
Poveikio aplinkai vertinimas, UAB „Ekostruktūra“, 2023 m. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 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 

 

PRANEŠIMAS APIE Keturių vėjo elektrinių statybos ir eksploatavimo, išplečiant parką 
nuo dviejų iki šešių vėjo elektrinių Jurbarko r. sav., Skirsnemunės sen., Paantvardžio, Antkalniškių 
kaimuose POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO PRADŽIĄ buvo paskelbtas: 

 

1. Jurbarko rajono savivaldybės skelbimų lentoje 2022-10-14, internetiniame 
puslapyje 2022-10-17 https://jurbarkas.lt/index.php?2461366191  

2. Skirsnemunės seniūnijos skelbimų lentoje 2022-10-14; 

3. Jurbarko rajono laikraštyje „Mūsų laikas“ 2022-10-14; 

4. Ataskaitos rengėjo UAB „Ekostruktūra“ internetiniame puslapyje: 
https://www.ekostruktura.lt/visuomenes-informavimas/pranesimas-apie-keturiu-
vejo-elektriniu-statybos-ir-eksploatavimo-ispleciant-parka-nuo-dvieju-iki-sesiu-
vejo-elektriniu-jurbarko-r-sav-skirsnemunes-sen-paantvardzio-antkalniskiu-
kaimuose-povei/  

5. Aplinkos apsaugos agentūra ir subjektai informuoti el. paštu 2022-10-18. Aplinkos 
apsaugos agentūros puslapyje (https://aaa.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/poveikio-
aplinkai-vertinimas-pav/2022-m) informacija paskelbta 2022-10-17, tiksli 
nuoroda: https://docs.google.com/spreadsheets/d/e/2PACX-
1vRmnxNx3lWfzbAYbZFS-RKRo-p9c53Jbo-
zhpK35IceAe9cVLnmTmG6iLrDRXuGiA/pubhtml?gid=1181151303&single=tr
ue  

 

Pridedama: Raštų, skelbimų, el. laiškų kopijos.  

Pasiūlymų per viešinimo laikotarpį negauta. 
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PRANEŠIMAS APIE POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO PRADŽIĄ

2022-10-17  
 

 PRANEŠIMAS APIE
 

 Keturių vėjo elektrinių statybos ir eksploatavimo, išplečiant parką nuo dviejų iki šešių vėjo elektrinių
Jurbarko r. sav., Skirsnemunės sen., Paantvardžio, Antkalniškių kaimuose

 
 POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO PRADŽIĄ

 
 
Planuojamos ūkinės veiklos (toliau – PŪV) organizatorius: UAB „Vėjo jėgainių projektai“, juridinio asmens
kodas 135897557, Raudondvario pl. 288C, Kaunas, 47164, tel. +370 601 31233, el. p. ramunas@jegaines.lt.

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: Keturių vėjo elektrinių statyba ir eksploatavimas išplečiant parką
nuo dviejų iki šešių vėjo elektrinių Jurbarko r. sav., Skirsnemunės sen., Paantvardžio, Antkalniškių kaimuose.

Planuojamos ūkinės veiklos pobūdis: veiklos rūšis, mastas, planuojamos naudoti technologijos.
Planuojama gretimai UAB „Vėjo jėgainių projektai“ suplanuotų dviejų vėjo elektrinių, statyti naujas keturias
vėjo elektrines, kurių stiebo aukštis 63-100 m, rotorius iki 90 m, bendras konstrukcijos aukštis su sparnais iki
145 m. Instaliuota vienos elektrinės galia iki 2,3 MW.

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 2022-07-08) 1 priedo sąrašo punktą (3.6.2.) vėjo elektrinių statyba
sausumoje, kai planuojama statyti 7 ar daugiau vėjo elektrinių ir atstumas nuo planuojamų statyti vėjo
elektrinių iki pastatytų, statomų ar planuojamų statyti yra 5 km ar mažesnis (matuojant tarp stiebų centrų) arba
kai šie skaičiaus ir atstumo dydžiai pasiekiami, įskaitant jau pastatytas, statomas ar planuojamas statyti vėjo
elektrines, todėl privaloma atlikti poveikio aplinkai vertinimą.
 
5 km spinduliu jau yra suplanuoti kitų vystytojų vėjo elektrinių parkai ir pavienės elektrinės.

SAVIVALDYBĖ

BENDRUOMENĖ

VERSLAS

INVESTICIJŲ GALIMYBĖS

TURIZMAS

TARPTAUTINIS BENDRADARBIAVIMAS

 Posėdžių archyvas

 ► SAVIVALDYBĖS TARYBA

 ► RENGINIAI

 ► COVID-19 INFORMACIJA

 

JURBARKO RAJONO
SAVIVALDYBĖ

http://www.ekostruktura.lt/
https://jurbarkas.lt/l.php?tmpl_into[0]=index&tmpl_name[0]=m_site_index2&tmpl_into[1]=middle&tmpl_id[1]=1813&_m_e_id=21&_menu_i_id=903
https://jurbarkas.lt/l.php?tmpl_into[0]=index&tmpl_name[0]=m_site_index2&tmpl_into[1]=middle&tmpl_id[1]=1836&_m_e_id=21&_menu_i_id=904
https://jurbarkas.lt/l.php?tmpl_into[0]=index&tmpl_name[0]=m_site_index2&tmpl_into[1]=middle&tmpl_id[1]=822&_m_e_id=21&_menu_i_id=905
https://jurbarkas.lt/l.php?tmpl_into[0]=index&tmpl_name[0]=m_site_index2&tmpl_into[1]=middle&tmpl_id[1]=821&_m_e_id=21&_menu_i_id=906
http://www.jurbarkotic.lt/
https://jurbarkas.lt/l.php?tmpl_into[0]=index&tmpl_name[0]=m_site_index2&tmpl_into[1]=middle&tmpl_id[1]=124&_m_e_id=21&_menu_i_id=938
https://jurbarkas.lt/l.php?tmpl_into[0]=index&tmpl_name[0]=m_site_index2&tmpl_into[1]=middle&tmpl_name[1]=m_wp2sw_main&e_id[1]=7&_m_e_id=25&_menu_i_id=941
https://jurbarkas.lt/l.php?tmpl_into=middle&tmpl_id=511&_m_e_id=25&_menu_i_id=942
https://jurbarkas.lt/l.php?tmpl_into[0]=index&tmpl_name[0]=m_site_index2&tmpl_into[1]=middle&tmpl_id[1]=2108&_m_e_id=25&_menu_i_id=991
https://jurbarkas.lt/l.php?tmpl_into[0]=index&tmpl_name[0]=m_site_index2&tmpl_into[1]=middle&tmpl_id[1]=2119&_m_e_id=25&_menu_i_id=993
https://jurbarkas.lt/l.php?tmpl_into[0]=index&tmpl_name[0]=m_site_index2&tmpl_into[1]=m&tmpl_name[1]=
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Informacija apie numatomas nagrinėti pagrįstas alternatyvas (pvz., vietos, laiko, techninių ir
technologinių sprendinių, poveikį aplinkai mažinančių priemonių). Vietos alternatyva nenagrinėjama.
Veikla planuojama, vadovaujantis galiojančiu „Vėjo elektrinių parko Jurbarko rajone Skirsnemunės ir Rotulių
kadastrinėse vietovėse specialiuoju planu“. 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.
Jurbarko miestas yra apie 6,3 km atstumu,  Skirsnemunė apie 3 km, Girdžių kaimas apie 3 km,  Jakaičių
kaimas apie 4,5 km, Švendriškių kaimas apie 7 km, Paulių kaimas apie 7,5 km atstumu. Artimiausi
gyvenamieji namai nuo planuojamų naujų vėjo elektrinių nutolę apie 1,2 km. Artimiausios paukščių bei
buveinių apsaugai svarbios „Natura 2000“ nutolusios apie 2-4,2 km: Mituvos upės slėnis žemiau Paulių II
(LTJUR0016) yra apie 2 km atstumu, Nemuno upės pakrantės ir salos tarp Kulautuvos ir Smalininkų
(LTKAUB001) nutolusios apie 4,2 km.  Panemunių regioninis parkas nutolęs apie 6,4 km. Artimiausias
draustinis – Girdžių botaninis draustinis nutolęs apie 4,2 km. Artimiausios kultūros paveldo vertybės:
Paantvardžio kapinynas (kodas 2049) nutolęs ~300 m, Lietuvos diplomato, poeto Jurgio Baltrušaičio gimtosios
sodybos vieta (kodas 16786) nutolusi apie 870 m. Iki sienos su kaimynine Rusija ~17 km atstumas.

