltq i:.s.r), kai statomos trys ir daugiau elektriniq: 3.8. vejo

elektriniq i..rgima., kai: 3.8.1. lrengiamos 3 vejo clektrines, kuriq bent vienos aukStis 50 m

(maruojani iki auk5diausio konstrukci.lq ra5ko) ar daugiau, toddl privaloma atlikti atrank4 del

poveikio aplinkai vertinimo. Vadovaujantis PAV lstatymo antro skyriaus I I punktu,

planuojamos [kines veiklos organizatorius (uZsakovas) ar poveikio aplinkai vertinimo

iokumentq rengejas gali pradeti poveikio aplinkai vertinim4 be atrankos del poveikio aplinkai

vertinimo procedlros'
Informacija apie numatomas nagrindti pagristas alternatyvas (pvz., vietos, laiko,

tcchniniq ir technologiniq sprendiniq, poveiki aplinkai mazinanliq priemoniq)' vietos

alternatyva nenagrinejllnu, tuAungi veJo elcktrincs numatomos rengiamu Vejo elektriniq

iSdestymo PaneveZio rajono savivaldybes Krekenavos, MieZiSkiq, PanevdZio' Raguvos'

Ramygalos, Upyt6s, vaaottiq ir vclzio senilnrjose specialiuoju planu, TPD Nr' S-VT-66-20-

575 ir Anyk5diq rajono savivaldybes teritorijoje specialiuoju planu, patvirtinu 2013-06-27

Anyk5diq rajono savivaldybes taiybos sprendimu Nr., l-'fS-213, suplanuotose teritorijose

(Specialusis planas 2014-04-24 Anyksdiq rajono savivaldybes tarybos sprendimu Nr' l-TS-

l6g pripaZintas Anyk5diq rajono savivaldybis tcritorijos bcndrojo plano sudedamqia dalimi)'

AtsiZvelgiant i tai, tu, nugrinejama projektine situacija-ir lyginama su esama situacija' Esant

poreikiui nagrinejamos poveik! maZinanciq priemoniq alternatyvos.

I
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Planuojamos [kin6s veiklos vietos (alternatyviq vietq) ypatumai, atstumai iki
gyvenamqjq ir kultiiros paverdo vietovig, saugomq teritorijq ir kaimyniniq varstybiq,
alternafviq vietq pasirinkimo prieiastys. Vejo elektrin6s planuojamos kaimiiktse awirose
teritorijose, vejo elektriniq pletros zonose, apie 1g-2g km atstumu nuo paneveZio, apie 17 -27
km atstumu nuo Anyk5diq, apie 16-26 km nuo Kavarsko, -9,5-20 km nuo Mieziskirr, apie 3,2-
12,7 km nuo Raguvos, apie 5,2-13 km nuo Traupio , apie 2,4-12,6 km nuo Trosk,nq, upi.:,s-
12 km nuo Raguveles. Planuojamos vejo elektrinds i saugomas teritorijas nepatenka. .Natura
2000" teritorija UZuraisdiq kaimo apylinkds (LTANY0016), nuo artimiausios planuojamos
vdjo elektrines nutolusi -90 m, nuo tolimiausios elektrinds -g,9 km, Natura 2000,. teritori.ja
Zaliosios pievos (LTANYO014) ir Zaliosios pievq botaninis-zoologinis draustinis apie I ,9- 1 1

km atstumu, Trolkiinq mi5ko berZo genetinis draustinis *3,2-13 km, Natura 2000i teritorija
Zalioji giria (LTPAN0006) -2,9- 10,7 km. planuojamos elektrines nepatenka i kultiiros paveldo
objekq teritorijas ar jq apsaugos zonas: artimiausia vertybe Rytq Lietuvos partizanq srities
Stabo visuomenines dalies virsininko, poeto Broniaus Krivicko-vilniaus ir vydio apygardos
Ausros tev[nijos visuomenines dalies vado Mykolo Blinkevidiaus-Nemuno kapas (kodas
38506) yra apie 1,26 km atstumu nuo artimiausios planuojamos vejo elektrinds. Iki kaimyniniq
valstybiq toliau kaip 66 km.

PAV subjektai: Panevdzio rajono savivaldybes administracija, Anyksdiq rajono
savivaldybes administracija, Nacionalinio visuomenes sveikatos centro prie Sveikatos
apsaugos ministerijos PaneveZio departamentas, Nacionalinio visuomends sveikatos centro
prie Sveikatos apsaugos ministerijos utenos departamentas, priesgaisrines apsaugos ir
gelbejimo departamento prie vidaus reikalq ministerijos paneveZio priesgaisrine gelb'ejimo
valdyba, Kulturos paveldo departamento prie Kulttuos ministerijoi paneveZio I utero,
teritorinis skyrius.

Atsakingoji institucija, kuri priims sprendim4 del pUV poveikio
aplinkai: Aplinkos apsaugos agentfim (toliau - AAA), A. Juozapavidiaus g. 9, vilnius, tel. g

706 62008, el. p. aaa@garnta.lt
Galimas Agenttiros sprendimas dOl planuojamos iikin6s veiklos: 1) ieigu Agentlra

priima sprendim% kad veikla atitinka aplinkos apsaugos, visuomends sveikatos, nekilnojamojo
kultfuos paveldo apsaugos, gaisrines saugos ir civilines saugos teisds akq reikalavimus, si
planuojama lkine veikla gali buti rykdoma; 2) jeigu Agenttira priima sprendim4, kad veikla
neatitinka aplinkos apsaugos, visuomenes sveikatos, nekilnojamojo kulturos paveldo apsaugos,
gaisrines saugos ir civilinds saugos teises aktq reikalavimq, istatymuose itvirtinti leidimai
negali blti i5duodami ir veikla negali buti vykdoma.

