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ĮVADAS 

Poveikio aplinkai vertinimas atliekamas siekiant nustatyti, apibūdinti ir įvertinti galimą 

tiesioginį ir netiesioginį planuojamos ūkinės veiklos (toliau – PŪV) poveikį aplinkos elementams 

ir visuomenės sveikatai, nustatyti priemones reikšmingam neigiamam poveikiui aplinkai ir 

visuomenės sveikatai išvengti, sumažinti ar kompensuoti bei nustatyti ar planuojama ūkinė veikla, 

įvertinus jos pobūdį, vietą, poveikį aplinkai, atitinka aplinkos apsaugos, visuomenės sveikatos, 

nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos, gaisrinės ir civilinės saugos teisės aktų reikalavimus. 

Planuojamos veiklos pavadinimas: Vienuolikos vėjo elektrinių Jurbarko r. sav., 

Skirsnemunės sen., Paantvardžio, Skirsnemuniškių I ir Antkalniškių kaimuose statyba ir 

eksploatavimas. 

Planuojama veikla patenka į Lietuvos Respublikos Planuojamos ūkinės veiklos poveikio 

aplinkai vertinimo įstatymo 1996-08-15 Nr. I-1495 (Suvestinė redakcija nuo 2017-11-01) 2 priedo 

sąrašo, punktą: 3.8. vėjo elektrinių įrengimas, kai: 3.8.1. įrengiamos 3 vėjo elektrinės, kurių bent 

vienos aukštis 50 m (matuojant iki aukščiausio konstrukcijų taško) ar daugiau. Aplinkos apsaugos 

agentūra atlikusi atranką pateikė atrankos dėl PAV išvadą 2020-06-03 Nr. (30.2)-A4E-4821, kad 

poveikio aplinkai vertinimas yra privalomas.  

Atsižvelgiant į atrankos išvadą, parengtoje PAV Ataskaitoje išpildyti argumentai dėl kurių 

buvo prašomas pilnas poveikio aplinkai vertinimas. Poveikio aplinkai vertinimo metu visuomenė 

visapusiškai supažindinama su PŪV, suteikta galimybė suinteresuotai visuomenei dalyvauti 

poveikio aplinkai vertinimo procese, teikti pasiūlymus dėl PŪV, kuriuos PŪV užsakovas privalėtų 

argumentuotai įvertinti. Atliekant poveikio aplinkai vertinimą 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. PAV ataskaitoje įvertinti ir kiti atrankos išvadoje pateikti 

argumentai. 

Planuojama ūkinė veikla yra svarbi valstybės įsipareigojimų Europos sąjungai 

atžvilgiu. Lietuvos Respublikos Vyriausybės Nutarime „Dėl nacionalinės atsinaujinančių 

energijos išteklių plėtros strategijos patvirtinimo“, patvirtintame 2010 m. birželio 21 d. Nr. 789, 

nurodoma, kad 2020 metais atsinaujinančių energijos išteklių dalis turi sudaryti ne mažiau kaip 23 

procentus bendro galutinio energijos suvartojimo. Ši plėtros strategija patvirtinta vadovaujantis 

2009 m. balandžio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos Direktyva2009/28/EB dėl skatinimo 

naudoti atsinaujinančių išteklių energiją, iš dalies keičiančią bei vėliau panaikinančią Direktyvas 

2001/77/EB ir 2003/30/EB (OL 2009 L 140, p. 16), kurioje Lietuvai nustatytas teisiškai 

privalomas tikslas, kad 2020 metais atsinaujinančių energijos išteklių dalis sudarytų ne 

mažiau kaip 23 procentus šalies bendro galutinio energijos suvartojimo (bendras Europos 

Sąjungos tikslas – 20 procentų). Siekiant užtikrinti šiuos ES reikalavimus, planuojama 

atsinaujinančios energetikos – vėjo elektrinių statyba ir eksploatavimas, kurios organizatorius 

UAB „Energeta“. 

Vėjo elektrinės planuojamos ir PAV ataskaita rengiama vadovaujantis patvirtintu planavimo 

dokumentu – „Vėjo elektrinių parko Jurbarko rajone Skirsnemunės ir Rotulių kadastrinėse 

vietovėse specialiuoju planu“, kuriuo planuojamos 11 VE patenka į specialiai išskirtą „K Zoną“, 
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kurioje pagal specialųjį planą, galimas net iki 40 vėjo elektrinių įrengimas. Tai pati didžiausia zona 

specialiajame plane, kuri tęsiasi per Bendžių, Rotulių II, Paantvardžio, Antkalniškių, Ąžuolynės, 

Skirsnemuniškių I, Girvalakių ir Naubariškių kaimus. 

PAV subjektai: Jurbarko rajono savivaldybės administracija; Nacionalinio visuomenės 

sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Tauragės departamentas; Priešgaisrinės 

apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Jurbarko priešgaisrinė 

gelbėjimo tarnyba; Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Tauragės skyrius 

(pritarė PAV programai, nurodė, kad PAV ataskaitos nenagrinės); Valstybinė saugomų teritorijų 

tarnyba prie Aplinkos ministerijos (derinant PAV programą atsisakė dalyvauti PAV procese); 

Panemunių regioninio parko direkcija. 

Sprendimą dėl planuojamos ūkinės veiklos galimybių priima atsakinga institucija – 

Aplinkos apsaugos agentūra. 

PAV ataskaitoje vertinamos 10 km spinduliu nuo PŪV esančios ir 

suplanuotos/patvirtintos vėjo elektrinės, kurioms atliktos poveikio aplinkai vertinimo ar 

sanitarinės apsaugos zonos nustatymo procedūros: 

• Esama situacija yra pastatyta jau 18 vėjo elektrinių 10 km spinduliu nuo PŪV 

(toliau – Esamos VE). 

• Patvirtinta situacija dar 25 vėjo elektrinėms 10 km spinduliu nuo PŪV (priimta 

atrankos išvada 2019-05-09 UAB “REN energija” 14 vėjo elektrinių parkui prie 

Skirsnemunės; priimta atrankos išvada 2019-02-15 Nr. (30.2)-A4E- 134 UAB 

„Eko srautas“ 8 vėjo elektrinių parkui prie Jurbarko; patvirtinta sanitarinė 

apsaugos zona 2020-10-02 Nr. (7-11 14.3.4 E)2-75485 UAB „Vėjo jėgainių 

projektai“ 2 vėjo elektrinėms), Raimondo Matulos 1 vėjo elektrinė (Jurbarko r. 

sav., Jurbarkų sen., Antkalniškių k.) (toliau – Patvirtintos VE). 

• Prognozuojama situacija – tai PŪV metu planuojamas UAB „Energeta“ 11 vėjo 

elektrinių parkas) (toliau – Planuojamos VE) kartu su visomis esamomis ir 

patvirtintomis VE. Vertinamas suminis poveikis. 

Šiuo metu esamų ir patvirtintų vėjo elektrinių yra 43 vienetai. Su planuojamomis 11 

elektrinių iš viso sudarys 542 vnt. Visos elektrinės (esamos, patvirtintos, planuojamos) yra 

specialiai išskirtose vėjo elektrinėms zonose, kadangi pagal specialųjį planą Jurbarko rajone 

išskirtos šios zonos: 

• A Zona. Joje galimas 6 vėjo jėgainių įrengimas. 

• B Zona. Joje galimas 7vėjo jėgainių įrengimas. 

• C Zona. Joje galimas iki 10 vėjo jėgainių įrengimas. 

• D Zona. Šioje zonoje galimas iki 17 vėjo jėgainių įrengimas. 

• F Zona. Joje galimas iki 4 vėjo jėgainių įrengimas. 

 
1 Ši VE įvertinta aprašomuoju būdu vertinimu, kadangi ji identifikuota vėliau nei atliktas triukšmo, šešėliavimo 

modeliavimas. VE nutolusi atokiau nuo PŪV, nėra galinga ar itin aukšta, ji nekeičia ataskaitos išvadų, todėl dėl 

didelės projekto apimties PAV ataskaitos paveikslai neperdaromi naujas triukšmo, šešėliavimo modeliavimas 

neatliekamas. 
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• H Zona. Šioje zonoje galimas 6 vėjo jėgainių įrengimas. 

• K Zona. Šioje zonoje galimas net iki 40  vėjo jėgainių įrengimas. 

• L Zona. Joje galimas 5 vėjo jėgainių įrengimas. 

• M Zona. Joje galimas 6 vėjo jėgainių įrengimas. 

11 vėjo elektrinių planuojama „K Zonoje. Šioje zonoje galimas net iki 40  vėjo jėgainių 

įrengimas“. 

PAV ataskaita parengta 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). PAV ataskaitoje poveikis įvertintas, 

vadovaujantis LR aplinkos ministru įsakymu Dėl Planuojamos ūkinės veiklos (vėjo jėgainių 

įrengimo) poveikio aplinkai vertinimo rekomendacijų R 44-03 patvirtinimo, 2003 m. liepos 31 d. 

Nr.406 (suvestinė redakcija nuo 2010-12-05) ir kitais dokumentais. 

PAV ataskaita buvo paviešinta visuomenei. Pasiūlymų per supažindinimo su PAV 

ataskaita laikotarpį iš visuomenės negauta. PAV ataskaita pristatyta visuomenei. Susirinkimas 

nuotoliniu būdu įvyko 2020 m. gruodžio 17 d. 

Visuomenė apie PAV ataskaitą ir viešą susirinkimą buvo informuota: Jurbarko 

rajono savivaldybės lentoje 2020-11-12, savivaldybės internetiniame puslapyje 2020-11-17  

https://www.jurbarkas.lt/index.php?2469029699; Skirsnemunės seniūnijos skelbimų lentoje 

2020-11-12;  Jurbarkų seniūnijos skelbimų lentoje 2020-11-12. Jurbarkų seniūnija savo ruožtu 

persiuntė bendruomenei, paskelbė seniūnijos facebook puslapyje (apie papildomus informavimus 

užfiksavo ant patvirtinimo). Jurbarkų seniūnija įtraukta, vadovaujantis PAV programos derinimu 

ir gautomis Atsakingos institucijos pastabomis. Taip pat paskelbta Jurbarko rajono laikraštyje 

„Šviesa“ 2020-11-17; ataskaitos rengėjo UAB „Ekostruktūra“ internetiniame puslapyje: 

www.ekostruktura.lt 2020-11-12 (ataskaitos ir skelbimo patalpinimo nuoroda: 

http://www.ekostruktura.lt/visuomenes-informavimas/informacija-apie-parengta-vienuolikos-

vejo-elektriniu-jurbarko-r-sav-skirsnemunes-sen-paantvardzio-skirsnemuniskiu-i-ir-antkalniskiu-

kaimuose-poveikio-aplinkai-vertinimo-pav-ataskaita-ir-viesa/). Su PAV ataskaita buvo galima 

susipažinti nuo  2020-11-17.  

Pasiūlymų iš visuomenės nebuvo gauta. Viešas susirinkimas įvyko. 

PAV ataskaitos derinimas su subjektais: 

• Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos 

Tauragės departamentas 2021-01-22 Nr. (7-11 14.3.3 Mr)2-22323, kad vertinimo 

ataskaitai ir planuojamos ūkinės veiklos galimybėms pritaria; 

• Jurbarko rajono savivaldybės administracija per nustatytus  terminus išvadų dėl 

ataskaitos nepateikė (pridedamas savivaldybės patvirtinimas apie gavimą ir 

užregistravimą (savivaldybėje užregistruota 2020-12-28 numeriu R1-15-3883), 

todėl laikoma, kad Ataskaitai ir veiklai pritaria; 

http://www.ekostruktura.lt/visuomenes-informavimas/informacija-apie-parengta-vienuolikos-vejo-elektriniu-jurbarko-r-sav-skirsnemunes-sen-paantvardzio-skirsnemuniskiu-i-ir-antkalniskiu-kaimuose-poveikio-aplinkai-vertinimo-pav-ataskaita-ir-viesa/
http://www.ekostruktura.lt/visuomenes-informavimas/informacija-apie-parengta-vienuolikos-vejo-elektriniu-jurbarko-r-sav-skirsnemunes-sen-paantvardzio-skirsnemuniskiu-i-ir-antkalniskiu-kaimuose-poveikio-aplinkai-vertinimo-pav-ataskaita-ir-viesa/
http://www.ekostruktura.lt/visuomenes-informavimas/informacija-apie-parengta-vienuolikos-vejo-elektriniu-jurbarko-r-sav-skirsnemunes-sen-paantvardzio-skirsnemuniskiu-i-ir-antkalniskiu-kaimuose-poveikio-aplinkai-vertinimo-pav-ataskaita-ir-viesa/
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• Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų 

ministerijos Jurbarko priešgaisrinė gelbėjimo tarnyba raštu 2021-01-05 Nr. 9.4-2-

5 nurodė, kad pastabų neturi, vadinasi ataskaitai ir veiklai pritaria; 

• Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Tauragės skyrius 

(pritarė PAV programai, nurodė, kad PAV ataskaitos nenagrinės); 

• Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos (derinant PAV 

programą atsisakė dalyvauti PAV procese). 

• Panemunių regioninis parkas  raštu 2021-01-25 Nr. V3-016 nurodė, kad nepritaria 

PAV ataskaitai, kadangi vėjo elektrinės dėl savo aukščio matysis iš daugelio parko 

vietų, o parkas skirtas išsaugoti vertingą Nemuno žemupio slėnio kraštovaizdį su 

šlaitų eroziniais kompleksais, gilius mažųjų upelių žemupiusm Užnykio mišką bei 

Nemuno šlaitų augalijos bendrijas. 

Vadovaujantis Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo tvarkos aprašo 

(toliau – Aprašas)  (galiojanti suvestinė redakcija nuo 2020-05-01) 40 punktu motyvuotose 

išvadose  PAV subjektai turi nurodyti: teisės aktų reikalavimais pagrįstus motyvus dėl pritarimo 

ar nepritarimo planuojamai ūkinei veiklai; kokiai (-ioms) alternatyvai (-oms) pritaria ar nepritaria, 

jeigu ataskaitoje nagrinėtos alternatyvos; sąlygas, kurias reikia įgyvendinti iki veiklos vykdymo 

pradžios, jeigu tokias sąlygas galima nustatyti pagal teisės aktų reikalavimus, ir pateikti pagrįstą 

nuomonę dėl vertinimo metodų, rezultatų, ataskaitos kokybės ir planuojamų priemonių 

numatomam reikšmingam neigiamam poveikiui aplinkai sumažinti ir (ar) jį kompensuoti. 

Atsakant į Panemunių parko argumentą, dėl nepritarimo priežasties,  PAV dokumentų 

rengėjas akcentuoja, kad nėra teisinio dokumento ar rekomendacijų, kurios nurodo, kad vėjo 

elektrinės negali matytis iš parko, nėra reglamentuojama ir kokio aukščio galima statyti vėjo 

elektrines. 

Taip pat atkreiptinas dėmesys, kad 2019-05-09 buvo patirtintas UAB “REN energija” 14 

vėjo elektrinių parkas prie Skirsnemunės (priimta atrankos išvada, kad PAV nereikalingas), kur 

vėjo elektrinės numatomos apie 2,9 km atstumu nuo Panemunių regioninio parko, kai tuo tarpu 

šiuo PAV vertinamos 11 vėjo elektrinių yra ženkliai toliau – apie 5,3 km nuo Panemunių 

regioninio parko, todėl darys mažesnį vizualinį poveikį, nei patvirtintas parkas, kadangi tiek 

patvirtinto, tiek dabar planuojamo parkų vėjo elektrinių aukščiai yra panašūs ir siekia ~ 240 metrų. 

PAV ataskaitai Aplinkos apsaugos agentūra du kartus pateikė pastabas,  kurios 

pridedamos prieduose. 

Atsižvelgiant į pastabas papildyta ir patikslinta PAV ataskaita. Detalūs atsakymai į 

kiekvieną pastabą pateikti prieduose. 

Pritaikoma poveikio kraštovaizdžiui mažinimo priemonė – spalvinis sprendimas (vėjo 

elektrinės bus dažomos pilka spalva, kuri jas maskuos aplinkoje ir nedominuos kraštovaizdyje), 

pateikiamos priemonės efektyvumą patvirtinančios vizualizacijos. Suformuluotos papildomos 

išvados pagrindžia, kad PŪV nedarys reikšmingo neigiamo poveikio kraštovaizdžiui ir 

saugomoms teritorijoms. 
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1 INFORMACIJA APIE PLANUOJAMĄ ŪKINĘ VEIKLĄ 

1.1 PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS VIETA 

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

Paantvardžio, Skirsnemuniškių I ir Antkalniškių kaimai.  

 

1 pav. Administracinės ribos (geoportal. Lt informacija) 

Veikla planuojama vadovaujantis specialiuoju planu ir jame išskirta vėjo elektrinių „K 

Zona“, kurioje specialiuoju planu leidžiama iki 40 vėjo elektrinių statyba, todėl vietos alternatyvos 

nenagrinėjamos, elektrinių zona (PŪV vieta) vieta jau pažymėta specialiajame plane. Planuojamų 

konkrečių vėjo elektrinių vietos parinktos: 

• kuo toliau atitraukinat nuo gyvenamųjų namų, siekiant sumažinti galimą poveikį 

gyventojų sveikatai dėl triukšmo ir šešėlių, todėl planuojamai veiklai artimiausi 

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

atstumu, intensyviau gyvenamos teritorijos yra dar toliau (3,5-3,9 km nuo 

Skirsnemunės, 3,9 km nuo Rotulių, 3,7 km nuo Girdžių, 5,1 km nuo Švendriškių, 

5,7 km nuo Paulių, 6 km nuo Jurbarko miesto). 