PAV subjektai: Jurbarko rajono savivaldybės administracija, Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie
Sveikatos apsaugos ministerijos Tauragės departamentas, Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo
departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Kauno priešgaisrinė gelbėjimo valdyba, Kultūros paveldo
departamento prie Kultūros ministerijos Telšių-Tauragės skyrius.

Atsakingoji institucija, kuri priims sprendimą dėl PŪV poveikio aplinkai: Aplinkos apsaugos agentūra, A.
Juozapavičiaus g. 9, Vilnius, tel. +370 682 92653, 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.
 
 
 
 
 

   

Gyventojus priima:
 

Jurbarko rajono savivaldybės meras
Skirmantas Mockevičius
ketvirtadieniais 10-12 val.

 
Jurbarko rajono savivaldybės mero pavaduotojas

Petras Vainauskas
trečiadieniais 10-12 val. 

  
Administracijos direktorius

Raimundas Bastys
antradieniais 10-12 val.

 
 

 
JURBARKO RAJONO 

SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA
 

Savivaldybės biudžetinė įstaiga,
Dariaus ir Girėno g. 96, 74187 Jurbarkas,
tel. (8 447) 70 153,  el.p. info@jurbarkas.lt

 
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre,

kodas 188713933
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https://www.facebook.com/Marijampolespolicija/?modal=media_composer
https://www.verslilietuva.lt/
https://globoscentrai.lt/news/1280
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https://futureu.europa.eu/?locale=lt
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Kriminalai, nelaimės
ūgio, vidutinio kūno sudėjimo, tamsių, 
vidutinio ilgio plaukų, vilkėjo rožinės 
spalvos chalatą su pavaizduotomis širde-
lėmis, tamsų megztinį su aukšta apykakle, 
juodos spalvos sportines tampres, avėjo 
kambarines šlepetes.

Prie parduotuvės vyrai palei-
do kumščius

Spalio 8 d. 15.40 val. Jurbarko r. sav., 
Smalininkų mstl., Nemuno g., prie parduo-
tuvės, neblaivus 46 metų vyras smurtavo 
prieš 47 metų vyrą. Įvykio metu sutrikdyta 
visuomenės rimtis ir viešoji tvarka. Pradėtas 
ikiteisminis tyrimas.

Konfliktas tarp vyrų
Spalio 9 d. 23.58 val. Jurbarko r. sav., 

Pagirių k., Lenkčių g., namuose, kilus 
konfliktui, neblaivus (2,82 prom.) 42 metų 
vyras smurtavo prieš neblaivų (2,36 prom.) 
63 metų vyrą. Įtariamasis sulaikytas ir 
pristatytas į ilgalaikio sulaikymo patalpas. 
Pradėtas ikiteisminis tyrimas.

Ieško moters
Spalio 8 d. 09.00 val., iš Jurbarko 

evangelikų liuteronų parapijos diakonijos 
„Jurbarko sandora“, esančios Jurbarke, 
K. Donelaičio g., išėjo ir iki šiol negrįžo 
34 metų moteris. Požymiai: apie 1,68 cm 

Žiaurus nusikaltimas Tauragės rajone, 
kai per vakarėlį jaunuolis iš Jurbarko pa-
auglei sulaužė žandikaulį ir bandė išžaginti, 
šiais metais nebus galutinai išnarpliotas. 
Teismas buvo numatęs spalio mėnesį išklau-
syti prokuroro kalbą, o gal ir baigiamąsias 
kalbas, tačiau į avariją patekęs vaikinas 
pateikė nedarbingumo pažymą ir paprašė 
atidėti net ir nuotoliniu būdu numatytus 
teismo posėdžius.

Rugsėjo 23 d. Tauragės apskr. pareigūnai 
gavo pranešimą apie avariją. Krovininio mi-
kroautobuso Pagėgių savivaldybėje nesuval-
dęs vaikinas rėžėsi į medį. Po avarijos paaiš-
kėjo, kad mikroautobuso nesuvaldė Jurbarke 
gyvenantis jaunas vyras, Mantas I., teisiamas 
už merginos sužalojimą. Po medikų apžiūros 
vairuotojas buvo paleistas į namus. Netrukus 
nuotoliniu būdu Klaipėdos apygardos teisme 
turėjo vykti paskutinės liudininkų apklausos. 
Spalio pradžioje jau buvo planuojamos ir 
baigiamosios kalbos. 

Rugsėjo 26 dieną, numatyto teismo posė-

Jurbarko smurtautojas po avarijos į teismo salę negrįš
džio išvakarėse, jurbarkietis pateikė teismui 
pažymą, kad yra nedarbingas ir prašė atidėti 
posėdį. Dėl tos pačios priežasties teko atidėti 
ir spalio pradžioje numatytą posėdį, o teismui 
teko ieškoti kitos posėdžiui tinkamos datos.

Suderinus darbotvarkę paaiškėjo, kad 
šiais metais jurbarkietis teismo verdikto dar 
neišgirs. Klaipėdos apygardos teismo teisėjo 
vyresnioji padėjėja komunikacijai Dovilė 
Saulėnienė Delfi.lt informavo, kad vienas 
teismo posėdis turėtų vykti prieš pat Kalėdas, 
kitas – jau sausio 10-tą dieną. 