Visuomends informavimas ir dalyvavimas: Suinteresuotoji visuomene pasifrlymus
anksdiau nurodytais kontaktais gali teikti raitu, el. pastu planuojamos fikin€s veiklos
organizatoriui (uZsakovui) arba poveikio aplinkai vertinimo dokumentq reng6jui ir atsakingajai
institucijai per 10 darbo dienq nuo tos dienos, kai gaut4 praaesim4 apie PAV pradzi4 paskelbia
atsakingoji institucija, termin4 skaidiuojant nuo kitos dienos po paskelbimo. Poveikio aplinkai
vertinimo dokumentq rengdjas kartu su planuojamos iikines veiklos organizatoriumi
(uZsakoru) gautq pasillymq ivertinim4 pateikia ataskaitoje.
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rievės

Jolanta Vozbutaitė

Lietuvoje išjungtas pa-
skutinis taksofonas. išėjo 
garsus aktorius, praeitos 
epochos vyriškumo etalo-

nas. Mirė žinoma versli-
ninkė, racionali, mokėjusi 
gyventi moteris, irgi savaip 
atstovavusi praeitam laikui, 
kai žurnalų reportažuose 
(kartais kažkuo primenan-
čiuose  komiksus) fotografa-
vosi elitiškiausias Lietuvos 
elitas, ir tai buvo drąsu, tai 
buvo nauja.

taigi, tokios žinios net už-
kietėjusį materialistą turėtų 
akimirksniu paversti kad ir 
budistu - gal dzen, gal ir 
dzin... 

Kontorų planktonas turėtų 
trumpam sustingti - kad ati-
duotų paskutinę pagarbą ži-

nomiems žmonėms, epochos 
ženklams,  taip pat ir takso-
fonui. o tada turėtų pakeisti 
judėjimo kryptį - migruoti 
galbūt prie jūros, į lauki-
nius paplūdimius, o galbūt 
patraukti į kalnus, atsisakę 
paskolų ir karjerų, to viso 
dusinimosi stikliniuose ofisų 
narvuose, to beprasmio 
sukimosi voverės rate, tų 
žiurkių lenktynių, nes... nes 
gyvenimas juk ne tam. Nes 
ateiname čia trumpam, tik 
akimirksniui, tik tam, kad... 
Et, niekas nežino kam. ir 
tiesa ta, kad iš tiesų nesvar-
bu, kokios dekoracijos supa 

tavo gyvenimą. Svarbu, koks 
tavo vaidmuo ir kaip tu jį 
atlieki,  ar tau nebus gėda 
dėl jo kada nors. Kur nors, 
galbūt kitose, nežemiškose 
erdvėse. Viskas, ko iš tavęs 
reikalaujama, - būti norma-
liu žmogumi. tik tiek. Daug, 
kai pagalvoji.

... Kartais atrodo, kad 
daugiau ar mažiau netikė-
tos žymių žmonių mirtys 
turėtų mums padėti kažkaip 
susivokti, galbūt prisiminti 
ateitį, kurią veikiausiai tik 
prieš gimdami ir pamiršom. 
turėtų padėti suprasti - 
dėl ko visa šita misterija 

vyksta. bet, žinoma, mums 
lengviau, paprasčiau išvis 
negalvoti - tiesiog pasiduoti 
inercijai ir labai nustebti, 
kai kažkas iškeliauja, mirš-
ta. Mirtis juk visada (neva) 
netikėta. Gal todėl, kad 
mes (mūsų esybės) ir išties 
esame amžini? Gal. bet 
faktas, kad čionai užsukome 
labai trumpam. Gal tik tam, 
kad sulauktume kažkieno 
(įsivaizduojamo, menamo?) 
skambučio iš jau išjungto 
taksofono... Jei lauki skam-
bučio iš praeities, vadinasi, 
viskas nebuvo beviltiška. 
Viskas nebuvo veltui.

Planuojamos ūkinės veiklos (toliau – PŪV) organizatorius: UAB „Troškūnų vėjas“, juridinio asmens kodas 304961519, Subačiaus g. 1-1, 01302 Vilnius, tel. 
+37065788187, el. paštas troskunuvejas@gmail.com.

Poveikio aplinkai vertinimo (toliau – PAV) dokumentų rengėjas: UAB „Ekostruktūra“ Raudondvario pl. 288a-9, LT-47164 Kaunas, tel. (8 607) 23980, el. paštas 
info@ekostruktura.lt, internetinis puslapis www.ekostruktura.lt.

Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas: Iki 250  MW galios vėjo elektrinių parko Panevėžio rajono sav., Miežiškių sen., Jočiūnų, Limeikių, Noriškių kaimuose, 
Gristupio viensėdyje ir Anykščių raj. sav., Traupio sen. Pailgamiškio kaime, Troškūnų sen., Kirmėlių, Kirmėliukų, Skauradų, Nausodės, Juostininkų, Bečerninkų, Skama-
rokų, Survilų, Tešliūnų kaimuose, statyba ir eksploatavimas.

Planuojamos ūkinės veiklos pobūdis: veiklos rūšis, mastas, planuojamos naudoti technologijos. Projektu planuojama pastatyti iki 253 m aukščio apie 40 vnt. vėjo 
elektrinių (preliminarūs matmenys: galimas stiebo aukštis iki 179 m, bet ne žemesnis kaip 135 m, rotorius iki 170 m, bet ne mažesnis kaip 158 m).

Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo atlikimo teisinis pagrindas. Vėjo elektrinių statyba patenka į Lietuvos Respublikos Planuojamos ūkinės veiklos 
poveikio aplinkai vertinimo įstatymo 1996-08-15 Nr. I-1495 (Suvestinė redakcija nuo 2022-01-20) 2 priedo sąrašo punktą (3.8.1), kai statomos trys ir daugiau elektrinių: 
3.8. vėjo elektrinių įrengimas, kai: 3.8.1. įrengiamos 3 vėjo elektrinės, kurių bent vienos aukštis 50 m (matuojant iki aukščiausio konstrukcijų taško) ar daugiau, todėl 
privaloma atlikti atranką dėl poveikio aplinkai vertinimo. Vadovaujantis PAV įstatymo antro skyriaus 11 punktu, planuojamos ūkinės veiklos organizatorius (užsakovas) 
ar poveikio aplinkai vertinimo dokumentų rengėjas gali pradėti poveikio aplinkai vertinimą be atrankos dėl poveikio aplinkai vertinimo procedūros.

