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SANTRUMPOS 

PAV – poveikio aplinkai vertinimas 

VE – vėjo elektrinės 

PŪV – planuojama ūkinė veikla 

SP – specialusis planas 

SRIS – saugomų rūšių informacinė sistema 

SAZ – sanitarinė apsaugos zona 

ST – saugomos teritorijos 

Agentūra – Aplinkos apsaugos agentūra  

BAST – buveinių apsaugai svarbi teritorija 

PAST – paukščių apsaugai svarbi teritorija 

 

ĮVADAS 

Planuojama veikla: Vienuolikos vėjo elektrinių Jurbarko r. sav., Skirsnemunės sen., 

Paantvardžio, Skirsnemuniškių I ir Antkalniškių kaimuose statyba ir eksploatavimas. 

Poveikio aplinkai vertinimas atliekamas vadovaujantis Aplinkos apsaugos agentūros atrankos 

dėl PAV išvada 2020-06-03 Nr. (30.2)-A4E-4821, kad poveikio aplinkai vertinimas yra privalomas. 

Atrankos išvadoje nurodoma, kad Agentūra, pasibaigus pasiūlymų teikimo terminui dėl PŪV 

poveikio aplinkai vertinimo, pastabų ir pasiūlymų iš suinteresuotos visuomenės negavo. Poveikio 

aplinkai vertinimo metu visuomenė būtų visapusiškai supažindinta su PŪV, būtų suteikta galimybė 

suinteresuotai visuomenei dalyvauti poveikio aplinkai vertinimo procese, teikti pasiūlymus dėl PŪV, 

kuriuos PŪV užsakovas privalėtų argumentuotai įvertinti. 

Atrankos išvadoje taip pat nurodoma, kad Atliekant poveikio aplinkai vertinimą būtų įvertintas 

galimas reikšmingas PŪV (taip pat suminis) poveikis gyvenančioms, perinčioms ir 

besimaitinančioms paukščių, šikšnosparnių rūšims bei būtų nustatytas paukščių ir šikšnosparnių 

migracijos kelių ir sankaupų vietų, buveinių ir mitybinės bazės pokytis bei numatytos tinkamos 

prevencinės, poveikio mažinimo ar kompensacinės priemonės. 

Atrankos išvadoje taip pat pateikti ir kiti argumentai, kurie PAV ataskaitoje bus įvertinti. 

Programa rengiama, siekiant nustatyti planuojamos ūkinės veiklos PAV aspektus ir vertinimo 

apimtį. 

Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo procesas: 

  PAV PROGRAMOS parengimas, viešinimas, derinimas ir tvirtinimas; 

  PAV ATASKAITOS rengimas, viešinimas, viešas supažindinimas, derinimas;  

  SPRENDIMO dėl veiklos leistinumo priėmimas. 
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Programos rengimo tikslai: 

  nustatyti PAV ataskaitos turinį ir apimtį bei joje nagrinėjamus klausimus; 

  užtikrinti, kad PAV ataskaitoje bus išsamiai nagrinėjamas reikšmingas poveikis 

aplinkai ir visuomenės sveikatai bei bus pateikta informacija, reikalinga priimti 

motyvuotą sprendimą, ar planuojama ūkinė veikla, įvertinus jos pobūdį bei poveikį 

aplinkai ir visuomenės sveikatai, leistina pasirinktoje vietoje; 

  skatinti neigiamo poveikio prevencijos ir sumažinimo priemonių bei alternatyvių 

priemonių planavimą ir svarstymą ankstyvojo veiklos planavimo metu; 

  numatyti, kokie metodai bus taikomi planuojamos ūkinės veiklos poveikiui aplinkai 

prognozuoti, jo svarbai nustatyti ir įvertinti. 

PAV subjektai, kurie teiks savo išvadas dėl PAV programos ir PAV ataskaitos yra: 

 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 Tauragės skyrius 

 Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos 

 Panemunių regioninio parko direkcija 

Sprendimą dėl planuojamos ūkinės veiklos galimybių priims atsakinta institucija – 

Aplinkos apsaugos agentūra. 

PAV programa parengta bei PAV ataskaita bus rengiama, poveikio aplinkai ir visuomenės 

sveikatai vertinimas bus atliekamas vadovaujantis: 

 „Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo 

įstatymu“, 1996 m. rugpjūčio 15d. Nr.1-1495 ir vėlesniais pakeitimais (Aktuali 

redakcija nuo 2017-11-01). 

 „Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo tvarkos aprašu“, patvirtintu 

LR aplinkos ministro 2017 m. spalio 16 d. įsakymu Nr. D1-845 (Galiojanti suvestinė 

redakcija nuo 2020-05-01). 

 „Poveikio aplinkai vertinimo programos ir ataskaitos rengimo nuostatais“ patvirtintais 

LR aplinkos ministro 2005 m. gruodžio 23 d. įsakymu Nr. D1-636 (Galiojanti suvestinė 

redakcija nuo 2010-07-28). 

PROGRAMOS SANTRAUKA 

Planuojama veikla: Vienuolikos vėjo elektrinių Jurbarko r. sav., Skirsnemunės sen., 

Paantvardžio, Skirsnemuniškių I ir Antkalniškių kaimuose statyba ir eksploatavimas. 

Veikla planuojama, vadovaujantis „Vėjo elektrinių parko Jurbarko rajone Skirsnemunės ir 

Rotulių kadastrinėse vietovėse specialiuoju planu“1, kuriuo planuojamos 11 VE patenka į specialiai 

išskirtą „K Zoną“. Tai pati didžiausia zona specialiajame plane, kuri tęsiasi per Bendžių, Rotulių II, 

                                                 
1 http://maps.jurbarkas.lt/jurbarkas/BP_SP/ 
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Paantvardžio, Antkalniškių, Ąžuolynės, Skirsnemuniškių I, Girvalakių ir Naubariškių kaimus ir, 

kurioje pagal specialųjį planą, galimas net iki 40 vėjo elektrinių įrengimas. 

Atsižvelgiant į aukštesnio planavimo dokumentus planuojama neužstatytoje teritorijoje 

pastatyti 11 vėjo elektrinių, kurių kiekvienos galia numatoma maksimaliai iki 5,7 MW, rotoriaus 

skersmuo iki 163 m, stiebo aukštis iki 161 m (t.y. 11 vėjo elektrinių, kurių kiekvienos galia numatoma 

arba 5,5 MW arba 5,7 MW, stiebo aukštis iki 148 m, rotoriaus skersmuo iki 163 m, arba stiebo aukštis 

iki 161 m, rotoriaus skersmuo iki 158 m – priklausomai nuo statomo modelio). Galimas bendras 

jėgainių aukštis (stiebas ir mentė) sieks ~240 m. 

Triukšmas ir šešėliai vertinami pagal du VE modelius, siekiant nustatyti didžiausią galimą 

triukšmą ir šešėlių poveikį. 

Vėjo elektrinių statyba planuojama vienuolikoje žemės sklypų, kurių bendras plotas sudaro 

188,0407 ha, Jurbarko rajono savivaldybėje, Skirsnemunės seniūnijoje, Paantvardžio, 

Skirsnemuniškių I ir Antkalniškių kaimuose, sklypuose, kurių kadastro Nr. 9470/0001:233, 

9470/0001:228, 9470/0001:255, 9470/0002:152, 9470/0001:119, 9470/0002:324, 9470/0001:130, 

9470/0001:75, 9470/0001:121, 9470/0001:28, 9470/0001:22. 

Greta jau įrengtos kelios pavienės elektrinės bei Geišių VE parkas Jurbarko r., kuris 

eksploatuoja 24 MW, 8 vnt. „Nordex N117/3000“ vėjo elektrinių ir 5 vnt. pavienių vėjo elektrinių. 

Geišių VE parkas veikia nuo 2016 m. Taip pat šalia, arčiau Skirsnemunės yra patvirtintas ir bus 

statomas 14 VE parkas, priklausantis UAB “REN energija”; UAB „Eko srautas“ 8 VE buvo 

patvirtintos dar 2019-02-15 Nr. (30.2)-A4E- 134. Visos šios VE PAV ataskaitoje bus įvertintos. 

Veikla planuojama nuo esamo vėjo elektrinių parko į vakarus, o nuo pavienių vėjo elektrinių į 

šiaurę, 6 km nuo Jurbarko miesto, 3,5-3,9 km nuo Skirsnemunės, 3,9 km nuo Rotulių, 5,1 km nuo 

Švendriškių, 3,7 km nuo Girdžių, 5,7 km nuo Paulių. Siekiant sumažinti neigiamą psichologinį 

poveikį gyventojams, sumažinti triukšmo ir šešėlių poveikį, vėjo elektrinių vietos parinktos atokiau 

nuo gyvenamųjų namų. Artimiausi VĮ „Registras centras“ registruoti pavieniai gyvenamieji namai 

(sodybos) yra ~570-900 m atstumu.  

Planuojama teritorija vėjo elektrinių plėtrai yra tinkama. Arti nėra svarbių vertingų ir 

valstybės saugomų kraštovaizdžio objektų. Vyrauja agrarinio kraštovaizdžio tipas: veikla planuojama 

neužstatytoje teritorijoje, greta išsibarsčiusių vienkiemių, greta nedidelės fermos ir esamo vėjo 

elektrinių parko, apie 3,5-3,9 km nuo Skirsnemunės miestelio. Teritorija nepriskiriama tausojančioms 

ar konservacinėms zonoms. Plotinės technogenizacijos tipas – kaimų agrarinė aplinka. Būdingas 

molingų lygumų intensyvaus pobūdžio sukultūrintas agrarinis kraštovaizdis. Estetinių vertybių, 

regyklų, apžvalgos taškų PŪV teritorijoje nėra. Planuojama veikla. Į gamtinio karkaso, miškų 

teritorijas ar kraštovaizdžio aspektu saugomas teritorijas nepatenka. 

Planuojama veikla nepatenka ir nesiriboja su saugomomis teritorijomis, nuo artimiausių 

europinės svarbos „Natura 2000“ teritorijų nutolusi apie 4-8,5 km, nuo nacionalinės svarbos saugomų 

teritorijų išlieka nutolusi toliau kaip 4,5 km. Artimiausia paukščių apsaugai skirta „Natura 2000“ 

teritorijos (PAST) Nemuno upės pakrantės ir salos tarp Kulautuvos ir Smalininkų (LTKAUB001), 

skirtos Mažosios žuvėdros (Sterna albifrons) apsaugai, nutolusios 4 km, artimiausia uveinių apsaugai 

skirta „Natura 2000“ teritorija  (BAST) Šilinės apylinkės (LTJUR0003), kuriose saugomos 6210 
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Stepinės pievos; 9010 Vakarų taiga; 9070 Medžiais apaugusios ganyklos; 9160 Skroblynai, 

nutolusios 5,3 km. 

Panemunių regioninis parkas, nutolęs apie 5,3 km į pietryčius. Šilinės botaninis draustinis  

nutolęs apie 5,3 km, Pilies kraštovaizdžio draustinis ir Kartupio geomorfologinis draustinis (nutolę 

apie 6 km. Vis šie draustiniai yra Panemunių regioniniame parke. Girdžių botaninis draustinis, nutolęs 

apie 4,5 km į šiaurės vakarus. 

Nagrinėjama teritorija yra dirbamuose laukuose, saugomų rūšių, buveinių teritorijoje ar greta 

nėra. Visos vertingesnės vietos yra atokiau. Pagal “Vėjo energetikos plėtra ir biologinei įvairovei 

svarbios teritorijos (sutrump. – VENBIS)“ pateikiamus viešus duomenis migruojantys paukščiai ar jų 

sankaupos buvo stebėti apie 860 m į šiaurę nuo artimiausios planuojamos VE, o perintys paukščiai – 

apie 900 m atstumu į pietus nuo planuojamų VE. 

PŪV neprieštarauja galiojantiems planavimo dokumentams, bet ir numatomas būtent pagal 

juose išskirtas zonas. PŪV į nekilnojamųjų kultūros vertybių teritorijas ar jos apsaugos nepatenka. 

Viena iš planuojamų vėjo elektrinių (Nr. 8) priartėja iki 130 m atstumu prie Lietuvos diplomato, poeto 

Jurgio Baltrušaičio gimtosios sodybos vietos (kodas 16786), ir ~75 m atstumu iki registre nustatyto 

vizualinės apsaugos pozonio. Kitos vertybės: Paantvardžio kapinynas (kodas 2049) nutolęs apie 780 

m, Antkalniškių piliakalnis (kodas 2041), Skirsnemunės senojo miesto vieta (kodas 30342), Šv. 

Jurgio bažnyčios statinių kompleksas (kodas 33940) nutolę toliau kaip 4 km į pietus ir yra Nemuno 

slėnyje arba šlaite. 

Planuojamos ūkinės veiklos vieta nepatenka į potvynių ar karstinių regionų zonas, dėl kurių 

galimos  ekstremalios situacijos. PŪV nepriskiriama veiklai, kur galimos didelės avarijos 

(pavyzdžiui, pavojingų cheminių medžiagų išsiliejimai,  dujų nuotėkis ir pan.). 

Didžiausia veiksnių pažeidžiamumo rizika galima dėl vėjo elektrinių bokšto griūties, sparnų 

ar kitus sulūžimus gali gamtiniai veiksniai, tačiau esant uraganiniam ar labai stipriam vėjui vėjo 

jėgainės yra išjungiamos. Jėgainės statomos kelis kartus didesniu atstumu iki gyvenamųjų namų nei 

pats bokštų aukštis (ilgis), taip apsaugant gyvenamąsias aplinkas, jei kartais jėgainė griūtų. 

Kadangi vėjo elektrinės planuojamos greta jau esamų elektrinių, įvertinamas ne tik planuojamų 

VE, bet ir suminis jau pastatytų vėjo elektrinių triukšmas, šešėliavimas. Vertinimai bus atliekami 

licencijuotomis programomis: triukšmo modeliavimas licencijuota „Cadna A“ programa, nustatyti 

triukšmo lygiai ir viršnorminio triukšmo zonos; šešėliavimas licencijuota „WindPro“ programa; 

Planuojamai ūkinei veiklai PAV ataskaitos rengimo metu bus nustatoma sanitarinė apsaugos 

zona (SAZ). 

PAV programos ir PAV ataskaitos rengimo metu atliekamas visuomenės informavimas, 

visuomenė supažindinama su planuojama ūkine veikla ir jos galimu poveikiu. 

  



Poveikio aplinkai vertinimas 

9 

 

 

1 INFORMACIJA APIE PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS ORGANIZATORIŲ 

(UŽSAKOVĄ) 

UAB „Energeta“, Beržų g. 11, Skirsnemunės k., LT-74484 Jurbarko r. direktorius Ramūnas 

Dumčaitis, tel.: +370 60131233, ramunas@jegaines.lt 

 

2 POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO DOKUMENTŲ RENGĖJAS 

Juridinio asmens pavadinimas – UAB „EKOSTRUKTŪRA“ 

Įmonės kodas 304230247 

Adresas – Raudondvario pl. 288a-9, Kaunas 47164 

Tel.: +370 607 23980 

El. p. info@ekostruktura.lt 

Juridinio asmens licencija, leidžianti verstis poveikio visuomenės sveikatai vertinimu: 

Nr.VSL-552 (pateikta: ataskaitos 1 Priede). 

Kontaktinio asmens vardas, pavardė, kontaktai – direktorė Ona Samuchovienė, mob. 

+370 676 08277, el. p. o.samuchoviene@ekostruktura.lt. 

Biuro adresas korespondencijai: Studentų g. 67-410, 51392 Kaunas. 

 

3 PLANUOJAMA ŪKINĖ VEIKLA 

3.1 Veiklos pavadinimas, administracinė priklausomybė 

Pavadinimas - Vienuolikos vėjo elektrinių Jurbarko r. sav., Skirsnemunės sen., Paantvardžio, 

Skirsnemuniškių I ir Antkalniškių kaimuose statyba ir eksploatavimas. 

Vieta – Tauragės apskritis, Jurbarko rajono savivaldybė, Skirsnemunės seniūnija, 

Paantvardžio, Skirsnemuniškių I ir Antkalniškių kaimai.  

Vėjo elektrinių statyba planuojama vienuolikoje žemės sklypų, kurių bendras plotas sudaro  

188,0407 ha, Jurbarko rajono savivaldybėje, Skirsnemunės seniūnijoje, Paantvardžio, 

Skirsnemuniškių I ir Antkalniškių kaimuose, sklypuose, kurių kadastro Nr. 9470/0001:233, 

9470/0001:228, 9470/0001:255, 9470/0002:152, 9470/0001:119, 9470/0002:324, 9470/0001:130, 

9470/0001:75, 9470/0001:121, 9470/0001:28, 9470/0001:22. 