Primename, kad žiauriu nusikaltimu virtęs 
vakarėlis vyko Tauragės rajone esančioje 
sodyboje. Nusikaltimas įvykdytas 2019 metų 
gegužės 26-ąją, paryčiais, apie 4.30 val. 
Pirminiais tyrimo duomenimis, Tauragės ra-
jone, kaimo turizmo sodyboje, nepilnametis 
(gim. 2001 m.), naudodamas fizinį smurtą, 
pasikėsino išžaginti nepilnametę (gim. 2002 
m.). Sulaikius vaikiną paaiškėjo, kad įtaria-
masis neblaivus. Jam buvo nustatytas 1,12 
prom. girtumas. Nukentėjusią merginą augi-

Po įvykio jaunuolis buvo išmestas iš sporto 
klubo.

Tauragės apylinkės teisme Mantui I. buvo 
paskirta 3 metų ir keturių mėnesių lygtinė 
laisvės atėmimo bausmė, ją atidedant trejiems 
metams. Bendra merginos ir jos tėčio patirta 
neturtinė žala įvertinta 12 tūkstančių eurų. 
Dar nebaigus nagrinėti bylos kaltinamojo šei-
ma atlygino ir gydymo išlaidas, jos siekė apie 
4 tūkst. eurų. Realios laisvės atėmimo baus-
mės siekę merginos advokatai ir prokuratūra 
tokį Tauragės apylinkės teismo sprendimą 
apskundė aukštesniosios instancijos teismui. 

Klaipėdos apygardos teismas padidino 
neturtinės žalos dalį iki 15 tūkstančių eurų 
bei paskyrė Mantui I. papildomą įpareigoji-
mą – vienus metus dalyvauti elgesio pataisos 
programoje. Byla dar kartą grįžo į Klaipėdos 
apygardos teismą, kai merginos advokatų 
skundas dėl realios bausmės nepaskyrimo 
pasiekė Lietuvos aukščiausiąjį teismą.

delfi.lt inf.

Mantas Icikevčius, teisiamas už merginos 
sužalojimą. Redakcijos archyvo nuotr.

nantis vienišas tėtis neslėpė buvęs sukrėstas, 
kai sužinojo apie žiaurų smurtą bei apie tai, 
kad įtariamasis – Jurbarko politikų sūnus ir 
tituluotas sportininkas. 

Neblaivios merginos vairuoja-
mas automobilis įlėkė į griovį

Spalio 10 d. 18.40 val. Jurbarko r. sav., 
Jovališkės k., Sodų g., griovyje rastas auto-
mobilis „VW PASSAT“. Automobilį vairavo 
neblaivi, teisės vairuoti šios kategorijos trans-
porto priemones netutinti moteris (g. 2002 
m.). Vairuotojai nustatytas vidutinis girtumo 
laipsnis – 1,58 prom. Automobilis išgabentas 
į automobilių saugojimo aikštelę. Pradėtas 
ikiteisminis tyrimas.

Vyras grasino 
nužudyti moterį

Spalio 11 d. apie 12.00 val. Jurbarko r. 

sav., Šimkaičių mstl., Jono Žemaičio g., 
neblaivus (2,54 prom.) 54 metų vyras gra-
sino nužudyti ar sunkiai sutrikdyti 85 metų 
moters sveikatą. Įtariamasis sulaikytas ir 
pristatytas į ilgalaikio sulaikymo patalpas. 
Pradėtas ikiteisminis tyrimas.

Marijampolės AVPK inf.

Sudegė medinis namas
Spalio 12 d. 00.25 val. gautas pranešimas, 

kad Pelutėlių k., Veliuonos seniūnijoje dega 
namas. Atvykus, pastatas degė atvira lieps-
na, visas buvo sukritęs. Negyvenamas na-
mas medinis. Gaisro metu pastatas sudegė.

Jurbarko PGT inf.

Planuojamos ūkinės veiklos (toliau – PŪV) 
organizatorius: UAB „Vėjo jėgainių projektai“, 
juridinio asmens kodas 135897557, Raudondvario 
pl. 288C, Kaunas, 47164, tel. +370 601 31233, el. 
p. ramunas@jegaines.lt.

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

Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas: 
Keturių vėjo elektrinių statyba ir eksploatavimas 
išplečiant parką nuo dviejų iki šešių vėjo elektrinių 
Jurbarko r. sav., Skirsnemunės sen., Paantvardžio, 
Antkalniškių kaimuose.

Planuojamos ūkinės veiklos pobūdis: veiklos 
rūšis, mastas, planuojamos naudoti technologi-
jos. Planuojama gretimai UAB „Vėjo jėgainių 
projektai“ suplanuotų dviejų vėjo elektrinių, statyti 
naujas keturias vėjo elektrines, kurių stiebo aukštis 
63-100 m, rotorius iki 90 m, bendras konstrukcijos 
aukštis su sparnais iki 145 m. Instaliuota vienos 
elektrinės galia iki 2,3 MW.

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

PRANEŠIMAS 
apie keturių vėjo elektrinių statybos ir eksploatavimo, išplečiant parką nuo dviejų iki šešių vėjo 

elektrinių Jurbarko r. sav., Skirsnemunės sen., Paantvardžio, Antkalniškių kaimuose

POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO PRADŽIĄ
tinimo įstatymo 1996-08-15 Nr. I-1495 (Suvestinė 
redakcija nuo 2022-07-08) 1 priedo sąrašo punktą 
(3.6.2.) vėjo elektrinių statyba sausumoje, kai plan-
uojama statyti 7 ar daugiau vėjo elektrinių ir atstumas 
nuo planuojamų statyti vėjo elektrinių iki pastatytų, 
statomų ar planuojamų statyti yra 5 km ar mažesnis 
(matuojant tarp stiebų centrų) arba kai šie skaičiaus ir 
atstumo dydžiai pasiekiami, įskaitant jau pastatytas, 
statomas ar planuojamas statyti vėjo elektrines, todėl 
privaloma atlikti poveikio aplinkai vertinimą.

5 km spinduliu jau yra suplanuoti kitų vystytojų 
vėjo elektrinių parkai ir pavienės elektrinės.

Informacija apie numatomas nagrinėti 
pagrįstas alternatyvas (pvz., vietos, laiko, 
techninių ir technologinių sprendinių, poveikį 
aplinkai mažinančių priemonių). Vietos al-
ternatyva nenagrinėjama. Veikla planuojama, 
vadovaujantis galiojančiu „Vėjo elektrinių parko Jur-
barko rajone Skirsnemunės ir Rotulių kadastrinėse 
vietovėse specialiuoju planu“. Bus nagrinėjama 
projektinė situacija ir lyginama su esama situacija. 
Esant poreikiui nagrinėjamos poveikį mažinančių 
priemonių alternatyvos.