Informacija apie numatomas nagrinėti pagrįstas alternatyvas (pvz., vietos, laiko, techninių ir technologinių sprendinių, poveikį aplinkai mažinančių priemo-
nių). Vietos alternatyva nenagrinėjama, kadangi vėjo elektrinės numatomos rengiamu Vėjo elektrinių išdėstymo Panevėžio rajono savivaldybės Krekenavos, Miežiškių, 
Panevėžio, Raguvos, Ramygalos, Upytės, Vadoklių ir Velžio seniūnijose specialiuoju planu, TPD Nr. S-VT-66-20-575 ir Anykščių rajono savivaldybės teritorijoje speci-
aliuoju planu, patvirtinu 2013-06-27 Anykščių rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. 1-TS-213, suplanuotose teritorijose (Specialusis planas 2014-04-24 Anykščių 
rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. 1-TS-168 pripažintas Anykščių rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano sudedamąja dalimi). Atsižvelgiant į tai, bus 
nagrinėjama projektinė situacija ir lyginama su esama situacija. Esant poreikiui nagrinėjamos poveikį mažinančių priemonių alternatyvos.

Planuojamos ūkinės veiklos vietos (alternatyvių vietų) ypatumai: atstumai iki gyvenamųjų ir kultūros paveldo vietovių, saugomų teritorijų ir kaimyninių 
valstybių, alternatyvių vietų pasirinkimo priežastys. Vėjo elektrinės planuojamos kaimiškose atvirose teritorijose, vėjo elektrinių plėtros zonose, apie 18-28 km atstu-
mu nuo Panevėžio, apie 17-27 km atstumu nuo Anykščių, apie 16-26 km nuo Kavarsko,  ~9,5-20 km nuo Miežiškių, apie 3,2-12,7 km nuo Raguvos, apie 5,2-13 km nuo 
Traupio, apie 2,4-12,6 km nuo Troškūnų, apie 3,5-12 km nuo Raguvėlės. Planuojamos vėjo elektrinės į saugomas teritorijas nepatenka. „Natura 2000“ teritorija Užurais-
čių kaimo apylinkės (LTANY0016), nuo artimiausios planuojamos vėjo elektrinės nutolusi ~90 m, nuo tolimiausios elektrinės ~8,9 km, Natura 2000“ teritorija Žaliosios 
pievos (LTANY0014) ir Žaliosios pievų botaninis-zoologinis draustinis apie 1,9-11 km atstumu, Troškūnų miško beržo genetinis draustinis ~3,2-13 km, Natura 2000“ 
teritorija Žalioji giria (LTPAN0006) ~2,9-10,7 km. Planuojamos elektrinės nepatenka į kultūros paveldo objektų teritorijas ar jų apsaugos zonas: artimiausia vertybė Rytų 
Lietuvos partizanų srities štabo visuomeninės dalies viršininko, poeto Broniaus Krivicko-Vilniaus ir Vyčio apygardos Aušros tėvūnijos visuomeninės dalies vado Mykolo 
Blinkevičiaus-Nemuno kapas (kodas 38506) yra apie 1,26 km atstumu nuo artimiausios planuojamos vėjo elektrinės. Iki kaimyninių valstybių toliau kaip 66 km. 

PAV subjektai: Panevėžio rajono savivaldybės administracija, Anykščių rajono savivaldybės administracija, Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos 
apsaugos ministerijos Panevėžio departamentas, Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Utenos departamentas, Priešgaisrinės 
apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Panevėžio priešgaisrinė gelbėjimo valdyba, Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos 
Panevėžio – Utenos teritorinis skyrius.

Atsakingoji institucija, kuri priims sprendimą dėl PŪV poveikio aplinkai: Aplinkos apsaugos agentūra (toliau – AAA), A. Juozapavičiaus g. 9, Vilnius, tel. 8 706 
62008, el. p. aaa@gamta.lt

Galimas Agentūros sprendimas dėl planuojamos ūkinės veiklos: 1) jeigu Agentūra priima sprendimą, kad veikla atitinka aplinkos apsaugos, visuomenės sveikatos, 
nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos, gaisrinės saugos ir civilinės saugos teisės aktų reikalavimus, ši planuojama ūkinė veikla gali būti vykdoma; 2) jeigu Agentūra 
priima sprendimą, kad veikla neatitinka aplinkos apsaugos, visuomenės sveikatos, nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos, gaisrinės saugos ir civilinės saugos teisės 
aktų reikalavimų, įstatymuose įtvirtinti leidimai negali būti išduodami ir veikla negali būti vykdoma.

Visuomenės informavimas ir dalyvavimas: Suinteresuotoji visuomenė pasiūlymus anksčiau nurodytais kontaktais gali teikti raštu, el. paštu planuojamos ūkinės vei-
klos organizatoriui (užsakovui) arba poveikio aplinkai vertinimo dokumentų rengėjui ir atsakingajai institucijai per 10 darbo dienų nuo tos dienos, kai gautą pranešimą 
apie PAV pradžią paskelbia atsakingoji institucija, terminą skaičiuojant nuo kitos dienos po paskelbimo. Poveikio aplinkai vertinimo dokumentų rengėjas kartu su planuo-
jamos ūkinės veiklos organizatoriumi (užsakovu) gautų pasiūlymų įvertinimą pateikia ataskaitoje.

užsak. Nr.575

PRANEŠIMAS APIE
Planuojamo iki 250  MW galios vėjo elektrinių parko Panevėžio rajono sav., Miežiškių sen., Jočiūnų, Limeikių, Noriš-
kių kaimuose, Gristupio viensėdyje ir Anykščių raj. sav., Traupio sen. Pailgamiškio kaime, Troškūnų sen., Kirmėlių, 
Kirmėliukų, Skauradų, Nausodės, Juostininkų, Bečerninkų, Skamarokų, Survilų, Tešliūnų kaimuose, statybos ir eks-

ploatavimo 

POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO PRADŽIĄ
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Redakcijaužprogramų
netikslumusir
pakeitimusneatsako.