• atsižvelgiant į, vyraujančius vėjus; 

• atstumą tarp jėgainių, kurie reikalingi efektyviai energijos gamybai; kadangi dalis 

vėjo elektrinių jau pastatytos arba patvirtintos ankstesniais projektais ir 

vertinamos šioje PAV ataskaitoje, todėl parenkant vietas buvo atsižvelgta į bendrą 

VE tinklą. 

• privažiavimo kelių įrengimo poreikį, taip jėgaines įrengiant arčiau jau esamų 

kelių, kad kuo mažiau pažeisti vyraujančią agrarinę žemėnaudą (intensyviai 

žemės ūkiui naudojamus sklypus); 
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• poveikį kraštovaizdžiui, žemėnaudai, biologinei įvairovei, atitraukiant elektrines 

nuo buveinių, nuo didesnių miškų masyvų ir nuo saugomų teritorijų Panemunių 

regioninio parko apie 5,3 km, nuo Šilinės botaninio draustinio  apie 5,3 km, nuo 

Pilies kraštovaizdžio draustinio ir Kartupio geomorfologinio draustinio apie 6 km, 

nuo Girdžių botaninio draustinio apie 4,5 km,  nuo Mituvos hidrografinio 

draustinio apie 6,7 km. 

 

PŪV neprieštarauja galiojantiems planavimo dokumentams ir atitinka valstybės 

strateginius įsipareigojimus Europos sąjungai dėl atsinaujinančios energijos plėtros. 

Planuojamos ūkinės veiklos teritorijos padėtis pagal patvirtintus planavimo 

dokumentus. 

Planuojama ūkinė veikla yra svarbi valstybės įsipareigojimų Europos sąjungai atžvilgiu. 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės Nutarime „Dėl nacionalinės atsinaujinančių energijos išteklių 

plėtros strategijos patvirtinimo“, patvirtintame 2010 m. birželio 21 d. Nr. 789, nurodoma, kad 2020 

metais atsinaujinančių energijos išteklių dalis turi sudaryti ne mažiau kaip 23 procentus bendro 

galutinio energijos suvartojimo. Ši plėtros strategija patvirtinta vadovaujantis 2009 m. balandžio 

23 d. Europos Parlamento ir Tarybos Direktyva2009/28/EB dėl skatinimo naudoti atsinaujinančių 

išteklių energiją, iš dalies keičiančią bei vėliau panaikinančią Direktyvas 2001/77/EB ir 

2003/30/EB (OL 2009 L 140, p. 16), kurioje Lietuvai nustatytas teisiškai privalomas tikslas, kad 

2020 metais atsinaujinančių energijos išteklių dalis sudarytų ne mažiau kaip 23 procentus šalies 

bendro galutinio energijos suvartojimo (bendras Europos Sąjungos tikslas – 20 procentų). 

Lietuvos nacionalinėje energetikos strategijoje siekiama, kad atsinaujinančių energijos 

išteklių dalis pirminės energijos balanse iki 2012 m. kasmet didėtų po 1,5%, o 2025 m. pasiektų 

20%.3 Šiuo atžvilgiu Jurbarko rajonas yra patrauklus vėjo elektrinių statybai, atsižvelgiant į 

vyraujančius vėjus, jų greitį.  

PŪV teritorijai galiojantis bendrasis planas. 

Pagal Jurbarko rajono savivaldybės teritorijos bendrąjį planą (patvirtintas Jurbarko 

rajono savivaldybės Tarybos 2008 m. kovo 27 d. sprendimu Nr. T2-81) vėjo elektrinės 

planuojamos žemės ūkio paskirties prioriteto zonoje. Urbanistinės plėtros zonų (gyvenamųjų namų 

plėtra) pagal bendrąjį planą nenumatoma. Planuojama veikla neprieštarauja bendrajam planui.   

Žiūr. žemiau esančiame paveiksle. 

 
3 Ištrauka iš aiškinamojo rašto, 17 psl., Vėjo elektrinių parko Jurbarko rajone Skirsnemunės ir Rotulių kadastrinėse 

vietovėse specialusis planas. 
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2 pav. Esamos, patvirtintos ir planuojamos VE užkeltos ant bendrojo plano/  PŪV planuojama žemės ūkio 

paskirties prioriteto zonoje. Ištrauka iš Jurbarko rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano „Žemės 

naudojimo, tvarkymo ir apsaugos reglamentų M 1:50000” 

 

PŪV teritorijai galiojantis specialusis planas 

2010 metais buvo parengtas specialusis planas, kuriame numatytos potencialios VE 

plėtros teritorijos. Veikla planuojama vadovaujantis šiuo „Vėjo elektrinių parko Jurbarko 

rajone Skirsnemunės ir Rotulių kadastrinėse vietovėse specialiuoju planu“ ir joje vėjo 

jėgainėms išskirta zona. 

Planuojamos 11 VE patenka į specialiajame plane išskirtą „K Zoną“, kurioje galimas net 

iki 40 vėjo elektrinių įrengimas (spec. plano aiškinamojo rašto 30 psl. ir 22 psl.). Tai pati didžiausia 
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iš parinktų zonų. Ji tęsiasi per Bendžių, Rotulių II, Paantvardžio, Antkalniškių, Ąžuolynės, 

Skirsnemuniškių I, Girvalakių ir Naubariškių kaimus. Jos plotas 16 km². „K zonos“ atstumas iki 

artimiausios Antkalniškių gyvenvietės 350-550 m, iki Skirsnemunės 1,8 km. Poeto J. Baltrušaičio 

gimtosios sodybos vieta ir jos vizualinės apsaugos zona yra išimta iš „K zonos“ ir čia vėjo 

elektrinių įrengimas negalimas. 

Žemiau ataskaitoje pateikiama, kad PŪV nepatenka į KPD teritoriją ar jos apsaugos 

zonas. Derinant PAV programą (yra gautas Kultūros paveldo departamento Tauragės skyrius 

pritarimas PAV programai ir numatomoms poveikio mažinimo priemonėms, skirtoms poeto J. 

Baltrušaičio gimtosios sodybos vietai. 

Vėjo elektrinėms išskirtą „K zoną“ kerta 110 kV elektros perdavimo linija. Šią zoną kerta 

Imsrės upelis, todėl specialiajame plane nurodyta, kad rengiant detaliuosius planus upelio vaga 

negali būti koreguojama, turi būti laikomasi vandens telkinių apsaugos zonų. Zoną taip pat kerta 

10 kV ir 0,4 orinės elektros linijos, yra gruntinių vietinės reikšmės kelių tinklas, todėl 

specialiajame plane nurodyta, kad rengiant detaliuosius planus ir numatant konkrečias vietas vėjo 

jėgainėms turi būti įvertintos šių linijų ir kelių apsaugos zonos arba šie įrenginiai turi būti 

iškeliami. 

Specialiuoju planu nustatyta teritoriją, kurioje būtų galima įrengti vėjo elektrinių parkus, 

atsižvelgiant į poveikį kraštovaizdžiui, aplinkai ir žmonių sveikatai, sukurti alternatyvius ir švarius 

elektros energijos tiekimo šaltinius, įjungiant į bendrą respublikos elektros energijos tiekimo 

sistemą“. 

Specialiuoju planu nustatyta, kad teritorija, atitinka šiuos kriterijus, kad žmonių tankis 

nėra didelis, kadangi didelė gyventojų gausa šalia planuojamo vėjo elektrinių parko nėra 

pageidautina (SP aiškinamojo rašto 18 psl.). 

Taip pat specialiajame plane nurodyta, kad planuojamoje teritorijoje dominuoja žemės 

ūkio paskirties žemė. Čia plyti dirbami laukai, ganyklos, šienaujamos pievos. Vėjo elektrinių 

įrengimas tokiose teritorijose yra priimtinas. Tos pačios teritorijos panaudojimas ir žemės ūkiui ir 

vėjo energetikai yra racionalus. 

Specialiajame plane nurodytoje vėjo elektrinių statybai skirtoje K zonoje, kurioje galima 

statyti iki 40 vnt. vėjo elektrinių yra pastatytos (jau esamos) 4 vėjo elektrinės ir 10 suplanuotų vėjo 

elektrinių (UAB “REN energija” UAB „Eko srautas“, vėjo elektrinės UAB „Vėjo jėgainių 

projektai“). Planuojama dar 11 vėjo elektrinių. Bendras esamų, suplanuotų (patvirtintų) ir 

planuojamų elektrinių skaičius siekia 25 vnt., todėl neviršija leistino 40 vnt. vėjo elektrinių 

skaičiaus ir nepažeidžia Specialiojo plano sprendinių.  Pagal specialųjį planą „K zonoje“ ateityje 

galima planuoti dar penkiolika vėjo elektrinių. 

Žiūr. žemiau esančiame paveiksle, kur pateiktos esamos, patvirtintos ir planuojamos VE.
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3 pav. Esamos, patvirtintos ir planuojamos VE užkeltos ant  patvirtinto „Vėjo elektrinių parko Jurbarko rajone Skirsnemunės ir Rotulių kadastrinėse vietovėse specialiojo 

plano. M 1: 25000“. Ant šio plano  pažymėtos ir sunumeruotos planuojamos 11 VE, kurios patenka į „K zoną“, kurioje nurodyta, kad galima iki 40 VE elektrinių statyba. 

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

http://maps.jurbarkas.lt/jurbarkas/BP_SP/
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PŪV planuojama atsižvelgiant ir į galimybių studiją. 

„Perspektyvinių VE plėtrai teritorijų ir prijungimo prie elektros tinklų Lietuvoje 

galimybių studijoje“4, parengtoje Lietuvos energetikos instituto, 2017 m., nurodoma, kad 

Jurbarko rajono savivaldybėje Geišių k. nuo 2016 m. veikia 24 MW galios VE parkas 

(eksploatuoja 8 vnt. „Nordex N117/3000“ vėjo elektrinių). Taip pat yra pastatytos kitos 225-250 

kW galios VE. Teritorijoje yra galimybė prijungti 3,5 MW galios įrenginius prie skirstomojo 

tinklo, 60 MW – prie 110 kV įtampos perdavimo tinklo, yra 330 kV elektros perdavimo tinklas. 

Įvertintas vėjo galios tankis – 157 W/m2 , vidutinis vėjo greitis – 5,21 m/s. Teritorijos miškingumas 

– 38 %. Studijoje taip pat apibendrinama, kad Lietuvos vėjo energetikos plėtros tendencijos 

atitinka pasaulines tendencijas, ir ateityje didžioji elektros energijos dalis bus gaminama vis 

didesnėse VE ir jų parkuose. Dėl tinkamų sklypų vėjo elektrinėms mažėjimo kyla būtinybė iš 

anksto vertinti ir planuoti vėjo energetikai perspektyviausias teritorijas, kad būtų galima sumažinti 

konfliktų su vietinėmis bendruomenėmis bei biologinei įvairovei svarbiomis teritorijomis 

tikimybę. 

  

4 pav. Vidutinio metinio vėjo greičio pasiskirstymas Lietuvoje 1981-2010 m. 10 m aukštyje, „Perspektyvinių 

VE plėtrai teritorijų ir prijungimo prie elektros tinklų Lietuvoje galimybių studija“, Lietuvos energetikos 

institutas, 2017 m. 

Veikla planuojama atsižvelgiant ir į esamas bei patvirtintas vėjo elektrines. 

Esamų VE parametrai, pavadinimai pateikiami duombazėje „VENBIS“ 5.  

Patvirtintų VE parametrai pateikti patvirtintuose dokumentuose (pateikti ataskaitos 

prieduose): 

• priimta atrankos išvada 2019-05-09 UAB “REN energija” 14 vėjo elektrinių 

parkui prie Skirsnemunės; 

• priimta atrankos išvada 2019-02-15 Nr. (30.2)-A4E- 134 UAB „Eko srautas“ 8 

vėjo elektrinių parkui prie Jurbarko; 

• patvirtinta sanitarinė apsaugos zona 2020-10-02 Nr. (7-11 14.3.4 E)2-75485 UAB 

„Vėjo jėgainių projektai“ 2 vėjo elektrinėms). 

Žemiau pateikiami 3 paveikslai, kuriuose išskirta: 1) esama situacija su stovinčiomis VE,  

2) patvirtinta situacija su numatytais parkais ir 3) prognozuojama situacija su PŪV.  

 
4 http://corpi.lt/venbis/files/reports/VENBIS_LEI_galimybiu_studija.pdf 
5 http://corpi.lt/venbis/index.php/home 

http://corpi.lt/venbis/files/reports/VENBIS_LEI_galimybiu_studija.pdf
http://corpi.lt/venbis/index.php/home
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5 pav. Esama, patvirtinta ir prognozuojama situacijos (10 km spinduliu jau šiuo metu jau yra pastatyta 18 

vėjo elektrinių, dar numatoma pastatyti 24 vėjo elektrines ir šiame PAV vertinama dar 11 vėjo elektrinių) 
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Sklypai. 

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

55 arų sklypas.  

Didžioji dalis elektrinių planuojamos jau suformuotuose 40 arų ploto sklypuose, kurių 

paskirtis - kita, būdas – susisiekimo ir inžinerinių komunikacijų aptarnavimo objektų teritorijos. 

Šiai dienai dar nesuformuoti sklypai elektrinėms Nr. 2, 4 ir 9, jos numatomos sklypuose, kurių 

paskirtis – žemės ūkio,  naudojimo būdas – kiti žemės ūkio paskirties žemės sklypai. 

Vėjo elektrinių statyba planuojama vienuolikoje žemės sklypų, Jurbarko rajono 

savivaldybėje, Skirsnemunės seniūnijoje, Paantvardžio, Skirsnemuniškių I ir Antkalniškių 

kaimuose, sklypuose: 

• VE Nr. 1 sklypo unikalus Nr. 4400-5506-8183 Jurbarko r. sav., Skirsnemunės 

sen., Paantvardžio k. 2. Paskirtis - kita, būdas – susisiekimo ir inžinerinių 

komunikacijų aptarnavimo objektų teritorijos. Plotas 0,4 ha; 

• VE Nr. 2  sklypo unikalus Nr. 9470-0001-0022 Jurbarko r. sav., Skirsnemunės 

sen., Paantvardžio k. paskirtis – žemės ūkio, būdas - nenurodyta, plotas – 8,8211 

ha; 

• VE Nr. 3  sklypo unikalus Nr. 4400-5504-2452 Jurbarko r. sav., Skirsnemunės 

sen., Antkalniškių k. 2. Paskirtis - kita, būdas – susisiekimo ir inžinerinių 

komunikacijų aptarnavimo objektų teritorijos. Plotas 0,4 ha; 

• VE Nr. 4 sklypo unikalus Nr. 9470-0001-0130 Jurbarko r. sav., Skirsnemunės 

sen., Antkalniškių k., paskirtis – žemės ūkio, būdas – nenurodyta, plotas – 22,25 

ha; 

• VE Nr. 5 sklypo unikalus Nr. 4400-5518-5303 Jurbarko r. sav., Skirsnemunės 

sen., Antkalniškių k., Imsrės g. 8. Paskirtis - kita, būdas – susisiekimo ir 

inžinerinių komunikacijų aptarnavimo objektų teritorijos. Plotas 0,4 ha; 

• VE Nr. 6  sklypo unikalus Nr. 4400-5506-1737 Jurbarko r. sav., Skirsnemunės 

sen., Paantvardžio k. 1. Paskirtis - kita, būdas – susisiekimo ir inžinerinių 

komunikacijų aptarnavimo objektų teritorijos. Plotas 0,4 ha;, 

• VE Nr. 7 sklypo unikalus Nr. 4400-5504-0490 Jurbarko r. sav., Skirsnemunės 

sen., Skirsnemuniškių  I k. 1A. Paskirtis - kita, būdas – susisiekimo ir inžinerinių 

komunikacijų aptarnavimo objektų teritorijos. Plotas 0,4 ha; 

• VE Nr. 8 sklypo unikalus Nr. 4400-5511-5661 Jurbarko r. sav., Skirsnemunės 

sen., Skirsnemuniškių  I k. 1C. Paskirtis - kita, būdas – susisiekimo ir inžinerinių 

komunikacijų aptarnavimo objektų teritorijos. Plotas 0,4 ha; 

• VE Nr. 9 sklypo unikalus Nr. 4400-1041-5024 Jurbarko r. sav., Skirsnemunės 

sen., Paantvardžio k., paskirtis – žemės ūkio, būdas: kiti žemės ūkio paskirties 

žemės sklypai, plotas – 20,9 ha; 

• VE Nr. 10 sklypo unikalus Nr. 4400-5503-7053 Jurbarko r. sav., Skirsnemunės 

sen., Skirsnemuniškių  I k. 1B. Paskirtis - kita, būdas – susisiekimo ir inžinerinių 

komunikacijų aptarnavimo objektų teritorijos. Plotas 0,4 ha; 
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• VE Nr. 11 sklypo unikalus Nr. 4400-5494-6817 Jurbarko r. sav., Skirsnemunės 

sen., Skirsnemuniškių  I k. 8. Paskirtis - kita, būdas – susisiekimo ir inžinerinių 

komunikacijų aptarnavimo objektų teritorijos. Plotas 0,4 ha.  

Sklypai nuosavybės teise priklauso privatiems asmenims. Nekilnojamojo turto registro 

centrinio duomenų banko išrašai pateikiami  priede. PŪV organizatorius turi sklypų savininkų 

sutikimus, taip pat didžiojoje sklypų dalyje jau įregistruota specialioji sąlyga – Gamybinių objektų 

sanitarinės apsaugos zonos (IV skyrius, pirmasis skirsnis), taikoma kaip vėjo elektrinių sanitarinė 

apsaugos zona (SAZ). 

Sklypams nustatytos specialiosios žemės naudojimo sąlygos pateiktos lentelėje. 

1. Lentelė. Sklypų bendrieji rodikliai 

Planuojamas 

elektrinės 

Nr. plane 

Sklypo unikalus Nr., 

paskirtis, naudojimo būdas 

Sklypo, 

kuriame 

planuojame 

VE kadastro 

Nr. 