Planuojamos ūkinės veik los v ietos 
(alternatyvių vietų) ypatumai: atstumai iki 
gyvenamųjų ir kultūros paveldo vietovių, 
saugomų teritorijų ir kaimyninių valstybių, 

alternatyvių vietų pasirinkimo priežastys. 
Jurbarko miestas yra apie 6,3 km atstumu,  
Skirsnemunė apie 3 km, Girdžių kaimas apie 3 km,  
Jakaičių kaimas apie 4,5 km, Švendriškių kaimas 
apie 7 km, Paulių kaimas apie 7,5 km atstumu. Ar-
timiausi gyvenamieji namai nuo planuojamų naujų 
vėjo elektrinių nutolę apie 1,2 km. Artimiausios 
paukščių bei buveinių apsaugai svarbios „Natura 
2000“ nutolusios apie 2-4,2 km: Mituvos upės slėnis 
žemiau Paulių II (LTJUR0016) yra apie 2 km ats-
tumu, Nemuno upės pakrantės ir salos tarp Kulau-
tuvos ir Smalininkų (LTKAUB001) nutolusios apie 
4,2 km.  Panemunių regioninis parkas nutolęs apie 
6,4 km. Artimiausias draustinis – Girdžių botaninis 
draustinis nutolęs apie 4,2 km. Artimiausios kultūros 
paveldo vertybės: Paantvardžio kapinynas (kodas 
2049) nutolęs ~300 m, Lietuvos diplomato, poeto 
Jurgio Baltrušaičio gimtosios sodybos vieta (kodas 
16786) nutolusi apie 870 m. Iki sienos su kaimynine 
Rusija ~17 km atstumas.

PAV subjektai: Jurbarko rajono savivaldybės 
administracija, Nacionalinio visuomenės sveika-
tos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos 
Tauragės departamentas, Priešgaisrinės apsaugos 
ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų 
ministerijos Kauno priešgaisrinė gelbėjimo valdyba, 
Kultūros paveldo departamento prie Kultūros min-
isterijos Telšių-Tauragės skyrius.

Atsakingoji institucija, kuri priims sprendimą 
dėl PŪV poveikio aplinkai: Aplinkos apsaugos 
agentūra, A. Juozapavičiaus g. 9, Vilnius, tel. +370 
682 92653, el. p. aaa@gamta.lt

Galimas Agentūros sprendimas dėl planuo-
jamos 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 plan-
uojamos 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.
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    +370 607 23980  info@ekostruktura.lt

PRANEŠIMAS APIE Keturių vėjo elektrinių
statybos ir eksploatavimo, išplečiant

parką nuo dviejų iki šešių vėjo elektrinių
Jurbarko r. sav., Skirsnemunės sen.,
Paantvardžio, Antkalniškių kaimuose

POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO
PRADŽIĄ

Paskelbta: spalio 13, 2022

Planuojamos ūkinės veiklos (toliau – PŪV) organizatorius: UAB „Vėjo jėgainių projektai“, juridinio
asmens kodas 135897557, Raudondvario pl. 288C, Kaunas, 47164, tel. +370 601 31233, el. p.
ramunas@jegaines.lt.

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: Keturių vėjo elektrinių statyba ir eksploatavimas išplečiant
parką nuo dviejų iki šešių vėjo elektrinių Jurbarko r. sav., Skirsnemunės sen., Paantvardžio, Antkalniškių
kaimuose.

Planuojamos ūkinės veiklos pobūdis: veiklos rūšis, mastas, planuojamos naudoti technologijos.
Planuojama gretimai UAB „Vėjo jėgainių projektai“ suplanuotų dviejų vėjo elektrinių, statyti naujas

https://www.facebook.com/Ekostruktura/
tel:
mailto:
https://www.ekostruktura.lt/
https://www.ekostruktura.lt/
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keturias vėjo elektrines, kurių stiebo aukštis 63-100 m, rotorius iki 90 m, bendras konstrukcijos aukštis su
sparnais iki 145 m. Instaliuota vienos elektrinės galia iki 2,3 MW.

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 2022-07-08) 1 priedo sąrašo punktą (3.6.2.) vėjo
elektrinių statyba sausumoje, kai planuojama statyti 7 ar daugiau vėjo elektrinių ir atstumas nuo
planuojamų statyti vėjo elektrinių iki pastatytų, statomų ar planuojamų statyti yra 5 km ar mažesnis
(matuojant tarp stiebų centrų) arba kai šie skaičiaus ir atstumo dydžiai pasiekiami, įskaitant jau pastatytas,
statomas ar planuojamas statyti vėjo elektrines, todėl privaloma atlikti poveikio aplinkai vertinimą.

5 km spinduliu jau yra suplanuoti kitų vystytojų vėjo elektrinių parkai ir pavienės elektrinės.

Informacija apie numatomas nagrinėti pagrįstas alternatyvas (pvz., vietos, laiko, techninių ir
technologinių sprendinių, poveikį aplinkai mažinančių priemonių). Vietos alternatyva nenagrinėjama.
Veikla planuojama, vadovaujantis galiojančiu „Vėjo elektrinių parko Jurbarko rajone Skirsnemunės ir
Rotulių kadastrinėse vietovėse specialiuoju planu“. 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. Jurbarko miestas yra apie 6,3 km atstumu,  Skirsnemunė apie 3 km, Girdžių
kaimas apie 3 km,  Jakaičių kaimas apie 4,5 km, Švendriškių kaimas apie 7 km, Paulių kaimas apie 7,5 km
atstumu. Artimiausi gyvenamieji namai nuo planuojamų naujų vėjo elektrinių nutolę apie 1,2 km.
Artimiausios paukščių bei buveinių apsaugai svarbios „Natura 2000“ nutolusios apie 2-4,2 km: Mituvos
upės slėnis žemiau Paulių II (LTJUR0016) yra apie 2 km atstumu, Nemuno upės pakrantės ir salos tarp
Kulautuvos ir Smalininkų (LTKAUB001) nutolusios apie 4,2 km.  Panemunių regioninis parkas nutolęs
apie 6,4 km. Artimiausias draustinis – Girdžių botaninis draustinis nutolęs apie 4,2 km. Artimiausios
kultūros paveldo vertybės: Paantvardžio kapinynas (kodas 2049) nutolęs ~300 m, Lietuvos diplomato,
poeto Jurgio Baltrušaičio gimtosios sodybos vieta (kodas 16786) nutolusi apie 870 m. Iki sienos su
kaimynine Rusija ~17 km atstumas.

PAV subjektai: Jurbarko rajono savivaldybės administracija, Nacionalinio visuomenės sveikatos centro
prie Sveikatos apsaugos ministerijos Tauragės departamentas, Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo
departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Kauno priešgaisrinė gelbėjimo valdyba, Kultūros paveldo
departamento prie Kultūros ministerijos Telšių-Tauragės skyrius.

Atsakingoji institucija, kuri priims sprendimą dėl PŪV poveikio aplinkai: Aplinkos apsaugos
agentūra, A. Juozapavičiaus g. 9, Vilnius, tel. +370 682 92653, 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;
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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/






Poveikio aplinkai vertinimas, UAB „Ekostruktūra“, 2023 m. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 PRIEDAS. 