liepOs 1 D., peNktaDieNis

6.00 Lietuvos 
Respublikos 
himnas.
6.02 Labas rytas, 
Lietuva. Žinios. Orai. 
Sportas.
8.55 „Pagalbos 
šauksmas“. 10/19 s.
9.40 „Hadsonas ir 
Reksas“. 3/9 s.
10.30 „Tarnauti ir 
ginti“. 459 s.
11.30 Dviračio žinios. 
12.00 Pusryčiai pas 
kaimyną.
12.30 Gimę tą pačią 
dieną (subtitruota).
13.30 Euromaxx.
14.00 Žinios. Orai. 
Laba diena, Lietuva.
16.00 Žinios. Orai. (su 
vertimu į gestų k.).
16.25 „Viktorija“. 
1/7 s.
17.15 „Ponių rojus“. 
6/24 s.
18.00 Kas ir kodėl? 
18.30 Svarbi valanda. 
19.30 Beatos virtuvė 
(subtitruota).
20.30 Panorama. 
Sportas. Orai.
21.00 Auksinis 
protas. Vasaros lyga.
22.15 „Greiti ir įsiutę 
5“. Veiksmo trileris. 
JAV. 2011 m. (N-14).
0.25 „Vila prie jūros“. 
Drama. Prancūzija. 
2017 m. (N-7, 
subtitruota).
2.10 Istorijos 
detektyvai 
(subtitruota, kart.).
3.00, 4.00, 5.00 LRT 
radijo žinios.
3.05 Kas ir kodėl? 
(kart.).
3.30 Mano geriausias 
draugas (kart.).
4.05 Išpažinimai 
(kart.).
4.30 Šventadienio 
mintys (kart.).
5.05 Vizionieriai. 
Sandra Straukaitė.
5.15 „Ponių rojus“. 
6/24 s. (kart.).

6.00 „Pakvaišusi 
porelė“. 62, 63 s. 
7.00 „Ūkininkas
ieško žmonos“. 7 s. 
8.00 „Volkeris, 
Teksaso reindžeris“. 
178, 179 s. 
10.00 „Rimti reikalai 
4“. 27, 28 s. 
11.00 „Keičiu žmoną. 
Įžymybės“. 12 s.
12.00 Vidurdienio 
žinios.
13.20 „Turtuolė 
varguolė“. 4 s. (kart.).
14.30 „Pabelsk į mano 
širdį“. 73 s.
15.30 „Uždraustas 
vaisius“. 73 s. 
16.35 Labas vakaras, 
Lietuva.
18.30 Žinios. Sportas. 
Orai.
19.30 KK2 
penktadienis. 
21.00 „Kraujo tėvas“. 
Veiksmo filmas. 
Prancūzija. 2016 m. 
(N-14).
22.50 „Plėšrūnai“. 
Siaubo trileris. JAV, 
Serbija, Kanada. 
2019 m. (N-14).

0.40 „Motina!“. 
Mistinis siaubo 
filmas. JAV. 
2017 m. (S).
3.00 „Meilė kaip 
bestseleris“ (kart.).
4.40 „Volkeris,
 Teksaso reindžeris“. 
178 s. (kart.).

6.00 „Bakuganas. 
Kovos planeta“. 
41 s.
6.30 „Magiškoji 
komanda“. 32 s.
7.00 „Monstrų 
viešbutis“. 110 s.
7.30 „Kempiniukas 
Plačiakelnis“. 
207 s.
8.00 „Jeloustounas“. 
11 s. (kart.).
8.55 „Meilės 
sūkuryje“. 3753 s.
10.00 „Mažoji našlė“. 
175 s. 
11.00 „Aistros spalva“. 
12 s. 
12.00 „Nuodėminga 
žemė“. 2, 3 s.
14.00 „Meilės gijos“. 
88 s.
15.00 „Simpsonai“. 
5, 6 s.
16.00 TV3 žinios, 
orai.
16.30 TV Pagalba. 
18.00 Lidl grilio 
talentai.
18.30 TV3 žinios, 
sportas, orai.
19.00 TIESIOGIAI 
Pasaulio vyrų 
krepšinio 
čempionato 
atrankos rungtynės 
Bulgarija – Lietuva.
21.00 „Roboto vaikas“ 
(kart.).
23.25 „Zombių 
žemė“. Siaubo filmas. 
JAV. 2009 m. (S).
1.15 „Paskutinis 
deimantas“ (kart.).
3.35 „10,5 balo“. 
101 s. (kart.).
5.05 „Elementaru“. 
8 s. (kart.).

6.00 „FTB“. 15 s. 
(kart.). 
7.00 „Mano virtuvė 
geriausia“. 9 s. 
(kart.).
8.25 „Teisingumo 
agentai“. 4 s. 
(kart.).
9.30 „Kalnietis“. 
20 s. (kart.).
10.35 „Čikagos 
policija“. 22 s. 
(kart.). 
11.35 „Mentalistas“. 
1 s. (kart.).
12.35 „FTB“. 16 s. 
13.30 „Mano virtuvė 
geriausia“. 10 s. 
14.50 „Teisingumo 
agentai“. 5 s. 
16.00 „Kalnietis“. 
21 s. 
17.00 Info diena.
17.30 „Mentalistas“. 
2 s.
18.30 „Čikagos 
policija“. 1 s. 
19.30 Amerikietiškos 
imtynės. 
21.30 „Ypatinga 
užduotis“. 
Veiksmo trileris. 
JAV. 2008 m. 
(N-14).

23.25 „Kryžminė 
ugnis“ (kart.). 
1.25 „Strėlė“. 15 s. 