Plotas, 

ha 

Specialiosios sąlygos 

VE 1 4400-5506-8183 

Paskirtis - kita, būdas – 

susisiekimo ir inžinerinių 

komunikacijų aptarnavimo 

objektų teritorijos 

9470/0001:48 0,4 ha Melioruotos žemės ir melioracijos 

statinių apsaugos zonos (VI 

skyrius, antrasis skirsnis). Plotas: 

4000 m2 

Gamybinių objektų sanitarinės 

apsaugos zonos (IV skyrius, 

pirmasis skirsnis). Plotas: 4000 

m2 

VE 2 9470-0001-0022  

Paskirtis – žemės ūkio, būdas 

– nenurodyta 

9470/0001:22 8,8211 Elektros tinklų apsaugos zonos 

(III skyrius, ketvirtasis skirsnis). 

Plotas: 8920 m2.  

Melioruotos žemės ir melioracijos 

statinių apsaugos zonos (VI 

skyrius, antrasis skirsnis). Plotas: 

88211 m2. 

Komunalinių objektų sanitarinės 

apsaugos zonos (IV skyrius, 

pirmasis skirsnis). Plotas: 88211 

m2. 

Gamybinių objektų sanitarinės 

apsaugos zonos (IV skyrius, 

pirmasis skirsnis). Plotas: 88211 

m2. 

VE 3 4400-5504-2452 

Paskirtis - kita, būdas – 

susisiekimo ir inžinerinių 

komunikacijų aptarnavimo 

objektų teritorijos 

9470/0001:60 0,4 ha Melioruotos žemės ir melioracijos 

statinių apsaugos zonos (VI 

skyrius, antrasis skirsnis). Plotas: 

4000 m2 

Gamybinių objektų sanitarinės 

apsaugos zonos (IV skyrius, 



Poveikio aplinkai vertinimo ATASKAITA. Vienuolikos vėjo elektrinių Jurbarko r. sav., Skirsnemunės sen., Paantvardžio, 

Skirsnemuniškių I ir Antkalniškių kaimuose statybos ir eksploatavimas 

19 

 

Planuojamas 

elektrinės 

Nr. plane 

Sklypo unikalus Nr., 

paskirtis, naudojimo būdas 

Sklypo, 

kuriame 

planuojame 

VE kadastro 

Nr. 

Plotas, 

ha 

Specialiosios sąlygos 

pirmasis skirsnis). Plotas: 4000 

m2 

VE 4 9470-0001-0130 

Paskirtis – žemės ūkio 

9470/0001:130 21,3998 Paviršinių vandens telkinių 

apsaugos zonos (VI skyrius, 

septintasis skirsnis). Plotas: 38246 

m2. 

Melioruotos žemės ir melioracijos 

statinių apsaugos zonos (VI 

skyrius, antrasis skirsnis). Plotas: 

213998 m2. 

Kelių apsaugos zonos (III skyrius, 

antrasis skirsnis). Plotas: 3570 

m2. 

Paviršinių vandens telkinių 

pakrantės apsaugos juostos (VI 

skyrius, aštuntasis skirsnis). 

Plotas: 950 m2. 

VE 5 4400-5518-5303, 

Paskirtis - kita, būdas – 

susisiekimo ir inžinerinių 

komunikacijų aptarnavimo 

objektų teritorijos 

9470/0001:160 0,4 ha Paviršinių vandens telkinių 

apsaugos zonos (VI skyrius, 

septintasis skirsnis). Plotas: 4000 

m2. 

Gamybinių objektų sanitarinės 

apsaugos zonos (IV skyrius, 

pirmasis skirsnis). Plotas: 4000 

m2. 

Melioruotos žemės ir melioracijos 

statinių apsaugos zonos (VI 

skyrius, antrasis skirsnis). Plotas: 

4000 m2. 

VE 6 4400-5506-1737, 

Paskirtis - kita, būdas – 

susisiekimo ir inžinerinių 

komunikacijų aptarnavimo 

objektų teritorijos 

9470/0001:152 0,4 ha Melioruotos žemės ir melioracijos 

statinių apsaugos zonos (VI 

skyrius, antrasis skirsnis). Plotas: 

4000 m2 

Gamybinių objektų sanitarinės 

apsaugos zonos (IV skyrius, 

pirmasis skirsnis). Plotas: 4000 

m2 

VE 7 4400-5504-0490, 

Paskirtis - kita, būdas – 

susisiekimo ir inžinerinių 

komunikacijų aptarnavimo 

objektų teritorijos 

9470/0001:58 0,4 ha Melioruotos žemės ir melioracijos 

statinių apsaugos zonos (VI 

skyrius, antrasis skirsnis). Plotas: 

4000 m2 

Gamybinių objektų sanitarinės 

apsaugos zonos (IV skyrius, 
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Planuojamas 

elektrinės 

Nr. plane 

Sklypo unikalus Nr., 

paskirtis, naudojimo būdas 

Sklypo, 

kuriame 

planuojame 

VE kadastro 

Nr. 

Plotas, 

ha 

Specialiosios sąlygos 

pirmasis skirsnis). Plotas: 4000 

m2 

VE 8 4400-5511-5661, 

Paskirtis - kita, būdas – 

susisiekimo ir inžinerinių 

komunikacijų aptarnavimo 

objektų teritorijos 

9470/0001:81 0,4 ha Gamybinių objektų sanitarinės 

apsaugos zonos (IV skyrius, 

pirmasis skirsnis). Plotas: 4000 

m2 

Kelių apsaugos zonos (III skyrius, 

antrasis skirsnis). Plotas 689 m2. 

Melioruotos žemės ir melioracijos 

statinių apsaugos zonos (VI 

skyrius, antrasis skirsnis). Plotas: 

4000 m2 

VE 9 4400-1041-5024 

Paskirtis – žemės ūkio, būdas 

– kiti žemės ūkio paskirties 

sklypai 

9470/0001:233 21,0026 Komunalinių objektų sanitarinės 

apsaugos zonos (IV skyrius, 

pirmasis skirsnis). Plotas: 210026 

m2. 

Gamybinių objektų sanitarinės 

apsaugos zonos (IV skyrius, 

pirmasis skirsnis). Plotas: 210026 

m2. 

Paviršinių vandens telkinių 

pakrantės apsaugos juostos (VI 

skyrius, aštuntasis skirsnis). 

Plotas: 1436 m2. 

Elektros tinklų apsaugos zonos 

(III skyrius, ketvirtasis skirsnis) 
Plotas: 198 m2. 

 Melioruotos žemės ir 

melioracijos statinių apsaugos 

zonos (VI skyrius, antrasis 

skirsnis). Plotas: 200237 m2. 

Paviršinių vandens telkinių 

apsaugos zonos (VI skyrius, 

septintasis skirsnis). Plotas: 31121 

m2. 

VE 10 4400-5503-7053, 

Paskirtis - kita, būdas – 

susisiekimo ir inžinerinių 

komunikacijų aptarnavimo 

objektų teritorijos 

9470/0002:132 0,4 ha Gamybinių objektų sanitarinės 

apsaugos zonos (IV skyrius, 

pirmasis skirsnis). Plotas: 4000 

m2. 

Melioruotos žemės ir melioracijos 

statinių apsaugos zonos (VI 

skyrius, antrasis skirsnis). Plotas: 

4000 m2. 
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Planuojamas 

elektrinės 

Nr. plane 

Sklypo unikalus Nr., 

paskirtis, naudojimo būdas 

Sklypo, 

kuriame 

planuojame 

VE kadastro 

Nr. 

Plotas, 

ha 

Specialiosios sąlygos 

VE 11 4400-5494-6817, 

Paskirtis - kita, būdas – 

susisiekimo ir inžinerinių 

komunikacijų aptarnavimo 

objektų teritorijos 

9470/0002:133 0,4 ha Gamybinių objektų sanitarinės 

apsaugos zonos (IV skyrius, 

pirmasis skirsnis). Plotas: 4000 

m2. 

Melioruotos žemės ir melioracijos 

statinių apsaugos zonos (VI 

skyrius, antrasis skirsnis). Plotas: 

4000 m2. 

 

 

6 pav. Sklypai. 11 VE sklypai ir sklypo unikalūs numeriai paryškinti 

 

Teritorijos, kurioje planuojama ūkinė veikla gretimybių aprašymas. 

Rekreacijai patrauklios vietos yra atokiau nuo PŪV teritorijos: Skirsnemunės miestelis 

nutolęs 3,5-3,9 km, rekreacinės Nemuno pakrantės yra apie 4 km atstumu, Panemunių regioninis 

parkas su savo vertybėmis, kraštovaizdžiu, skirtu išsaugoti Nemuno žemupio kraštovaizdį, jo 

gamtinę ekosistemą bei kultūros paveldo vertybe yra už 5,3 km. Parke yra Pilies kraštovaizdžio 

draustinis, skirtas išsaugoti Panemunės (Gelgaudų) pilies kompleksą, kuris nutolęs dar toliau – 

apie 6 km atstumu. 
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PŪV teritorijoje yra kultūros paveldo vertybė Poeto J. Baltrušaičio gimtosios sodybos 

vieta, tačiau sodybvietėje gyvenamųjų namų ar pastatų neišlikę. Buvo atliktas planuojamų vėjo 

elektrinių poveikio šiai vertybei vertinimas (pateiktas ataskaitos priede), numatytos poveikio 

mažinimo priemonės (apželdinimas), kuriam derinant PAV programą Kultūros paveldo 

departamento Tauragės skyrius pritarė. 

Atkreipiamas dėmesys, kad žymiai arčiau nei PŪV, tik už  2,9 km nuo Panemunių 

regioninio parko yra jau numatytas ir patvirtintas kitas UAB „REN Energija“ 14 VE parkas (parko 

atrankos dėl PAV išvada pateikiama prieduose), kur jėgainių aukštis matuojant iki aukščiausio 

konstrukcijų taško gali siekti iki 240 m, t.y. panašus kaip ir PŪV. Šis patvirtintas parkas yra arčiau 

Skirsnemunės, arčiau Nemuno pakrančių, arčiau Panemunių regioninio parko, arčiau vaizdingo 

krašto kelio Nr. 141 Kaunas-Jurbarkas-Šilutė-Klaipėda, besidriekiančio Nemuno pakrantėmis, 

todėl šis patvirtintas parkas bus geriau matomas.  

Planuojamas 11 VE numatomas į šiaurę už šio parko, todėl nutols nuo visų Nemuno 

pakrančių vertybių ir jo matomumas, bus ženkliai mažesnis (tą įrodo ir atliktos vizualizacijos). 

 

Vadovaujantis VĮ „Registrų centras informacija“ artimiausi gyvenamieji namai 

(gyvenamos sodybos) yra ~570-900 m atstumu. Tankiau gyvenamos teritorijos, tokios kaip 

Skirsnemunės miestelis yra už 3,5-3,9 km, Jurbarkas už 6 km, Rotuliai už 3,9 km nuo, Švendriškiai 

už 5,1 km, Girdžiai už 3,7 km, Pauliai už 5,7 km. 

 

7 pav. Planuojamos elektrinės artimiausių gyvenamų namų atžvilgiu. Registruoti gyvenamieji namai 

(gyvenamos sodybos) nutolę atokiau nuo planuojamos veiklos 
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8 pav. Planuojamos elektrinės, ant maps.lt pagrindas 

 

9 pav. Gyvenamoji aplinka ir esamos, patvirtintos bei planuojamos VE. Fone esamos jau pastatytos jėgainės 

nutolusios 190-420 m nuo gyvenamųjų namų, patvirtintos elektrinės taip pat yra žymiai arčiau, nei šiuo projektu 

planuojamos elektrinės. 
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Esamos jau pastatytos jėgainės nutolusios 190-420 m nuo gyvenamųjų namų, patvirtintos 

elektrinės taip pat yra žymiai arčiau, nei šiuo projektu planuojamos elektrinės. 

Visuomeniniai objektai nutolę apie 4 km atstumu. Jurbarko r. Skirsnemunės Jurgio 

Baltrušaičio pagrindinė mokykla  nutolusi ~4,5 km atstumu, Skirsnemunės medicinos 4,5 km 

atstumu, Jurbarko kultūros centro Skirsnemunės skyrius ir Jurbarko rajono savivaldybės viešosios 

bibliotekos Skirsnemunės filialas nutolę ~4,5 km atstumu, Skirsnemunės Šv. Jurgio bažnyčia 

nutolusi ~4,3 km atstumu, Skirsnemunės evangelikų liuteronų bažnyčia nutolusi kiek daugiau kaip 

5,0 km atstumu. 

2. Lentelė. Planuojamai veiklai artimiausi visuomeniniai objektai 

Nr.  Detalus visuomeninių objektų sąrašas 

1. 
Artimiausias mokslo paskirties pastatas – Jurbarko r. Skirsnemunės Jurgio 

Baltrušaičio pagrindinė mokykla (Jurbarko r. sav., Skirsnemunės sen., Skirsnemunės k., 

Šaltinio g. 22) – nuo planuojamos ūkinės veiklos sklypo (kad. Nr. 9470/0001:119), 

esančio Jurbarko r. sav., Skirsnemunės sen., Skirsnemuniškių I k., nutolusi ~4,5 km 

atstumu. 

2. 
Artimiausi gydymo paskirties pastatai: T. Švedko gydytojos kabinetas 

(Jurbarko r. sav., Skirsnemunės k., Nemuno g. 33) nuo sklypo (kad. Nr. 9470/0001:119), 

esančio Jurbarko r. sav., Skirsnemunės sen., Skirsnemuniškių I k., nutolęs ~4,5 km 

atstumu; Skirsnemunės medicinos punktas (Jurbarko r. sav., Skirsnemunės k., Šaltinio 

g. 67) nuo aukščiau nurodytos planuojamos ūkinės veiklos teritorijos nutolęs kiek 

daugiau kaip 4,5 km atstumu. 

3. 
Artimiausi kultūros paskirties pastatai: Jurbarko kultūros centro 

Skirsnemunės skyrius ir Jurbarko rajono savivaldybės viešosios bibliotekos 

Skirsnemunės filialas (Jurbarko r. sav., Skirsnemunės k., Nemuno g. 33) nuo sklypo 

(kad. Nr. 9470/0001:119), esančio Jurbarko r. sav., Skirsnemunės sen., Skirsnemuniškių 

I k., nutolę ~4,5 km atstumu. 

 

4. 
Artimiausi religinės paskirties pastatai: Skirsnemunės Šv. Jurgio bažnyčia 

(Jurbarko r. sav., Skirsnemunės k., M. Gadiliausko g. 8) nuo sklypo (kad. Nr. 

9470/0001:119), esančio Jurbarko r. sav., Skirsnemunės sen., Skirsnemuniškių I k., 

nutolusi ~4,3 km atstumu; Skirsnemunės evangelikų liuteronų bažnyčia (Jurbarko r. sav., 

Skirsnemunės k., Nemuno g. 68) nuo aukščiau nurodytos planuojamos ūkinės veiklos 

teritorijos nutolusi kiek daugiau kaip 5,0 km atstumu. 

 

Pramoninių ir komercinių objektų aplink PŪV nėra, kadangi elektrinės planuojamos 

agrarinėse teritorijose, todėl yra tik nedidelė veikianti ferma, nutolusi nuo artimiausios elektrinės 

apie 430 m atstumu.  

Vietovės inžinerinė infrastruktūra. Planuojamoje teritorijoje iš komunikacijų yra tik 

elektros tinklai. Veiklai reikia įrengti prisijungimus prie elektros tinklų, privažiavimus prie 
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jėgainių. Kiekvienai jėgainei numatoma naudoti vietinius kelius arba suformuoti naujus (plačiau 

pateikta kituose ataskaitos skyriuose). 

Esamas krašto kelio Nr. 141 Kaunas-Jurbarkas-Šilutė-Klaipėda nuo artimiausios VE 

nutolęs apie 3,9 km. Planuojama, kad statybų metu elektrinės ir jos visos dalys bus 

transportuojamos būtent per 141 kelią, o paskui per vietinį žvyrkelį. 

 

10 pav. Privažiavimo kelias statybos metu nuo 141 krašto kelio Kaunas-Jurbarkas-Šilutė-Klaipėda 

 

Jautrios aplinkos apsaugos požiūriu vietos. 

PŪV nesiriboja su jautriomis aplinkos požiūriu teritorijomis, nepatenka į karstinį regioną.  

Nepatenka į gėlo ar mineralinio vandens vandenviečių teritorijas ar jų sanitarines 

apsaugos zonas ir su jomis nesiriboja (Lietuvos geologijos tarnybos duomenimis, geolis.lt). 

PŪV teritorijoje ar gretimybėje nėra naudojamų žemės gelmių išteklių, nėra vandenviečių 

ar jų apsaugos zonų, aktyvių geologinių procesų ir reiškinių, tokių kaip erozija, sufozija, karstas, 

nuošliaužos ir pan. 

Žemės gelmės. 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. 

Erozija. Eroduojamų dirvožemių dalis labai maža, sudaro tik 0-5 proc., vietiniai 

dirvožemiai priskiriami prie didelio atsparumo erozijai.  
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Potvyniai. PŪV nepatenka į potvynių zonas. ki Mituvos potyvinių zonos šiaurėje yra 1,8 

km, vakaruose 8,4 km, iki Nemuno potvynių zonos pietuose yra 4 km. 

 

11 pav. Iškarpa iš Potvynių grėsmės žemėlapio (https://potvyniai.aplinka.lt/map) 

 

 

Vandens telkiniai. Nemunas nutolęs apie 4 km į pietus, 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. 