 

 

mailto:ramunas@jegaines.lt
mailto:info@ekostruktura.lt
mailto:o.samuchoviene@ekostruktura.lt
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1 pav. Galimo PŪV vieta Jurbarko rajone, retai apgyvendintoje teritorijoje, kuri specialiuoju planu išskirta 

vėjo elektrinių (elektrinių) statybai. Greta jau yra įrengtas kitų valdytojų valdomas vėjo elektrinių parkas, yra ir 

pavienių vėjo elektrinių. Ši vieta vėjo jėgainėms yra išskirta aukštesniais planavimo dokumentais 

 

2 pav. 11 VE išdėstymo planas. PŪV teritorija ant ortofoto pagrindo. Registruoti gyvenamieji namai 

(gyvenamos sodybos) nutolę atokiau nuo planuojamos veiklos 
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3 pav. 11 VE išdėstymo planas. PŪV teritorija ant maps.lt pagrindo 

 

 

4 pav. 11 VE išdėstymo planas. Parengė UAB „Kauno projektavimo ir konsultavimo biuras“. PŪV teritorija 



Poveikio aplinkai vertinimas 

12 

 

 

5 pav. Brėžinys su pažymėta elektros kabelio tiesimo trasa, numatomais įrengti naujais keliais, transformatorine 

(pažymėta rožiniu apskritimu (TP)) 

 

6 pav. PŪV vieta neužstatyta, registruoti gyvenamieji namai (gyvenamosios sodybos) nutolusios toliau kaip 570 

m atstumu. Ortofoto pagrindas 
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7 pav. PŪV vieta neužstatyta, registruotos gyvenamosios sodybos nutolusios toliau kaip 570 m atstumu. Maps.lt 

pagrindas 

 

3.2 Veiklos aprašymas 

Planuojama neužstatytoje žemės ūkio paskirties žemėje, vienuolikoje sklypų, kurių bendras 

plotas sudaro 188,0407 ha pastatyti 11 vėjo elektrinių, kurių kiekvienos galia numatoma maksimaliai 

iki 5,7 MW, rotoriaus skersmuo iki 163 m, stiebo aukštis iki 161 m (t.y. 11 vėjo elektrinių, kurių 

kiekvienos galia numatoma arba 5,5 MW arba 5,7 MW, stiebo aukštis iki 148 m, rotoriaus skersmuo 

iki 163 m, arba stiebo aukštis iki 161 m, rotoriaus skersmuo iki 158 m – priklausomai nuo statomo 

modelio): 

 pvz.,  arba modelis Nordex N163, kurio galia 5,7 MW, stiebo aukštis 148 m, rotoriaus 

skersmuo 163 m, maksimalus keliamas triukšmo lygis 107,2 dB(A); 

 arba modelis GE 5,5-158, kurio galia 5,5 MW, stiebo aukštis 161 m, rotoriaus 

skersmuo 158 m, maksimalus keliamas triukšmo lygis 106 dB(A); 

 arba kita panašių, bet ne didesnių nei Nordex N163 ar GE 5,5-158 parametrų 

elektrinė. 

 

Galimas bendras jėgainių aukštis (stiebas ir mentė) sieks ~240 m. 
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1. lentelė. Atrankos dokumente analizuojamų VE techniniai ir akustiniai parametrai  

VE tipas VE 

skaičius 

Nominali 

instaliuota 

galia 

Stiebo 

aukštis 

Menčių 

skaičius 

Rotoriaus 

dydis m 

Gamintojo 

deklaruojamas 

maks. Garso 

lygis, dBa 

Bendras VE 

aukštis 

Nordex 

N163 

11 5,7 148 3 163 107,2 ~230 m 

GE 5,5 11 5,5 161 3 158 106 240 m 

Arba kitų analogiškų ir mažesnių, bet ne didesnių parametrų modelių vėjo elektrinės 

 

2. Lentelė. Planuojamų vėjo elektrinių charakteristika (maksimalūs parametrai, kurie priklauso nuo 

VE modelio) 

Pavadinimas Nordex N163 arba GE 5,5-158 

(arba kitų analogiškų ir mažesnių, bet ne didesnių parametrų 

elektrinės) 

Aukštis  (stiebas ir mentė) ~240 m 

Kiekis 11 vnt. 

Galia iki 5,7 MW 2 

Rotoriaus skersmuo iki 163 m 3  

Stiebo aukštis iki 161 m 4  

Menčių skaičius  3 vnt. 

Gamintojo deklaruojamas 

maks. garso lygis 

Nordex 107,2 dBa arba  GE 106 dBa 

 

„Vėjo elektrinių parko Jurbarko rajone Skirsnemunės ir Rotulių kadastrinėse vietovėse 

specialiojo plano“ aiškinamojo raštu 20 psl. nurodyta, kad „šis specialusis planas neapsprendžia, 

kokio gamintojo ir kokio modelio vėjo jėgainės bus naudojamos. Pateikiami vėjo jėgainių techniniai 

rodikliai gali būti naudojami tik kaip prielaidos priimant specialiojo plano sprendinius”, t.y. 

specialiajame plane nėra uždrausta statyti kitų techninių rodiklių vėjo elektrines, todėl planuojamų 

11 VE parametrai neprieštarauja specialiajam planui. 

Vėjo elektrinės būtų pajungiamos į bendrą elektros tinklą, prie kiekvienos elektrinės būtų 

suformuojamas įvažiavimas. Elektrinės mechanizmų darbas būtų fiksuojamas automatiniais 

                                                 
2 Nordex N163 modelio 
3 Nordex N163 modelio 
4 GE 5,5 modelio 
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davikliais, perduodant į valdymo centrą, kuris gali esant poreikiui (pvz., siekiant minti šešėliavimą  

ar gedimui) automatiškai stabdyti jėgaines arba jas paleisti. 

Pagal „Ekonominės veiklos rūšies klasifikatorių“ 2007 m. spalio 31 d. Nr. DĮ-226 veikla 

priskiriama D sekcijai, 35 skyriui, 35.1 grupei „Elektros energijos gamyba, perdavimas ir 

paskirstymas“. 

Siekiant sumažinti neigiamą psichologinį poveikį gyventojams, sumažinti triukšmo ir šešėlių 

poveikį, vėjo elektrinių vietos parinktos atokiau nuo gyvenamųjų namų. Artimiausi registruoti 

pavieniai gyvenamieji namai (gyvenamosios sodybos) yra ~570-900 m atstumu.  

 

3.1 Nagrinėjamos alternatyvos, veiklos vykdymo etapai 

Ataskaitoje bus vertinamos dvi alternatyvos: 

I. 0 alternatyva (nieko nedarymo); 

II. VE statybos ir eksploatavimo alternatyva. Planuojamų vėjo elektrinių vietos 

parinktos atsižvelgiant į vėjo elektrinėms specialiuoju planu išskirtą zoną, 

vyraujančius vėjus, atstumus iki jėgainių, privažiavimo kelius ir kt. Dalis vėjo 

elektrinių jau patvirtintos ankstesniais projektais, todėl parenkant vietas buvo 

atsižvelgta į bendrą VE tinklą. 

Preliminariai planuojami tokie terminai: techniniai projektai – 2020-2021 m. statyba – 2020-

2021 m.; eksploatacijos pradžia – 2021 m. Vėjo elektrinių eksploatacijos laikas, prižiūrint jėgaines ir 

jas tvarkingai naudojant – neribojamas, bet ne mažiau kaip 25 m. 

 

3.2 Susiję planavimo dokumentai 

11 VE planuojama vadovaujantis „Vėjo elektrinių parko Jurbarko rajone Skirsnemunės ir 

Rotulių kadastrinėse vietovėse specialiuoju planu“ , kuriuo VE patenka į specialiai išskirtą „K Zoną“, 

kurioje pagal specialųjį planą, galimas net iki 40 vėjo elektrinių įrengimas. Šaltinis 

(http://maps.jurbarkas.lt/jurbarkas/BP_SP/).  

SP aiškinamojo raštu 18 psl. nurodyta, kad saugotinų objektų gausa ir saugomų teritorijų 

buvimas Vėjo elektrinių parko zonoje nėra pageidautinas, kad planuojama teritorija nepasižymi 

didele nekilnojama kultūros paveldo objektų gausa, didžioji jų dalis koncentruojasi pietinėje 

teritorijos dalyje kur ir taip dėl gyventojų koncentracijos vėjo elektrinių parko įrengimas negalimas. 

SP aiškinamajame rašte, taip pat nurodyta, kad pietrytinėje dalyje esantis Šilinės botaninis draustinis 

bei Nemuno vaga kaip paukščių apsaugai svarbi teritorija taip pat lemia vėjų elektrinių parko vietą 

rinktis centrinėje ir šiaurinėje planuojamos teritorijos dalyse. Šiose dalyse yra nustatyti gamtinio 

karkaso elementai: vidinio stabilizavimo arealai bei migracijos koridoriai. Pagal gamtinio karkaso 

nuostatas jie neprieštarauja vėjo energetikos vystymui. SP aiškinamajame rašte taip pat nurodyta, kad 

ši teritorija (K zona) nepasižymi kraštovaizdžio išskirtinumu ir šiuo vertinimo aspektu planuojama 

teritorija vertinama teigiamai. 

Planuojama veikla nepažeidžia Europos kraštovaizdžio konvencijos nuostatų, Lietuvos 

kraštovaizdžio politikos krypčių aprašo reikalavimų, Nacionalinio kraštovaizdžio tvarkymo plano 

reglamentų ir kitų kraštovaizdį reglamentuojančių aspektų. 

http://maps.jurbarkas.lt/jurbarkas/BP_SP/
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4 APLINKOS KOMPONENTAI (OBJEKTAI, TERITORIJOS), KURIUOS 

PLANUOJAMA VEIKLA GALI PAVEIKTI 

4.1 Bendroji  dalis 

Poveikio aplinkai vertinimo ataskaitoje PŪV aplinka vertinama remiantis esamais duomenų 

šaltiniais (bendrieji planai, kadastrai, elektroninės duomenų bazės, kt.) ir lauko tyrimais. Lauko 

tyrimai, jei to reikalauja konkretūs aplinkos komponentai, yra atliekami tam tikru laiku ir pagal 

patvirtintas-pripažintas metodikas. Jei lauko tyrimų atlikimas neprivalo būti atliktas specifiniais 

metodais ar laiku, jis atliekamas tyrėjui tinkamu metu. Lauko tyrimai atliekami prieš tai išskyrus 

potencialiai svarbius aplinkos komponentus ortofoto žemėlapiuose ar kituose planuose (jei tai 

įmanoma), natūroje tas vietas apžiūrint detaliau. Visais kitais atvejais tyrimai atliekami maršrutiniu 

metodu, tiriant visas projekto aplinkoje esančias teritorijas. 

Galimi ir daugkartiniai aplinkos natūriniai tyrimai, jei to reikalauja analizės metu ar dėl 

papildomų duomenų  pakitusi situacija. 

Atliekant poveikio aplinkai vertinimą (su poveikio visuomenės sveikatai vertinimu), bus 

nagrinėjamas galimas poveikis: 

 gamtinei aplinkai (fizinei ir gyvajai gamtai), 

 visuomenės sveikatai. 

Bus įvertintas atliekų susidarymas, potencialios ekstremalios situacijos bei jų valdymas. 

Atliekant PAV, bus vertinami galimi reikšmingi poveikiai: 

 tiesioginiai ir netiesioginiai, 

 suminiai, besikaupiantys (kumuliaciniai), 

 teigiami ir neigiami, 

 trumpalaikiai, vidutinės trukmės ir ilgalaikiai  statybos ir veiklos naudojimo metu. 

Poveikiai bus įvertinami kiekybiškai, mišriu būdu, o kurių kiekybiškai įvertinti neįmanoma 

 kokybiškai. 

Nagrinėjama teritorija  nagrinėjamos teritorijos ribos nustatomos kiekvienam vertinamam 

aplinkos veiksniui, komponentui. 

Atlikus PAV, bus numatytas stebėsenos (monitoringo) planas. 

 

3. lentelė. Atliekant vertinimą, bus analizuojamas galimas poveikis gamtinei (gyvajai ir fizinei) 

aplinkai ir visuomenei, atsižvelgiant į Aplinkos apsaugos agentūros atrankos dėl PAV išvadoje  

2020-06-03 Nr. (30.2)-A4E-4821, pateiktus aspektus poveikio aplinkai vertinimui. 

aplinkos triukšmas Aplinkos triukšmo lygio gyvenamojoje aplinkoje 

modeliavimas, viršnorminių zonų išskyrimas. 

šešėliavimas ir mirgėjimas Galimas poveikis dėl šešėliavimo 

infragarsas ir žemo dažnio 

garsas 

Galimas poveikis dėl žemio dažnio garso 
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vandens kokybei, 

hidrografiniam tinklui 

Galimas poveikis paviršiniams vandens 

telkiniams, tarša statybų, avarijų metu. 

dirvožemiui Galimi poveikiai dėl derlingojo dirvožemio 

sluoksnio nuėmimo, dirvožemio disagregacijos, dirvos 

sutankinimas, dirvos erozijos, dirvožemio taršos. 

miškų ištekliams Miškai nagrinėjami kaip atskira ūkio naudmenų 

teritorija (priskyrimas grupėms, kertinės miško buveinės).  

bioįvairovei Floros ir faunos vertinimas 

saugomoms teritorijoms Poveikiai saugomoms ar vertingoms teritorijoms. 

kraštovaizdžiui Poveikiai reljefui, kraštovaizdžio mozaikiškumui, 

biotopų fragmentacijai, estetinei ir vizualinei 

kraštovaizdžio vertei, gamtiniam karkasui,  rekreacijai 

visuomenei Viršnorminių triukšmo zonų išskyrimas, 

sanitarinės apsaugos zonos nustatymas. 

 

4.1 Geologinės sąlygos, naudingosios iškasenos, geologiniai objektai 

Rengiant vėjo elektrinių techninius projektus bus atlikti detalūs inžineriniai geologiniai 

tyrimai. Planuojamuose sklypuose ar jų gretimybėje nėra naudojamų žemės gelmių išteklių, aktyvių 

geologinių procesų ir reiškinių, tokių kaip erozija, sufozija, karstas, nuošliaužos ir pan. Artimiausias 

naudingųjų iškasenų telkinys (Dainų durpių telkinys) Tauragės apskr., Jurbarko r. sav., Jurbarkų sen., 

Dainių k.) nutolęs apie 6 km atstumu į vakarus. Artimiausias geotopas – Gelgaudiškio šaltinis nutolęs 

toliau kaip 10 km. 

Šiais aspektais neigiamas poveikis nenumatomas, todėl PAV ataskaitoje detaliau šios temos 

nagrinėti nenumatomos. 

4.2 Dirvožemis 

Nagrinėjamoje teritorijoje eroduojamų dirvožemių dalis labai maža, sudaro tik 0-5 proc., 

vietiniai dirvožemiai priskiriami prie didelio atsparumo erozijai, tačiau statybų metu nuskastas 

derlingasis dirvožemio sluoksnis būtų sandėliuojamas ir panaudojamas statybvietės rekultivacijai po 

statybų, todėl PAV ataskaitoje bus detaliau nagrinėjami dirvožemio tipai, sandėliavimas, galimas 

poveikis statybų metu. Vadovaujamasi dirvožemio duomenų baze. 

4.3 Vanduo (paviršinis vanduo ir požeminis vanduo) 

Metodas. Vertinant bus vadovaujamasi vandens apsaugą, pakrančių apsaugos juostas ir 

Vandens telkinio apsaugos zonas reglamentuojančiu teisės aktu - Paviršinių vandens telkinių 

apsaugos zonų ir pakrančių apsaugos juostų nustatymo tvarkos aprašu, patvirtintu LR aplinkos 

ministro 2007 m. vasario 14 d. Nr. D1-98 įsakymu (galiojanti suvestinė redakcija nuo 2019-12-18)) 

ir esant poreikiui, kitais norminiais dokumentais, reglamentuojančiais vandens apsaugą. PAv 

ataskaitoje bus naudojamasi hidrografinio tinklo duombaze. 
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Požeminis vanduo. PŪV nepatenka į gėlo ar mineralinio vandens vandenviečių teritorijas 

ar jų sanitarines apsaugos zonas ir su jomis nesiriboja. Atsinaujinančios energijos veikla nesusijusi 

su pavojumi požeminiam vandeniui, todėl PAV ataskaitoje detaliau šios temos nagrinėti 

nenumatoma. 