6.00 Info diena (kart.). 
Žinios.
7.30 Info diena (kart.). 
Žinios.
9.00 Info diena (kart.). 
Žinios.
10.30 Info diena 
(kart.). Žinios.
11.30 Labas vakaras, 
Lietuva (kart.). 
13.30 Žinios. Žinios.
14.30 Bučiuoju. 
Rūta.
15.30 KK2 (kart.). 
16.00 „Pragaras 
Žemėje“. 1 s. (kart.). 
17.00 Info diena. 
Žinios.
18.30 Info diena. 
Žinios.
20.00 Info diena. 
Žinios.
21.00 „Pragaras 
Žemėje“. 2 s. 
22.00 Labas vakaras, 
Lietuva. 
0.00 Dabar pasaulyje. 
0.30 Info diena (kart.). 
Žinios.
2.00 Info diena (kart.). 
Žinios.
3.30 Info diena (kart.). 
Žinios.
5.00 Info diena (kart.). 
Žinios.

5.14 Programa.
5.15 Nauja diena. 
6.15 TV parduotuvė.
6.30 Klausimėlis.
7.00 „Reali mistika“. 
6/36 s. 
8.00 „Juvelyrų klanas“. 
1/16 s. 
9.00 „Pėdsakas. 
Ukraina“. 2/92 s. 
10.05 „Triguba 
apsauga“. 1/12 s. 
11.10 „Neišsižadėk“. 
85 s. 
12.15 TV parduotuvė.
12.30 „Neatrasta 
Rusija“. 1/8 s. 
13.00 Nauja diena. 
14.00 „Teisingumo 
agentai“. 1/35 s. 
15.00 „Reali mistika“. 
6/58 s. 
16.00, 18.00, 20.00, 
22.30 Reporteris. 
Sportas. Orai.
16.30 „Siaubingosios 
gamtos stichijos“. 
1/5 s. 
17.30 „Aiškiaregė“. 
1/51 s. 
18.30 Klausimėlis. 
19.00 „Reali mistika“. 
6/85 s. 
20.50 „Aiškiaregė“. 
1/125 s.
21.25 „Neišsižadėk“. 
86 s. 
23.00 Klausimėlis. 
23.30 „Siaubingosios 
gamtos stichijos“. 
1/5 s. 
0.30 „Teisingumo 
agentai“. 1/35 s. 
1.30 „Reali mistika“. 
6/85 s. 
2.30 Klausimėlis. 
3.00 „Triguba 
apsauga“. 1/13 s. 
3.55 „ Siaubingosios 
gamtos stichijos“. 
1/5 s.
4.35 „Reali mistika“. 
6/44 s.

6.00 Lietuvos 
Respublikos himnas.
6.05 Vartotojų 
kontrolė (subtitruota).
7.00 „Heidė“. 2/24 s. 
(kart.).
7.25 „Džiunglių 
būrys skuba į 
pagalbą“. 3/23 s. 
(kart.).
7.35 „44 katės“. 2/32 
s. (kart.).
7.50 „Susipažink 
su mano pasauliu“. 
6 d. Florentinė – 
nepaprasta atletė 
(kart.).
8.20 „Pasakojimai iš 
Japonijos“. 5/4 d.
8.25 Lietuvos 
tūkstantmečio vaikai 
(kart.).
9.20 Labas rytas, 
Lietuva (kart.).
11.50 Rusų gatvė 
(subtitruota, kart.).
12.20 Anykščių 
kraštas. A. Baranausko 
ir A. Vienuolio.
12.50 Stambiu planu 
(kart.).
13.45 Dokumentinė 
istorinė laida 
„Lietuvos kolumbai“. 
14.45 „Gyvenimas 
su ugnikalniais“. 4 d. 
Ugnikalnių sergėtojai 
(kart.).
15.45 „Džiunglių 
būrys skuba į 
pagalbą“. 3/24 s.
16.00 „44 katės“. 
2/33 s.
16.15 „Heidė“. 2/25 s.
16.40 Gamtininko 
užrašai (kart.).
17.10 „Tarnauti ir 
ginti“. 459 s. (kart.).
18.10 „Detektyvas 
Monkas“. 2/7 s.
19.00 Talaka. 
Margarita Levčuk. 
Dokumentinių 
apybraižų ciklas 
(subtitruota).
19.30 Fokusas.
20.30 Panorama. 
Sportas. Orai (su 
vertimu į gestų k.).
21.00 Europos kinas. 
„Tunelis į Australiją“. 
Drama. Vokietija. 
2017 m. (N-7).
22.30 Klaipėdos 
pilies džiazo festivalis 
2021. Vokalistė, 
multiinstrumentalistė 
Juli Zaporozhets 
su grupe „Julinoza“ 
(Ukraina).
23.30 Euromaxx 
(kart.).
24.00 DW naujienos 
rusų kalba.
0.15 Dabar pasaulyje. 
0.40 „Rimti žaidimai“. 
Drama. Švedija, 
Danija, Norvegija. 
2016 m. (N-14, kart.).
2.35 Čia – kinas. 
3.00 Panorama. 
Sportas. Orai (su 
vertimu į gestų k., 
kart.).
3.30 Atspindžiai. 
Paveldo kolekcija 
(kart.).
4.05 Pusryčiai pas 
kaimyną (kart.).
4.35 Fokusas (kart.).
5.30 Mokslo sriuba 
(kart.).

PRANEŠIMAS APIE
planuojamo iki 250 MW galios vėjo elektrinių parko Panevėžio rajono 

savivaldybėje, Miežiškių seniūnijos Jočiūnų, Limeikių, Noriškių kaimuose, Gristupio 
viensėdyje ir Anykščių rajono sav., Traupio seniūnijos Pailgamiškio kaime, Troškūnų 

seniūnijos Kirmėlių, Kirmėliukų, Skauradų, Nausodės, Juostininkų, Bečerninkų, 
Skamarokų, Survilų, Tešliūnų kaimuose statybos ir eksploatavimo 

POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO PRADŽIĄ
  
Planuojamos ūkinės veiklos (toliau – PŪV) organizatorius: UAB „Troškūnų vėjas“, ju-

ridinio asmens kodas 304961519, Subačiaus g. 1-1, 01302 Vilnius, tel. +37065788187, el. paštas 
troskunuvejas@gmail.com.