Pagal Paviršinių vandens telkinių apsaugos zonų ir pakrančių apsaugos juostų nustatymo 

tvarkos aprašo, patvirtinto LR aplinkos ministro 2007 m. vasario 14 d. Nr. D1-98 įsakymu 

(galiojanti suvestinė redakcija nuo 2019-12-18)) 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, taigi planuojamos 11 VE nepatenka į vandens 

telkinių pakrančių apsaugos juostas, kurios gali siekti 2,5-25 m, jei upeliai nėra gyvenamosiose ar 

saugomose teritorijose. 

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 
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Nr. 5, kuri nutolusi apie 67 m. Planuojama veikla vandens telkinių apsaugos zonos reglamentams6 

neprieštarauja ir yra galima. Paviršinių vandens telkinių juostų dydžių žemėlapis pateiktas žemiau. 

„Vėjo elektrinių parko Jurbarko rajone Skirsnemunės ir Rotulių kadastrinėse vietovėse 

specialiajame plane“ nurodyta, kad rengiant detaliuosius planus upelio vagos negali būti 

koreguojamos, turi būti laikomasi vandens telkinių apsaugos zonų7. Vagos dėl darbų nebus 

koreguojamos. Tačiau per Juodupio upelį bus įrengiama pralaida, kadangi numatomas 

privažiavimo kelias prie elektrinės, tačiau dėl to hidrologinis upelio režimas nebus keičiamas. 

 

 

12 pav. Artimiausi vandens telkiniai 

 

6 Pagal Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo reglamentų (2019 m. birželio 6 d. Nr. 

XIII-2166), galiojančio nuo 2020-01-01. 
 
7 spec. plano aiškinamojo rašto 30 psl. spec. plano aiškinamojo rašto 30 psl. „Vėjo elektrinių parko Jurbarko rajone 

Skirsnemunės ir Rotulių kadastrinėse vietovėse specialusis planas“ 
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13 pav. Vandens telkinių kadastras, apsaugos juostos, zonos (https://uetk.am.lt/portal/startPageForm.action) 

 

14 pav. Europos Bendrijos svarbos natūralios buveinės (geoportal.lt vektoriniai duomenys) 
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Europos Bendrijos svarbos natūralios buveinės. 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. Pateikta 14 pav. 

Saugomos teritorijos. 

Nacionalinės svarbos saugomos teritorijos yra atokiau nuo PŪV ir nutolusios 4,5-6,7 km 

atstumu: 

• 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. 

• Mituvos hidrografinis draustinis nutolęs apie 6,7 km į šiaurės rytus. 

Europinės svarbos „Natura 2000“ teritorijos yra atokiau nuo PŪV, jos nutolusios apie 4-

8,5 km, nuo nacionalinės svarbos saugomų teritorijų išlieka nutolusi toliau kaip 4,5 km. 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. 
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3. Lentelė. 10 km spinduliu esančios „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 

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 

 

15 pav. Saugomos teritorijos, 2020 m. (Geoportal vektoriniai duomenys) 
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Nekilnojamosios kultūros vertybės.  

PŪV į nekilnojamųjų kultūros vertybių teritorijas ar jos apsaugos nepatenka. 

Lietuvos diplomato Poeto Jurgio Baltrušaičio gimtosios sodybos vieta (kodas 16786) yra 

130 m atstumu nuo vėjo elektrinės (Nr. 8). Vertybės vizualinės apsaugos pozonis yra ~75 m 

atstumu nuo elektrinės. „Vėjo elektrinių parko Jurbarko rajone Skirsnemunės ir Rotulių 

kadastrinėse vietovėse specialiajame plane“ ši vertybė buvo įvertinta ir plane nurodyta, kad 

elektrinės negali patekti į vertybės ar jo vizualinės apsaugos zoną. Šie reglamentai yra išlaikomi. 

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. 

Esamos (veikiančios) VE yra žymiai arčiau Skirsnemunės apylinių ir jose esančių 

vertybių, priartėja iki 750 nuo Šv. Jurgio bažnyčios statinių komplekso (kodas 33940). 

Patvirtintos vėjo elektrinės taip pat yra žymiau arčiau Skirsnemunės apylinkių vertybių. 

Jos nuo Skirsnemunės senojo miesto vieta (kodas 30342), Šv. Jurgio bažnyčios statinių komplekso  

(kodas 33940) nutolusios apie 2 km. 

 

16 pav. Nekilnojamojo kultūros paveldo vertybės ir jų apsaugos zonos, 2020 m. (Geoportal vektoriniai 

duomenys) 
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1.2 PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS FIZINĖS IR TECHNINĖS 

CHARAKTERISTIKOS 

Planuojama ūkinė veikla apima 3 etapus: statybos, veiklos vykdymo ir veiklos nutrauko 

etapą.  

Statybų etapas. Vėjo elektrinėms statyti formuojami sklypai po 40 arų, tik jėgainei Nr. 

2 bus formuojamas 55 arų sklypas. Kiekvienai jėgainei numatoma naudoti vietinius kelius arba 

suformuoti naujus.  

Kelių prie elektrinių įrengimas. Kelių techninis reglamentas KTR 1.01:2008 

„Automobilių keliai“ (Suvestinė redakcija nuo 2014-12-19) nustato visų nuosavybės formų kelių 

už gyvenamųjų vietovių ribų tiesimo, rekonstravimo ir remonto projektavimo techninius 

reikalavimus. KTR pirmo skyriaus pirmo skyriaus 2 punktas nurodo, kad kelio tiesimo darbai bei 

jų kokybės kontrolė vykdomi pagal atitinkamus normatyvinius dokumentus. Kelių tiesimas 

atliekamas pagal techninius, techninius darbo ir darbo projektus, parengtus vadovaujantis statybos 

techniniu reglamentu STR 1.05.06:2010 „Statinio projektavimas“. 

Inžinerinio statinio paskirtis - Susisiekimo komunikacijos;  

Pogrupis – Keliai;  

Kelio reikšmė – Vietinės reikšmės. Pagal KTR 1.01:2008 punktą 9.2.Vietinės reikšmės 

keliais vadinami keliai, jungiantys rajoninius kelius, kaimus, taip pat kiti keliai, naudojami 

vietiniam susisiekimui ir privažiavimui prie ūkinių ar kitos paskirties objektų. 

Nauji keliai įrengiami 4 m pločio su žvyro danga. Formuojant kelius kaip reikalauja 

normatyvai įrengiama sankasa. Planuojami privažiavimo keliai (susisiekimo komunikacijos) nėra 

priskiriamos prie galimai teršiamų teritorijų (Lietuvos Respublikos vandens įstatymas 3 straipsnis 

2p.). Lietaus ir sniego tirpsmo vanduo natūraliai tekės kelio sankasos šlaitais. 

Kelių statybai bus rengiamas techninis projektas, atliekami inžineriniai geologiniai 

tyrimai. Šie tyrimai ir techninis projektas rengiami atlikus poveikio aplinkai vertinimą ir gavus 

sprendimą dėl veiklos leistinumo. 

Žemės kasybos darbai nebus reikšmingi. Statybų metu derlingasis dirvožemio 

sluoksnis bus nuimamas ir saugojamas, o po statybų panaudojamas rekultivacijai. Statybų metu 

visi mechanizmai bus laikomi tik pačiuose PŪV sklypuose, todėl intervencijos kitas teritorijas 

nebus 

Šiuo metu statinių sklypuose nėra. Gamyklose pagamintos 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 jėgainei, pamatams suprojektuoti 

ir įrengti numatoma atlikti geologinius tyrimus ir pagal tai parinkti pamatus.  

Numatomas vėjo elektrinių transportavimo nuo krašto kelio 141 Kaunas-Jurbarkas-

Šilutė-Kaunas, tada vietiniu keliu, esančiu į vakarus nuo Skirsnemunės, kuris veda į šiaurę link 

esamų, patvirtintų ir planuojamų elektrinių. Transportavimo kelias pateiktas ataskaitos pradžioje 

10 pav. 

 Vėjo elektrinių dalių gabenimo maršrutai bus detaliai numatyti rengiant vėjo elektrinių 

statybos projektus. Gabenimui planuojama naudoti vietinius kelius, kurie nustačius jų trūkumus, 
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gali būti papildomai sustiprinami ar tvarkomi, o gabenimo metu pažeidus kelius – jie bus 

sutvarkomi. Jėgainės bus valdomos automatizuotai, nuotoliniu būdu. 

 Elektros energija bus tiekiama požeminiais kabeliais į bendrą tinklą. Kadangi sklypuose 

yra įrengtos valstybei priklausančios melioracijos sistemos bei įrenginiai, statybų metu PŪV 

organizatorius privalės užtikrinti, kad šios sistemos nebūtų pažeidžiamos, o pažeidus 

melioracinius įrenginius – nedelsiant juos sutvarkyti. Dėl visų paminėtų darbų poveikis nebus 

reikšminis. 

Transformatorių pastotės statybos darbai numatomi trumpalaikiai ir bus atliekami 

laikantis visų tokiems darbams taikomų reikalavimų, todėl neigiamas poveikis aplinkai ir jos 

komponentams bei gyventojų sveikatai dėl šių darbų nenumatomas. 

Neigiamas triukšmo poveikis statybos metu yra trumpalaikis. Poveikio trukmė − nuo 

pasiruošimo darbų statybos objekto teritorijoje iki teritorijos sutvarkymo statybos darbų pabaigoje. 

Šiuo statybos periodu numatoma planuoti statybos darbų procesą. VE 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 

(LR Triukšmo valdymo įstatymas: triukšmo prevencija statybos metu; statinių ekspertizė, ar 

įgyvendinti visi triukšmo mažinimo reikalavimai). Taip pat numatoma pagal galimybes rinktis 

tylesnę statybos darbams naudojamą įrangą, tylesnius darbo metodus (pvz. suderinti kelias 

triukšmingas operacijas).  

Tokie darbai kaip griovimas, vandentiekio ar nuotekų tinklai nenumatomi, nes projektas 

susijęs su elektros energijos gamyba, ir minėtiems darbams nėra poreikio. 

Jėgainės bus valdomos automatizuotai, nuotoliniu būdu. 

Brėžiniai su pažymėta elektros kabelio tiesimo trasa, numatomais įrengti naujais keliais, 

transformatorine pateikti žemiau. 

Neigiamas triukšmo poveikis statybos metu yra trumpalaikis. Poveikio trukmė − nuo 

pasiruošimo darbų statybos objekto teritorijoje iki teritorijos sutvarkymo statybos darbų pabaigoje. 

Šiuo statybos periodu numatoma planuoti statybos darbų procesą. VE 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 

(LR Triukšmo valdymo įstatymas: triukšmo prevencija statybos metu; statinių ekspertizė, ar 

įgyvendinti visi triukšmo mažinimo reikalavimai). Taip pat numatoma pagal galimybes rinktis 

tylesnę statybos darbams naudojamą įrangą, tylesnius darbo metodus (pvz. suderinti kelias 

triukšmingas operacijas). Laikantis siūlomų darbo ribojimų, reikšmingo neigiamo poveikio 

statybos metu nenumatoma. 

Veiklos vykdymo etapas. Vėjo elektrinės skirtos elektros gamybai, gauta energija bus 

tiekiama į bendrą tinklą. Elektrinės mechanizmų darbas fiksuojamas automatiniais davikliais, 

perduodant į valdymo centrą, kuris gali esant poreikiui (pvz., siekiant mažinti šešėliavimą  ar 

gedimui) automatiškai stabdyti jėgaines arba jas paleisti. 

Veiklos nutraukimo etapas. Nutraukimas nenumatomas, planuojamas ilgalaikis 

naudojimas, gaminant Lietuvai atsinaujinančią švarią energiją. 

Planuojamai šie terminai: 2021 m. paruošti techninius projektus, statybos pradžia 2021 

m., eksploatacijos pradžia – 2021-2022 m. Vėjo elektrinių naudojimo laikas, prižiūrint jėgaines ir 

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

Veiklos metu nenumatoma naudoti pavojingų, radioaktyvių žaliavų, cheminių medžiagų 

bei preparatų (mišinių). 

Atliekos gali susidaryti tik statybų metu ar remonto metu. VE statybos metu, įrengiant 

aptarnavimo aikšteles, montuojant pamatus gali susidaryti nedideli kiekiai statybinių atliekų. 

Numatomų statybinių atliekų kiekiai, kodai, tvarkymas bus pateikti parengtame techniniame 

projekte. Vykdant šiuos darbus atliekų apskaita vykdoma ir atliekos bus privalomai tvarkomos 

pagal Atliekų tvarkymo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. 

liepos 14 d. įsakymu Nr. 217 „Dėl Atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ (galiojanti suvestinė 

redakcija nuo 2018-12-06). Atliekos bus perduodamos ir išvežamos pagal sutartis tokias atliekas 

tvarkančioms ir transportuojančioms įmonėms, registruotoms atliekas tvarkančių įmonių registre. 

Visos darbų metu susidarančios statybinės atliekos rūšiuojamos ir saugomos konteineriuose, iki jų 

išvežimo ir perdavimo atliekų tvarkytojams. Po numatytų darbų statybvietė sutvarkoma. 

Eksploatacijos metu gali susidaryti remonto atliekos, kurios taip pat bus tvarkomos pagal 

teisės aktų reikalavimus ir priduodamos atliekų tvarkytojams. Tokių atliekų kiekis gali būti 

minimalus, kadangi naujos elektrinės gali veikti ilgai neremontuojamos. Elektrinių eksploatavimo 

laikas – ne mažiau kaip 25 metai, po to vėjo elektrinės gali būti rekonstruojamos. Uždarymas 

nenumatomas, kadangi Lietuva yra įsipareigojusi pagal ES direktyvą daugiau kaip penktadalį 

elektros gauti iš atsinaujinančių šaltinių. 
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17 pav. 11 VE išdėstymo planas, transformatorinės vieta, privažiavimo keliais. Parengė UAB „Kauno projektavimo ir konsultavimo biuras“.  

Transformatorinė 
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18 pav. Brėžinys su pažymėta elektros kabelio tiesimo trasa, numatomais įrengti naujais keliais, transformatorine  
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Planuojamos ūkinės veiklos pobūdis: produkcija, technologijos ir pajėgumai.  

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“. 

Planuojama 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. 

Viso planuojamo parko galia gali siekti iki 62,7 MW. 

1 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 8 

Rotoriaus skersmuo iki 163 m 9  

Stiebo aukštis iki 161 m 10  

Menčių skaičius  3 vnt. 

Gamintojo deklaruojamas 

maks. garso lygis 

Nordex 107,2 dBa arba  GE 106 dBa 

 

 
8 Nordex N163 modelio 
9 Nordex N163 modelio 
10 GE 5,5 modelio 
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2 Lentelė. 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 

 

„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. 

2 PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS NUMATOMAS REIKŠMINGAS POVEIKIS, 

NUMATOMO REIKŠMINGO NEIGIAMO POVEIKIO APLINKAI IŠVENGIMO, 

SUMAŽINIMO IR KOMPENSAVIMO PRIEMONĖS  

PAV ataskaitoje įvertinti visi aspektai, kurie buvo numatyti patvirtintoje PAV 

programoje: 

• įvertintas poveikis aplinkai bet kokios naujos infrastruktūros ar įrenginių už 

sklypo, kuriame planuojama vystyti veiklą, ribų, kurių reikia tam, kad veikla būtų 

įgyvendinta; 

• detaliai išnagrinėtas ir įvertintas planuojamų vėjo elektrinių bei esamų ir 

suplanuotų vėjo elektrinių suminis vizualinis poveikis kraštovaizdžiui; 

• detaliai išanalizuotas ir įvertintas galimas PŪV (įskaitant suminį) poveikis 

biologinei įvairovei (tarp jų ir paukščiams); 

• išnagrinėta ar PŪV gali daryti neigiamą poveikį kitų ūkio subjektų suplanuotoms 

vėjo elektrinėms galimų avarijų aspektu; 

• remiantis galiojančiais planavimo dokumentais greta planuojamo vėjo elektrinių 

parko nėra suplanuotų gyvenamųjų teritorijų, todėl PŪV poveikis įvertintas 

artimiausioje esamoje gyvenamojoje teritorijoje.  

Pateikiama ištrauka iš Registruotų teritorijų planavimo dokumentų puslapio 

(https://map.tpdr.lt/tpdr-gis/index.jsp?action=tpdrPortal). Teritorijoje yra patvirtinti bendrieji, 

specialieji planai, tačiau detaliųjų planų, kuriuose būtų numatyta gyvenamoji statyba nėra. 

https://map.tpdr.lt/tpdr-gis/index.jsp?action=tpdrPortal
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• išnagrinėtas galimas PŪV poveikis, žemės sklypams dėl žemės naudojimo 

apribojimų, susijusių su PŪV, pagal specialiąsias žemės naudojimo sąlygas ir kt. 

Planuojamoms VE nustatytos nustatomos sanitarinės apsaugos zonos, PŪV 

organizatorius turi sutikimus dėl SAZ įregistravimo jų sklypuose. Kadangi 

sklypuose jau įrašyta arba dar bus įrašyta specialiojo sąlyga, PŪV organizatorius 

gaudamas sklypų savininkų savininkus jau susiderino kompensacijos  dydį, kuris 

ataskaitoje neviešinamas; 

• įvertintas suminis PŪV poveikis aplinkos komponentams, visuomenės sveikatai 

bei pažeidžiamumo rizikai dėl ekstremalių įvykių ir (ar) galimų ekstremalių 

situacijų įvertinant visas esamas ir planuojamas vėjo elektrines ir (ar) vėjo 

elektrinių parkus; 

• Atliekant poveikio aplinkai vertinimą (su poveikio visuomenės sveikatai 

vertinimu), išnagrinėtas galimas poveikis: gamtinei aplinkai (fizinei ir gyvajai 

gamtai), visuomenės sveikatai. 

• Įvertintas atliekų susidarymas, potencialios ekstremalios situacijos bei jų 

valdymas. 

• Atliekant PAV, įvertinti galimi reikšmingi poveikiai: tiesioginiai ir netiesioginiai, 

suminiai, besikaupiantys (kumuliaciniai), teigiami ir neigiami, trumpalaikiai, 

vidutinės trukmės ir ilgalaikiai − statybos ir veiklos naudojimo metu. 