Paviršinis vanduo, hidrografinis tinklas. PAV ataskaitoje bus vertinamas poveikis 

hidrografiniam tinklui, privažiavimo kelių įrengimas, poveikis Juodupės upeliui pagal Aplinkos 

apsaugos agentūros atrankos išvadą dėl PAV privalomumo. 

Upelis Antvardė (kodas Upių, ežerų ir tvenkinių kadastre 10012201) yra apie 310 atstumu, 

Imsrės upelis (kodas 10012215) yra apie 290 m atstumu, Juodupės upelis (kodas 10012217) yra apie 

67 m atstumu, nuo artimiausio griovio yra apie 40 m atstumas. Nemunas nutolęs apie 4 km į pietus. 

Numatomi darbai nepažeidžia Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų 

įstatymo reglamentų (2019 m. birželio 6 d. Nr. XIII-2166), galiojančio nuo 2020-01-01. 

 Pakrantės apsaugos juostos. Pagal Paviršinių vandens telkinių apsaugos zonų ir 

pakrančių apsaugos juostų nustatymo tvarkos aprašo 5.1 ir 5.2 punktus, trumpesnių 

nei 10 km upelių pakrantės apsaugos juosta gali siekti nuo 2,5 iki 12,5 m, ilgesnių 

nei 10 km upių  5-25 m. Artimiausias Juodupės upelis nutolęs apie 67 m, todėl 

planuojamos 11 VE nepatenka į vandens telkinių pakrančių apsaugos juostas, kurios 

gali siekti 2,5-25 m, jei upeliai nėra gyvenamosiose ar saugomose teritorijose. 

 Vandens telkinio apsaugos zona. Pagal Paviršinių vandens telkinių apsaugos zonų 

ir pakrančių apsaugos juostų nustatymo tvarkos aprašo upeliams nustatomos ir 

vandens telkinių apsaugos zonos, kurios Antvardės, Imsrės ir Juodupės upeliams yra 

100 m. Į Juodupės upelio 100 m apsaugos zoną, patenka vėjo elektrinė Nr. 5, kuri 

nutolusi apie 67 m. Planuojama veikla vandens telkinių apsaugos zonos 

reglamentams neprieštarauja ir yra galima. 

 

8 pav. Vandens telkinių kadastras su planuojamomis ir jau esamomis foninėmis VE 

(https://uetk.am.lt/portal/startPageForm.action) 

https://uetk.am.lt/portal/startPageForm.action
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4.4 Žemėnauda 

Vėjo elektrinių statyba planuojama vienuolikoje žemės sklypų, kurių bendras plotas sudaro 

188,0407 ha, Jurbarko rajono savivaldybėje, Skirsnemunės seniūnijoje, Paantvardžio, 

Skirsnemuniškių I ir Antkalniškių kaimuose, sklypuose, kurių kadastro Nr. 9470/0001:233, 

9470/0001:228, 9470/0001:255, 9470/0002:152, 9470/0001:119, 9470/0002:324, 9470/0001:130, 

9470/0001:75, 9470/0001:121, 9470/0001:28, 9470/0001:22. 

Vėjo elektrinėms statyti formuojami sklypai po 40 arų, tik jėgainei Nr. 2 bus formuojamas 

55 arų sklypas. 

Visų sklypų paskirtis – žemės ūkio,  naudojimo būdas – kiti žemės ūkio paskirties žemės 

sklypai arba būdas registro išrašuose nenurodytas. 

Sklypams nustatytos specialiosios žemės naudojimo sąlygos: 

XXIX. Paviršinio vandens telkinių apsaugos zonos ir pakrantės apsaugos juostos; 

XXI. Žemės sklypai, kuriuose įrengtos valstybei priklausančios melioracijos sistemos bei 

įrenginiai; 

VI. Elektros linijų apsaugos zonos; 

XXXI. Natūralios (užliejamosios ir sausminės) pievos bei ganyklos; 

II. Kelių apsaugos zonos. Plotas. 

 

4. Lentelė. Sklypų bendrieji rodikliai 

Eil. Nr. Sklypo, kuriame 

planuojame VE 

kadastro Nr. 

Plotas, ha Specialiosios sąlygos 

1. 9470/0001:233 20,9 XXIX. Paviršinio vandens telkinių apsaugos zonos ir pakrantės 

apsaugos juostos. Plotas: 6.20 ha 

XXI. Žemės sklypai, kuriuose įrengtos valstybei priklausančios 

melioracijos sistemos bei įrenginiai. Plotas: 20.90 ha 

VI. Elektros linijų apsaugos zonos. Plotas: 0.04 ha 

2. 9470/0001:228 43,5 XXIX. Paviršinio vandens telkinių apsaugos zonos ir pakrantės 

apsaugos juostos. Plotas: 14.00 ha 

XXI. Žemės sklypai, kuriuose įrengtos valstybei priklausančios 

melioracijos sistemos bei įrenginiai. Plotas: 41.40 ha 

3. 9470/0001:255 21,8399 XXXI. Natūralios (užliejamosios ir sausminės) pievos bei ganyklos. 

Plotas: 0.5135 ha5 

VI. Elektros linijų apsaugos zonos. Plotas: 0.0366 ha 

XXIX. Paviršinio vandens telkinių apsaugos zonos ir pakrantės 

apsaugos juostos. Plotas: 10.3166 ha 

                                                 
5 Pagal Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymą 2019 m. birželio 6 d. Nr. XIII-2166 (įsigaliojo nuo 2020-01-01) 96 

straipsnį „Specialiosios žemės naudojimo sąlygos natūraliose pievose ir ganyklose. Natūralias pievas ir ganyklas 

draudžiama suarti, sausinti arba kitaip keisti jų žolynų būklę ir sudėtį, užsodinti želdiniais ar įveisti mišką“. VE įrengimo 

darbai nepatenka į šią sklypo dalį ir reglamentų nepažeis. Pieva yra šiaurinėje dalyje, o VE planuojama pietinėje sklypo 

dalyje. 
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Eil. Nr. Sklypo, kuriame 

planuojame VE 

kadastro Nr. 

Plotas, ha Specialiosios sąlygos 

XXI. Žemės sklypai, kuriuose įrengtos valstybei priklausančios 

melioracijos sistemos bei įrenginiai. Plotas: 19.3083 ha. 

4. 9470/0002:152 6,12 XXIX. Paviršinio vandens telkinių apsaugos zonos ir pakrantės 

apsaugos juostos. 

XXI. Žemės sklypai, kuriuose įrengtos valstybei priklausančios 

melioracijos sistemos bei įrenginiai 

5. 9470/0001:119 9,2787 XXI. Žemės sklypai, kuriuose įrengtos valstybei priklausančios 

melioracijos sistemos bei įrenginiai. Plotas: 9.2123 ha 

II. Kelių apsaugos zonos. Plotas: 0.1357 ha 

VI. Elektros linijų apsaugos zonos. Plotas: 1.2982 ha 

XXIX. Paviršinio vandens telkinių apsaugos zonos ir pakrantės 

apsaugos juostos. Plotas: 0.0955 ha 

6. 9470/0002:324 8,8921 XXI. Žemės sklypai, kuriuose įrengtos valstybei priklausančios 

melioracijos sistemos bei įrenginiai. Plotas: 8.8921 ha 

7. 9470/0001:130 22,25 Paviršinių vandens telkinių pakrantės apsaugos juostos. Plotas: 0,10 

ha. 

Paviršinių vandens telkinių apsaugos zonos.  

Melioruotos žemės ir melioracijos statinių apsaugos zonos. Plotas: 

21,53 ha. 

Kelių apsaugos zonos. Plotas: 0.68 ha. 

8. 9470/0001:75 6,3800 XXIX. Paviršinio vandens telkinių apsaugos zonos ir pakrantės 

apsaugos juostos 

XXI. Žemės sklypai, kuriuose įrengtos valstybei priklausančios 

melioracijos sistemos bei įrenginiai 

9. 9470/0001:121 22,75 XXI. Žemės sklypai, kuriuose įrengtos valstybei priklausančios 

melioracijos sistemos bei įrenginiai 

II. Kelių apsaugos zonos. 

 

10. 9470/0001:28 17,31 XXIX. Paviršinio vandens telkinių apsaugos zonos ir pakrantės 

apsaugos juostos 

11. 9470/0001:22 8,82 VI. Elektros linijų apsaugos zonos. 

XXI. Žemės sklypai, kuriuose įrengtos valstybei priklausančios 

melioracijos sistemos bei įrenginiai 

Viso plotas, ha 188,0407 - 
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4.5 Kraštovaizdis, rekreacinės teritorijos, gamtinis karkasas 

Metodas. Atliekant vėjo elektrinių vizualinio poveikio kraštovaizdžiui vertinimą 

vadovaujamasi: 

 J. Abromo disertacijos „Vėjo elektrinių vizualinio poveikio kraštovaizdžiui 

vertinimas“ medžiaga 

 „Vizualinės taršos gamtiniams kraštovaizdžio kompleksams ir objektams nustatymo 

metodika“, LR Aplinkos ministerija, 2015 m. 

 Nacionaliniu kraštovaizdžio tvarkymo planu, patvirtintu LR aplinkos ministro 

įsakymu 2015 m. spalio 2 d. Nr. D1-703 ir jame esančiais žemėlapiais. 

Didžiausias galimas vėjo elektrinių įrengimo planuojamoje teritorijoje poveikis 

kraštovaizdžiui yra vizualinis poveikis. Vėjo elektrinių vizualinė įtakos zonų intervalai dažniausiai 

gali kisti priklausomai nuo vietos reljefo, miško masyvų išsidėstymo, pačių elektrinių vizualinių-

erdvinių parametrų, kitų antropogeninės ir gamtinės aplinkos elementų. Visais atvejais aukštesnė, 

didesnio vėjaračio skersmens elektrinė stipriau įtakoja, keičia vietos kraštovaizdį. Stebint iš didesnio 

atstumo elektrinių vizualinis poveikis atitinkamai mažėja.  

Vėjo elektrinės – pagrindinės galimos kraštovaizdžio vertikalios dominantės, todėl PAV 

ataskaitoje pagal natūrinius tyrimus ir atliktas fotofiksacijas, parengiamos vizualizacijos, įvertinamas 

reikšmingumas, vizualinis poveikis kraštovaizdžiui, išskiriamos vizualinės įtakos zonos.  

Esama situacija. Vyrauja agrarinio kraštovaizdžio tipas: veikla planuojama neužstatytoje 

teritorijoje, greta išsibarsčiusių vienkiemių, greta nedidelės fermos ir esamo vėjo elektrinių parko, 

apie 3,5-3,9 km nuo Skirsnemunės miestelio. Vėlyvojo Nemuno ledynmečio suformuotas 

limnoglacialinis reljefas Jurbarko rajone banguotas, tačiau 11 VE planuojama teritorijoje, kurioje 

reljefas lyguminis, vidutinis peraukštėjimas didelėje teritorijoje siekia apie 4,5 m. VE statybos metu 

reikšmingų reljefo pakeitimų nebūtų, nes tam nėra poreikio. 

Vertingos kraštovaizdžio aspektu teritorijos nutolusios atokiau, pavyzdžiui Panemunių 

regioninis parkas, skirtas išsaugoti Nemuno žemupio kraštovaizdį, jo gamtinę ekosistemą bei kultūros 

paveldo vertybe, nutolęs apie 5,3 km į pietryčius, jame yra ir Pilies kraštovaizdžio draustinis (skirtas 

išsaugoti Panemunės (Gelgaudų) pilies kompleksą), kuris nutolęs dar toliau (apie 6 km atstumu). 

Atkreipiamas dėmesys, kad žymiai arčiau – už 2,9 km nuo Panemunių regioninio parko yra 

jau numatytas ir patvirtintas kitas 14 VE parkas (patvirtinta atranka dėl PAV, ataskaitos nuoroda 

https://drive.google.com/file/d/12iL1dGC4iWQMiGCK6TplozbAlfebBnU-/view), kur jėgainių 

aukštis matuojant iki aukščiausio konstrukcijų taško gali siekti iki 240 m. 

 

9 pav. Esama situacija. 11 VE planuojamos greta jau esamų VE (Geišių VE parkas Jurbarko 

r., kuris eksploatuoja, 8 vnt. „Nordex N117/3000“ vėjo elektrinių). 

https://drive.google.com/file/d/12iL1dGC4iWQMiGCK6TplozbAlfebBnU-/view
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Gamtinis karkasas. Planuojama veikla į gamtinio karkaso, miškų teritorijas ar 

kraštovaizdžio aspektu saugomas teritorijas nepatenka. Gamtinio karkaso schema iš Jurbarko rajono 

savivaldybės teritorijos bendrojo plano „Žemės naudojimo, tvarkymo ir apsaugos reglamentų M 

1:50000”, pateikiama žemiau. 

 

 

10 pav. Gamtinio karkaso schema. Jurbarko rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano „Žemės naudojimo, 

tvarkymo ir apsaugos reglamentų M 1:50000” ištrauka. 

 

Rekreacinės teritorijos. Rekreacinių objektų 1 km spinduliu nėra. Nemuno upė nutolusi 

apie 4 km, Skirsnemunės miestelis 3,5-3,9 km. 

Kultūros paveldo vertybė Poeto J. Baltrušaičio gimtosios sodybos vieta nuo planuojamų 

jėgainių už 130 m. Sodybvietėje gyvenamųjų namų ar pastatų neišlikę. 
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4.6 Nekilnojamosios kultūros vertybės 

Metodas. Vadovaujamasi kultūros paveldą reglamentuojančiais teisės aktais, www.kpd.lt 

duombaze, atskiru specialistų vertinimu, vizualinės taršos vertinimu. PŪV atrankos dėl PAV 

dokumente buvo atlikti pagrindimai, kurie bus perkeliami į PAV ataskaitą. 

Esama situacija. PŪV į nekilnojamųjų kultūros vertybių teritorijas ar jos apsaugos 

nepatenka. Viena iš planuojamų vėjo elektrinių (Nr. 8) priartėja iki 130 m atstumu prie Lietuvos 

diplomato, poeto Jurgio Baltrušaičio gimtosios sodybos vietos (kodas 16786), ir ~75 m atstumu iki 

registre nustatyto vizualinės apsaugos pozonio.  

Kitos vertybės: Paantvardžio kapinynas (kodas 2049) nutolęs apie 780 m, Antkalniškių 

piliakalnis (kodas 2041), Skirsnemunės senojo miesto vieta (kodas 30342), Šv. Jurgio bažnyčios 

statinių kompleksas (kodas 33940) nutolę toliau kaip 4 km į pietus ir yra Nemuno slėnyje arba šlaite. 

Nors artimiausia vertybė nutolusi 130 m atstumu, tačiau rengiant Vadovaujantis „Vėjo 

elektrinių parko Jurbarko rajone Skirsnemunės ir Rotulių kadastrinėse vietovėse specialusis planą“ ši 

vertybė buvo įvertinta ir plane nurodyta, kad elektrinės negali patekti į vertybės ar jo vizualinės 

apsaugos zoną. Šie reglamentai yra išlaikomi. Taip pat šios PŪV atrankos dėl PAV dokumente pagal 

Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Tauragės skyriaus (2020-02-12 raštu Nr. 

(9.38-T)2T-26) pastabą, dėl planuojamos statyti vėjo elektrinės Nr. 8 šalia valstybinės saugomo 

kultūros paveldo objekto – Lietuvos diplomato, poeto Jurgio Baltrušaičio gimtosios sodybos vietos 

(unikalus kodas Kultūros vertybių registre 16786), kurioje nurodoma, kad VE statyba galimai 

pakenks minėtam kultūros paveldo objektui, sudarydama vizualinę taršą, kadangi minėto objekto 

apžvalgos taškai yra iš rytų ir vakarų pusių bei sumenkins jo kultūrinę vertę ir, todėl siūloma parinkti 

kitą vietą tame pačiame, ar kitame sklype, toliau nuo minėto kultūros paveldo objekto, buvo atliktas  

specialistų vertinimas, kurį atliko dr. Jonas Abromas,  Petras Grecevičius, Margarita Ramanauskienė. 

Vertinime pagrįsta, kad reikšmingas neigiamas poveikis dėl PŪV šiai vertybei, vertingosioms 

savybėms nenumatomas ir atsižvelgiant į vertinimą vėjo elektrinės Nr. 8 vieta nesikeičia. 