Poveikio aplinkai vertinimo (toliau – PAV) dokumentų rengėjas: UAB „Ekostruktūra“, 
Raudondvario pl. 288a-9, LT-47164 Kaunas, tel. 8607 23980, el. paštas info@ekostruktura.lt, in-
ternetinis puslapis www.ekostruktura.lt.

Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas: Iki 250 MW galios vėjo elektrinių parko Pane-
vėžio rajono sav., Miežiškių seniūnijos Jočiūnų, Limeikių, Noriškių kaimuose, Gristupio viensėdyje 
ir Anykščių raj. sav., Traupio seniūnijos Pailgamiškio kaime, Troškūnų seniūnijos Kirmėlių, Kirmė-
liukų, Skauradų, Nausodės, Juostininkų, Bečerninkų, Skamarokų, Survilų, Tešliūnų kaimuose sta-
tyba ir eksploatavimas.

Planuojamos ūkinės veiklos pobūdis: veiklos rūšis, mastas, planuojamos naudoti 
technologijos. Projektu planuojama pastatyti iki 253 m aukščio apie 40 vnt. vėjo elektrinių (pre-
liminarūs matmenys: galimas stiebo aukštis iki 179 m, bet ne žemesnis kaip 135 m, rotorius iki 
170 m, bet ne mažesnis kaip 158 m).

Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo atlikimo teisinis pagrindas. 
Vėjo elektrinių statyba patenka į Lietuvos Respublikos Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai 
vertinimo įstatymo 1996-08-15 Nr. I-1495 (Suvestinė redakcija nuo 2022-01-20) 2 priedo sąrašo 
punktą (3.8.1), kai statomos trys ir daugiau elektrinių: 3.8. vėjo elektrinių įrengimas, kai: 3.8.1. 
įrengiamos 3 vėjo elektrinės, kurių bent vienos aukštis 50 m (matuojant iki aukščiausio konstrukci-
jų taško) ar daugiau, todėl privaloma atlikti atranką dėl poveikio aplinkai vertinimo. Vadovaujantis 
PAV įstatymo antro skyriaus 11 punktu, planuojamos ūkinės veiklos organizatorius (užsakovas) ar 
poveikio aplinkai vertinimo dokumentų rengėjas gali pradėti poveikio aplinkai vertinimą be atran-
kos dėl poveikio aplinkai vertinimo procedūros.

Informacija apie numatomas nagrinėti pagrįstas alternatyvas (pvz., vietos, laiko, 
techninių ir technologinių sprendinių, poveikį aplinkai mažinančių priemonių). Vietos 
alternatyva nenagrinėjama, kadangi vėjo elektrinės numatomos rengiamu Vėjo elektrinių išdėsty-
mo Panevėžio rajono savivaldybės Krekenavos, Miežiškių, Panevėžio, Raguvos, Ramygalos, Upytės, 
Vadoklių ir Velžio seniūnijose specialiuoju planu, TPD Nr. S-VT-66-20-575 ir Anykščių rajono savival-
dybės teritorijoje specialiuoju planu, patvirtinu 2013-06-27 Anykščių rajono savivaldybės tarybos 
sprendimu Nr., 1-TS-213, suplanuotose teritorijose (Specialusis planas 2014-04-24 Anykščių rajono 
savivaldybės tarybos sprendimu Nr. 1-TS-168 pripažintas Anykščių rajono savivaldybės teritorijos 
bendrojo plano sudedamąja dalimi). Atsižvelgiant į tai, bus nagrinėjama projektinė situacija ir lygi-
nama su esama situacija. Esant poreikiui nagrinėjamos poveikį mažinančių priemonių alternatyvos.

Planuojamos ūkinės veiklos vietos (alternatyvių vietų) ypatumai: atstumai iki gy-
venamųjų ir kultūros paveldo vietovių, saugomų teritorijų ir kaimyninių valstybių, 
alternatyvių vietų pasirinkimo priežastys. Vėjo elektrinės planuojamos kaimiškose atvirose 
teritorijose, vėjo elektrinių plėtros zonose, apie 18–28 km atstumu nuo Panevėžio, apie 17–27 km 
atstumu nuo Anykščių, apie 16–26 km nuo Kavarsko, apie 9,5–20 km nuo Miežiškių, apie 3,2–12,7 
km nuo Raguvos, apie 5,2–13 km nuo Traupio, apie 2,4–12,6 km nuo Troškūnų, apie 3,5–12 km nuo 
Raguvėlės. Planuojamos vėjo elektrinės į saugomas teritorijas nepatenka. „Natura 2000“ teritorija 
Užuraisčių kaimo apylinkės (LTANY0016), nuo artimiausios planuojamos vėjo elektrinės nutolusi 
~90 m, nuo tolimiausios elektrinės ~8,9 km, Natura 2000“ teritorija Žaliosios pievos (LTANY0014) 
ir Žaliosios pievų botaninis-zoologinis draustinis apie 1,9–11 km atstumu, Troškūnų miško beržo 
genetinis draustinis ~3,2–13 km, Natura 2000“ teritorija Žalioji giria (LTPAN0006) ~2,9–10,7 km. 
Planuojamos elektrinės nepatenka į kultūros paveldo objektų teritorijas ar jų apsaugos zonas: ar-
timiausia vertybė Rytų Lietuvos partizanų srities štabo visuomeninės dalies viršininko, poeto Bro-
niaus Krivicko-Vilniaus ir Vyčio apygardos Aušros tėvūnijos visuomeninės dalies vado Mykolo Blin-
kevičiaus-Nemuno kapas (kodas 38506) yra apie 1,26 km atstumu nuo artimiausios planuojamos 
vėjo elektrinės. Iki kaimyninių valstybių toliau kaip 66 km. 