Institucijų raštai dėl Informacinio pranešimo apie PAV pradžią 



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

2022-10- Nr. (30-2)-A4E-
Į 2022-10-14 Nr. 22-411

DĖL PRANEŠIMO APIE POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO PRADŽIĄ

Gavome Jūsų pranešimą apie UAB „Vėjo jėgainių projektai“ planuojamos ūkinės veiklos –
keturių vėjo elektrinių statybos ir eksploatavimo išplečiant parką nuo dviejų iki šešių vėjo elektrinių
Jurbarko  r.  sav.,  Skirsnemunės  sen.,  Paantvardžio,  Antkalniškių  k.  poveikio  aplinkai  vertinimo
pradžią (toliau – Pranešimas apie PAV pradžią).

Vadovaudamiesi  Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai  vertinimo tvarkos aprašo,
patvirtinto  Lietuvos  Respublikos  aplinkos  ministro  2017-10-31  įsakymu  Nr.  D1-885  „Dėl
planuojamos  ūkinės  veiklos  poveikio  aplinkai  vertinimo  tvarkos  aprašo  patvirtinimo“  (toliau  –
Tvarkos aprašas), 371 punktu 2022-10-17 paskelbėme Pranešimą apie  PAV pradžią  visuomenei
susipažinti  Aplinkos apsaugos agentūros interneto svetainėje  https://aaa.lrv.lt/ nuorodoje Veiklos
sritys  >  Poveikio  aplinkai  vertinimas  (PAV)  >2022 m.>  4. Pranešimai  apie  poveikio  aplinkai
pradžią 2022 m.> Kauno regionas.

Vadovaujantis  Tvarkos  aprašo 372 punktu  informuojame,  kad  rengiant  poveikio  aplinkai
vertinimo ataskaitą būtina vadovautis Tvarkos aprašo bei kitų teisės aktų nuostatomis.

Šį atsakymą Jūs turite teisę apskųsti Aplinkos apsaugos 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.

Direktorė Milda Račienė

Laima Prudnikovienė, tel. 8 665 55456, el. p. laima.prudnikoviene@gamta.lt
Viktorija Žiūkaitė, tel. 8 667 02615, el. p. viktorija.ziukaite@gamta.lt

Elektroninio dokumento nuorašas

mailto:aaa@gamta.lt
mailto:laima.prudnikoviene@gamta.lt
https://aaa.lrv.lt/


DETALŪS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai) Aplinkos apsaugos agentūra 188784898, A. Juozapavičiaus g. 9,
LT-09311 Vilnius

Dokumento pavadinimas (antraštė) Dėl pranešimo apie poveikio aplinkai vertinimo pradžią (UAB
„Vėjo jėgainių projektai“ Jurbarko r. sav., Skirsnemunės sen.,
Paantvardžio, Antkalniškių k.)

Dokumento registracijos data ir numeris 2022-10-18 Nr. (30-2)-A4E-11451
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos
numeris

–

Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo ADOC-V1.0
Parašo paskirtis Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos Milda Račienė, Direktorius
Sertifikatas išduotas MILDA RAČIENĖ, Aplinkos apsaugos agentūra LT
Parašo sukūrimo data ir laikas 2022-10-18 16:12:52 (GMT+03:00)
Parašo formatas XAdES-T
Laiko žymoje nurodytas laikas 2022-10-18 16:13:08 (GMT+03:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją ADIC CA-A, Asmens dokumentu israsymo centras prie LR VRM

LT
Sertifikato galiojimo laikas 2021-09-21 10:13:05 – 2024-09-20 10:13:05
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui
užtikrinti

"Registravimas" paskirties metaduomenų vientisumas užtikrintas
naudojant "RCSC IssuingCA, VI Registru centras - i.k. 124110246
LT" išduotą sertifikatą "DBSIS, Informatikos ir ryšių
departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų
ministerijos, į.k.188774822 LT", sertifikatas galioja nuo 2022-05-
19 16:48:06 iki 2025-05-18 16:48:06

Pagrindinio dokumento priedų skaičius –
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius –
Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai) –
Pridedamo dokumento pavadinimas (antraštė) –
Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris –
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis
dokumentas, pavadinimas

DBSIS, versija 3.5.68

Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių)
parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)

Atitinka specifikacijos keliamus reikalavimus.
Visi dokumente esantys elektroniniai parašai galioja (2022-10-18
16:18:32)

Paieškos nuoroda –
Papildomi metaduomenys Nuorašą suformavo 2022-10-18 16:18:32 DBSIS



Suformuota: 2022 m. spalio 18 d. 16:18
Suformavo: Vyriausiasis specialistas Danguolė Petravičienė

Siunčiamasis dokumentas
Registracijos duomenys
Būsena Registruota
Registracijos data 2022-10-18
Registracijos numeris (30-2)-A4E-11451
Dalinys Projektų vertinimo skyrius
Dokumento siuntimo būdas El. paštu
Dokumento rubrika
Registras A4E: Siunčiamų dokumentų registras
Byla 22.136 Mr: Susirašinėjimo su Lietuvos Respublikos institucijomis, juridiniais ir

fiziniais asmenimis teritorijų planavimo, strateginio pasekmių aplinkai vertinimo,
poveikio aplinkai vertinimo, statinių projektų tikrinimo klausimais dokumentai

Bylos forma Elektroniniai dokumentai
Registratorius Vyriausiasis specialistas Danguolė Petravičienė
Elektroninis dokumentas Taip
Darbų eiga ab265f20df2711ec896ce4ce736f8047
Dokumento informacija
Siuntėjai Aplinkos apsaugos agentūra
Gavėjai UAB Ekostruktūra, 304230247
Gavėjas (pristatymo būdas) UAB Ekostruktūra, 304230247
Dokumentą parengė Vyriausiasis specialistas Laima Prudnikovienė
Dokumentą peržiūrėjo Vyriausiasis specialistas Viktorija Žiūkaitė
Dokumentą derino Skyriaus vedėjas Živilė Vainienė, Direktoriaus pavaduotojas Justina Černienė

(nuo 2022-10-12 iki 2022-10-21, ATOSTOGOS, pavaduoja Direktorė Dalė
Amšiejienė)

Dokumentą pasirašė Direktorius Milda Račienė
Antraštė Dėl pranešimo apie poveikio aplinkai vertinimo pradžią (UAB „Vėjo jėgainių

projektai“ Jurbarko r. sav., Skirsnemunės sen., Paantvardžio, Antkalniškių k.)
Dokumento rūšis RAŠTAS
Laikinas Nr. 4639453
Susieti dokumentai
Pradinis dokumentas (1)
AS-7397 2022-10-14 PRANEŠIMAS APIE

KETURIŲ VĖJO
ELEKTRINIŲ VĖJO
ELEKTRINIŲ
JURBARKO R. SAV.,
SKIRSNEMUNĖS
SEN.,
PAANTVARDŽIO,
ANTKALNIŠKIŲ
KAIMUOSE
STATYBOS IR
EKSPLOATAVIMO
POVEIKIO APLINKAI
VERTINIMO
PRADŽIĄ

RAŠTAS Vykdoma Vyriausiasis
specialistas Laima
Prudnikovienė

2022-10-18

Užduotys (1)
4520966 2022-10-17 Užduotis Baigta Vyriausiasis

specialistas Laima
Prudnikovienė

2022-10-18

ADOC
Dėl pranešimo apie poveikio aplinkai vertinimo pradžią.adoc

Dėl pranešimo apie poveikio aplinkai vertinimo pradžią.docx
Priedai
Pridedami dokumentai

Pasibaigę darbai
Vyriausiasis specialistas Viktorija Žiūkaitė 2022-10-18 12:15:17 Peržiūrėta.