 

11 pav. Artimiausia kultūros paveldo vertybė – Lietuvos diplomato, poeto Jurgio Baltrušaičio gimtosios sodybos 

vieta (kodas 16786), yra už 130 m, 75 m atstumas iki nustatyto vizualinės apsaugos pozonio  (www.kpd.lt)  

http://www.kpd.lt/
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12 pav. Planuojamos 11 VE ir esamos foninės VE PŪV kultūros paveldo vertybių atžvilgiu (www.kpd.lt) 

 

4.7 Saugomos teritorijos  

Metodas. Biologinės įvairovės, saugomų gyvūnų ir augalų rūšių, „Natura 2000“ teritorijų 

vertinimas bus atliekamas pagal vykdytus tyrimus vietoje ir esamas duomenų bazes. Bus įvertintas 

poveikio teritorijoms reikšmingumas. Biologinė įvairovė aprašoma pagal 2020 m. atliekamus 

tyrimus, saugomų teritorijų valstybiniame ir valstybiniame miškų kadastruose pateikiamus duomenis, 

saugomas teritorijas aprašančius teisės aktus ir saugomose teritorijose ar už jų ribų atliktus mokslinius 

tyrimus. 

Poveikis „Natura 2000“ teritorijoms ir saugomoms bei migruojančioms paukščių rūšims 

vertinamas pagal Lietuvos ornitologų draugijos 2011 metais atliktus paukščių stebėjimus bei 2020 m. 

atliekamus lauko darbus.  

 Vertinimas atliktas: 

 atsižvelgiant į dabartinį planuojamos teritorijos ir jos gretimybių bei toliau esančių 

teritorijų, kurioms poveikis tikėtinas, naudojimą; 

 remiantis publikuota, nepublikuota, bet laisvai prieinama ir oficialiai pasiekiama 

informacija apie teritorijos ir jos gretimybių gamtines vertybes bei teritorijos 

pavasarinės perskrendančių paukščių tyrimų medžiaga; 

 galimas poveikis įvertintas, atsižvelgiant į esamą gamtosauginę patirtį Lietuvoje ir 

užsienio valstybėse. 

Esama situacija. Planuojama veikla nepatenka ir nesiriboja su saugomomis teritorijomis, 

nuo artimiausių europinės svarbos „Natura 2000“ teritorijų nutolusi apie 4-8,5 km, nuo nacionalinės 

svarbos saugomų teritorijų išlieka nutolusi toliau kaip 4,5 km. 

http://www.kpd.lt/
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Panemunių regioninis parkas, skirtas išsaugoti Nemuno žemupio kraštovaizdį, jo gamtinę 

ekosistemą bei kultūros paveldo vertybe, nutolęs apie 5,3 km į pietryčius. Šilinės botaninis draustinis  

nutolęs apie 5,3 km (išsaugoti lėkštame šlaite ir negiliose raguvose susiformavusius ąžuolynus, 

pušynus ir lapuočių medynus), Pilies kraštovaizdžio draustinis (skirtas išsaugoti Panemunės 

(Gelgaudų) pilies kompleksą) ir Kartupio geomorfologinis draustinis (skirtas išsaugoti unikalų ištęstą 

Kartupio erozinį salagūbrį) nutolę apie 6 km. Vis šie draustiniai yra Panemunių regioniniame parke. 

Girdžių botaninis draustinis, skirtas išsaugoti į Lietuvos raudonąją knygą įrašytos augalų rūšies 

(mažosios gegužraibės) augimvietes, nutolęs apie 4,5 km į šiaurės vakarus. 

Buveinių apsaugai skirtos „Natura 2000“ teritorijos (BAST) nutolusios 5,3-8,5 km atstumu:  

 Šilinės apylinkės (LTJUR0003), kuriose saugomos 6210 Stepinės pievos; 9010 

Vakarų taiga; 9070 Medžiais apaugusios ganyklos; 9160 Skroblynai, nutolusios 5,3 

km,  

 Nemuno upė Panemunių regioniniame parke (LTSAK0002), kur saugoma Baltijos 

lašiša; Kartuolė; Paprastasis kirtiklis; Salatis; Ūdra; Upinė nėgė, yra už 6,1 km,  

 Mituvos upės slėnis žemiau Paulių (LTJUR0012), kur saugoma 6210, Stepinės 

pievos; 6270, Rūšių turtingi smilgynai; 6430, Eutrofiniai aukštieji žolynai; 6450, 

Aliuvinės pievos; 9180, Griovų ir šlaitų miškai, yra už 6,7 km,  

 Karšuvos giria (LTJUR0008), kur saugoma Kraujalakinis melsvys; Lūšis; Šneiderio 

kirmvabalis, yra už 8,5 km. 

Paukščių apsaugai skirtos „Natura 2000“ teritorijos (PAST) nutolusios 4-6,5 km atstumu:  

 Nemuno upės pakrantės ir salos tarp Kulautuvos ir Smalininkų (LTKAUB001), 

skirtos Mažosios žuvėdros (Sterna albifrons) apsaugai, nutolusios 4 km,  

 Nemuno slėnio pievos tarp Raudonės ir Gelgaudiškio (LTJURB002), skirtos 

Griežlės (Crex crex) apsaugai, nutolusios 6,5 km. 

5. Lentelė. Artimiausios „Natura 2000“ teritorijos  

Nr. Pavadinimas (ES kodas) Apsaugos 

statusas 

Saugomos teritorijos priskyrimo 

„Natura 2000“ tinklui tikslas 

Nutolusi PŪV 

vieta ST 

ažvilgiu 

 

1. 
Šilinės apylinkės (LTJUR0003) BAST 

6210 Stepinės pievos; 9010 Vakarų 

taiga; 9070 Medžiais apaugusios 

ganyklos; 9160 Skroblynai 

5,3 km 

 

2. 

Nemuno upė Panemunių regioniniame 

parke (LTSAK0002) 
BAST 

Baltijos lašiša; Kartuolė; Paprastasis 

kirtiklis; Salatis; Ūdra; Upinė nėgė 

6,1 km 

3. 

Mituvos upės slėnis žemiau Paulių 

(LTJUR0012) 
BAST 

6210, Stepinės pievos; 6270, Rūšių 

turtingi smilgynai; 6430, Eutrofiniai 

aukštieji žolynai; 6450, Aliuvinės 

pievos; 9180, Griovų ir šlaitų miškai 

6,7 

4. 
Karšuvos giria (LTJUR0008) BAST  

Kraujalakinis melsvys; Lūšis; 

Šneiderio kirmvabalis 

8,5 km 
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Nr. Pavadinimas (ES kodas) Apsaugos 

statusas 

Saugomos teritorijos priskyrimo 

„Natura 2000“ tinklui tikslas 

Nutolusi PŪV 

vieta ST 

ažvilgiu 

5. Nemuno upės pakrantės ir salos tarp 

Kulautuvos ir Smalininkų 

(LTKAUB001) 

PAST 
9010 Mažosios žuvėdros (Sterna 

albifrons) apsaugai 

4 km 

6. Nemuno slėnio pievos tarp Raudonės 

ir Gelgaudiškio (LTJURB002) 
PAST Griežlės (Crex crex) apsaugai 

6,5 km 

 

 

13 pav. Artimiausios saugomos teritorijos, 2020 m. 

 

14 pav. Artimiausios saugomos teritorijos, 2020 m., šaltinis:  https://stk.am.lt/portal/ 
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4.1 Biologinė įvairovė  

Metodas. Biologinės įvairovės, saugomų gyvūnų ir augalų rūšių, „Natura 2000“ teritorijų 

vertinimas atliktas pagal vykdytus tyrimus vietoje ir esamas duomenų bazes tokias kaip geoportal.lt. 

Biologinė įvairovė aprašoma pagal saugomų teritorijų valstybiniame ir valstybiniame miškų 

kadastruose www.vstt.lt pateikiamus duomenis, saugomas teritorijas aprašančius teisės aktus ir 

atliktus lauko botaninius tyrimus.  

Bus naudojamasi Lietuvos ornitologų draugijo su partneriais – Pajūrio planavimo ir tyrimų 

(PPTI) bei Lietuvos energetikos institutais (LEI), nuo 2015 m. vasario mėnesio 2009–2014 m. 

Europos ekonominės erdvės finansinio mechanizmo LT03 programos „Biologinė įvairovė ir 

ekosistemų funkcijos“ ir nuosavomis lėšomis įgyvendino projektą „Vėjo energetikos plėtra ir 

biologinei įvairovei svarbios teritorijos (VENBIS)“ duomenų baze. Šio projekto pagrindiniai 

uždaviniai buvo: 

 identifikuoti biologinės įvairovės apsaugai svarbias/jautrias ir konfliktines vėjo 

energetikos (VE) plėtros požiūriu teritorijas; 

 parengti tokių teritorijų apsaugos ir VE darnios plėtros konfliktų valdymo priemones; 

 pateikti rekomendacijas dėl VE plėtros konfliktų mažinimo jautriose biologinei 

įvairovei teritorijose šalies ir vietos lygmenyse. 

Vertinami poveikiai dėl planuojamo objekto:  

 Galimas poveikis natūralioms buveinėms, dėl jų užstatymo ar suskaidymo, 

hidrologinio režimo pokyčio, želdinių sunaikinimo ir pan. 

 Galimas poveikis augalų rūšių augavietėms, dėl urbanizuojamos aplinkos pokyčių. 

 Galimas poveikis laukinių gyvūnų rūšių susitelkimui, veisimuisi, maitinimuisi, 

poilsiui, nakvynės, žiemojimo vietoms, sezoninių migracijų keliams dėl 

gyvenamosios aplinkos erdvės sumažėjimo, elektromagnetinių laukų, triukšmo ir 

kitų neigiamų veiksnių. 

 Galima gyvūnų žūtis dėl susidūrimo su vėjo jėgainėmis. 

Esamos situacijos aprašymas. Vadovaujantis www.geoportal.lt/map duomenimis PŪV 

teritorija į Europos Bendrijos svarbos natūralias buveines, biotopus nepatenka, su jais nesiriboja. 

Artimiausios buvienės – miškų buveinė, kuriame medynų amžius sudaro  90 m, yra 3 seni gyvi 

medžiai, nutolusi į šiaurės rytus nuo planuojamų VE apie 0,4 km ir pievų buveinės Antvardės upelio 

slėnyje, kurios nutolusios į šiaurę nuo planuojamų VE apie 0,5 km. 

Pagal „Lietuvos bendrąjį augalijos žemėlapį“ M 1:2500000, PŪV patenka į žemės ūkio 

naudmenų plačialapių ir nemoralinių-žolinių eglynų vietas. Saugomų augalų nėra. 

Pagal „Lietuvos valgomųjų grybų išteklių žemėlapį“ M 1:2500000, PŪV patenka į 

vidutiniškai grybingą rajoną, tačiau PŪV planuojama atviroje ne mišku apaugusioje vietoje, tad 

poveikio šiuo aspektu nėra. 

Pagal „Lietuvos bendrąjį gyvūnijos žemėlapį“ M 1:1000000, PŪV aplinka priskiriama 

buveinėms esančioms žemės ūkio naudmenose ir čia nėra ypač saugomų gyvūnų (paukščių, 

žinduolių, varliagybių, roplių, vabzdžių). Vietovėje aptinkamos atviro agrarinio kraštovaizdžio 

gyvūnų rūšys. Dažnos stirnos (Capreolus capreolus), pilkieji kiškiai (Lepus europaeus), užklysta 

http://www.vstt.lt/
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taurieji elniai (Cervus elaphus), šernai (Sus scrofa), aptinkami ežiai (Erinaceus concolor), dažni 

įvairūs peliniai graužikai, kurmiai (Talpa europaea). Iš varliagyvių  dažnos paprastosios rupūžės 

(Bufo bufo), rusvosios varlės (Rana temporaria), iš paukščių labai dažnas dirvinis vieversys (Alauda 

arvensis), rečiau aptinkamos kurapkos (Perdix perdix), pempės (Vanellus vanellus), baltieji gandrai 

(Ciconia ciconia) ir kiti paukščiai. 

Pagal „Lietuvos paukščių žemėlapį“ M 1:2500000 planuojamoje teritorijoje gyvena būdingi 

sausumos paukščiai, tai pievų paukštis – griežlė (Crex crex). Pagal žemėlapį migruojančių paukščių 

sankaupų nei planuojamoje teritorijoje, nei aplink – nėra. Artimiausios nurodytos migruojančių žąsų 

vietos yra toliau kaip 10 km. 

Atskirų rūšių paplitimas ir gausa bus tikslinama ir nustatoma 2020 m. lauko darbų metu 

atliekant perinčių ir migruojančių paukščių stebėseną ir kitų gyvūnų inventorizaciją stebint juos 

vizualiai bei pagal veiklos žymes (pėdsakus, eksrementus ir kt.). 

Pagal SRIS sistemos pateiktus duomenis ir žemėlapį PŪV teritorija į saugomų rūšių 

buveines nepatenka. Artimiausia buveinė yra šikšnosparnio rudojo nakvišos (Nyctalus noctula), kuri 

nutolusi  1 km į šiaurę nuo buveinei artimiausios VE. 

Nacionalinėms ar europinės svarbos „Natura 2000“ skirtų paukščių apsaugai prie 

planuojamų VE nėra. 

 

15 pav. Europos Bendrijos svarbos natūralios buveinės planuojamų VE atžvilgiu 

(https://www.geoportal.lt/map/#) 

Pagal „Vėjo energetikos plėtra ir biologinei įvairovei svarbių teritorijų (VENBIS)“ duomenų 

bazę 1 jėgainė iš planuojamų 11 VE patenka į labai jaurią paukščiams teritoriją (16 pav.). Tačiau 

vadovaujantis tos pačios VENBIS kitu žemėlapiu „Stebėtų paukščių rūšys“ (17 pav.) – matoma, kad 

nė viena planuojama VE nepatenka į vietas, kur stebėti paukščiai. Migruojantys paukščiai ar jų 

sankaupos buvo stebėti apie 860 m į šiaurę nuo artimiausios planuojamos VE, o perintys paukščiai – 

apie 900 m atstumu į pietus nuo planuojamų VE. 
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16 pav. Jautrios teritorijos paukščių atžvilgiu pagal “Vėjo energetikos plėtra ir biologinei įvairovei svarbios 

teritorijos (sutrump. – VENBIS)“. 

https://www.arcgis.com/home/webmap/viewer.html?webmap=a93e9a68f8d2476d8c4d6410f0e4ae4f&extent=18.05

14,52.927,31.0403,57.4969. 

 

 

17 pav. Stebėtų paukščių rūšys pagal “Vėjo energetikos plėtra ir biologinei įvairovei svarbios teritorijos 

(sutrump. – VENBIS)“. http://corpi.lt/venbis/index.php/observation/open 

https://www.arcgis.com/home/webmap/viewer.html?webmap=a93e9a68f8d2476d8c4d6410f0e4ae4f&extent=18.0514,52.927,31.0403,57.4969
https://www.arcgis.com/home/webmap/viewer.html?webmap=a93e9a68f8d2476d8c4d6410f0e4ae4f&extent=18.0514,52.927,31.0403,57.4969
http://corpi.lt/venbis/index.php/observation/open
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4.2 Miškai 

Metodas. PAV ataskaitoje bus atsakoma į Aplinkos apsaugos agentūros atrankos dėl PAV 

išvadoje pateiktą pastabą („Pagal Eurobats, rekomendacijas siekiant išvengti reikšmingo poveikio 

šikšnosparniams, vėjo elektrinės netūrėtų būti statomos arčiau kaip 200 m nuo miško. Atliekant 

poveikio aplinkai vertinimą būtų įvertintas galimas reikšmingas PŪV (taip pat suminis) poveikis 

gyvenančioms, perinčioms ir besimaitinančioms paukščių, šikšnosparnių rūšims bei būtų nustatytas 

paukščių ir šikšnosparnių migracijos kelių ir sankaupų vietų, buveinių ir mitybinės bazės pokytis bei 

numatytos tinkamos prevencinės, poveikio mažinimo ar kompensacinės priemonės“). 

Bus vadovaujamasi lauko tyrimais, kurie aprašyti saugomų teritorijų ir biologinės įvairovės 

dalyse. 

Esama situacija. Intervencija į miškus dėl PŪV nenumatoma, nes vyrauja dirbami laukai, 

yra tik keletas pavienių miškelių, įsiterpusių tarp agrarinių teritorijų, o valstybinės reikšmės miškų 

plotai nutolę daugiau kaip 3,8 km. Kertinių miško buveinių nėra nei PŪV teritorijoje, nei toliau kaip 

5 km spinduliu. 