PAV ataskaitoje vertinamos 10 km spinduliu nuo PŪV esančios ir 

suplanuotos/patvirtintos vėjo elektrinės, kurioms atliktos poveikio aplinkai vertinimo ar 

sanitarinės apsaugos zonos nustatymo procedūros: 
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• Esama situacija yra pastatyta jau 18 vėjo elektrinių 10 km spinduliu nuo PŪV 

(toliau – Esamos VE). 

• Patvirtinta situacija dar 25 vėjo elektrinėms 10 km spinduliu nuo PŪV (priimta 

atrankos išvada 2019-05-09 UAB “REN energija” 14 vėjo elektrinių parkui prie 

Skirsnemunės; priimta atrankos išvada 2019-02-15 Nr. (30.2)-A4E- 134 UAB 

„Eko srautas“ 8 vėjo elektrinių parkui prie Jurbarko; patvirtinta sanitarinė 

apsaugos zona 2020-10-02 Nr. (7-11 14.3.4 E)2-75485 UAB „Vėjo jėgainių 

projektai“ 2 vėjo elektrinėms), Raimondo Matulos 1 vėjo elektrinė (Jurbarko r. 

sav., Jurbarkų sen., Antkalniškių k.) (toliau – Patvirtintos VE). 

• Prognozuojama situacija – tai PŪV metu planuojamas UAB „Energeta“ 11 vėjo 

elektrinių parkas) (toliau – Planuojamos VE) kartu su visomis esamomis ir 

patvirtintomis VE. Vertinamas suminis poveikis. 

Šiuo metu esamų ir patvirtintų vėjo elektrinių yra 43 vienetai. Su planuojamomis 11 

elektrinių iš viso sudarys 54 vnt. 

PAV ataskaitoje poveikis įvertintas, vadovaujantis LR aplinkos ministru įsakymu Dėl 

Planuojamos ūkinės veiklos (vėjo jėgainių įrengimo) poveikio aplinkai vertinimo rekomendacijų 

R 44-03 patvirtinimo, 2003 m. liepos 31 d. Nr.406 (suvestinė redakcija nuo 2010-12-05) ir kitais 

dokumentais, minimais ataskaitoje ir pateikiamame literatūros sąraše. 

 

2.1 VANDUO 

2.1.1 Paviršiniai vandens telkiniai (vertinimo metodas, esama situacija, poveikio vertinimas, 

priemonės) 

Metodas. PAV ataskaitoje paviršinių vandens telkinių apsaugos zonos ir pakrančių 

apsaugos juostos vertinamos vadovaujantis Paviršinio vandens telkinių apsaugos zonų ir pakrančių 

apsaugos juostų nustatymo tvarkos aprašu (patvirtintu LR aplinkos ministro 2007 m. vasario 14 d. 

Nr. D1-98 įsakymu, suvestinė redakcija nuo 2019-12-18). 

Atsižvelgta į Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo, įsigaliojusiu nuo 2020-01-01 

(2019 m. birželio 6 d. Nr. XIII-2166) taikytinus reglamentus, vadovaujamasi Lietuvos Respublikos 

vandens įstatymu 1997 m. spalio 21 d. Nr. VIII-474 (Suvestinė redakcija nuo 2020-01-01). 

Vadovautasi 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)). Naudotasi hidrografinio 

tinklo duombaze. 

Esama situacija. 

Artimiausias griovys yra apie 40 m atstumas nuo planuojamos artimiausios elektrinės Nr. 

6. Vadovaujantis Paviršinių vandens telkinių apsaugos zonų ir pakrančių apsaugos juostų 
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nustatymo tvarkos aprašo 2001 m. lapkričio 7 d. Nr. 540 (Suvestinė redakcija nuo 2019-12-18) 

punktu 3 pakrantės apsaugos juosta grioviams nenustatoma11 . 

Artimiausias upelis Juodupis (kodas kodas Upių, ežerų ir tvenkinių kadastre 10012217) 

nutolęs apie 67 m atstumu nuo planuojamos artimiausios elektrinės Nr. 3. Šiai elektrinei reikalinga 

įrengti privažiuojamąjį kelią per Juodupį. Numatoma įrengti pralaidą. Remiantis upių kadastro 

vektoriniais duomenimis upelio plotis <10 m. Planuojamos kelio pralaidos įrengimo vietoje, 

pakrantės apsaugos juosta sudaro 2,5 m, vadovaujantis Paviršinių vandens telkinių apsaugos zonų 

ir pakrančių apsaugos juostų nustatymo tvarkos aprašo 2001 m. lapkričio 7 d. Nr. 540 (Suvestinė 

redakcija nuo 2019-12-18) punktais 5.1.112 ir 5.213, kadangi pakrantės žemės paviršiaus vidutinis 

nuolydžio/polinkio kampas mažiau kaip 5° ir upės ilgis mažiau kaip 10 km. Pagal Aprašo 9.3. 

punktą Juodupio vandens telkinio apsaugos zona 100 m. 

Upelis Imsrė (kodas kodas Upių, ežerų ir tvenkinių kadastre 10012215) yra toliau kaip 

290 m atstumu nuo planuojamų artimiausių elektrinių Nr. 8 ir Nr. 7. Pagal Aprašo 9.3. punktą 

Imsrės vandens telkinio apsaugos zona 100 m. Pakrantės apsaugos juosta šiuo atveju neaktuali, 

nes per didelis atstumas iki elektrinių. 

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

nuo planuojamos artimiausios elektrinės Nr. 9. Pagal Aprašo 9.3. punktą Antvardės vandens 

telkinio apsaugos zona 100 m. Pakrantės apsaugos juosta šiuo atveju neaktuali, nes per didelis 

atstumas iki elektrinių. 

Upelis Imsrelė (kodas kodas Upių, ežerų ir tvenkinių kadastre 110012218) yra toliau kaip 

1,25 km atstumu nuo planuojamų elektrinių. Pagal Aprašo 9.3. punktą Imsrelės vandens telkinio 

apsaugos zona 100 m. Pakrantės apsaugos juosta šiuo atveju neaktuali, nes per didelis atstumas iki 

elektrinių. 

Nemunas (kodas registre 110010001) nutolęs apie 4 km į pietus. Pakrantės apsaugos 

juostos ir vandens telkinio apsaugos zona šiuo atveju neaktuali, nes per didelis atstumas iki 

elektrinių. 

Žemėlapiai apie paviršinį vandenį pateikti ataskaitos pradžioje 12 pav. ir 13 pav. 

Poveikio vertinimas. 

Pralaida per paviršinius vandens telkinius reikalinga tik vienoje vietoje. Upelis Juodupis 

(kodas kadastre 10012217) nutolęs apie 67 m atstumu nuo planuojamos elektrinės Nr. 3. Įrengiant 

privažiavimo kelią prie elektrinės Nr. 3 bus reikalinga per upelį įrengti pralaidą. Upelio pakrantės 

apsaugos juosta pralaidos įrengimo vietoje 2,5 m, apsaugos zona 100 m. 

Planuojami darbai neprieštarauja reglamentams ir yra leidžiami atsižvelgiant į tai, kad 

specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatyme, kurio 100 straipsnio 3 punkte nustatyta, kad 

 
11 3. Paviršinių vandens telkinių apsaugos zonos ir pakrančių apsaugos juostos nenustatomos prie pramoninės 

žuvininkystės tvenkinių, dirbtinių nepratekamų paviršinių vandens telkinių, kurių plotas – iki 0,1 ha, laikinų dirbtinių 

vandens telkinių, įrengiamų statybos laikotarpiui, bei griovių. 

12 5.1.1. kai pakrantės žemės paviršiaus vidutinis nuolydžio/polinkio kampas iki 5° – 5 m; 

 
13 5.2. prie 10 km ir trumpesnių upių, ežerų ir tvenkinių, kurių plotas ne didesnis kaip 0,5 ha, dirbtinių nepratekamų 

paviršinių vandens telkinių, kurių plotas 0,1–2 ha, bei prie visų kanalų – du kartus mažesniu atstumu nei nurodyta 

5.1.1–5.1.3 punktuose; 
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„Paviršinių vandens telkinių pakrantės apsaugos juostose draudžiama: ...> 3) vykdyti žemės 

darbus, keisti kranto liniją, reljefą ir žemės paviršių, išskyrus atvejus, kai žemės darbai vykdomi 

ir (ar) kranto linija, reljefas ar žemės paviršius keičiamas: b) statomi ir (ar) įrengiami 

hidrotechnikos statiniai, vandens matavimo stotys, vandens paėmimo ir išleidimo į vandens 

telkinius įrenginiai ir statiniai, požeminio vandens vandenvietės, informaciniai ženklai, stendai, 

pėsčiųjų takai, paviršinių vandens telkinių pakrantės apsaugos juostą kertantys keliai ir 

inžineriniai tinklai, tiltai, sodybose ar prie jų – lieptai, uostuose ir prieplaukose – jų statiniai, prie 

vidaus vandenų kelių – vidaus vandenų transporto priemonių degalų pripildymo statiniai ir (ar) 

įrenginiai ..<. 

Iki elektrinės Nr. 6 eina esamas ūkio technikos išvažinėtas keliukas,  kuris tik eina 

paraleliai griovio, tačiau pačio griovio kirsti nereikia. 

Hidrologinis režimas14 keičiamas tuo atveju, jei nusausinama ar kaip tik užtvenkiama, 

suformuojama dirbtinė kliūtis vandeniui tekėti įprastu srautu, dėl to keičiasi upelių debitas, gali 

keistis kranto linija (remiantis informacija Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakyme „Dėl 

Paviršinių vandens telkinių būklės nustatymo metodikos patvirtinimo“, 2007 m. balandžio 12 d. 

Nr. D1-210,  Suvestinė redakcija nuo 2019-11-01). Šiuo aspektu toks poveikis nenumatomas. 

Pralaida užtikrins upelio pratekėjimą, nebus sudarytos papildomos kliūtys, kurios galėtų pakeisti 

upelio debitą, kadangi vienos pralaidos įrengimas bus vykdomas griežtai pagal projektavimo 

normas. Be to, bus parengtas privažiavimo kelio techninis projektas, kuriame bus nurodomi ir 

pralaidos parametrai, jų pagrindimas, o techninis projektas bus derinamas su atsakingomis 

institucijomis. PAV ataskaita papildyta šia informacija. 

Detalizuojama informacija apie darbus, kuri bus patikslinama parengtame kelių ir 

pralaidos techniniame projekte: 

• Nuimamas derlingas dirvožemio sluoksnis. 

• Statybos pradžioje bus formuojama žemės sankasa. Tai grunto statinys, atliekantis 

dangos konstrukcijos pagrindo funkcijas. Ji bus supilta (pylimas). 

• Žemės sankasos įrengimo technologinį procesą sudaro šie darbai: pylimo 

pagrindo paruošimas, įskaitant jo išlyginimą ir sutankinimą; žemės sankasos 

paviršiaus ir šlaitų planiravimas; pylimų ir iškasų šlaitų sutvirtinimas; įprastu 

atveju tam naudojamas paruošiamųjų darbų metu nukastas dirvožemis. 

• Jei reikia, kartu su žemės sankasa, įrengiami vandens nuleidimo (pralaidos ir kt.) 

įrenginiai, gali būti klojami inžineriniai tinklai (pvz. elektros kabelis). Visi šie 

statiniai ir įrenginiai bus detalizuoti kelio techniniame projekte. 

 
14 Hidrologinis režimas (vandens nuotėkio tūris ir dinamika). Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymas „Dėl 

Paviršinių vandens telkinių būklės nustatymo metodikos patvirtinimo“ 2007 m. balandžio 12 d. Nr. D1-210,  Suvestinė 

redakcija nuo 2019-11-01 
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19 pav. Per upelį Juodupis numatoma pralaida, kadangi gus įrengiamas privažiavimo kelias. 

 

Kitiems upeliams įtakos planuojama veikla neturės. Ilgalaikis poveikis dėl planuojamų 

elektrinių nenumatomas, vanduo nebus teršiamas, veikla nesusijusi su padidinta vandenų tarša. 

Lietaus nuotekos nuo privažiuojamųjų kelių nuvedamos sankasos šlaitais, o nuo elektrinių 

natūraliai pasiskirstys teritorijoje. 

Pagal Paviršinių nuotekų tvarkymo reglamentą 2007 m. balandžio 2 d. Nr. D1-193 

(Suvestinė redakcija nuo 2019-11-01) galimai taršių teritorijų nėra. 

Vadovaujantis dokumentu, skirtu apsaugai nuo kelių keliamos taršos „Vandens telkinių 

apsauga APR-VTA 10“, patvirtintu 2010 m. balandžio 1 d. Nr. V-89 (Žin., 2010, Nr.41-2017)  

Laikinas neigiamas poveikis galimas tik privažiavimo kelio įrengimo metu, montuojant 

pralaidą per Juodupio upelį.   

Projektuojami keliai, požeminio elektros kabelio tiesimas, vietos bus detalizuoti, 

patikslinti techniniame projekte, kuriame bus užtikrinta, kad  sprendiniai nepažeistų Specialiųjų 

žemės naudojimo sąlygų įstatymo nuostatų, nepatektų į pakrantės apsaugos juostas. Techninį 

projektą tikrins ir derins atsakingos institucijos, todėl negali būti prielaidų dėl apsaugos reglamentų 

pažeidimo.  

Vadovaujantis Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo (2019 m. birželio 6 d. Nr. 

XIII-2166), suvestinė redakcija nuo 2021-01-01, 100 straipsniu,  paviršinių vandens telkinių 

pakrantės apsaugos juostose: „Paviršinių vandens telkinių pakrantės apsaugos juostose 

draudžiama: 1) atlikti darbus ir veiksmus, draudžiamus paviršinių vandens telkinių apsaugos 

zonose pagal šio įstatymo 99 straipsnio nuostatas; 3) vykdyti žemės darbus, keisti kranto liniją, 

reljefą ir žemės paviršių, išskyrus atvejus, kai žemės darbai vykdomi ir (ar) kranto linija, reljefas 

ar žemės paviršius keičiamas: a) statant ir (ar) įrengiant šio straipsnio 4 punkto a–e papunkčiuose 

nurodytus statinius ir (ar) įrenginius; 4) statyti statinius ir įrengti įrenginius, išskyrus atvejus, kai: 

b) statomi ir (ar) įrengiami hidrotechnikos statiniai, vandens matavimo stotys, vandens paėmimo 
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ir išleidimo į vandens telkinius įrenginiai ir statiniai, požeminio vandens vandenvietės, 

informaciniai ženklai, stendai, pėsčiųjų takai, paviršinių vandens telkinių pakrantės apsaugos 

juostą kertantys keliai ir inžineriniai tinklai, tiltai, sodybose ar prie jų – lieptai, uostuose ir 

prieplaukose – jų statiniai, prie vidaus vandenų kelių – vidaus vandenų transporto priemonių 

degalų pripildymo statiniai ir (ar) įrenginiai.“ Šie reglamentai nebus pažeidžiami, techninis 

projektas rengiamas atsižvelgiant į reikalavimus. 

Vadovaujantis Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo 100 straipsniu 

transformatorinė negali patekti į pakrantės apsaugos juostą, todėl joje nenumatoma (žiūr. 

17 pav.). Reglamentai bus išlaikomi, o parengtas techninis projektas su detalia informacija bus 

pateiktas derinti atsakingoms institucijoms. Tiksli transformatorinės vieta šiame etape dar nėra 

žinoma, ji būtų tikslinama rengiant techninį projektą, todėl esamame brėžinyje pateikta tik 

preliminari vieta. 

Priemonės. 

Numatoma, kad statybų metu, įrengiant pralaidą ir formuojant privažiavimo kelią 25 m 

nuo Juodupio ir kitų upelių kranto linijos negali būti sandėliuojamos statybinės medžiagos, 

gruntas, dirvožemis, negali būti įrengiamos statybinės aikštelės. Kadangi kalbama apie kelio ir 

pralaidos įrengimą, 25 m atstumas pateiktas vadovaujantis Lietuvos automobilių kelių direkcijos 

prie Susisiekimo ministerijos generalinio direktoriaus įsakymu dėl dokumento "Aplinkosauginių 

priemonių projektavimo, įdiegimo ir priežiūros rekomendacijos. Vandens telkinių apsauga APR-

VTA 10" patvirtinimo 2010 m. balandžio 1 d. Nr. V-89, skyriaus Organizacinės priemonės 

statybos metu punktu „25. Rekomenduojama taikyti šias organizacines priemones: statybinių 

medžiagų, nukasto dirvožemio sandėliavimo, statybinės technikos, automobilių stovėjimo 

aikštelės negali būti įrengiamos paviršinio vandens telkinio pakrantės apsaugos juostoje ir arčiau 

kaip 25 m nuo vandens telkinio kranto“. 

Alyvų (iš mechanizmų) ar kuro avarinių išsiliejimo atveju numatoma naudoti birų smėlį 

(tinka naftos angliavandeniliams ir cheminėms medžiagoms surinkti), smėlio maišus, sorbentus, 

kurie taikomi likviduojant naftos angliavandenilių išsiliejimą. 

2.1.2 Požeminis vanduo (vertinimo metodas, esama situacija, poveikio vertinimas, 

priemonės) 

Metodas. Poveikis požeminiam vandeniui vertintas vadovaujantis Lietuvos geologijos 

tarnybos informacinės sistemos Geolis duomenimis: „Požeminio vandens vandenvietės su VAZ 

ribomis“ (šaltinis lgt.lt). Įvertinamos esamos ir projektinės vandenviečių apsaugos zonos, pagal 

Požeminio vandens vandenviečių apsaugos zonų nustatymo tvarkos aprašą 2015 m. gruodžio 14 

d. Nr. D1-912 (Galiojanti suvestinė redakcija nuo 2018-05-31), kuriame detalizuojamos 

vandenviečių grupės, apsaugos zonos, reglamentai. 