PAV subjektai: Panevėžio rajono savivaldybės administracija, Anykščių rajono savivaldybės 
administracija, Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos 
Panevėžio departamentas, Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos mi-
nisterijos Utenos departamentas, Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus 
reikalų ministerijos Panevėžio priešgaisrinė gelbėjimo valdyba, Kultūros paveldo departamento prie 
Kultūros ministerijos Panevėžio – Utenos teritorinis skyrius.

Atsakingoji institucija, kuri priims sprendimą dėl PŪV poveikio aplinkai: Aplinkos apsau-
gos agentūra (toliau – AAA), A. Juozapavičiaus g. 9, Vilnius, tel. 8706 62008, el. p. aaa@gamta.lt.

Galimas Agentūros sprendimas dėl planuojamos ūkinės veiklos: 1) jeigu Agentūra pri-
ima sprendimą, kad veikla atitinka aplinkos apsaugos, visuomenės sveikatos, nekilnojamojo kultū-
ros paveldo apsaugos, gaisrinės saugos ir civilinės saugos teisės aktų reikalavimus, ši planuojama 
ūkinė veikla gali būti vykdoma; 2) jeigu Agentūra priima sprendimą, kad veikla neatitinka aplinkos 
apsaugos, visuomenės sveikatos, nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos, gaisrinės saugos ir 
civilinės saugos teisės aktų reikalavimų, įstatymuose įtvirtinti leidimai negali būti išduodami ir vei-
kla negali būti vykdoma.

Visuomenės informavimas ir dalyvavimas: Suinteresuotoji visuomenė pasiūlymus anks-
čiau nurodytais kontaktais gali teikti raštu, el. paštu planuojamos ūkinės veiklos organizatoriui 
(užsakovui) arba poveikio aplinkai vertinimo dokumentų rengėjui ir atsakingajai institucijai per 10 
darbo dienų nuo tos dienos, kai gautą pranešimą apie PAV pradžią paskelbia atsakingoji institu-
cija, terminą skaičiuojant nuo kitos dienos po paskelbimo. Poveikio aplinkai vertinimo dokumentų 
rengėjas kartu su planuojamos ūkinės veiklos organizatoriumi (užsakovu) gautų pasiūlymų įverti-
nimą pateikia ataskaitoje.
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    +370 607 23980  info@ekostruktura.lt

PRANEŠIMAS APIE Planuojamo iki 250
MW galios vėjo elektrinių parko Panevėžio

rajono sav., Miežiškių sen., Jočiūnų,
Limeikių, Noriškių kaimuose, Gristupio
viensėdyje ir Anykščių raj. sav., Traupio
sen. Pailgamiškio kaime, Troškūnų sen.,

Kirmėlių, Kirmėliukų, Skauradų,
Nausodės, Juostininkų, Bečerninkų,

Skamarokų, Survilų, Tešliūnų kaimuose
statybos ir eksploatavimo POVEIKIO

APLINKAI VERTINIMO PRADŽIĄ

Paskelbta: birželio 22, 2022

Planuojamos ūkinės veiklos (toliau – PŪV) organizatorius: UAB „Troškūnų vėjas“, juridinio asmens
kodas 304961519, Subačiaus g. 1-1, 01302 Vilnius, tel. +37065788187, el. paštas
troskunuvejas@gmail.com.

Poveikio aplinkai vertinimo (toliau – PAV) dokumentų rengėjas: UAB „Ekostruktūra“ Raudondvario
pl. 288a-9, LT-47164 Kaunas, tel. (8 607) 23980, el. paštas info@ekostruktura.lt, internetinis puslapis
www.ekostruktura.lt.

https://www.facebook.com/Ekostruktura/
tel:
mailto:
https://www.ekostruktura.lt/
https://www.ekostruktura.lt/
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Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas: Iki 250  MW galios vėjo elektrinių parko Panevėžio rajono
sav., Miežiškių sen., Jočiūnų, Limeikių, Noriškių kaimuose, Gristupio viensėdyje ir Anykščių raj. sav.,
Traupio sen. Pailgamiškio kaime, Troškūnų sen., Kirmėlių, Kirmėliukų, Skauradų, Nausodės, Juostininkų,
Bečerninkų, Skamarokų, Survilų, Tešliūnų kaimuose statyba ir eksploatavimas.

Planuojamos ūkinės veiklos pobūdis: veiklos rūšis, mastas, planuojamos naudoti technologijos.
Projektu planuojama pastatyti iki 253 m aukščio apie 40 vnt. vėjo elektrinių (preliminarūs matmenys:
galimas stiebo aukštis iki 179 m, bet ne žemesnis kaip 135 m, rotorius iki 170 m, bet ne mažesnis kaip 158
m).

Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo atlikimo teisinis pagrindas. Vėjo elektrinių
statyba patenka į Lietuvos Respublikos Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo
1996-08-15 Nr. I-1495 (Suvestinė redakcija nuo 2022-01-20) 2 priedo sąrašo punktą (3.8.1), kai statomos
trys ir daugiau elektrinių: 3.8. vėjo elektrinių įrengimas, kai: 3.8.1. įrengiamos 3 vėjo elektrinės, kurių bent
vienos aukštis 50 m (matuojant iki aukščiausio konstrukcijų taško) ar daugiau, todėl privaloma atlikti
atranką dėl poveikio aplinkai vertinimo. Vadovaujantis PAV įstatymo antro skyriaus 11 punktu,
planuojamos ūkinės veiklos organizatorius (užsakovas) ar poveikio aplinkai vertinimo dokumentų rengėjas
gali pradėti poveikio aplinkai vertinimą be atrankos dėl poveikio aplinkai vertinimo procedūros.