 

18 pav. Miškų kadastro duomenys (miškų grupės ir pogrupiai, valstybinės reikšmės miškų plotai) su 

planuojamom VE ir esamomis foninėmis VE, https://www.geoportal.lt/savivaldybes/jurbarkas 

 

5 PLANUOJAMOS VEIKLOS ĮTAKA VISUOMENĖS SVEIKATAI 

5.1 Bendroji dalis poveikį sveikatai darantys veiksniai 

Vėjo energija – tai viena iš perspektyviausių atsinaujinančių išteklių energijos naudojimo 

technologijų Lietuvoje. Nors vėjo energetiką remia visuomenė, tačiau žmonės, kurių aplinkoje 

ruošiamasi statyti vėjo jėgaines, išreiškia baimę dėl galimo triukšmo, šešėlių mirgėjimo, 

elektromagnetinių trikdžių, kraštovaizdžio sudarkymo bei kitų veiksnių. Triukšmo poveikis žmogaus 

https://www.geoportal.lt/savivaldybes/jurbarkas
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sveikatai skirstomas į šias tris pagrindines grupes: subjektyvios pasekmės (susierzinimas, 

nepasitenkinimas, apmaudas), trukdymas veiklai (tokiai kaip mokinimasis, miegojimas, pokalbis), 

psichologiniai padariniai (nerimas, ūžesys ausyse, klausos praradimas). Beveik visais atvejais vėjo 

elektrinių akustinė tarša siejama su pirmomis dvejomis poveikių grupėmis (modernios jėgainės 

dažniausiai sukelia pirmoje grupėje aprašytas neigiamas pasekmes). Triukšmą žmogaus organizmas 

suvokia kaip stresą, kuris sukelia širdies ir kraujagyslių sistemos sutrikimus, sutrikdo miegą, 

sumažina darbingumą, gebėjimą susikaupti bei kt. [1,4]. Daugelis tyrėjų nurodo, kad fiziologiniai 

efektai nėra būdingi vėjo elektrinių sukeliamam triukšmui. Nustatyta, kad šansai girdėti triukšmą ir 

patirti triukšmo erzinantį poveikį didėja, kai vėjo elektrinės yra matomos, t. y. neigiamą triukšmo 

poveikį stiprina vizualinis stimulas [6]. 

Tyrimų, kaip vėjo elektrinių keliamas triukšmas sąlygoja sveikatą, nėra daug. Vienas iš 

klasikinių tokių tyrimų pavyzdžių yra Danijoje, Vokietijoje ir Olandijoje atlikta studija (M. Wolsink 

et al. 1993). Pagrindinis tyrimo tikslas buvo nustatyti koreliaciją tarp triukšmo, kurį sukelia vėjo 

jėgainės, ir žmonių, gyvenančių netoliese elektrinių, nepasitenkinimo triukšmu. Taip pat buvo 

siekiama išsiaiškinti ir kitas nepasitenkinimo triukšmu priežastis. Buvo nustatytas silpnas ryšys tarp 

garso lygio ir žmonių nepasitenkinimo triukšmu (Kendalo koeficientas t0,09; p<0,05). Tačiau 

paaiškėjo, kad žmonių nepasitenkinimas triukšmu mažėja didėjant elektrinių amžiui (seniai veikiantis 

parkas sukelia mažiau nepasitenkinimo nei naujas) [3]. 

Atlikus vėjo elektrinių ir artimiausių gyventojų savo sveikatos ir gerbūvio vertinimo tyrimus, 

nustatyta, kad nėra koreliacijos tarp 39 tirtų sveikatos rodiklių ir vėjo elektrinių skleidžiamo triukšmo. 

Tačiau iš tirtų 754 asmenų, 31 proc. nurodė, kad vėjo elektrinių triukšmas juos erzina, 36 proc. 

pažymėjo, jog sutriko jų miegas, o 19 proc. teigė, kad jaučia nuovargį. Be to, tyrėjai nustatė, kad 

rizika jausti erzinantį vėjo elektrinių poveikį yra didesnė kaimo vietovių gyventojams, o miestiečiai 

menkiau reaguoja į šios ūkinės veiklos keliamą triukšmą [6]. 

Žemo dažnio triukšmas ir infragarsas gyventojų ir kai kurių tyrėjų yra nurodomas kaip vėjo 

elektrinių neigiamo poveikio sveikatai šaltinis. Tačiau eilėje mokslinių publikacijų pažymima, kad 

šiuolaikinės vėjo jėgainės, sukelia nereikšmingus infragarso ir žemo dažnio garsų lygius. Vokietijoje 

ir kitose Europos šalyse nebuvo nei vieno atvejo, kad vėjo elektrinių projektas būtų sustabdytas dėl 

neatitikimo infragarso ir žemo dažnio garso reikalavimams. Taip pat nebuvo nei vieno atvejo, kad 

veikiančios vėjo jėgainės būtų viršiję nustatytus infragarso ribinių dydžių reikalavimus. Europos 

šalyse vėjo elektrinių sukeliamas infragarsas ir žemo dažnio garsas nekelia diskusijų, nes 

kompetetingų ekspertų yra nustatyta, kad šiuolaikinės vėjo jėgainės skleidžia tik nereikšmingo 

stiprumo infragarsą [6]. 

Literatūros šaltinių apžvalga bei analizė taip pat atskleidė, kad vėjo elektrinių generuojamo 

triukšmo intensyvumo lygis priklauso nuo konstrukcinių elementų aerodinaminių aptekėjimo 

reiškinių ir mechaninių akustinio triukšmo generacijos procesų. Tyrimai rodo, kad nustatant vietovės 

akustinį triukšmą, būtina įvertinti vėjo elektrinių generuojamo ir aplinkos foninio triukšmo lygius, 

kurių intensyvumui didelės įtakos turi vėjo srauto greitis. Didėjant vėjo greičiams, triukšmo lygis 

tampa labiau intensyvus, o vėjo greičiui esant apie 12 m/s ir atstumui iki vėjo jėgainės bokšto 

didesniam nei 100 m, vėjo jėgainės generuojamo triukšmo lygis susilygina su aplinkos foninio 

triukšmo lygiu [2]. 
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5.2 Triukšmas 

Metodas. Triukšmo vertinimui bus naudojama ir modeliavimas atliekamas licencijuota 

„CADNA A“ paketo programa, skirta pramoniniam, kelių ir geležinkelių triukšmui, įvertinant 

vietovės reljefą ir vietovės triukšmo absorbcines savybes, esamų ir planuojamų pastatų aukštį, 

meteorologines sąlygas. 

Pramoninis triukšmas vertintas pagal ISO 9613-2: „Akustika. Atvirame ore sklindančio 

garso slopinimas. 2 dalis. Bendroji skaičiavimo metodika“. Metodikas rekomenduoja 2002 m. 

birželio 25 d. Europos Parlamento ir Komisijos direktyva 2002/49/EB dėl aplinkos triukšmo 

įvertinimo ir valdymo bei Lietuvos higienos norma HN 33:2011. 

Triukšmo poveikis vertinamas remiantis Lietuvos Respublikos Triukšmo valdymo įstatymu 

2004-10-26 Nr. IX–2499 ir vėlesniais pakeitimais (aktuali redakcija nuo 2016-11-01), kuriame 

nurodoma, kad triukšmo ribinis dydis – Ldienos, Lvakaro arba Lnakties rodiklio vidutinis dydis, kurį 

viršijus triukšmo šaltinio valdytojas privalo imtis priemonių skleidžiamam triukšmui šalinti ir (ar) 

mažinti. Taip pat vadovautasi pakeista Lietuvos higienos norma HN 33:2011 „Triukšmo ribiniai 

dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje“ (patvirtinta LR 

sveikatos ministro 2011-06-13 įsakymu Nr. V–604, pakeista 2018 m. vasario 12 d. Nr. V-166). 

Poveikis gyventojams ir visuomenės sveikatai, įskaitant galimą poveikį gyvenamajai, 

rekreacinei, visuomeninei aplinkai dėl fizikinės, cheminės (atsižvelgiant į foninį užterštumą), 

biologinės taršos, kvapų (pvz., vykdant veiklą, susidarys didelis oro teršalų kiekis dėl kuro 

naudojimo, padidėjusio transporto srauto, gamybos proceso ypatumų ir pan.). 

Vadovaujantis naujausiais žmogaus veiklos neurofiziologijos pagrindais, triukšmo poveikis 

organizmui vertinamas kaip poveikis centrinei nervų sistemai, o ne tik kaip poveikis klausos organui. 

Pasaulinės sveikatos organizacijos (toliau – PSO) akcentuojamos triukšmo keliamos sveikatos 

problemos: klausos pakenkimas, kalbos nesupratimas, miego sutrikimai fiziologinių funkcijų 

sutrikimai, psichikos sutrikimai, mokslo ir kitų pasiekimų blogėjimas, socialiniai ir elgsenos 

pakitimai (dirglumas, agresyvumas ir kt.). Lengviausiai triukšmo pažeidžiamos grupės: vaikai, 

ligoniai, invalidai, pamainomis dirbantys, seni asmenys, ilgai būnantys triukšme žmonės ir pan. 

 Pastaruoju metu Europos šalyse vėjo energijos naudojimas ypač suintensyvėjo. Vėjo 

elektrinių poveikis aplinkai yra santykinai nedidelis, lyginant su kitomis tradicinėmis jėgainėmis, 

tačiau jos vis tiek kelia tam tikrą susirūpinimą. Vienas iš pagrindinių vėjo elektrinių poveikių aplinkai 

yra triukšmo poveikis. Dažniausiai pavienės vėjo jėgainės triukšmo lygis yra 90–104 dBA, t. y. 40 

metrų atstumu nuo vėjo jėgainės yra girdimas 50–60 dBA triukšmo lygis. 500 m atstumu, kuomet 

vėjas pučia nuo jėgainės link įvertinimo taško, yra girdimas 25–35 dBA triukšmo lygis. Jei vėjo 

kryptis priešinga – triukšmo lygis bus apytikriai 10 dB mažesnis. Vėjo elektrinių sukeliamas 

triukšmas priklauso nuo vėjo greičio. Europos Vėjo asociacija nustatė, kad vėjo elektrinių sukeliamas 

triukšmas, esant 8 m/s vėjo greičiui, 200 m atstumu nuo jėgainės, negali viršyti 45 dB iki artimiausio 

pastato ribų. Statomų šalia greitkelių, aerodromų, geležinkelių ir pan., vėjo elektrinių sukeltas 

triukšmas praktiškai neturi papildomo poveikio aplinkai. Dabartinių modernių vėjo elektrinių 

turbinos sukasi tyliai. Kai atstumas didesnis negu 200 m, besisukančių sparnų garsą užmaskuoja vėjo 

keliamas triukšmas, medžių lapų šnarėjimas ir kiti aplinkoje sklindantys garsai.  

Triukšmui labiausiai jautrios vietos (pagal PSO) yra gyvenamosios patalpos, poilsio zonos, 

kurortai, mokyklos, ikimokyklinės įstaigos, gydymo įstaigos. Lietuvos higienos norma HN 33:2011 
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„Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje“ 

gyvenamųjų patalpų ir gyvenamųjų teritorijų triukšmo lygius reglamentuoja taip: 

6. lentelė. Didžiausi leidžiami triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties 

pastatuose bei jų aplinkoje pagal 2018 m. pakeistą HN 33:2011 

Eil. 

Nr. 
Objekto pavadinimas Paros laikas* 

Ekvivalentinis 

garso slėgio lygis 

(LAeqT), dBA 

Maksimalus 

garso slėgio lygis 

(LAFmax), dBA 

1 2 3 4 5 

1. Gyvenamųjų pastatų gyvenamosios patalpos, 

visuomeninės paskirties pastatų miegamieji 

kambariai, stacionarinių asmens sveikatos 

priežiūros įstaigų palatos 

diena 

vakaras 

naktis 

45 

40 

35 

55 

50 

45 

2. Visuomeninės paskirties pastatų patalpos, 

kuriose vyksta mokymas ir (ar) ugdymas 

– 45 55 

3. Gyvenamųjų pastatų ir visuomeninės paskirties 

pastatų (išskyrus maitinimo ir kultūros 

paskirties pastatus) aplinkoje, veikiamoje 

transporto sukeliamo triukšmo 

diena 

vakaras 

naktis 

65 

60 

55 

70 

65 

60 

4. Gyvenamųjų pastatų ir visuomeninės paskirties 

pastatų (išskyrus maitinimo ir kultūros 

paskirties pastatus) aplinkoje, išskyrus 

transporto sukeliamą triukšmą 

diena 

vakaras 

naktis 

55 

50 

45 

60 

55 

50 

* Paros laiko (dienos, vakaro ir nakties) pradžios ir pabaigos valandos suprantamos taip, kaip apibrėžta 

Lietuvos Respublikos triukšmo valdymo įstatymo [1] 2 straipsnio 3, 9 ir 28 dalyse nurodytų dienos triukšmo rodiklio 

(Ldienos), vakaro triukšmo rodiklio (Lvakaro) ir nakties triukšmo rodiklio (Lnakties) apibrėžtyse.  

Paros laiko periodai: dienos metas (nuo 7 val. iki 19 val.), nakties metas (nuo 22 val. iki 7 val.), 

vakaro metas (nuo 19 val. iki 22 val.). 

 

5.3 Šešėliavimas  

Metodas. Šešėliavimo artimiausioje gyvenamojoje aplinkoje įvertinimui naudojama 

licencijuota programa  WindPRO (versija 3.3).  

Lietuvos teisinėje bazėje šešėliavimo, kaip aplinkos veiksnio, įtaka žmogaus sveikatai 

nereglamentuojama, todėl vertinant šešėlius, paprastai vadovaujamasi pasauline praktika.  Airijos 

vėjo elektrinių šešėlių vertinimo normatyvuose pateiktose rekomendacijose numatyta, kad 

šešėliavimas 500 metrų atstumu nuo vėjo elektrinės turbinos neturėtų viršyti 30 valandų per metus 

arba 30 minučių per dieną. Šiuo konkrečiu atveju artimiausia sodyba yra už 570 m ir orientuota pietų 

kryptimi planuojamų VE atžvilgiu. 

Vokiečių dokumentas „Hinweise zur Ermittlung und Beurteilung der optischen Immissionen 

von Windnergianlagen“6, kuriuo vadovaujamasi  daugelyje šalių, atliekant vėjo elektrinių šešėliavimo 

skaičiavimus, rekomenduoja šešėlius skaičiuoti kai saulė pakilusi mažiausiai 3 laipsnius nuo 

horizonto (saulei esant žemiau, šešėlis išsisklaido). Didžiausias leidžiamas šešėliavimo poveikis 

pagal Vokietijos normatyvus yra vertinamas taikant du metodus (Notes on the Identification and 

                                                 
6 Superior Health Council of Belgium. Public Health Effects of Siting and Operating Onshore Wind Turbines. 2013. 

Publication No.8738 
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Evaluation of the Optical Emissions of Wind Turbines, States Committee for Pollution Control – 

Nordrhein-Westfalen (2002)). 

 

5.4 Infragarsas 

Pasaulinėje praktikoje, užsienio šalių mokslinėse publikacijose pažymima, kad šiuolaikinės 

vėjo elektrinės, turinčios vėjaračio mentes atgręžtas prieš vėją, sukelia nereikšmingus infragarso ir 

žemo dažnio garsų lygius, skirtingai nuo elektrinių, kurių vėjaračiai. Be to, infragarsas yra natūralus 

gamtinės aplinkos veiksnys, susidarantis dėl oro turbulencijos, jūros bangavimo, vulkanų išsiveržimų. 

Infragarsą skleidžia ir eilė dirbtinių šaltinių, pvz., lėktuvai, automobiliai, įvairų mechaniniai 

įrenginiai. Lietuvoje infragarsas ir žemo dažnio garsas yra reglamentuojamas pastatuose higienos 

norma HN 30:2018: Infragarsas ir žemo dažnio garsai.  

Atsižvelgiant į tai, kad infragarsas ir žemo dažnio garsai nėra prognozuojami t.y. jis nėra 

modeliuojamas, šiuos garsus galima tik išmatuoti, PŪV gretimybėje sodyboje buvo atlikti infragarso 

ir žemo dažnio garsų natūriniai matavimai. Matavimai atlikti Antkalniškių k., Imsrės g. 4, ši sodyba 

yra artimiausia VE atžvilgiu, yra už 570 m nuo planuojamų VE, jie bus detalizuoti PAV ataskaitoje. 