Puslapis 1 iš 2



Skyriaus vedėjas Živilė Vainienė 2022-10-18 12:24:41 Teigiamai derinta versija 1.0.
Pastabos:

Direktoriaus pavaduotojas Justina Černienė
(nuo 2022-10-12 iki 2022-10-21,
ATOSTOGOS, pavaduoja Direktorė Dalė
Amšiejienė)

2022-10-18 16:01:38 Teigiamai derinta versija 1.0.
Pastabos:

Direktorius Milda Račienė 2022-10-18 16:13:08 Pasirašyta versija 1.0. Pastabos:
Vyriausiasis specialistas Danguolė
Petravičienė

2022-10-18 16:18:26 Registruotas dokumentas:
A4E: Siunčiamų dokumentų
registras
22.136 Mr: Susirašinėjimo su
Lietuvos Respublikos institucijomis,
juridiniais ir fiziniais asmenimis
teritorijų planavimo, strateginio
pasekmių aplinkai vertinimo,
poveikio aplinkai vertinimo, statinių
projektų tikrinimo klausimais
dokumentai

Puslapis 2 iš 2
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ekoStruktura lt <ekostruktura.lt@gmail.com>

Pranešimas apie PAV pradžią: Keturių vėjo elektrinių statybos ir eksploatavimo
išplečiant parką nuo dviejų iki šešių vėjo elektrinių Jurbarko r. sav.,
Skirsnemunės sen., Paantvardžio, Antkalniškių kaimuose 
6 laiškai(-ų)

EKOstruktura <info@ekostruktura.lt> 2022 m. spalio 14 d. 11:11
Kam: aaa@gamta.lt, info@jurbarkas.lt, NVSC Tauragės departamentas <taurage@nvsc.lt>, kaunas.pgv@vpgt.lt, telsiai-
taurage@kpd.lt

Laba diena, 

informuojame apie poveikio aplinkai vertinimo pradžią, vadovaujantis Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės
veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymu (galiojanti suvestinė redakcija nuo 2022-07-08).  
Atsakingoji institucija ir poveikio aplinkai vertinimo subjektai turi teisę pateikti motyvuotus pasiūlymus planuojamos
ūkinės veiklos organizatoriui (užsakovui) arba poveikio aplinkai vertinimo dokumentų rengėjui per 10 darbo dienų nuo
pranešimo apie PAV pradžią gavimo dienos.
   
Planuojama ūkinė veikla – Keturių vėjo elektrinių statyba ir eksploatavimas išplečiant parką nuo dviejų iki
šešių vėjo elektrinių Jurbarko r. sav., Skirsnemunės sen., Paantvardžio, Antkalniškių kaimuose. 
Planuojamos ūkinės veiklos organizatorius: UAB „Vėjo jėgainių projektai“, juridinio asmens kodas 135897557,
Raudondvario pl. 288C, Kaunas, 47164, tel. +370 601 31233, el. p. ramunas@jegaines.lt. 
Poveikio aplinkai vertinimo 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. 

Pridedama:

Lydraštis;
Pranešimas apie PAV pradžią (2 lapai word formatu).

 

Ona Samuchovienė

Direktorė

 

 

UAB "Ekostruktūra"

T: +370 607 23980

E: info@ekostruktura.lt

w: www.ekostruktura.lt

Biuras: Studentų g. 67-410, 51392 Kaunas

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

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

2 priedai (-ų)

PRANEŠIMAS apie PAV pradžią_4 VE statyba Jurbarko raj. Paantvardžio, Antkalniškių k..docx 
22K

411 Lydraštis_dėl Pranešimo apie povekio aplinkai vertinimo pradžią (PAV) 4 VE Jurbarko raj_Agentūrai,
subjektams.pdf 
176K

Registravimas <registravimas@gamta.lt> 2022 m. spalio 14 d. 11:55
Kam: "info@ekostruktura.lt" <info@ekostruktura.lt>

Jūsų raštas gautas ir užregistruotas, reg.  AS-  7397
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Pagarbiai

Vida Skrabutienė

Personalo ir dokumentų valdymo skyrius

Vyr. specialistė

Tel. +370 620 95031

El. paštas vida.skrabutiene@gamta.lt

________________________________________________

A. Juozapavičiaus g. 9, LT-09311 Vilnius

El. paštas aaa@gamta.lt

https://aaa.lrv.lt

Facebook

LinkedIn

________________________________________________

S� ioje žinutėje ir/arba jos prieduose pateikiama informacija yra skirta tik nurodytam adresatui ir gali būti kon�idenciali. Jeigu ši
žinutė pasiekė jus per klaidą, ji negali būti naudojama, platinama, skaitoma, persiunčiama, kopijuojama ar kitaip skleidžiama. Tokiu
atveju, prašome šią žinutę ištrinti ir apie tai pranešti siuntėjui elektroniniu paštu.

 

From: aaa@gamta.lt <aaa@gamta.lt>  
Sent: Friday, October 14, 2022 11:13 AM 
To: Registravimas <registravimas@gamta.lt> 
Subject: FW: Pranešimas apie PAV pradžią: Keturių vėjo elektrinių statybos ir eksploatavimo išplečiant parką nuo
dviejų iki šešių vėjo elektrinių Jurbarko r. sav., Skirsnemunės sen., Paantvardžio, Antkalniškių kaimuose

 

 

 

________________________________________________

A. Juozapavičiaus g. 9, LT-09311 Vilnius

Mob. tel. +370 68292653

El. paštas aaa@gamta.lt

http://gamta.lt

Facebook

LinkedIn

mailto:vida.skrabutiene@gamta.lt
https://www.google.com/maps/search/A.+Juozapavi%C4%8Diaus+g.+9,+LT-09311+Vilnius?entry=gmail&source=g
mailto:aaa@gamta.lt
https://aaa.lrv.lt/
https://www.facebook.com/AplinkosApsaugosAgentura/
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mailto:aaa@gamta.lt
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________________________________________________

S� ioje žinutėje ir/arba jos prieduose pateikiama informacija yra skirta tik nurodytam adresatui ir gali būti kon�idenciali. Jeigu ši
žinutė pasiekė jus per klaidą, ji negali būti naudojama, platinama, skaitoma, persiunčiama, kopijuojama ar kitaip skleidžiama. Tokiu
atveju, prašome šią žinutę ištrinti ir apie tai pranešti siuntėjui elektroniniu paštu.