Esama situacija. Skirsnemunės (Jurbarko r.) vandenvietė (3395) nutolusi  apie 3,9 km. 

Girdžių (Jurbarko r.) (3385) nutolusi  apie 5 km. Vandenvietės turi nustatytas arba projektines 

vandenviečių apsaugos zonas, tačiau jos nutolusios panašiu atstumu kaip ir pačios vandenvietės. 
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20 pav. Požeminio vandens vandenvietės su VAZ ribomis (Lietuvos geologijos tarnybos prie Aplinkos 

ministerijos informacija, šaltinis https://www.lgt.lt/epaslaugos/pages/trees/zgr.xhtml). Nepatenka, nesiriboja nei 

su vandenvietėm, nei su apsaugos zonomis 

 

Poveikio vertinimas. Vandenvietės yra per toli, kad veikla joms galėtų turėti trumpalaikį 

ir ilgalaikį neigiamą poveikį. Lokalus poveikis galimas tik statybų metu, išsiliejus tepalams ar 

kurui iš statybinių mechanizmų. 

Priemonės. Kad avarijų atveju teršalai i nepatektų i gruntą ir neterštų požeminio vandens, 

alyvų (iš mechanizmų) ar kuro avarinių išsiliejimo atveju numatoma naudoti birų smėlį (tinka 

naftos angliavandeniliams ir cheminėms medžiagoms surinkti), smėlio maišus, sorbentus, kurie 

taikomi likviduojant naftos angliavandenilių išsiliejimą. 

 

2.2 ŽEMĖ (JOS PAVIRŠIUS IR GELMĖS), DIRVOŽEMIS 

2.2.1  Žemė (jos paviršius ir gelmės) (vertinimo metodas, esama situacija, poveikio 

vertinimas, priemonės) 

Vertinimo metodas.  Žemės gelmių ištekliai tikrinami pagal Lietuvos geologijos 

tarnybos informacinės sistemos Geolis duomenis: „Naudingųjų iškasenų telkiniai“ (šaltinis lgt.lt), 

„Geologinių reiškinių ir procesų žemėlapis“, „Geotopų žemėlapis“, „Karstinio regiono 

žemėlapis“, „Pažeistų teritorijų žemėlapis“, „Pelkių ir durpynų žemėlapis M 1:200 000“, 

„Potencialių taršos židinių ir ekogeologinių tyrimų žemėlapis“. 

Esama situacija. Planuojamuose sklypuose ar jų gretimybėje nėra naudojamų žemės 

gelmių išteklių, aktyvių geologinių procesų ir reiškinių, tokių kaip erozija, sufozija, karstas, 

nuošliaužos, potencialių taršos židinių ir pan. 

Naudingosios iškasenos – tai gamtinės mineralinės medžiagos, esančios žemės gelmėse, 

kurias galima naudoti materialinėje gamyboje ar kitoms reikmėms. Pagal vertę ir gavybos bei 

naudojimo kiekį svarbiausios pasaulyje naudingosios iškasenos yra statybos pramonei ir kelių 

tiesimui skirta skalda, statybos ir apdailos akmuo, žvyras ir smėlis, energetinių resursų žaliava 
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(nafta, akmens anglis, durpės), geležies rūda, klintis cemento pramonei ir žemės ūkiui, molis, 

akmens druska ir kt. [15]. Artimiausias naudingųjų iškasenų telkinys (Dainų durpių telkinys Nr. 

693) Tauragės apskr., Jurbarko r. sav., Jurbarkų sen., Dainių k.) nutolęs apie 6 km atstumu į 

vakarus.  

Artimiausias saugomas geologinis objektas, geotopas – Gelgaudiškio šaltinis nutolęs 

toliau kaip 10 km. 

 

21 pav. Naudingųjų iškasenų telkiniai (su ribomis) (Lietuvos geologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos 

informacija, šaltinis https://www.lgt.lt/epaslaugos/elpaslauga.xhtml). PŪV teritorijoje nėra, nutolę toliau kaip 6 

km. 

 

Poveikio vertinimas. Rengiant vėjo elektrinių techninius projektus bus atlikti detalūs 

inžineriniai geologiniai tyrimai, kadangi bus formuojami privažiavimo keliai, jėgainėms rengiams 

pamatas. Šie tyrimai bus galimi ir atliekami, užbaigus poveikio aplinkai vertinimo procedūras ir 

gavus sprendimą dėl veiklos leistinumo. 

Priemonės. Šiuo aspektu priemonėms poreikio nėra. 

2.2.2 Dirvožemis (vertinimo metodas, esama situacija, poveikio vertinimas, priemonės) 

Vertinimo metodas. 

Esama situacija. Eroduojamų dirvožemių dalis labai maža, sudaro tik 0-5 proc., vietiniai 

dirvožemiai priskiriami prie didelio atsparumo erozijai. 

Dirvožemiai našūs, todėl itin tinkami žemės ūkiui – našumo balas 50,43. Pagal Jurbarko 

rajono bendrąjį planą ir pagal Nacionalinį kraštovaizdžio planą prioritetas čia skiriamas žemės 

ūkiui teritorijoms palaikyti. Vėjo elektrinėms žemės ūkio teritorijos labai tinkamos, dėl mažo 

apgyvendinimo intensyvumo ir atvirų erdvių. 

Dirvožemio tipas – jauriniai velėniniai glėjiškieji. 
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22 pav. Erozijos intensyvumas (geoportal.lt informacija). PŪV yra didelio atsparumo zonoje. 

 

 

23 pav. Dirvožemio našumo balas (geoportal.lt informacija). Dirvožemiai našūs, tinkami žemės ūkiui. 
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24 pav. Dirvožemio dangos genetinis tipizavimas (geoportal.lt informacija) 

 

Poveikio vertinimas. Galimi poveikiai dirvožemiui: 

Poveikis dirvožemiui galimas dėl derlingojo sluoksnio nuėmimo. Prieš pradedant 

statybas esantis paviršinis dirvožemio sluoksnis bus nuimamas, sandėliuojamas ūkio teritorijoje ir 

panaudojamas teritorijos rekultivacijai po statybos darbų.  

Galimi poveikiai dėl disagregacijos, dirvos sutankinimo. Dirvožemio pažeidžiamumo 

laipsnis didėja, kai didėja fizinio smėlio kiekis ir mažėja fizinio molio kiekis. Dirvožemio 

degradacija neigiamai veikia dirvožemį ir neleidžia jam atlikti daugybės savo funkcijų, reikalingų 

žmonėms ir ekosistemoms. Dėl to mažėja dirvožemio derlingumas, anglies kiekis ir biologinė 

įvairovė, gebėjimas sulaikyti vandenį, sutrikdomi dujų ir maistinių medžiagų ciklai, blogiau 

skaidosi teršalai. Ruošiant teritoriją statyboms, rekomenduojama žemės paviršiaus nukasimą 

vykdyti sluoksniais. Pirmiausiai nukasamas derlingasis dirvožemio sluoksnis. Jei dėl gruntų 

savybių reikalingas gilesnių sluoksnių iškasimas, jį reikia atlikti atskirai ir tokį gruntą saugoti 

atskirai, nemaišant su paviršiniu derlinguoju sluoksniu. Siekiant išvengti sutankinimo derlingojo, 

nenaudoti sunkiosios technikos, esant šlapiai dirvai, tose vietose, kuriose dar nenuimtas derlingasis 

dirvožemio sluoksnis. Dėl to gali suprastėti dirvos imlumas absorbuoti nuotekas. 

Poveikis dėl dirvos erozijos nenumatomas, nes teritorija užbaigus darbus bus sutvarkyta, 

rekultivuota (apželdinta), be to vietovė yra atspari erozijai, eroduojamų dirvožemių kiekis labai 

mažas tik 0-5 proc. 

Dirvožemio tarša nenumatoma, veikla netarši, o statybų metu numatomos priemonės 

išsiliejusių tepalų surinkimui. 

Priemonės. 

Ruošiant teritoriją statyboms, žemės paviršiaus nukasimas turi būti vykdomas 

sluoksniais. Pirmiausiai nukasamas derlingasis dirvožemio sluoksnis. Jei dėl gruntų savybių 

reikalingas gilesnių sluoksnių iškasimas, jį reikia atlikti atskirai ir tokį gruntą saugoti atskirai, 

nemaišant su paviršiniu derlinguoju sluoksniu. 
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Siekiant išvengti sutankinimo derlingojo, nenaudoti sunkiosios technikos, esant šlapiai 

dirvai, tose vietose, kuriose dar nenuimtas derlingasis dirvožemio sluoksnis. Dėl to gali suprastėti 

dirvos imlumas absorbuoti nuotekas. 

Statybų metu nuskastas derlingasis dirvožemio sluoksnis būtų sandėliuojamas ir 

panaudojamas statybvietės rekultivacijai po statybų.  

Alyvų (iš mechanizmų) ar kuro avarinių išsiliejimo atveju numatoma naudoti birų smėlį 

(tinka naftos angliavandeniliams ir cheminėms medžiagoms surinkti), smėlio maišus, sorbentus, 

kurie taikomi likviduojant naftos angliavandenilių išsiliejimą. 

 

2.3 KRAŠTOVAIZDIS IR BIOLOGINĖ ĮVAIROVĖ 

2.3.1 Kraštovaizdis, gamtinis karkasas, rekreacija (vertinimo metodas, esama situacija, 

poveikio vertinimas, priemonės) 

Vertinimo metodas. Didžiausias galimas vėjo elektrinių įrengimo planuojamoje 

teritorijoje poveikis kraštovaizdžiui yra vizualinis poveikis. Vėjo elektrinės – pagrindinės galimos 

kraštovaizdžio vertikalios dominantės, todėl parengta keletas vizualizacijų esamos vietovės fone 

(fotofiksacijos atliktos 2020-01-22, 2020-04-22 ir 2020-10-30). Pagal pasirinktus fotofiksacijos 

taškus, parengtos vizualizacijos, įvertintas reikšmingumas, vizualinis poveikis kraštovaizdžiui, 

išskirtos vizualinės įtakos zonos.  

 Atliekant vėjo elektrinių vizualinio poveikio kraštovaizdžiui vertinimą vadovautasi: 

• 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 patvirtintais žemėlapiais. 

• Jurbarko rajono sav. bendruoju planu 

• Kraštovaizdžio planais, schemomis ir kt. Schemos skelbiamos oficialiame 

Aplinkos ministerijos tinklalapyje, kraštovaizdžio rubrikoje: 

https://am.lrv.lt/lt/veiklos-sritys-1/saugomos-teritorijos-ir-

krastovaizdis/krastovaizdis, 2020 m. informacija. 

• ir kt.  

Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba 2020-08-12 Nr. (4)-V3-845(7.20) nurodė, kad 

raštu 2020-02-21 nepareiškė pageidavimo dalyvauti subjekto teisėmis šios veiklos PAV procese, 

todėl prašo į PAV procesą subjekto teisėmis įtraukti Panemunių regioninio parko direkciją ir PAV 

programą suderinti su ja, tačiau pateikė pasiūlymus patikslinti PAV programą, todėl PAV 

programa patikslinama, kad vertinant PŪV vizualinį poveikį kraštovaizdžiui pagal atliktas 

fotofiksacijas, parengiamos bei išanalizuojamos su iš Panemunių regioninio parko direkcija 

suderintų poveikį galinčių patirti Pamenunių RP ir šio parko direkcijai priskirtose saugomose 
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teritorijose esančių ir planuojamų regyklų, apžvalgos vietų, turistinių trasų ir maršrutų taškų. Į 

pastabą atsižvelgta. 

 

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. 

Estetinių vertybių, regyklų, apžvalgos taškų PŪV teritorijoje nėra. Planuojama veikla į 

miškų teritorijas ar kraštovaizdžio aspektu saugomas teritorijas nepatenka. 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 – tik 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. 

Vaizdas į esamas elektrines pateiktas žemiau. 2020-10-30 fotofiksacija drono pagalba. 

 

25 pav. Skirsnemunė. Fotografuota su dronu 2020-10-30.  Esamos vėjo elektrinės matomos kraštovaizdyje, 

tačiau jų vizualinis aiškumas susilieja su dangaus fonu ir poveikis silpsta. Tas pats bus ir su patvirtintomis ir su 

naujai planuojamomis jegainėmis. 



Poveikio aplinkai vertinimo ATASKAITA. Vienuolikos vėjo elektrinių Jurbarko r. sav., Skirsnemunės sen., Paantvardžio, 

Skirsnemuniškių I ir Antkalniškių kaimuose statybos ir eksploatavimas 

51 

 

 

26 pav. Skirsnemunė. Fotografuota su dronu 2020-10-30 virš pačios Skirsnemunės į esamas elektrines, 

siekiant aiškiau pateikti esamą ir planuojamas situacijas. 

 

 

27 pav. Fotografuota su dronu 2020-10-30 nuo Nemuno pakrantės į Skirsnemunę.  

Vėlyvojo Nemuno ledynmečio suformuotas limnoglacialinis reljefas pačiame rajone 

banguotas, tačiau 11 VE planuojama teritorijoje, kurioje reljefas lyguminis, vidutinis 

peraukštėjimas didelėje teritorijoje siekia apie 4,5 m. Reikšmingų reljefo pakeitimų įgyvendinant 

veiklą – nebus. 
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Planuojama veikla į gamtinio karkaso teritorijas nepatenka. Tačiau kai kurios esamos ir 

kitais projektais patvirtintos vėjo elektrinės patenka į gamtinio karkaso teritoriją 0 migracijos 

koridorių, besidriekiantį upelio slėniu. Gamtinio karkaso schema iš Jurbarko rajono savivaldybės 

teritorijos bendrojo plano „Žemės naudojimo, tvarkymo ir apsaugos reglamentų M 1:50000”, 

pateikiama žemiau. 

 

 

28 pav. Gamtinio karkaso schema. Jurbarko rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano „Žemės 

naudojimo, tvarkymo ir apsaugos reglamentų M 1:50000” ištrauka. 
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29 pav. Esama situacija. 11 VE planuojamos greta jau esamų VE (Geišių VE parkas Jurbarko r., kuris 

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

 

30 pav. Esama situacija. Vaizdas į už ~0,8-3 km esančias elektrines (2020-01-22). Fone matosi esama ferma 

ir keletas gyvenamųjų namų Antkalniškių kaime 

Pagal Nacionalinio kraštovaizdžio tvarkymo plano kraštovaizdžio tvarkymo zonas, 

bendrasis gamtinis kraštovaizdžio pobūdis teritorijoje, kurioje planuojamos VE priskiriamas a6‘L 

tipui,  tai rodo, kad būdingas molingų lygumų intensyvaus pobūdžio sukultūrintas agrarinis 

kraštovaizdis. 31 pav. 

Pagal Lietuvos kraštovaizdžio vizualinės struktūros žemėlapį ir vadovaujantis 

Nacionalinio kraštovaizdžio tvarkymo planu, PŪV teritorija priskiriama VOH3-b tipui, kuris 

reiškia, kad vertikalioji sąskaida neišreikšta, t.y. vyrauja lyguminis kraštovaizdis su 1 lygmens 

videotopais, o erdvinėje struktūroje vyrauja pilnai apžvelgiamų erdvių kraštovaizdis,  

karštovaizdžio struktūroje išreikšti tik horizontalūs dominantai. Šis tipas nepriskiriamas prie 

vertingiausių estetiniu požiūriu struktūrų, todėl vėjo elektrinių statyba šioje VOH3-b vizualinio 

estetinio tipo zonoje yra palankesnė nei būtų kitoje vertingesnėje potencialo zonoje 33 pav., 32 

pav. 

Pagal fiziomorfotopų žemėlapį nagrinėjamos vietovės bendrasis gamtinis kraštovaizdžio 

pobūdis priskiriamas arealui  L‘s/e/5>. Tai rodo, kad būdingas molingų lygumų kraštovaizdis, 

papildonačios fiziogeninio pamato ypatybės yra slėniuotumas, vyraujantys medynai - eglynai, o 

sukultūrinimo pobūdis – agrarinis mažai urbanizuotas kraštovaizdis. Intensyviau gyvenamosios 

teritorijos yra susitelkę palei Nemuną, toliau kaip 3,5 km. 34 pav. 

Plotinės technogenizacijos tipas – kaimų agrarinė aplinka, kurie išsidėstę retos 

infrastruktūros (tinklo tankumas km/km2 – 1,001-1,500) plotuose, urbanistinės struktūros tipas – 

išbarstytasis. Visi šie išvardinti rodikliai būdingi būtent agrarinėms kaimiškosioms teritorijoms, 

bet ne ištisiniam urbanizuotam užstatymui, todėl ši teritorija VE jėgainėms yra tinkama dėl reto 

apgyvendinimo.35 pav. 
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Teritorija nepriskiriama tausojančioms ar konservacinėms zonoms. Vadovaujantis 

Nacionalinio kraštovaizdžio tvarkymo plano „Kraštovaizdžio tvarkymo reglamentavimo krypčių 

brėžiniu (M 1:400 000)“, yra formuojama 5 strategija, kurioje taikomi intensyvaus bioprodukcinio 

naudojamo reglamentai, todėl planuojama 11 vėjo elektrinių veikla šiai tvarkymo krypčiai 

neprieštarauja. 36 pav. 

Vėjo elektrinių parko Jurbarko rajone Skirsnemunės ir Rotulių kadastrinėse vietovėse 

specialiojo plano“ (toliau – 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. 

 

 

31 pav. Gamtinis pobūdis pagal „Kraštovaizdžio tvarkymo zonų brėžinį1:200000“, ištrauka iš Nacionalinio 

kraštovaizdžio tvarkymo plano 1 priedo.  
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32 pav. Ištrauka iš Lietuvos kraštovaizdžio vizualinės struktūros ir jos tipų identifikavimo studijos. 