 

5.5 Oro kokybė, kvapai 

Atsinaujinančios energijos gamyba nesusijusi su oro tarša, kasdien transportas prie elektrinių 

taip pat nevažinėtų, o esant poreikiui remontuoti jėgaines, atvykstančio transporto kiekiai per metus 

galėtų siektu keletą kartų, todėl tokie transporto kiekiai neturėtų jokios įtakos vietinei ar tuo labiau 

regioninei oro taršai. 

Planuojama veikla nesusijusi ir su kvapais, todėl PAV ataskaitoje oro tarša ir kvapai nebus 

nagrinėjami.  

6 SANITARINĖ APSAUGOS ZONA (SAZ) 

Planuojama veikla apima atsinaujinančios elektros energijos gamybą. Pagal nuo 2020-01-01 

Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo (2019 m. birželio 6 d. Nr. XIII-

2166) 2 priedą „GAMYBINIŲ OBJEKTŲ SANITARINĖS APSAUGOS ZONŲ DYDIS“  48. 

Elektros gamyba, garo tiekimas ir oro kondicionavimas: 48.4. vėjo elektrinės, kurių įrengtoji galia 2 

MW ir didesnė, sanitarinės apsaugos zonos dydis yra 440 m. 

Sanitarinės apsaugos zona (SAZ) – aplink stacionarų taršos šaltinį arba kelis šaltinius esanti 

teritorija, kurioje dėl galimo neigiamo planuojamos ar vykdomos ūkinės veiklos poveikio visuomenės 

sveikatai galioja šiuo įstatymu nustatytos specialiosios žemės naudojimo sąlygos.SAZ ribos turi būti 

tokios, kad taršos objekto keliama tarša, kurių rodiklių ribinės vertės reglamentuotos teisės 

norminiuose aktuose, už SAZ ribų neviršytų teisės norminiuose aktuose gyvenamajai aplinkai ir (ar) 

visuomeninės paskirties pastatų aplinkai nustatytų ribinių taršos verčių. 

Atliekant PAV vertinimą, normatyvinės sanitarinės apsaugos zonos ribos bus tikslinamos, 

jų pagrindimą pateikiant PAV ataskaitoje. 
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7 PRIEMONĖS NEIGIAMO POVEIKIO SUMAŽINIMUI 

PAV ataskaitoje gali būti siūlomos poveikio aplinkai sumažinimo priemonės, t.y. priemonės, 

kurias taikant galima sumažinti neigiamą planuojamos ūkinės veiklos poveikį ar net visiškai jo 

išvengti. Poveikio sumažinimo ar prevencijos priemonės bus numatytos įvertinus PAV metu nustatytą 

poveikio mastą. 

PAV rengėjai, nustatę PAV metu galimą reikšmingą poveikį aplinkai, numatys priemones, 

kurios bus pakankamai efektyvios ir galės būti įgyvendinamos vykdant veiklą. Už poveikio 

sumažinimo priemonių įgyvendinimą yra atsakingas planuojamos ūkinės veiklos užsakovas.  

Galimi priemonių parinkimo metodai: 

 Techninis, technologinis – numatomos techninės, technologinės poveikį 

mažinančios priemonės; 

 Analogo – poveikio sumažinimo ar prevencijos priemonės parenkamos remiantis 

informacija, gauta projektuojant ar vykdant tos pačios rūšies ir apimties ūkines 

veiklas; 

 Planavimo – planuojami ūkinės veiklos vykdymo etapai taip, kad poveikis aplinkai 

būtų kuo mažesnis; 

 Monitoringo / stebėsenos – priemonės, skirtos sumažinti poveikį, kuris gali būti 

pastebėtas tik pradėjus vykdyti veiklą. 

Poveikio sumažinimo priemonių efektyvumą užtikrins: 

 Pakankamai tiksli ir išsami informacija apie tai, kokia buvo aplinkos būklė iki veiklos 

vykdymo. Taip galima bus tinkamai palyginti ir įvertinti PAV metu numatytą veiklos 

poveikį; 

 Poveikio aplinkai vertinimo proceso metu bus parengtas poveikio sumažinimo 

priemonių įgyvendinimo ir jų efektyvumo stebėsenos planas. Pradėjus vykdyti ir 

paaiškėjus, kad tam tikras poveikis buvo nenumatytas arba, kad poveikio mastas ar 

reikšmingumas buvo įvertintas neteisingai, bus koreguojamos jau taikomos arba 

pasiūlomos papildomos poveikio sumažinimo priemonės.  

 

Planuojamai veiklai gali būti taikytinos priemonės: 

 Šešėliavimo slopinimui: 

 Priemonės, mažinančios šešėliavimą, tokios kaip vėjo elektrinių stabdymas 

intensyviausio šešėliavimo metu, želdinimas; 

 Veikimo valandų reglamentavimas. 

 Paukščių ir šikšnosparnių apsaugai: 

 Paukščių ir šikšnosparnių monitoringas – tai periodinis tikslinis duomenų 

tikrinimas, lyginimas su standartais ar prognozėmis, kurio tikslas yra surinkti 

foninius duomenis, leisiančius vertinti veiklos įtakojamus pokyčius ir 

nustatyti metines paukščių ir šikšnosparnių mirtingumo apimtis, kurios gali 
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kilti dėl susidūrimo su veikiančiomis arba neveikiančiomis VE. Monitoringas 

turi būti vykdomas remiantis Lietuvos ornitologų draugijos su partneriais – 

Pajūrio tyrimų ir planavimo institutu ir Lietuvos energetikos institutu, 

projekto „Vėjo energetikos plėtra ir biologinei įvairovei svarbios teritorijos“ 

surinktais duomenimis ir projekto įgyvendinimo metu parengtomis 

ataskaitomis tokiomis kaip: „Monitoringo programų dėl galimo vėjo 

elektrinių poveikio paukščiams ir šikšnosparniams standartų parengimas“; 

„Monitoringo rezultatų dėl vėjo elektrinių poveikio paukščiams ir 

šikšnosparniams reikšmingumo nustatymo standartai“ „Galimo vėjo 

elektrinių poveikio paukščiams ir šikšnosparniams reikšmingumo nustatymo 

standartai“ ir kt. Monitoringo vykdymo laikas: 1 metai iki VE įrengimo; 

įrengimo periodu; po įrengimo paukščių stebėjimai numatyti tęsti 3 

pirmuosius VE darbo metus bei praėjus 5 metams po paskutinių stebėjimų, 

stebėjimus vykdyti dar 1 metus. 

 Perinčių, besimaitinančių ir migruojančių paukščių stebėsena gali būti 

vykdomi stebint ir registruojant paukščius vizualiai. Siekiant užtikrinti 

duomenų kokybę, stebėsena turi būti vykdoma tinkamu oru. Perinčių 

paukščių ir paukščių migracinių sankaupų stebėsena vykdoma nelietingu, be 

rūko oru. Kai meteorologinės sąlygos netinkamos, perinčių paukščių ir 

paukščių sankaupų apskaitas reikia vykdyti artimiausią dieną, kai bus 

tinkamos sąlygos. Migruojančių paukščių apskaitos atliekamos numatytu 

dažnumu, nepriklausomai nuo meteorologinių sąlygų. Stebėseną reikia 

vykdyti pavasarį (nuo kovo 1 d. iki gegužės 15 d.) ir rudenį  (nuo rugpjūčio 

15 iki lapkričio 1 d.). Tuo metu fiksuojamas: praskridimo laikas, paukščių 

rūšis, individų skaičius, skridimo kryptis, aukštis, oro sąlygos, užrašomos 

kitos pastabos. Migruojančių šikšnosparnių stebėsena turi būti atliekama 

visoje vėjo elektrinių parko teritorijoje ir gretimoje iki 1 km teritorijoje. 

Šikšnosparnių stebėsena vykdoma ultragarsiniais detektoriais, kurie turi būti 

sukalibruoti ir standartizuoti monitoringo atlikimo metu, jie turi veikti 

diapazone nuo žemiausio iki aukščiausio šikšnosparnių skleidžiamo 

ultragarso. Šikšnosparnių stebėjimai turi būti atliekami ramiu oru, be stipraus 

vėjo ir lietaus, temperatūra neturi būti žemesnė nei 7° C (rekomenduojama, 

jog ji nakties metu viršytų 10°C). Migruojančių šikšnosparnių tyrimai 

atliekami pavasario ir rudens metu. Rudeninė migracija yra intensyvesnė ir 

rizikingesnė šikšnosparniams nei pavasarinė, todėl didesnis dėmesys turi būti 

skirtas stebėjimams nuo antros vasaros pusės. Stebėseną reikia vykdyti 

pavasarį nuo balandžio vidurio iki gegužės vidurio, ir rudeninės migracijos 

metu nuo rugpjūčio vidurio iki spalio pradžios. 

 Taikant priemones papildomai bus vadovaujamasi ir šiomis Lietuvos 

ornitologų draugijos parengtomis metodinėmis priemonėmis: 

 Poveikio paukščiams ir šikšnosparniams monitoringo programų standartai 

VE parkuose; 

 Poveikio paukščiams ir šikšnosparniams monitoringo rezultatų galimo 

reikšmingumo atskiruose VE parkuose standartai; 
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 Galimo VE poveikio paukščiams ir šikšnosparniams tikslių (detalių) 

reikšmingumo nustatymo kriterijai. 

 Priklausomai nuo poveikio aplinkai vertinimo rezultatų, gali būti svarstomos ir 

kitos poveikį aplinkai mažinančios priemonės. 

 

8 EKSTREMALIOS SITUACIJOS 

Planuojama veikla susijusi su atsinaujinančios energijos gamyba, didelių pavojingų avarijų, 

kuriais galėtų užteršti aplinką – nekelia. 

Gaisro pavojus taip pat nedidelis, tačiau teorinė galimybė išlieka. Žaibuojant, vėjo elektrines 

saugo įrengta žaibosaugos sistema. 

VE vieta nepatenka į karstinius ar užliejamus rajonus, todėl šiais aspektais pavojaus nėra. 

Vėjo elektrinių bokšto griūtį, sparnų ar kitus sulūžimus gali gamtiniai veiksniai (uraganai, 

stiprios liūtys, ledo švaistymas), tačiau esant uraganiniam ar labai stipriam vėjui vėjo jėgainės yra 

išjungiamos. Jėgainės statomos kelis kartus didesniu atstumu iki gyvenamųjų namų nei pats bokštų 

aukštis (ilgis), taip apsaugant gyvenamąsias aplinkas, jei kartais jėgainė griūtų. 

Vykdant planuojamą ūkinę veiklą, tam, kad užtikrinti gyventojų saugą ir sveikatą, numatoma 

laikytis teisės aktų, reglamentuojančių aplinkosaugą, priešgaisrinę saugą, darbų saugą ir visuomenės 

sveikatą.  

9 VISUOMENĖS INFORMAVIMAS IR KONSULTACIJOS 

Visuomenės informavimas atliekamas vadovaujantis „Planuojamos ūkinės veiklos poveikio 

aplinkai vertinimo tvarkos aprašu“, patvirtintu LR aplinkos ministro 2017 m. spalio 16 d. įsakymu 

Nr. D1-845 (Galiojanti suvestinė redakcija nuo 2020-05-01). 

9.1 Visuomenės informavimas apie PAV programą 

Apie parengtą PAV programą, PAV dokumentų rengėjas, prieš pateikdamas ją nagrinėti 

PAV subjektams, praneša visuomenei visuomenės informavimo priemonėse (Jurbarko rajono 

spaudoje, Jurbarko rajono savivaldybės ir Skirsnemunės seniūnijos skelbimų lentose/internetiniame 

puslapyje), informuoja Aplinkos apsaugos agentūrą, paskelbia PAV programą PAV rengėjo – UAB 

„Ekostruktūra“ internetiniame puslapyje www.ekostruktura.lt. 

Visuomenė gali teikti pasiūlymus PAV programai, o pasiūlymu kopijas turi pateikti 

Aplinkos apsaugos agentūrai, kad Agentūra, prieš tvirtindama programą, turėtų informaciją apie visus 

pateiktus pasiūlymus. 

PAV dokumentų rengėjas, gavęs suinteresuotos visuomenės pasiūlymus, juos registruoja ir 

kartu su planuojamos ūkinės veiklos organizatoriumi gautus suinteresuotos visuomenės pasiūlymus 

sugrupuoja pagal temas, juos įvertina, o pasiūlymus pateikusiems suinteresuotos visuomenės 

atstovams atsako motyvuotai raštu, kaip atsižvelgta ar neatsižvelgta į pateiktus pasiūlymus. 

 

http://www.ekostruktura.lt/
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9.2 Informavimas apie PAV ataskaitą 

Visuomenė bus informuojama apie parengtą PAV ataskaitą, bus rengiamas viešas 

visuomenės supažindinimas su ataskaita, visuomenė galės teikti pasiūlymus. 

Apie parengtą PAV ataskaitą, PAV dokumentų rengėjas praneša visuomenei visuomenės 

informavimo priemonėse (Jurbarko rajono spaudoje, Jurbarko rajono savivaldybės ir Skirsnemunės 

seniūnijos skelbimų lentose/internetiniame puslapyje), informuoja Aplinkos apsaugos agentūrą, 

paskelbia PAV rengėjo – UAB „Ekostruktūra“ internetiniame puslapyje www.ekostruktura.lt., 

viešina PAV ataskaitą. 

9.3 Informavimas apie sprendimo priėmimą 

 Agentūra, priėmusi sprendimą dėl planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai, per 3 

darbo dienas nuo jo priėmimo dienos savo interneto svetainėje paskelbia sprendimą, PAV 

dokumentus, kuriais remiantis buvo priimtas sprendimas dėl planuojamos ūkinės veiklos poveikio 

aplinkai, ir pasiūlymų svarstymo protokolą visuomenei susipažinti. Suinteresuota visuomenė 

susipažinti su sprendimu dėl planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai ir su juo susijusia 

informacija gali Agentūros buveinėje Agentūros darbo laiku. 