 

From: EKOstruktura <info@ekostruktura.lt>  
Sent: Friday, October 14, 2022 11:12 AM 
To: aaa@gamta.lt; info@jurbarkas.lt; NVSC Tauragės departamentas <taurage@nvsc.lt>; kaunas.pgv@vpgt.lt;
telsiai-taurage@kpd.lt 
Subject: Pranešimas apie PAV pradžią: Keturių vėjo elektrinių statybos ir eksploatavimo išplečiant parką nuo dviejų
iki šešių vėjo elektrinių Jurbarko r. sav., Skirsnemunės sen., Paantvardžio, Antkalniškių kaimuose

 

Laba diena, 

 

informuojame apie poveikio aplinkai vertinimo pradžią, vadovaujantis Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės
veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymu (galiojanti suvestinė redakcija nuo 2022-07-08).  
Atsakingoji institucija ir poveikio aplinkai vertinimo subjektai turi teisę pateikti motyvuotus pasiūlymus planuojamos
ūkinės veiklos organizatoriui (užsakovui) arba poveikio aplinkai vertinimo dokumentų rengėjui per 10 darbo dienų nuo
pranešimo apie PAV pradžią gavimo dienos.

   
Planuojama ūkinė veikla – Keturių vėjo elektrinių statyba ir eksploatavimas išplečiant parką nuo dviejų iki
šešių vėjo elektrinių Jurbarko r. sav., Skirsnemunės sen., Paantvardžio, Antkalniškių kaimuose. 
Planuojamos ūkinės veiklos organizatorius: UAB „Vėjo jėgainių projektai“, juridinio asmens kodas 135897557,
Raudondvario pl. 288C, Kaunas, 47164, tel. +370 601 31233, el. p. ramunas@jegaines.lt. 
Poveikio aplinkai vertinimo 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.

 

Pridedama:

Lydraštis;
Pranešimas apie PAV pradžią (2 lapai word formatu).

 

Ona Samuchovienė

Direktorė

 

UAB "Ekostruktūra"

T: +370 607 23980

E: info@ekostruktura.lt

w: www.ekostruktura.lt

Biuras: Studentų g. 67-410, 51392 Kaunas

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

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

 

EKOstruktura <info@ekostruktura.lt> 2022 m. spalio 18 d. 09:43
Kam: NVSC Tauragės departamentas <taurage@nvsc.lt>

[Cituojamas tekstas paslėptas]

2 priedai (-ų)
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PRANEŠIMAS apie PAV pradžią_4 VE statyba Jurbarko raj. Paantvardžio, Antkalniškių k..docx 
22K

411 Lydraštis_dėl Pranešimo apie povekio aplinkai vertinimo pradžią (PAV) 4 VE Jurbarko raj_Agentūrai,
subjektams.pdf 
176K

O. Samuchovienė <o.samuchoviene@ekostruktura.lt> 2022 m. spalio 20 d. 10:54
Kam: NVSC Tauragės departamentas <taurage@nvsc.lt>

Laba diena, 
labai prašome jūsų patikslinti ar gavote el. laišką su raštu (2022-10-14 Nr. 22-411) dėl Pranešimo apie PAV pradžią:
Keturių vėjo elektrinių statybos ir eksploatavimo išplečiant parką nuo dviejų iki šešių vėjo elektrinių Jurbarko r. sav.,
Skirsnemunės sen., Paantvardžio, Antkalniškių kaimuose.

Ona Samuchovienė

Direktorė

 

 

UAB "Ekostruktūra"

T:  +370 676 08277, +370 607 23980

E: o.samuchoviene@ekostruktura.lt

w: www.ekostruktura.lt

Biuras: Studentų g. 67-410, 51392 Kaunas

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

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

---------- Forwarded message --------- 
Nuo: EKOstruktura <info@ekostruktura.lt> 
Date: 2022-10-14, pn, 11:11 
Subject: Pranešimas apie PAV pradžią: Keturių vėjo elektrinių statybos ir eksploatavimo išplečiant parką nuo dviejų iki
šešių vėjo elektrinių Jurbarko r. sav., Skirsnemunės sen., Paantvardžio, Antkalniškių kaimuose 
To: <aaa@gamta.lt>, <info@jurbarkas.lt>, NVSC Tauragės departamentas <taurage@nvsc.lt>,
<kaunas.pgv@vpgt.lt>, <telsiai-taurage@kpd.lt> 

[Cituojamas tekstas paslėptas]

2 priedai (-ų)

PRANEŠIMAS apie PAV pradžią_4 VE statyba Jurbarko raj. Paantvardžio, Antkalniškių k..docx 
22K

411 Lydraštis_dėl Pranešimo apie povekio aplinkai vertinimo pradžią (PAV) 4 VE Jurbarko raj_Agentūrai,
subjektams.pdf 
176K

Tauragės departamentas | NVSC <taurage@nvsc.lt> 2022 m. spalio 21 d. 13:22
Kam: "O. Samuchovienė" <o.samuchoviene@ekostruktura.lt>

Laba diena,

Jūsų laiškas su raštu gautas.

 

Pagarbiai

 

Gilma Masiulionienė

Direktorė
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Nacionalinis visuomenės sveikatos centras

prie Sveikatos apsaugos ministerijos

Tauragės departamentas

Tel. (8 446) 79 353

el. paštas: gilma.masiulioniene@nvsc.lt

 

From: O. Samuchovienė <o.samuchoviene@ekostruktura.lt>  
Sent: Thursday, October 20, 2022 10:54 AM 
To: NVSC Tauragės departamentas <taurage@nvsc.lt> 
Subject: Fwd: Pranešimas apie PAV pradžią: Keturių vėjo elektrinių statybos ir eksploatavimo išplečiant parką nuo
dviejų iki šešių vėjo elektrinių Jurbarko r. sav., Skirsnemunės sen., Paantvardžio, Antkalniškių kaimuose

 

Laba diena, 

labai prašome jūsų patikslinti ar gavote el. laišką su raštu (2022-10-14 Nr. 22-411) dėl Pranešimo apie PAV pradžią:
Keturių vėjo elektrinių statybos ir eksploatavimo išplečiant parką nuo dviejų iki šešių vėjo elektrinių Jurbarko r. sav.,
Skirsnemunės sen., Paantvardžio, Antkalniškių kaimuose.