Informacija apie numatomas nagrinėti pagrįstas alternatyvas (pvz., vietos, laiko, techninių ir
technologinių sprendinių, poveikį aplinkai mažinančių priemonių). Vietos alternatyva nenagrinėjama,
kadangi vėjo elektrinės numatomos rengiamu Vėjo elektrinių išdėstymo Panevėžio rajono savivaldybės
Krekenavos, Miežiškių, Panevėžio, Raguvos, Ramygalos, Upytės, Vadoklių ir Velžio seniūnijose
specialiuoju planu, TPD Nr. S-VT-66-20-575 ir Anykščių rajono savivaldybės teritorijoje specialiuoju
planu, patvirtinu 2013-06-27 Anykščių rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr., 1-TS-213,
suplanuotose teritorijose (Specialusis planas 2014-04-24 Anykščių rajono savivaldybės tarybos sprendimu
Nr. 1-TS-168 pripažintas Anykščių rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano sudedamąja dalimi).
Atsižvelgiant į tai, bus nagrinėjama projektinė situacija ir lyginama su esama situacija. Esant poreikiui
nagrinėjamos poveikį mažinančių priemonių alternatyvos.

Planuojamos ūkinės veiklos vietos (alternatyvių vietų) ypatumai: atstumai iki gyvenamųjų ir
kultūros paveldo vietovių, saugomų teritorijų ir kaimyninių valstybių, alternatyvių vietų
pasirinkimo priežastys. Vėjo elektrinės planuojamos kaimiškose atvirose teritorijose, vėjo elektrinių
plėtros zonose, apie 18-28 km atstumu nuo Panevėžio, apie 17-27 km atstumu nuo Anykščių, apie 16-26
km nuo Kavarsko,  ~9,5-20 km nuo Miežiškių, apie 3,2-12,7 km nuo Raguvos, apie 5,2-13 km nuo
Traupio, apie 2,4-12,6 km nuo Troškūnų, apie 3,5-12 km nuo Raguvėlės. Planuojamos vėjo elektrinės į
saugomas teritorijas nepatenka. „Natura 2000“ teritorija Užuraisčių kaimo apylinkės (LTANY0016), nuo
artimiausios planuojamos vėjo elektrinės nutolusi ~90 m, nuo tolimiausios elektrinės ~8,9 km, Natura
2000“ teritorija Žaliosios pievos (LTANY0014) ir Žaliosios pievų botaninis-zoologinis draustinis apie 1,9-
11 km atstumu, Troškūnų miško beržo genetinis draustinis ~3,2-13 km, Natura 2000“ teritorija Žalioji giria
(LTPAN0006) ~2,9-10,7 km. Planuojamos elektrinės nepatenka į kultūros paveldo objektų teritorijas ar jų
apsaugos zonas: artimiausia vertybė Rytų Lietuvos partizanų srities štabo visuomeninės dalies viršininko,
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poeto Broniaus Krivicko-Vilniaus ir Vyčio apygardos Aušros tėvūnijos visuomeninės dalies vado Mykolo
Blinkevičiaus-Nemuno kapas (kodas 38506) yra apie 1,26 km atstumu nuo artimiausios planuojamos vėjo
elektrinės. Iki kaimyninių valstybių toliau kaip 66 km.

PAV subjektai: Panevėžio rajono savivaldybės administracija, Anykščių rajono savivaldybės
administracija, Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Panevėžio
departamentas, Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Utenos
departamentas, Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos
Panevėžio priešgaisrinė gelbėjimo valdyba, Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos
Panevėžio – Utenos teritorinis skyrius.

Atsakingoji institucija, kuri priims sprendimą dėl PŪV poveikio aplinkai: Aplinkos apsaugos agentūra
(toliau – AAA), A. Juozapavičiaus g. 9, Vilnius, tel. 8 706 62008, el. p. aaa@gamta.lt

Galimas Agentūros sprendimas dėl planuojamos ūkinės veiklos: 1) jeigu Agentūra priima sprendimą,
kad veikla atitinka aplinkos apsaugos, visuomenės sveikatos, nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos,
gaisrinės saugos ir civilinės saugos teisės aktų reikalavimus, ši planuojama ūkinė veikla gali būti vykdoma;
2) jeigu Agentūra priima sprendimą, kad veikla neatitinka aplinkos apsaugos, visuomenės sveikatos,
nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos, gaisrinės saugos ir civilinės saugos teisės aktų reikalavimų,
įstatymuose įtvirtinti leidimai negali būti išduodami ir veikla negali būti vykdoma.

Visuomenės informavimas ir dalyvavimas: Suinteresuotoji visuomenė pasiūlymus anksčiau nurodytais
kontaktais gali teikti raštu, el. paštu planuojamos ūkinės veiklos organizatoriui (užsakovui) arba poveikio
aplinkai vertinimo dokumentų rengėjui ir atsakingajai institucijai per 10 darbo dienų nuo tos dienos, kai
gautą pranešimą apie PAV pradžią paskelbia atsakingoji institucija, terminą skaičiuojant nuo kitos dienos
po paskelbimo. Poveikio aplinkai vertinimo dokumentų rengėjas kartu su planuojamos ūkinės veiklos
organizatoriumi (užsakovu) gautų pasiūlymų įvertinimą pateikia ataskaitoje.

 

  

  

   

ES PROJEKTAI KVAPŲ, ORO TARŠOS MODELIAVIMAS

POVEIKIO APLINKAI VERTINIMAS (PAV), TRIUKŠMO MODELIAVIMAS IR SAZ NUSTATYMAS KONTAKTAI

VISUOMENĖS INFORMAVIMAS ATLIKTI PROJEKTAI LICENCIJA PRIVATUMO POLITIKA

https://www.ekostruktura.lt/es-projektai-2/
https://www.ekostruktura.lt/kvapu-modeliavimas-oro-tarsos-vertinimas/
https://www.ekostruktura.lt/triuksmo-modeliavimas/
https://www.ekostruktura.lt/kontaktai/
https://www.ekostruktura.lt/visuomenes-informavimas/
https://www.ekostruktura.lt/atlikti-projektai/
https://www.ekostruktura.lt/moksline-veikla/
https://www.ekostruktura.lt/privatumo-politika/
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