 

10 SIŪLOMAS POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO ATASKAITOS TURINYS 

SANTRAUKA 

1. SANTRUMPOS, TERMINAI 

2. ĮVADAS 

3. INFORMACIJA APIE PAV PROCESO DALYVIUS (organizatorių (užsakovą), PAV 

dokumentų rengėją)  

4. INFORMACIJA APIE PROJEKTĄ (administracinė priklausomybė, projekto 

sprendiniai, variantai (alternatyvos), įgyvendinimo etapai) 

5. SU ANALIZUOJAMA VEIKLA SUSIJĘ PLANAVIMO DOKUMENTAI 

6. POVEIKIO  APLINKAI  VERTINIMAS, POVEIKĮ MAŽINANČIOS PRIEMONĖS 

6.1. Bendroji dalis 

6.2. Vanduo, hidrografinis tinklas (metodas, esama situacija, poveikio vertinimas, 

priemonės, išvados) 

6.3. Dirvožemis (metodas, esama situacija, poveikio vertinimas, priemonės, išvados) 

6.4. Žemės naudojimas, žemėvalda (metodas, esama situacija, poveikio vertinimas, išvados) 

6.5. Kraštovaizdis, gamtinis karkasas, rekreacija (metodas, esama situacija, poveikio 

vertinimas, priemonės, išvados) 

6.6. Biologinė įvairovė ir saugomos teritorijos (metodas, esama situacija, ornitologiniai 

tyrimai, poveikio vertinimas, priemonės, išvados).  

http://www.ekostruktura.lt/
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6.7. Nekilnojamosios kultūros vertybės (metodas, esama situacija, poveikio vertinimas, 

priemonės, išvados) 

7. POVEIKIO  VISUOMENĖS  SVEIKATAI  VERTINIMAS 

7.1. Esamos sveikatos būklės ir visuomenės sveikatai darančių įtaką veiksnių analizė, 

demografiniai rodikliai, sergamumo rodikliai 

7.2. Artimiausia gyvenamoji, visuomeninė aplinka 

7.3. Poveikio visuomenės sveikatai prognostinis vertinimas, sveikatai įtaką darantys 

veiksniai 

7.3.1. Triukšmas (metodas, esama situacija, poveikio vertinimas, priemonės, išvados) 

7.3.2. Šešėliavimas ir mirgėjimas (metodas, esama situacija, poveikio vertinimas, 

priemonės, išvados) 

7.3.3. Infragarsas. Žemų dažnių garsas (metodas, esama situacija, poveikio vertinimas, 

priemonės, išvados) 

7.3.4. Veiklos poveikis (tiesioginis ir netiesioginis) sveikatai įtaką darantiems veiksniams ir 

sveikatai: elgsenos ir gyvensenos veiksniai, fizinės  aplinkos  veiksniai, socialiniai ekonominiai 

veiksniai, psichologiniai  veiksniai  

8. INTEGRUOTAS POVEIKIO VISUOMENĖS SVEIKATAI IR APLINKAI 

VERTINIMAS, ALTERNATYVŲ PALYGINIMAS 

9. TARPVALSTYBINIS  POVEIKIS 

10. EKSTREMALIOS  SITUACIJOS 

11. ATLIEKOS  IR  REKULTIVACIJA 

12. POVEIKIO  MAŽINIMO  PRIEMONIŲ  SUVESTINĖ 

13. MONITORINGO  PLANAS 

14. VISUOMENĖS  INFORMAVIMAS  IR  KONSULTACIJOS 

15. GALIMI  NETIKSLUMAI.  PROBLEMŲ  APRŠYMAS 

16. DARBO  GRUPĖS  IŠVADOS 

17. LITERATŪROS  SĄRAŠAS 

18. PRIEDAI 
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APLINKOS APSAUGOS AGENTŪRA

Biudžetinė įstaiga, A. Juozapavičiaus g. 9, LT-09311 Vilnius, tel. 8 706 62 008, el.p. aaa@aaa.am.lt, http://gamta.lt.
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių  asmenų  registre,  kodas 188784898

     

UAB „Energeta“
 
UAB „Ekostruktūra“

Adresatams pagal sąrašą

Nr.2020-05-12 Nr. 20-142

ATRANKOS IŠVADA DĖL 11 ELEKTRINIŲ JURBARKO R. SAV., SKIRSNEMUNĖS SEN., 
PAANTVARDŽIO, SKIRSNEMUNIŠKIŲ I IR ANTKALNIŠKIŲ KAIMUOSE STATYBOS 
IR EKSPLOATAVIMO POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO

2020-05-                Nr. (30.2)-A4E-

1. Planuojamos ūkinės veiklos organizatorius (juridinio asmens pavadinimas, fizinis 
asmuo, adresas, tel.). 

UAB „Energeta“, Beržų g. 11, Skirsnemunės k., Jurbarko r. sav., LT-74484 direktorius 
Ramūnas Dumčaitis, tel.: +370 60131233, ramunas@jegaines.lt.

2. Poveikio aplinkai vertinimo dokumentų rengėjas (juridinio asmens pavadinimas, 
fizinis asmuo, adresas, tel.).

UAB „Ekostruktūra“, Raudondvario pl. 288A-9, LT-47164 Kaunas, direktorė Ona 
Samuchovienė tel.: +370 607 23980, el. paštas info@ekostruktura.lt.

3. Planuojamos ūkinės veiklos atrankos dėl poveikio aplinkai vertinimo atlikimo teisinis 
pagrindas pagal Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai 
vertinimo įstatymo 7 straipsnio 2 dalį, nurodant šio įstatymo 2 priedo punktą (-us).

Atranka atliekama, vadovaujantis Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio 
aplinkai vertinimo įstatymo (toliau – PAV įstatymas) 2 priedo 3.8. punkto 3.8.1. dalimi: 
„įrengiamos 3 vėjo elektrinės, kurių bent vienos aukštis 50 m (matuojant iki aukščiausios 
konstrukcijų taško) ar daugiau“. 

4. Planuojamos ūkinės veiklos vieta. 
Planuojamos ūkinės veiklos (toliau – PŪV) vieta – numatoma vykdyti, Jurbarko rajono 

savivaldybėje, Skirsnemunės seniūnijoje, Paantvardžio, Skirsnemuniškių I ir Antkalniškių 
kaimuose, sklypuose, kurių kadastro Nr. 9470/0001:233, 9470/0001:228, 9470/0001:255, 
9470/0002:152, 9470/0001:119, 9470/0002:324, 9470/0001:130, 9470/0001:75, 9470/0001:121, 
9470/0001:28, 9470/0001:22. Vėjo elektrinėms statyti bus formuojami sklypai po 40 arų, tik vėjo 
jėgainei Nr. 2 numatoma formuoti 55 arų sklypą.

Teritorijoje, kurioje UAB „Energeta“ planuoja vėjo jėgainių statybą, yra kitų veiklos 
vystytojų didelė esamų ir planuojamų vėjo jėgainių sankaupa. UAB „Eurakras“ eksploatuoja 8 vėjo 
elektrinių parką. Pastatyta 10 pavienių vėjo elektrinių, kurias eksploatuoja įvairios įmonės. UAB 

Elektroninio dokumento nuorašas
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„REN energija“ planuoja statyti 14 vėjo elektrinių, o UAB „EKO srautas“ numato 8 vėjo elektrinių 
statybą.

Vadovaujantis Vėjo jėgainių parko Jurbarko rajone Skirsnemunės ir Rotulių kadastrinėse 
vietovėse specialiojo plano sprendiniais, PŪV teritorija patenka į vėjo jėgainių grupės išdėstymo 
zoną – K.

Pagal  Jurbarko rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano žemės naudojimo, tvarkymo ir 
apsaugos reglamentų brėžinio sprendinius, PŪV vieta, kurioje planuojama vėjo elektrinių statyba, 
patenka į žemės ūkio paskirties žemės prioriteto teritorijas. PŪV nepatenka į gamtinio karkaso 
teritoriją.

Pagal Nacionalinio kraštovaizdžio tvarkymo plano kraštovaizdžio vizualinio estetinio 
potencialo brėžinio sprendinius, analizuojama vietovė patenka į V0H3-b indeksais pažymėtą 
kraštovaizdžio vizualinės struktūros tipą. Šio vizualinio struktūros tipo kraštovaizdyje vyrauja 
neraiški vertikalioji sąskaida (lyguminis kraštovaizdis su vieno lygmens videotopais). 
Kraštovaizdžio horizontalioji vizualinė sąskaida yra su vyraujančių atvirų gerai apžvelgiamų erdvių 
kraštovaizdžiu.  Kraštovaizdžio erdvinėje struktūroje raiškios tik horizontalios dominantės.

Vadovaujantis VĮ „Registrų centras“ duomenimis, nuo PŪV  artimiausi gyvenamieji namai 
(gyvenamos sodybos) yra ~570-900 m atstumu. Nuo PŪV tankiau gyvenamos teritorijos, tokios 
kaip Skirsnemunės miestelis yra už 3,5-3,9 km, Jurbarkas už 6 km, Rotuliai už 3,9 km, Švendriškiai 
už 5,1 km, Girdžiai už 3,7 km, Pauliai už 5,7 km.

Artimiausias mokslo paskirties pastatas – Jurbarko r. Skirsnemunės Jurgio Baltrušaičio 
pagrindinė mokykla (Jurbarko r. sav., Skirsnemunės sen., Skirsnemunės k., Šaltinio g. 22) – nuo 
PŪV sklypo (kad. Nr. 9470/0001:119), esančio Jurbarko r. sav., Skirsnemunės sen., 
Skirsnemuniškių I k., nutolusi ~4,5 km atstumu.

Artimiausias gydymo paskirties pastatas – T. Švedko gydytojos kabinetas (Jurbarko r. sav., 
Skirsnemunės k., Nemuno g. 33) nuo PŪV sklypo (kad. Nr. 9470/0001:119), esančio Jurbarko r. 
sav., Skirsnemunės sen., Skirsnemuniškių I k., nutolęs ~4,5 km atstumu.

PŪV gretimybėje nėra naudojamų žemės gelmių išteklių, nėra vandenviečių ar jų apsaugos 
zonų, geologinių procesų ir reiškinių. Artimiausias naudingųjų iškasenų telkinys (Dainų durpių 
telkinys, Tauragės apskr., Jurbarko r. sav., Jurbarkų sen., Dainių k.) nuo PŪV nutolęs apie 6 km 
atstumu į vakarus. Artimiausias geotopas – Gelgaudiškio šaltinis nutolęs nuo PŪV nutolęs apie 10 
km.

Vadovaujantis Saugomų teritorijų valstybės kadastro duomenimis, PŪV vieta bei artimiausios 
jos apylinkės nepatenka į Europos ekologinio tinklo „Natura 2000“ ir kitų saugomų gamtinių 
teritorijų bei jų apsaugos zonų ribas. Artimiausia saugoma teritorija yra Panemunių regioninis 
parkas, esantis už 5,3 km pietryčių kryptimi nuo PŪV. Artimiausia Europos ekologinio tinklo 
„Natura 2000“ saugoma teritorija – Nemuno upės pakrantės ir salos tarp Kulautuvos ir Smalininkų 
(PAST) yra maždaug apie 4 km atstumu nutolusi nuo PŪV.

PŪV nuo miško nutolusi apie 50 m atstumu. Artimiausias vandens telkinys yra upė Juodupis, 
nuo PŪV nutolusi apie 67 m atstumu. 

Saugomų rūšių informacinės sistemos (SRIS) duomenimis PŪV apylinkių teritorijoje 
pastebėtas juodasis peslys (Milvus migrans), kūdrinis pelėausis (Myotis dasycneme), paprastoji 
medšarkė (Lanius collurio), rudasis nakviša (Nyctalus noctula), veisimosi vietoje pastebėti baltieji 
gandrai (Ciconia ciconia).

Vadovaujantis Lietuvos ornitologų draugijos su partneriais (Pajūrio tyrimų ir planavimo 
institutu ir Lietuvos energetikos institutu) nuo 2015 m. vasario iki 2017 kovo mėn. įgyvendinto 
projekto „Vėjo energetikos plėtra ir biologinei įvairovei svarbios teritorijos (VENBIS)“ 
duomenimis, sudarytais teritorijų jautrumo žemėlapiais PŪV teritorija patenka į teritoriją, kurioje 
nepakanka duomenų jautrumui nustatyti šikšnosparnių atžvilgiu. Paukščių ir perinčių paukščių 
atžvilgiu 1 vėjo elektrinė patenka į labai jautrias teritorijas, 2 vėjo elektrinės patenka į vidutiniškai 
jautrias teritorijas, o likusios vėjo elektrinės patenka į teritoriją, kurioje nepakanka duomenų 
jautrumui nustatyti. Migruojančių paukščių atžvilgiu 1 vėjo elektrinė patenka į mažai jautrias 
teritorijas, likusios vėjo elektrinės patenką į teritoriją, kurioje nepakanka duomenų jautrumui 
nustatyti.
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Artimiausias kultūros paveldo objektas - poeto J. Baltrušaičio gimtosios sodybos vieta nuo 
planuojamų jėgainių nutolusi apie 130 m atstumu.

5. Trumpas planuojamos ūkinės veiklos aprašymas. 
PŪV metu numatoma statyti 11 vėjo elektrinių, kurių kiekvienos galia numatoma maksimaliai 

iki 5,7 MW, rotoriaus skersmuo iki 163 m, stiebo aukštis iki 161 m (t.y. 11 vėjo elektrinių, kurių 
kiekvienos galia numatoma 5,5 MW arba 5,7 MW, stiebo aukštis iki 148 m, rotoriaus skersmuo iki 
163 m, arba stiebo aukštis iki 161 m, rotoriaus skersmuo iki 158 m – priklausomai nuo statomo 
modelio). Galimas bendras jėgainių aukštis (stiebas ir mentė) sieks ~240 m. Triukšmo lygis – iki 
107,2 dBA.

Gamyklose pagamintos vėjo jėgainės bus atvežamos ir sumontuojamos vietoje. Pirmiausia 
atliekami žemės judinimo darbai, suformuojami pamatai, po to ant jo montuojamas jėgainės 
bokštas. Rotorius ir mentės surenkami ant žemės ir visa konstrukcija keliama ir pritvirtinama bokšto 
viršuje. Kiekvienai vėjo jėgainei, pamatams suprojektuoti ir įrengti numatoma atlikti geologinius 
tyrimus ir pagal tai parinkti pamatus. Vėjo jėgainės bus valdomos automatizuotai, nuotoliniu būdu.

Numatoma naudoti vietinius kelius arba suformuoti naujus. Vėjo elektrinių dalių gabenimo 
maršrutai bus detaliai numatyti rengiant vėjo elektrinių statybos projektus. Gabenimui planuojama 
naudoti vietinius kelius, kurie nustačius jų trūkumus, gali būti papildomai sustiprinami ar tvarkomi, 
o gabenimo metu pažeidus kelius – jie bus sutvarkomi. 

Elektros energija būtų tiekiama požeminiais elektros kabeliais į bendrą elektros tinklą. Žemės 
sklypuose yra įrengtos valstybei priklausančios melioracijos sistemos bei įrenginiai, statybų metu 
PŪV organizatorius privalės užtikrinti, kad šios sistemos nebūtų pažeidžiamos, o pažeidus 
melioracijos įrenginius – nedelsiant juos sutvarkyti.

Vėjo elektrines numatoma transportuoti ir statybos darbus su triukšmą skleidžiančia darbų 
įranga nedirbti arti gyvenamųjų pastatų švenčių ir poilsio dienomis, o darbo dienomis nedirbti 
vakaro (19:00–22:00 val.) ir nakties (22:00–07:00 val.) metu.

Atliekos gali susidaryti tik statybų metu ar remonto metu. Atliekos turės būti perduodamos ir 
išvežamos pagal sutartis tokias atliekas tvarkančioms ir transportuojančioms įmonėms, 
registruotoms atliekas tvarkančių įmonių registre. Atliekos bus tvarkomos, vadovaujantis atliekų 
tvarkymą reglamentuojančių teisės aktų  nuostatomis.

Susidarys tik švarios paviršinės (lietaus) nuotekos, kurios tekėdamos pasiskirstys teritorijoje.
Statybų metu nuskastas derlingasis dirvožemio sluoksnis bus sandėliuojamas ir panaudojamas 

statybvietės rekultivacijai po statybų.
Veiklos metu nenumatoma naudoti pavojingų, radioaktyvių žaliavų, cheminių medžiagų bei 

preparatų (mišinių).
Vėjo elektrinių skleidžiamo triukšmo modeliavimas atliktas priimant, kad vienu metu visu 

galingumu veikia visos parke esančios vėjo elektrinės. Triukšmo modeliavimas atliktas „CADNA 
A“ programa. Atlikus triukšmo sklaidos skaičiavimus nustatyta, kad PŪV sukeliamo triukšmo lygis 
artimiausioje gyvenamojoje aplinkoje (Jurbarko r. sav., Skirsnemunės sen., Antkalniškių k., Imsrės 
g. 4.) dienos, vakaro ir nakties periodais sieks 39,3 dB(A), suminis triukšmo lygis sieks  42,2 
dB(A).

Šešėliavimo modeliavimas buvo atliktas „WindPro“ programine įranga. Atlikus modeliavimą 
nustatyta, kad tikėtinas PŪV sukeliamas šešėliavimas artimiausiose sodybose sieks nuo 0:00 
val./metus iki 11:27 val./metus., suminis šešėliavimas sieks nuo 7:35 val./metus iki 24:33 
val./metus.

6. Priemonės numatomam reikšmingam neigiamam poveikiui aplinkai išvengti arba 
užkirsti jam kelią.

6.1. Statybų metu nuskastas derlingasis dirvožemio sluoksnis bus sandėliuojamas ir 
panaudojamas statybvietės rekultivacijai po statybų.

6.2. Vėjo elektrines numatoma transportuoti ir statybos darbus su triukšmą skleidžiančia 
darbų įranga nedirbti arti gyvenamųjų pastatų švenčių ir poilsio dienomis, o darbo dienomis nedirbti 
vakaro (19:00–22:00 val.) ir nakties (22:00–07:00 val.) metu.

6.3. Numatoma vykdyti paukščių ir šikšnosparnių monitoringą.
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6.4. Žemės sklypuose yra įrengtos valstybei priklausančios melioracijos sistemos bei 
įrenginiai, statybų metu PŪV organizatorius privalės užtikrinti, kad šios sistemos nebūtų 
pažeidžiamos, o pažeidus melioracijos įrenginius – nedelsiant juos sutvarkyti.

6.5. Vėjo elektrinių gabenimui planuojama naudoti vietinius kelius, kurie nustačius jų 
trūkumus, gali būti papildomai sustiprinami ar tvarkomi, o gabenimo metu pažeidus kelius – jie bus 
sutvarkomi. 