Nagrinėjama teritorija patenka į VOH3-b tipą. Šis tipas nepriskiriama prie vertingiausių šalies teritorijų 

 

 

 

33 pav. 3 priedas „Kraštovaizdžio vizualinis estetinis potencialas M 1:400 000“ pagal Nacionalinį 

kraštovaizdžio tvarkymo planą, parengtą pagal  Lietuvos kraštovaizdžio vizualinės struktūros brėžinį.  

 



Poveikio aplinkai vertinimo ATASKAITA. Vienuolikos vėjo elektrinių Jurbarko r. sav., Skirsnemunės sen., Paantvardžio, 

Skirsnemuniškių I ir Antkalniškių kaimuose statybos ir eksploatavimas 

56 

 

 

 

 

 

 

 

 

34 pav. Fizomorfotopai L‘s/e/5> Bendrasis gamtinis kraštovaizdžio pobūdis - būdingas molingų lygumų 

kraštovaizdis, papildonačios fiziogeninio pamato ypatybės yra slėniuotumas, vyraujantys medynai - eglynai, o 

sukultūrinimo pobūdis – agrarinis mažai urbanizuotas kraštovaizdi., Lietuvos kraštovaizdžio fiziomorfotopai, 

Aplinkos ministerija 2020 m. 
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35 pav. Plotinės technogenizacijos tipas – kaimai; infrastruktūros tinklo tankumas km/km2 – 1,001-1,500; 

technomorfotopo urbanistinės struktūros tipas – išbarstytasis, Lietuvos kraštovaizdžio technomorfotopai, 

Aplinkos ministerija 2020 m. 
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36 pav. Kraštovaizdžio tvarkymo reglamentavimo krypčių brėžinys pagal Nacionalinį kraštovaizdžio 

tvarkymo planą, PŪV patenka į teritoriją, kur taikomi intensyvaus bioprodukcinio naudojamo reglamentai 

 

 POVEIKIO KRAŠTOVAIZDŽIUI VERTINIMAS. 

Vizualinės įtakos zonos. Siekiant nustatyti kokį poveikį kraštovaizdžiui gali daryti 

planuojamas elektrinių parkas, buvo atliktas planuojamo 11 VE parko vizualinio matomumo 

vertinimas GIS modeliavimo būdu, panaudojant oficialius reljefo duomenis (Nacionalinės žemės 

tarnybos duomenys), įvertinant jėgainių aukštį. Modelyje vietomis matyti nesumodeliuotos zonos, 

patiksliname, kad tai vietos, kur nėra reljefo duomenų, todėl programa neturi ką sumodeliuoti. 

Miškai modelyje nevertinti, siekiant numatyti blogiausią scenarijų – kuomet medžiai būna be lapų 

ir galbūt miškai neuždengia VE. Vertinimas atliktas 10 km spinduliu nuo jėgainių ir 37 km 

apimančioje Panemunių regioninio parko teritorijoje. Atliktas planuojamo 11 VE parko vizualinio 

matomumo modeliavimas:  

• Nustatytos zonos, iš kurių gali matytis bent viena visa jėgainė (stiebas ir 

sparnuotė) iš viso VE parko.  

• Nustatytos zonos, iš kurių gali matytis sparnuotė (mentė). 

Atlikus vizualinio matomumo vertinimą, nustatytos poveikio kraštovaizdžiui zonos ir 

padarytos išvados: 

• Dėl lyguminio reljefo bent viena pilnai visa elektrinė (sparnuotė+stiebas) iš 

planuojamo 11 VE parko bus matomas apie 10 km spinduliu, daugiausia į vakarus 

link Jurbarko ir į šiaurę link viekieminių teritorijų ar mažesnių kaimų ir kitoje 

Nemuno pusėje Papiškių kaimo apylinkėse. 
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• Dėl reljefo ypatumų (Nemuno slėnio, šlaitų, kalvų) visas parkas su pilnai visomis 

elektrinėmis iš parko beveik nesimatys, todėl reikšmingas neigiamas poveikis 

parkui dėl visų elektrinių matomumo nenumatomas. 

• Tuo tarpu bent vienos iš planuojamo 11 VE parko sparnuotė matysis beveik iš 

visų apylinkių keliolikos kilometrų spinduliu, toliau tolstant link 37 km sparnai 

nors ir matysis, tačiau matomumas blyškės ir galiausia bus menkai matomas. Tą 

rodo ir atliktos vizualizacijos iš suderintų su Panemunių regioniniu parku vietų. 

Atkreiptinas dėmesys, kas suminis matomumo modeliavimas yra beprasmis, 

kadangi dėl jau esamų ir kitais projektais patvirtintų vėjo elektrinių statybos 

matomumo laukas nepadidės (tai nėra triukšmo ar šešėlių modeliavimas, kai nuo 

to didėja poveikio zona). Galimas tik elektrinių sutankėjimas, tačiau toks 

modeliavimas neatliekamas. 

Poveikio kraštovaizdžio mažinimui vertintos spalvų alternatyvos: 

• balkšvos kaip vizualizacijose, 

• pilka spalva RAL7035, 

• melsva spalva. 

 

PAV ataskaitoje (41 pav.- 65 pav.) pateiktoms vizualizacijoms pateikiamas bendras 

brėžinys, kuriame pažymėtos vizualizacijų vietos pateiktos brėžinyje 40 pav.  

Vizualizacijų vietos, kurios buvo oficialiai suderintos su Panemunių regioniniu parku ir 

buvo paprašyta iš konkrečių parko vietų atlikti vizualizacijas (jos pateiktos 67 pav.-188 pav.), yra 

nurodytos bendrame brėžinyje 66 pav. 
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37 pav. Vizualinio matomumo, poveikio kraštovaizdžiui zonos, kai gali matytis ne visos 11 VE, bet bent viena visa elektrinė. Siekiant kokybiškos analizės vertintas blogesnis 

scenarijus - reljefas be želdinių, todėl realiai  VE matomumas bus ženkliai mažesnis, nes daug užstos želdiniai. Kaip želdiniai užstos vaizdą į elektrines pateikta ataskaitoje 

esančiose vizualizacijose 
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38 pav. Vizualinio matomumo, poveikio kraštovaizdžiui zonos, kai gali matytis ne visos 11 VE, bet bent viena visa elektrinė. Siekiant kokybiškos analizės 

vertintas blogesnis scenarijus - reljefas be želdinių, todėl realiai  VE matomumas bus ženkliai mažesnis, nes daug užstos želdiniai. Kaip želdiniai užstos vaizdą 

į elektrines pateikta ataskaitoje esančiose vizualizacijose  
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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. Vizualinės įtakos zonos pateiktos paveiksle, 

detalizuotos aprašyme žemiau ir vizualizacijose. 

 

 

39 pav. Planuojamų 11 vėjo elektrinių vizualinės įtakos/poveikio zonos 
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40 pav. Vizualizacijų vietos 41 pav.-65 pav. 

 

1. Dominavimo zona (~0-1 km). Vėjo elektrinės matymo lauke dominuoja dėl didelio 

mastelio. Iš esmės keičia artimiausios aplinkos vaizdą. Vėjaračio judėjimas yra aiškus. Čia vyrauja 

pavieniai Paantvardžio, Skirsnemuniškių I ir Antkalniškių kaimai. 

 

41 pav. Esama situacija iki 1 km  
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42 pav. Vizualizacija iki 1 km. Planuojamos jėgainės sužymėtos numeriais (vizualizacijų taškas Nr. 18) 

 

2. Dalinio dominavimo zona (~1-3 km). Elektrinės atrodo didelio mastelio ir yra 

reikšmingos kraštovaizdžio elementas. Tačiau nebūtinai dominuoja stebėjimo lauke. Menčių 

judėjimas aiškiai suprantamas ir atkreipia dėmesį. 

Vėjo jėgainės paveiksluose pateikiamos numeriais, kurie atitinka numeraciją 

žemėlapiuose. 

 

43 pav. Esama situacija iki 2,5 km 
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44 pav. Vizualizacija iki 2,5 km. Planuojamos jėgainės sužymėtos numeriais (vizualizacijų taškas Nr. 19) 

 

45 pav. Esama situacija ~2-4 km.  
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46 pav. Esama situacija ~2-4 km. Planuojamos jėgainės sužymėtos numeriais (vizualizacijų taškas Nr. 20) 

 

3. Akcentų zona (~3-7 km). Vėjo elektrinės yra aiškiai matomos, bet nebėra vizualiai 

nepageidaujamos. Vėjo elektrinių parkas yra pastebimas kaip kraštovaizdžio elementas. Judėjimas 

pastebimas esant geram matomumui. Elektrinės atrodo nedidelės bendrame matymo lauke. Kai 

kurie (dėl elektrinių) atsiradę kraštovaizdžio pasikeitimai yra tinkami. Stebėjimą labai įtakoja oro 

sąlygos. Į ją patenka Skirsnemunė, Girdžiai, Rotuliai, Maštaičiai 

 

47 pav. Situacija be elektrinių 
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48 pav. Vizualizacija. ~3 km ir daugiau km zona. Jėgainės praranda savo ryškumą kraštovaizdyje. 

Planuojamos jėgainės sužymėtos numeriais (vizualizacijų taškas Nr. 21) 

4. Subdominančių zona (~7-10 km). Vėjo elektrinės mažiau aiškios, dydis vizualiai 

sumažėjęs, bet judėjimas pastebimas. Didėjant atstumui elektrinės tampa kraštovaizdžio bendrais 

elementais. 

5. Nutolusių kraštovaizdžio elementų (foninių elementų) zona (>10 km). Elektrinės 

tampa mažai reikšmingomis, smulkios formos. Menčių judėjimas pastebimas tik esant geram 

matomumui. Bendras elektrinių dydis labai mažas. Stebint iš foninių elementų zonos, matomumas 

labai priklauso nuo pačių elektrinių vizualinių parametrų (vėjaračio skersmens, bokšto aukščio). 

Vadovaujantis Aplinkos apsaugos agentūros pateikta pastaba (raštas 2021-03-05 Nr. 

(30.2)-A4E-2684), kraštovaizdžio vertinimas papildytas informacija, kad pagal Nacionalinio 

kraštovaizdžio tvarkymo plano, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2015-10-02 

įsakymu Nr. D1-703 „Dėl nacionalinio kraštovaizdžio tvarkymo plano“ kraštovaizdžio vizualinio 

estetinio potencialo brėžinio sprendinius, Panemunių regioninis parkas patenka į ypač saugomo 

šalies vizualinio estetinio potencialo arealą ir vietovę – Dubysos- Nemuno santakos senslėnius. 

PAV ataskaitos kraštovaizdžio skyrius papildytas nurodytu aspektu, tačiau kraštovaizdžio 

vertinimo išvadų tai nekeičia dėl šių argumentų: 

• Dubysos-Nemuno santakos senslėnis apima Dubysos ir Nemuno apylinkes ir 

nutolęs nuo PŪV apie 5,3 km,  tačiau pati Dubysos ir Nemuno santaka yra nutolusi 

apie 30 km atstumu nuo PŪV, tai per tolimas atstumas, kad galėtų pasireikšti 

reikšmingas neigiamas poveikis. 

• Ypač saugomo šalies vizualinio estetinio potencialo arealas buvo fiksuotas dar 

2006 m. (žemėlapyje “Lietuvos kraštovaizdžio įvairovės studija, prof. habil. dr. 

Paulius Kavaliauskas, Vilniaus universiteto Gamtos mokslų fakulteto, 

Geografijos ir kraštotvarkos katedra, 2006 m.). Šios studijos pagrindu parengtas 

ir 2015-10-02 patvirtintas “Nacionalinis kraštovaizdžio tvarkymo planas“, tai 

reiškia, kad pastaboje minimi kraštovaizdžio reglamentai buvo žinomi nuo 2006 

m. 

• Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2010-11-18 sprendimu Nr. T2–298 yra 

patvirtintas „Vėjo jėgainių parko Jurbarko rajone Skirsnemunės ir Rotulių 

kadastrinėse vietovėse specialusis planas“ (toliau taip pat – Specialusis planas). 
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Šiam specialiajam planui buvo rengtas strateginis pasekmių aplinkai vertinimas, 

todėl šio kraštovaizdžio apsaugos reglamentai jau buvo įvertinti ir išlaikyti, nes 

buvo žinomi. PŪV atitinka Specialiojo plano sprendinius. 

• Ant ypač saugomo šalies vizualinio estetinio potencialo arealo ribos, kuris apima 

praktiškai visas Nemuno pakrantes ir driekiasi per visą Lietuvą, Skirsnemunės 

apylinkėse jau patenka viena pastatyta žemesnė vėjo elektrinė bei viena aukšta 

kito ūkio subjekto, t.y. UAB “REN energija” patvirtinta vėjo elektrinė, kurios 

bendras aukštis apie 240 m. Abi elektrinės yra į šiaurę nuo Skirsnemunės. 

• PŪV planuojama į šiaurę ~2,6 km atstumu nuo Nemuno slėniu besidriekiančio 

ypač saugomo šalies vizualinio estetinio potencialo arealo. 

Aukščiau išvardyti aspektai be kita ko rodo, kad jeigu neigiamo poveikio 

senslėniui nedaro esamos ir patvirtintos vėjo elektrinės, tai neigiamo poveikio 

negali daryti ir ženkliai toliau planuojamos 11 vėjo elektrinių, nes jų aukštis toks 

pat kaip jau patvirtintų VE. 

VIZUALIZACIJOS  

PAV ataskaitos rengimo metu buvo iškart numatyta poveikį kraštovaizdyje mažinanti 

priemonė, kuri integruota į gaminamas vėjo elektrines – tai šviesi spalva, kuri susilieja su dangaus 

fonu ir yra mažiau pastebima, prislopina vėjo elektrinių dominavimą. Aplamai vėjo elektrinės gali 

būti ir kitokių spalvų, pavyzdžiui užsienio šalyse jos statomos ir ryškios, taip siekiant kaip tik įvesti 

didesnį kontrastą kraštovaizdyje, išryškinant pačias elektrines kaip statinį aplinkoje. Tuo pačiu 

ryškios elektrinės yra labiau pastebimas paukščiams. Tačiau PAV dokumentų rengėjai tokių 

svetimų kraštovaizdžiui spalvas iškart eliminavo iš nagrinėjimo. 

Atsižvelgiant į Aplinkos apsaugos agentūros ir Panemunių regioninio parko pateiktas 

pastabas pritaikoma poveikio kraštovaizdžiui mažinimo priemonė – spalvinis sprendimas (vėjo 

elektrinės bus dažomos pilka spalva, kuri jas maskuos aplinkoje ir nedominuos kraštovaizdyje), 

pateikiamos šios priemonės efektyvumą patvirtinančios vizualizacijos (pateikiamos tik 

reikšmingiausiose PAV dokumentų rengėjo nuomone nuotraukose). 

Kadangi yra gautas VšĮ Transporto kompetencijos agentūros raštas skirtas ne vienam 

vystytojui, o vėjo elektrinių statytojus vienijančiai Lietuvos vėjo elektrinių asociacijai dėl 

elektrinių dažymo pilka spalva RAL7035, vizualizacijose su priemone vertinama, kad ir patvirtinti 

foniniai elektrinių parkai bus dažomi šia spalva.  

 

49 pav. Esama situacija. Skirsnemunė nuo Nemuno pakrančių 2020-10-30. Esamos VE yra kairėje pusėje ir 

dešinėje už bažnyčios. 
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50 pav. Patvirtinta situacija. Vizualizacija. Jau statomos elektrinės suformuos pagrindinių vertikalių statinių 

(elektrinių) karkasą. Jos statomos arti Skirsnemunės. (vizualizacijų taškas Nr. 22) 

 

51 pav. Prognozuojama situacija įgyvendinus PŪV. Vizualizacija. Planuojamos elektrinės padidins elektrinių 

foninį vaizdą, tačiau jos planuojamos dvigubai didesniu atstumu į šiaurę nuo Skirsnemunės nei jau patvirtintos 

elektrinės (vizualizacijų taškas Nr. 22) 

 

52 pav. Su poveikio kraštovaizdžiui mažinimo PRIEMONE, spalvinė pilka spalva RAL7035 

 

53 pav. Alternatyva. Nagrinėtos ir melsvos spalvos elektrinės, tačiau jos kontrastuos su jau esamomis 

šviesiomis pastatytomis elektrinėmis, todėl nerekomenduojamos 
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54 pav. Esama situacija. Skirsnemunės panorama 2020-10-30.  Esamos VE matomos kairėje pusėje 

 

55 pav. Patvirtinta situacija. Vizualizacija  (vizualizacijų taškas Nr. 23) 

 

56 pav. Prognozuojama situacija  (vizualizacijų taškas Nr. 23) 

 

57 pav. Su poveikio kraštovaizdžiui mažinimo PRIEMONE, spalvinė pilka spalva RAL7035. Numatomas 

reikšmingas pagerėjimas, maskuojant elektrines aplinkoje ir kraštovaizdyje, kadangi susilies su dangaus fonu 
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58 pav. Alternatyva. Nagrinėtos ir melsvos spalvos elektrinės, tačiau jos kontrastuos su jau esamomis 

šviesiomis pastatytomis elektrinėmis, todėl nerekomenduojamos 

 

Važiuojant keliu tarp Skirsnemunės ir Jurbarko, už 3 km nuo kelio planuojamos elektrinės 

gerai matysis dėl lyguminio reljefo ir agrarinio neužstatyto kraštovaizdžio. Bus aiškiai matomos 

ir kitos esamos ir patvirtintos elektrinės. Visos jos visumoje formuos tvarkingo, viename areale 

koncentruoto atsinaujinančios energijos šaltinių parko vaizdą. Tą patvirtina ir žemiau pateikta 

vizualizacija. 