 

Ona Samuchovienė

Direktorė

 

UAB "Ekostruktūra"

T:  +370 676 08277, +370 607 23980

E: o.samuchoviene@ekostruktura.lt

w: www.ekostruktura.lt

Biuras: Studentų g. 67-410, 51392 Kaunas

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

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

 

---------- Forwarded message --------- 
Nuo: EKOstruktura <info@ekostruktura.lt> 
Date: 2022-10-14, pn, 11:11 
Subject: Pranešimas apie PAV pradžią: Keturių vėjo elektrinių statybos ir eksploatavimo išplečiant parką nuo dviejų iki
šešių vėjo elektrinių Jurbarko r. sav., Skirsnemunės sen., Paantvardžio, Antkalniškių kaimuose 
To: <aaa@gamta.lt>, <info@jurbarkas.lt>, NVSC Tauragės departamentas <taurage@nvsc.lt>,
<kaunas.pgv@vpgt.lt>, <telsiai-taurage@kpd.lt>

 

Laba diena, 

 

informuojame apie poveikio aplinkai vertinimo pradžią, vadovaujantis Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės
veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymu (galiojanti suvestinė redakcija nuo 2022-07-08).  
Atsakingoji institucija ir poveikio aplinkai vertinimo subjektai turi teisę pateikti motyvuotus pasiūlymus planuojamos
ūkinės veiklos organizatoriui (užsakovui) arba poveikio aplinkai vertinimo dokumentų rengėjui per 10 darbo dienų nuo
pranešimo apie PAV pradžią gavimo dienos.

   
Planuojama ūkinė veikla – Keturių vėjo elektrinių statyba ir eksploatavimas išplečiant parką nuo dviejų iki
šešių vėjo elektrinių Jurbarko r. sav., Skirsnemunės sen., Paantvardžio, Antkalniškių kaimuose. 
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Ona Samuchovienė

Direktorė

 

UAB "Ekostruktūra"

T: +370 607 23980

E: info@ekostruktura.lt

w: www.ekostruktura.lt

Biuras: Studentų g. 67-410, 51392 Kaunas

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

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

 

Jurbarko rajono savivaldybes administracija <info@jurbarkas.lt> 2022 m. lapkričio 8 d. 13:47
Atsakyti - kam: info@jurbarkas.lt
Kam: EKOstruktura <info@ekostruktura.lt>

Laba diena,

Jūsų raštus gavome ir užregistravome 2022-10-14 Nr. R1-15-3090 ir 2022-10-14 Nr. R1-15-3088

 

Gražina Grikietienė

Jurbarko rajono savivaldybės administracijos

Dokumentų ir viešųjų ryšių skyriaus specialistė

info@jurbarkas.lt

tel. 8 447 701 67

 

 

 

 

 

Iš: EKOstruktura <info@ekostruktura.lt>  
Išsiųsta: 2022 m. spalio 14 d., penktadienis 11:12 
Kam: aaa@gamta.lt; info@jurbarkas.lt; NVSC Tauragės departamentas <taurage@nvsc.lt>; kaunas.pgv@vpgt.lt;
telsiai-taurage@kpd.lt 
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Tema: Pranešimas apie PAV pradžią: Keturių vėjo elektrinių statybos ir eksploatavimo išplečiant parką nuo dviejų iki
šešių vėjo elektrinių Jurbarko r. sav., Skirsnemunės sen., Paantvardžio, Antkalniškių kaimuose

[Cituojamas tekstas paslėptas]



 

________________________________________________________________________________________________ 

Biudžetinė įstaiga,  Šnipiškių g. 3, LT-09309  Vilnius 

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188692688 

Skyriaus duomenys: Respublikos g. 43, LT-87130 Telšiai, tel. (8 444) 5 14 67, el. p. telsiai-taurage@kpd.lt 

  

 
 

KULTŪROS PAVELDO DEPARTAMENTAS 

PRIE KULTŪROS MINISTERIJOS 

TELŠIŲ - TAURAGĖS TERITORINIS SKYRIUS 
 

 
UAB „Ekostruktūra“   2022-10- Nr.2Te T-     -(9.38-TeT E) 

Į  2022-10-14 Nr. 22-411 

    

    

 

DĖL PRANEŠIMO APIE KETURIŲ VĖJO ELEKTRINIŲ VĖJO ELEKTRINIŲ 

JURBARKO R. SAV., SKIRSNEMUNĖS SEN., PAANTVARDŽIO, ANTKALNIŠKIŲ 

KAIMUOSE STATYBOS IR EKSPLOATAVIMO POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO 

PRADŽIĄ 

Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Telšių-Tauragės teritorinis  skyrius 

(toliau – Teritorinis skyrius), vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Nekilnojamojo kultūros paveldo 

apsaugos įstatymo 5 str. 10 d., išnagrinėjo UAB „Ekostruktūra“ raštą, kuriame prašoma išnagrinėti 

pranešimą apie keturių vėjo elektrinių statybos ir eksploatavimo, išplečiant parką nuo dviejų iki šešių 

vėjo elektrinių Jurbarko r. sav., Skirsnemunės sen., Paantvardžio, Antkalniškių kaimuose, poveikio 

aplinkai vertinimo pradžią ir pateikti motyvuotus pasiūlymus poveikio aplinkai vertinimo dokumentų 

rengėjui. 

Remiantis pranešime pateikta informacija, planuojama veikla nepatenka į registruotų kultūros 

vertybių teritorijas ir apsaugos zonas. Dėl šios priežasties Teritorinis skyrius pasiūlymų neteiks. 

 

 

 Patarėjas, pavaduojantis vedėją                                                                      Vidas Narbutas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sergejus Neverovas, tel. 8 446 61474, el. paštas sergejus.neverovas@kpd.lt 
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Biudžetinė įstaiga Valdybos duomenys: Duomenys kaupiami ir saugomi 
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PRIEŠGAISRINĖS APSAUGOS IR GELBĖJIMO DEPARTAMENTO 

PRIE VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS 

KAUNO PRIEŠGAISRINĖ GELBĖJIMO VALDYBA 
 

 

UAB „Ekostruktūra“ 

el.p. info@ekostruktura.lt 

  

   

2022-10- 

Į 2022-10-14 

  

 

Nr.           

Nr. 22-411 

 

DĖL PRANEŠIMO APIE POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO PRADŽIĄ 

 

 

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Kauno 

priešgaisrinė gelbėjimo valdyba (toliau – Kauno PGV) savo kompetencijos ribose išnagrinėjo 

pranešimą apie keturių vėjo elektrinių Jurbarko r. sav., Skirsnemunės sen., Paantvardžio, 

Antkalniškių kaimuose statybos ir eksploatavimo poveikio aplinkai vertinimo pradžią (toliau – 

pranešimas). Informuojame, kad pasiūlymų ir pastabų pagal kompetenciją pranešimui neturime, 

pageidausime nagrinėti poveikio aplinkai vertinimo ataskaitą. 

Prašome ignoruoti Kauno PGV Jurbarko priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos 2022-10-20 raštą 

Nr. 9.4-2-1439. 

 

 

 

Viršininko pavaduotojas                                                                                      Tomas Sušinskas 
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Arnoldas Zokas  tel. (8 707) 69 519, el. p. arnoldas.zokas@vpgt.lt 
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