6.6. Vykdomos veiklos metu paaiškėjus, kad daromas didesnis poveikis aplinkai už atrankos 
informacijoje pateiktus arba teisės aktuose nustatytus rodiklius, veiklos vykdytojas privalės 
nedelsiant taikyti papildomas poveikį aplinkai mažinančias priemones arba mažinti veiklos 
apimtis/nutraukti veiklą.

6.7. Veiklos vykdytojas visais atvejais privalės laikytis visų aktualių veiklą reglamentuojančių 
teisės aktų reikalavimų, keičiantis teisiniam reglamentavimui atitinkamai keisti veiklos rodiklius.

7. Motyvai, kuriais remtasi priimant atrankos išvadą:
7.1. Vadovaujantis PAV įstatymo 2 priedo 3.8.1 papunkčio  nuostatomis, PŪV atranka dėl 

poveikio aplinkai vertinimo atliekama, kai įrengiamos 3 vėjo elektrinės, kurių bent vienos aukštis 
50 m (matuojant iki aukščiausio konstrukcijų taško) ar daugiau. Šiuo atveju, planuojama statyti 11 
vėjo elektrinių, kurių kiekvienos aukštis bus iki 240 m. Teritorijoje, kurioje UAB „Energeta“ 
planuoja vėjo jėgainių statybą, yra kitų veiklos vystytojų didelė esamų ir planuojamų vėjo jėgainių 
sankaupa. UAB „Eurakras“ eksploatuoja 8 vėjo elektrinių parką. Pastatyta 10 pavienių vėjo 
elektrinių, kurias eksploatuoja įvairios įmonės. UAB „REN energija“ planuoja statyti 14 vėjo 
elektrinių, o UAB „EKO srautas“ numato 8 vėjo elektrinių statybą“. Atsižvelgiant į didelį PŪV 
mastą, lyginant su PAV įstatyme nustatytais ribiniais dydžiais, PŪV vietą ir gretimybes galimas 
reikšmingas poveikis aplinkai, todėl atliekant poveikio aplinkai vertinimą būtų detaliai įvertintas 
PŪV  (taip pat suminis) galimas poveikis aplinkos elementams ir visuomenės sveikatai, parinktos 
poveikį mažinančios priemonės.

7.2. Atliekant PŪV ir gretimoje teritorijoje suplanuotų, pastatytų vėjo elektrinių suminius 
triukšmo ir šešėliavimo sklaidos skaičiavimus, modeliavimus nebuvo įvertintas UAB „EKO 
srautas“ planuojamų statyti 8 vėjo elektrinių parkas, kuris nuo PŪV nutolęs apie 1 km atstumu. 
Poveikio aplinkai vertinimo metu naudojant maksimalius vėjo elektrinių techninius parametrus būtų 
atlikti detalūs suminiai triukšmo ir šešėliavimo sklaidos modeliavimai, kurie išsamiai parodytų 
galimus triukšmo ir šešėliavimo sklaidų scenarijus, būtų įvertintas galimas poveikis visuomenės 
sveikatai ir numatytos poveikį mažinančios priemonės.

7.3. Vadovaujantis Lietuvos ornitologų draugijos su partneriais (Pajūrio tyrimų ir planavimo 
institutu ir Lietuvos energetikos institutu) nuo 2015 m. vasario iki 2017 kovo mėn. įgyvendinto 
projekto „Vėjo energetikos plėtra ir biologinei įvairovei svarbios teritorijos (VENBIS)“ 
duomenimis, sudarytais teritorijų jautrumo žemėlapiais PŪV teritorija patenka į teritoriją, kurioje 
nepakanka duomenų jautrumui nustatyti šikšnosparnių atžvilgiu. Paukščių ir perinčių paukščių 
atžvilgiu 1 vėjo elektrinė patenka į labai jautrias teritorijas, 2 vėjo elektrinės patenka į vidutiniškai 
jautrias teritorijas, o likusios vėjo elektrinės patenka į teritoriją, kurioje nepakanka duomenų 
jautrumui nustatyti. Migruojančių paukščių atžvilgiu 1 vėjo elektrinė patenka į mažai jautrias 
teritorijas, likusios vėjo elektrinės patenką į teritoriją, kurioje nepakanka duomenų jautrumui 
nustatyti. Saugomų rūšių informacinės sistemos (SRIS) duomenimis PŪV apylinkių teritorijoje 
pastebėtas juodasis peslys (Milvus migrans), kūdrinis pelėausis (Myotis dasycneme), Paprastoji 
medšarkė (Lanius collurio), Rudasis nakviša (Nyctalus noctula), veisimosi vietoje pastebėti baltieji 
gandrai (Ciconia ciconia). PŪV nuo miško nutolusi apie 50 m atstumu. Pagal Eurobats, 
rekomendacijas siekiant išvengti reikšmingo poveikio šikšnosparniams, vėjo elektrinės netūrėtų būti 
statomos arčiau kaip 200 m nuo miško. Atliekant poveikio aplinkai vertinimą būtų įvertintas 
galimas reikšmingas PŪV (taip pat suminis) poveikis gyvenančioms, perinčioms ir 
besimaitinančioms paukščių, šikšnosparnių rūšims bei būtų nustatytas paukščių ir šikšnosparnių 
migracijos kelių ir sankaupų vietų, buveinių ir mitybinės bazės pokytis bei numatytos tinkamos 
prevencinės, poveikio mažinimo ar kompensacinės priemonės.

7.4. Aplinkos apsaugos agentūra (toliau – Agentūra) kreipėsi tarnybinės pagalbos į Valstybinę 
saugomų teritorijų tarnybą prie Aplinkos ministerijos (toliau – VSTT) dėl PŪV poveikio greta 
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esančioms saugomoms teritorijoms. VSTT 2020-02-21 raštu Nr. (3)-V3-270 (7.21) pateikė 
nuomonę, kad PŪV reikia atlikti poveikio aplinkai vertinimą. Agentūra įvertinusi VSTT pateiktą 
rašytinę nuomonę ir informaciją nustatė, kad informacijoje atrankai pateiktoje UAB „Energeta“ 11 
vėjo elektrinių parko vizualizacijoje iš Panemunių regioninio parko regyklų ir kitų vietų, nebuvo 
įvertintos visos greta PŪV suplanuotos ir esamos vėjo elektrinės. Dėl PŪV galimas reikšmingas 
vizualinis poveikis kraštovaizdžiui, todėl atliekant poveikio aplinkai vertinimą būtų atlikta detali, 
išsami planuojamo vėjo elektrinių parko ir aplinkinėje teritorijoje suplanuotų, esamų vėjo elektrinių 
vizualizacija iš Panemunės regioniniame parke esančių ir numatomų regyklų bei apžvalgos vietų 
taip pat iš tokį poveikį galinčių patirti turistinių trasų ir maršrutų taškų, būtų įvertintas galimas 
vizualinis poveikis (taip pat suminis) kraštovaizdžiui dėl vėjo elektrinių atsiradimo.

7.5. PŪV metu per upę Juodupis planuojama įrengti naują privažiavimo kelią ir tiesti 
požeminę elektros kabelio liniją. Atliekant poveikio aplinkai vertinimą būtų detaliai įvertintas 
galimas reikšmingas poveikis Juodupio upei įrengiant naują privažiavimo kelią ir tiesiant požeminę 
elektros kabelio liniją, numatytos poveikį mažinančios priemonės.

7.6. Agentūra, pasibaigus pasiūlymų teikimo terminui dėl PŪV poveikio aplinkai vertinimo, 
pastabų ir pasiūlymų iš suinteresuotos visuomenės negavo. Poveikio aplinkai vertinimo metu 
visuomenė būtų visapusiškai supažindinta su PŪV, būtų suteikta galimybė suinteresuotai 
visuomenei dalyvauti poveikio aplinkai vertinimo procese, teikti pasiūlymus dėl PŪV, kuriuos PŪV 
užsakovas privalėtų argumentuotai įvertinti.

7.7. Bus atliktas viešas svarstymas ne tik su Skirsnemunės, bet ir su Jurbarkų seniūnijos 
gretimų kaimų bendruomenėmis ir gyventojais (Jurbarko rajono savivaldybės (toliau – Savivaldybė) 
2020-02-24 raštas Nr. R4-15-381).

7.8. Poveikio aplinkai vertinimo metu būtų išanalizuotos alternatyvos (vietos, technologijos, 
techninės įrangos ir pan.), ko pasėkoje būtų galima parinkti geriausią sprendimą PŪV.

7.9. Įvertinus PŪV mastą ir pobūdį, svarbu pažymėti, kad poveikio aplinkai vertinimo metu 
būtų įgyvendinti PAV įstatymo 4 straipsnyje numatyti poveikio aplinkai vertinimo tikslai 
padėsiantys detaliai:

- nustatyti, apibūdinti ir įvertinti galimą tiesioginį ir netiesioginį planuojamos ūkinės veiklos 
poveikį šiems aplinkos elementams (dirvožemiui, žemės paviršiui ir jos gelmėms, orui, vandeniui, 
klimatui, kraštovaizdžiui ir biologinei įvairovei) taip pat materialinėms vertybėms, 
nekilnojamosioms kultūros vertybėms ir šių elementų tarpusavio sąveikai;

- nustatyti, apibūdinti ir įvertinti galimą tiesioginį ir netiesioginį planuojamos ūkinės veiklos 
sukeliamų fizikinių veiksnių poveikį visuomenės sveikatai, taip pat aplinkos elementų ir 
visuomenės sveikatos tarpusavio sąveikai; 

- nustatyti galimą planuojamos ūkinės veiklos poveikį aplinkos elementams ir visuomenės 
sveikatai dėl planuojamos ūkinės veiklos pažeidžiamumo rizikos dėl ekstremaliųjų įvykių ir (ar) 
galimų ekstremaliųjų situacijų;

- nustatyti priemones, kurių numatoma imtis siekiant išvengti numatomo reikšmingo 
neigiamo poveikio aplinkai ir visuomenės sveikatai, jį sumažinti ar, jeigu įmanoma, jį kompensuoti;

- nustatyti, ar planuojama ūkinė veikla, įvertinus jos pobūdį, vietą ir (ar) poveikį aplinkai, 
atitinka aplinkos apsaugos, visuomenės sveikatos, nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos, 
gaisrinės ir civilinės saugos teisės aktų reikalavimus.

Poveikio aplinkai vertinimo subjektų išvados: Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie 
Sveikatos apsaugos ministerijos Tauragės departamentas pagal Lietuvos PAV įstatymas 6 str. 5 d. 1 
p., atsakingas už PŪV veiksnių, darančių įtaką visuomenės sveikatai, galimo poveikio visuomenės 
sveikatai vertinimą, 2020-05-26 raštu Nr. (7-11 14.3.5 E)2-25891 pateikė pasiūlymą, kad PŪV 
poveikio aplinkai vertinimas privalomas, motyvai nenurodyti; Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo 
departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Kauno priešgaisrinė gelbėjimo valdyba pagal PAV 
įstatymo 6 str. 5 d. 3 p., atsakinga už PŪV vykdymo metu galimų įvykių, ekstremaliųjų įvykių, 
ekstremaliųjų situacijų, numatomų priemonių joms išvengti ar sušvelninti ir padariniams likviduoti, 
pasiūlymų informacijai atrankai, pagal kurią priimama ši atrankos išvada, bei pasiūlymų, kad PŪV 
reikalinga atlikti poveikio aplinkai vertinimą nepateikė; Kultūros paveldo departamento prie 
Kultūros ministerijos Tauragės skyrius pagal PAV įstatymo 6 str. 5 d. 2 p., atsakingas už galimą 
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PŪV poveikį nekilnojamajam kultūros paveldui, 2020-05-15 raštu Nr. (1.29-T)2T-99 pateikė 
pasiūlymą, kad atsižvelgiant į PŪV vizualinio poveikio poeto Jurgio Baltrušaičio gimtosios sodybos 
vietai vertinimą, neprieštarauja parengtam poveikio aplinkai vertinimo atrankos dokumentui;  
Savivaldybė pagal PAV įstatymo 6 str. 5 d. 5 p., atsakinga už PŪV poveikio aplinkai vertinimo ir 
šios veiklos galimo poveikio aplinkai, atsižvelgiant į patvirtintų ir galiojančių teritorijų planavimo 
dokumentų sprendinius bei galimybes pagal teisės aktų reikalavimus juos keisti ir į pagal įstatymus 
vykdomo savivaldybės aplinkos stebėsenos (monitoringo) duomenis, 2020-02-24 raštu Nr. R4-15-
381 pateikė pastabas, kurias įvertinus pateikė pasiūlymą, kad PŪV poveikio aplinkai vertinimas 
privalomas. 

8. Priimta atrankos išvada. 
Atsižvelgiant į išdėstytus motyvus ir vadovaujantis PAV įstatymo 7 straipsnio 7 dalimi, 

priimama atrankos išvada: pagal pateiktą informaciją atrankai dėl UAB „Energeta“ PŪV –  11 vėjo 
elektrinių Jurbarko r. sav., Skirsnemunės sen., Paantvardžio, Skirsnemuniškių I ir Antkalniškių 
kaimuose statybos ir eksploatavimo – poveikio aplinkai vertinimas privalomas.

9. Nurodoma atrankos išvados apskundimo tvarka 
Jūs turite teisę apskųsti šį sprendimą Lietuvos administracinių ginčų komisijai (Vilniaus g. 

27, 01402 Vilnius) Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos 
įstatymo nustatyta tvarka arba Vilniaus apygardos administraciniam teismui (Žygimantų g. 2, 
01102 Vilnius) Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka per 
vieną mėnesį nuo šio sprendimo įteikimo dienos.

Direktoriaus įgaliota direktoriaus pavaduotoja Aldona Teresė Kučinskienė

Dovilė Petraškaitė, tel. (8 315) 56735, el. p. dovile.petraskaite@aaa.am.lt
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Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Tauragės skyriui

Valstybinei saugomų teritorijų tarnybai prie Aplinkos ministerijos 

Panemunių regioninio parko direkcijai

Kopija
Aplinkos apsaugos departamentui prie Aplinkos ministerijos



DETALŪS METADUOMENYS

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

Dokumento pavadinimas (antraštė)

ATRANKOS IŠVADA DĖL 11 ELEKTRINIŲ JURBARKO R.
SAV., SKIRSNEMUNĖS SEN., PAANTVARDŽIO, 
SKIRSNEMUNIŠKIŲ I IR ANTKALNIŠKIŲ KAIMUOSE 
STATYBOS IR EKSPLOATAVIMO POVEIKIO APLINKAI 
VERTINIMO

Dokumento registracijos data ir numeris 2020-06-03 Nr. (30.2)-A4E-4821

Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo ADOC-V1.0, GEDOC

Parašo paskirtis Pasirašymas

Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos ALDONA TERESĖ KUČINSKIENĖ

Parašo sukūrimo data ir laikas 2020-06-03 16:54:58

Parašo formatas Parašas, pažymėtas laiko žyma

Laiko žymoje nurodytas laikas 2020-06-03 16:55:11

Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją ADIC CA-B

Sertifikato galiojimo laikas 2019-12-03 - 2022-12-02

Parašo paskirtis Pasirašymas

Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija\ 

Parašo sukūrimo data ir laikas 2020-06-03 17:07:57

Parašo formatas Trumpalaikis skaitmeninis parašas, kuriame taip pat saugoma 
sertifikato informacija

Laiko žymoje nurodytas laikas

Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją RCSC IssuingCA

Sertifikato galiojimo laikas 2020-01-09 - 2021-01-08

Pagrindinio dokumento priedų skaičius 0

Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius 0

Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas 
elektroninis dokumentas, pavadinimas

Elektroninė dokumentų valdymo sistema VDVIS, versija v. 
3.04.02

El. dokumento įvykius aprašantys metaduomenys

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

El. dokumentas atitinka specifikacijos keliamus reikalavimus.
Visi dokumente esantys elektroniniai parašai galioja.
Tikrinimo data: 2020-06-04 06:12:50

Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją 
atspausdinęs darbuotojas 2020-06-04 atspausdino Dovilė Petraškaitė

Paieškos nuoroda



 

 

 

 

 

12.2 priedas. 

Įmonės licencija, rengėjų kvalifikacijos dokumentai 




	bb8d8b76e20e2433c44853d81badda9f72491d0ec2f44c7a44f65f1688f4056a.pdf
	Microsoft Word - PAV programa_11 VE_1
	bb8d8b76e20e2433c44853d81badda9f72491d0ec2f44c7a44f65f1688f4056a.pdf