 

 

59 pav. Esama situacija, kelyje tarp Skirsnemunės ir Jurbarko, 2020-10-30.   
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60 pav. Patvirtinta situacija. Vizualizacija (vizualizacijų taškas Nr. 24) 

 

61 pav. Prognozuojama situacija. Vizualizacija (vizualizacijų taškas Nr. 24) 

 

62 pav. Su poveikio kraštovaizdžiui mažinimo PRIEMONE, spalvinė pilka spalva RAL7035. Numatomas 

reikšmingas pagerėjimas, maskuojant elektrines aplinkoje ir kraštovaizdyje, kadangi susilies su dangaus fonu 

 

Iš Skirsnemunės rytinių prieigų už 5 km planuojamų elektrinių sparnuotė matysis kaip 

jau esamų ir patvirtintų elektrinių fonas, kadangi dėl reljefo peraukštėjimo, želdinių ir pastatų 

užsidengs ir nebus matomi VE stiebai. Visos jos visumoje formuos tvarkingo, viename areale 

koncentruoto atsinaujinančios energijos šaltinių parko vaizdą (suminis poveikis). 
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63 pav. Esama situacija, kelyje (Skirsnemunės rytiniame pakratšyje) 2020-10-30.   

 

64 pav. Patvirtinta situacija. Vizualizacija  (vizualizacijų taškas Nr. 25) 

 

65 pav. Su poveikio kraštovaizdžiui mažinimo PRIEMONE, spalvinė pilka spalva RAL7035. Numatomas 

reikšmingas pagerėjimas, maskuojant elektrines aplinkoje ir kraštovaizdyje, kadangi susilies su dangaus fonu. 

(vizualizacijų taškas Nr. 25) 

 

Vizualizacijos iš įvairių Panemunių regioninio parko vietų (apžvalgos vietų, 

turistinių maršrutų ir pan.), kaip reikalavo PAV subjektai. 

Dar atrankos dėl PAV derinimo etape Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba pateikė 

pastabą (raštu 2020-02-21 Nr. (3)-V3-270(7.21)), kad planuojamam objektui turi būti atlikta 

planuojamo VJ parko vizualizacija iš Panemunių regioninio parko, buvo atliktas vizualinio 

matomumo vertinimas GIS modeliavimo būdu ir su Panemunių regioniniu parku buvo 
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konsultuojamasi ir 2020-04-21 raštu Nr. V3-98 buvo suderinti svarbiausi vertinami taškai, 

regyklos iš kurių natūroje atliktos fotofiksacijos, parengtos vizualizacijos (siekiant parodyti galimą 

regimąjį vaizdą įgyvendinus projektą). 

Buvo įvertintos ir planuojamos 11 VE, kurios nutolusios nuo Panemunių regioninio parko 

parko 5,3 km atstumu  ir jau numatytas ir patvirtintas kitas 14 VE parkas, kuris nuo Panemunių 

regioninio parko yra dar arčiau – tik už  2,9 km.  Vizualizacijose vertinama esama situacija, 

situacija įvertinus planuojamas elektrines ir suminė situacija įvertinant ir kitus patvirtintus 

projektus. Žemiau pateikiamas taškų sąrašas ir taškų žemėlapis.  

PAV programos derinimo metu Aplinkos apsaugos agentūrai ir subjektams pateikus 

pastabas dėl kitų aplamai visų suplanuotų ir patvirtintų VE įvertinimo, buvo patikslinti žemėlapiai, 

vizualizacijos įvertinant suminį poveikį nuo visų esamų, patvirtintų kitais projektais ir planuojamų 

vėjo elektrinių. 

Tiek planuojamos, tiek visos patvirtintos VE yra aukštos – apie 240 m aukščio (keli metrai 

svyruoja, priklausomai nuo VE modelio), todėl vizualizacijų vertinime priimta, kad vidutinis 

kiekvienos VE aukštis yra 240 m. Atliekant vizualizacijas, buvo parengtos: 

• vertinimo schemos, 

• želdinių užstojamumas, 

• vizualizacijos iš suderintų parko vietų, kadangi kompiuterinis modeliavimas buvo 

atliktas be želdinių, siekiant parodyti galimą blogiausią variantą, pvz. žiemos 

metu, kai medžiai yra be lapų.  

Metodika. Išilginiuose pjūviuose parodytas atstumas iki artimiausios ir tolimiausios vėjo 

elektrinės (metrais). Taip pat parodyta, kokiu atstumu yra artimiausias vizualinis barjeras (reljefo 

peraukštėjimas, želdiniai, pastatai), blokuojantis vaizdą į vėjo elektrines. Vėjo elektrinės matoma 

dalis (proporcija) pjūvio schemose nurodyta iki artimiausios vėjo elektrinės, todėl toliau esančios 

vėjo elektrinės matysis proporcingai mažiau.  

4. Lentelė.  Parinktų reikšmingiausių regyklų/vietų/taškų sąrašas. 

Eil. 

Nr. 

Pavadinimas Koordinatės LKS-94 Pastabos 

1 Panemunės pilies bokštas 6107528, 435299 Žvelgiant vakarų, šiaurės- 

vakarų kryptimi. 

2 Raudonės pilies bokšto apžvalgos 

aikštelė 

6107102, 444489 Žvelgiant vakarų, šiaurės- 

vakarų kryptimi. 

3 Gelgaudiškio dvaro rūmų 

apžvalgos aikštelė 

610526, 434895 - 

4 Kartupėnų piliakalnis 6107834, 436575 Žvelgiant vakarų, šiaurės- 

vakarų kryptimi. 

5 Seredžiaus piliakalnis, vad. 

Palemono kalnu 

6105105, 462121 Žvelgiant vakarų, šiaurės- 

vakarų kryptimi. 

6 Apžvalgos vieta prie Jėzaus 

skulptūros Veliuonoje 

6105280, 452461  Žvelgiant vakarų, šiaurės- 

vakarų kryptimis link 

kryžiuočių piliavietės, vad. 

Pilaitėmis (ašis- Nemuno upės 

slėnis) 

7 Nuo nacionalinės vandens 443214, 6106878  Nemuno upėje ties Raudone 
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Eil. 

Nr. 

Pavadinimas Koordinatės LKS-94 Pastabos 

turizmo trasos 

Nemuno upėje ties Raudone 

 

 

8 Nuo nacionalinės vandens 

turizmo trasos 

Nemuno upėje, ties Ilguva 

456718, 6103719 Nemuno upėje, ties Ilguva 

9 Nuo nacionalinės autoturizmo 

trasos  

Kelyje ties Raudonėnais 

442547, 6107833 Kelyje ties Raudonėnais 

10 Nuo nacionalinės autoturizmo 

trasos  

Kelyje ties Veliuona 

452096, 6105311 Kelyje ties Veliuona 

11 Nuo dviračių trasos Jurbarko 

rajone 

Pasirinktinai iš vietos, iš 

kurios matysis bent 

vienos jėgainės 

sparnuotės mentė. 

 

Parinktas taškas: 

(440236, 6108292) 

Kaniūkų g. nuo Kartupėnų 

kaimo iki Kaniūkų kaimo 

12 Nuo dviračių trasos Šakių rajone Pasirinktinai iš vietos, iš 

kurios matysis bent 

vienos jėgainės 

sparnuotės mentė 

 

Parinkti taškai: 

Karkazų k. 

448938, 6104961 

 

Nemuno g. 

439847, 6107337 

Nemuno g. tarp Gelgaudiškio 

ir Stulgių kaimo; taip pat iš 

Karkazų kaimo 

13 Veliuonos Švč. Mergelės Marijos 

Ėmimo į dangų bažnyčios bokštas 

6104960, 453736 Žvelgiant vakarų, šiaurės- 

vakarų kryptimis iš bokšto 

14 Vieta prie Plokščių prieplaukos 6106086, 446297 Žvelgiant vakarų, šiaurės- 

vakarų kryptimis 

15 Atokvėpio vieta prie P. Cvirkos 

tėviškės 

6105795, 456762 Žvelgiant vakarų, šiaurės- 

vakarų kryptimis 

16 Apžvalgos aikštelė prie Ilguvos 

bažnyčios 

6103378, 456696 - 

17 Apžvalgos aikštelė prie Plokščių 

bažnyčios 

6105491, 447199 - 
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66 pav. Su Panemunių regioniniu parku suderintos vizualizacijų vietos ( pateiktos 67 pav. -188 pav.)
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1 taškas – Panemunės pilies bokštas, esantis už ~6,5 km nuo planuojamų 11 VE. 

Kadangi vertinimas atliktas Lietuvos Respublikoje paskelbtu karantino metu ir patekimas į bokštą 

negalimas, fotografavimui iš bokšto naudotas dronas, kuris pakilo iki bokšto viršaus ir atliko 

fotofiksaciją reikiama kryptimi 2020 m.  Iš Panemunės pilies bokšto tiek planuojamos, tiek 

esamos, tiek patvirtintos elektrinės (suminis poveikis) bus matomos, tačiau jų regimasis vaizdas 

bus mažesnio mastelio ir apibendrintai suvokiamas aplinkoje kaip tvarkingo, viename areale 

koncentruoto atsinaujinančios energijos šaltinių parko vaizdas. 

 

67 pav. Vizualizacijos vieta 

 

68 pav. Esamas vaizdas,  2020 m.  
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69 pav. Pjūvis 

 

70 pav. Vertinamo vaizdo schema  

 

71 pav. Vizualizacija su planuojamomis 11 VE 
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72 pav. Vizualizacija su esamomis, patvirtintomis ir planuojamomis VE (suminė) 

 

73 pav. Su poveikio kraštovaizdžiui mažinimo PRIEMONE, spalvinė pilka spalva RAL7035. 

Numatomas reikšmingas pagerėjimas, maskuojant elektrines aplinkoje ir kraštovaizdyje, kadangi 

susilies su dangaus fonu. Vizualizacija su esamomis, patvirtintomis ir planuojamomis VE (suminė) 
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2 taškas – Raudonės pilies bokšto apžvalgos aikštelė, esanti už ~14,6 km nuo 

planuojamų 11 VE.  Dėl karantino sąlygų fotografavimui iš bokšto taip pat naudotas dronas, kuris 

pakilo iki bokšto viršaus ir atliko fotofiksaciją reikiama kryptimi 2020 m.  Iš Raudonės pilies 

bokšto tiek planuojamos, tiek esamos, tiek patvirtintos elektrinės (suminis poveikis) bus matomos 

visu dydžiu, tačiau už ~14,6 km jų regimasis vaizdas bus balnkus ir apibendrintai suvokiamas 

aplinkoje kaip tvarkingo, viename areale koncentruoto atsinaujinančios energijos šaltinių parko 

vaizdas. 

 

74 pav. Vizualizacijos vieta 

 

75 pav. Esamas vaizdas,  2020 m.  



Poveikio aplinkai vertinimo ATASKAITA. Vienuolikos vėjo elektrinių Jurbarko r. sav., Skirsnemunės sen., Paantvardžio, 

Skirsnemuniškių I ir Antkalniškių kaimuose statybos ir eksploatavimas 

81 

 

 

 

76 pav. Pjūvis 

 

77 pav. Vertinamo vaizdo schema  

 

78 pav. Vizualizacija su planuojamomis 11 VE 



Poveikio aplinkai vertinimo ATASKAITA. Vienuolikos vėjo elektrinių Jurbarko r. sav., Skirsnemunės sen., Paantvardžio, 

Skirsnemuniškių I ir Antkalniškių kaimuose statybos ir eksploatavimas 

82 

 

 

79 pav. 14 VE Vizualizacija su esamomis, patvirtintomis ir planuojamomis VE (suminė) 

 

3 taškas – Gelgaudiškio dvaro rūmų apžvalgos aikštelė, esanti už ~8,2 km nuo 

planuojamų 11 VE.  Fotofiksacija atlikta 2020 m.  Iš Gelgaudiškio dvaro rūmų apžvalgos aikštelės 

tiek planuojamos, tiek esamos, tiek patvirtintos elektrinės (suminis poveikis) bus matomos tik 

fragmentais, kadangi už ~8,2 km jų regimąjį vaizdą uždengs aplink rūmų aikštelę augantys seni 

medžiai – t.y. tankūs želdiniai dėl kurių parkas bus menkai pastebimas aplinkoje. Tą patvirtina 

žemiau pateiktos vizualizacijos. 

 

80 pav. Vizualizacijos vieta 



Poveikio aplinkai vertinimo ATASKAITA. Vienuolikos vėjo elektrinių Jurbarko r. sav., Skirsnemunės sen., Paantvardžio, 

Skirsnemuniškių I ir Antkalniškių kaimuose statybos ir eksploatavimas 

83 

 

 

81 pav. Esamas vaizdas,  2020 m.   

 

 

82 pav. Pjūvis 

 

83 pav. Vertinamo vaizdo schema  



Poveikio aplinkai vertinimo ATASKAITA. Vienuolikos vėjo elektrinių Jurbarko r. sav., Skirsnemunės sen., Paantvardžio, 

Skirsnemuniškių I ir Antkalniškių kaimuose statybos ir eksploatavimas 

84 

 

 

84 pav. Vertinamo vaizdo schema  

 

85 pav. Vizualizacija su planuojamomis 11 VE 



Poveikio aplinkai vertinimo ATASKAITA. Vienuolikos vėjo elektrinių Jurbarko r. sav., Skirsnemunės sen., Paantvardžio, 

Skirsnemuniškių I ir Antkalniškių kaimuose statybos ir eksploatavimas 

85 

 

 

86 pav.  Vizualizacija su esamomis, patvirtintomis ir planuojamomis VE (suminė) 

 

87 pav. Su poveikio kraštovaizdžiui mažinimo PRIEMONE, spalvinė pilka spalva RAL7035. 

Numatomas reikšmingas pagerėjimas, maskuojant elektrines aplinkoje ir kraštovaizdyje, kadangi 

susilies su dangaus fonu. Vizualizacija su esamomis, patvirtintomis ir planuojamomis VE (suminė) 



Poveikio aplinkai vertinimo ATASKAITA. Vienuolikos vėjo elektrinių Jurbarko r. sav., Skirsnemunės sen., Paantvardžio, 

Skirsnemuniškių I ir Antkalniškių kaimuose statybos ir eksploatavimas 

86 

 

4 taškas – Kartupėnų piliakalnis, esantis už ~7,3 km nuo planuojamų 11 VE.  

Fotofiksacija atlikta 2020 m.  Iš Kartupėnų piliakalnio už ~7,3 km tiek planuojamos, tiek esamos, 

tiek patvirtintos elektrinės (suminis poveikis), jei nebūtų želdinių būtų matomas viena trečdalis 

elektrinės (sparnuotė), tačiau tankūs želdiniai ir reljefo peraukštėjimas regimąjį vaizdą uždengs ir 

VE suminis poveikis nebus reikšminis, parkas bus menkai pastebimas aplinkoje. 

 

 

88 pav. Vizualizacijos vieta 

 

89 pav. Esamas vaizdas,  2020 m.   



Poveikio aplinkai vertinimo ATASKAITA. Vienuolikos vėjo elektrinių Jurbarko r. sav., Skirsnemunės sen., Paantvardžio, 

Skirsnemuniškių I ir Antkalniškių kaimuose statybos ir eksploatavimas 

87 

 

 

 

90 pav. Pjūvis 

 

91 pav. Vertinamo vaizdo schema  

 

 

 

92 pav. Vertinamo vaizdo schema  



Poveikio aplinkai vertinimo ATASKAITA. Vienuolikos vėjo elektrinių Jurbarko r. sav., Skirsnemunės sen., Paantvardžio, 

Skirsnemuniškių I ir Antkalniškių kaimuose statybos ir eksploatavimas 

88 

 

 

93 pav. Vizualizacija su planuojamomis 11 VE 

 

94 pav.  Vizualizacija su esamomis, patvirtintomis ir planuojamomis VE (suminė) 



Poveikio aplinkai vertinimo ATASKAITA. Vienuolikos vėjo elektrinių Jurbarko r. sav., Skirsnemunės sen., Paantvardžio, 

Skirsnemuniškių I ir Antkalniškių kaimuose statybos ir eksploatavimas 

89 

 

 

95 pav. Su poveikio kraštovaizdžiui mažinimo PRIEMONE, spalvinė pilka spalva RAL7035. 

Vizualizacija su esamomis, patvirtintomis ir planuojamomis VE (suminė) 

 

5 taškas – Seredžiaus piliakalnis, vad. Palemono kalnu, esanti už ~32 km nuo 

planuojamų 11 VE.  Fotofiksacija atlikta 2020 m.  Nuo Seredžiaus piliakalnio, vad. Palemono 

kalnu už ~32 km tiek planuojamos, tiek esamos, tiek patvirtintos elektrinės (suminis poveikis), 

nesimatys, atstumas per didelis, kad VE būtų suvokiamos aplinkoje, suminis poveikis nebus 

reikšminis, parkas bus menkai pastebimas aplinkoje. 

 

 

96 pav. Vizualizacijos vieta 



Poveikio aplinkai vertinimo ATASKAITA. Vienuolikos vėjo elektrinių Jurbarko r. sav., Skirsnemunės sen., Paantvardžio, 

Skirsnemuniškių I ir Antkalniškių kaimuose statybos ir eksploatavimas 

90 

 

 

97 pav. Esamas vaizdas,  2020 m.   

 

 

98 pav. Pjūvis 

 

 

99 pav. Vertinamo vaizdo schema  



Poveikio aplinkai vertinimo ATASKAITA. Vienuolikos vėjo elektrinių Jurbarko r. sav., Skirsnemunės sen., Paantvardžio, 

Skirsnemuniškių I ir Antkalniškių kaimuose statybos ir eksploatavimas 

91 

 

 

100 pav. Vertinamo vaizdo schema  

 

101 pav. Vizualizacija su planuojamomis 11 VE ir su patvirtintomis foninėmis 14 VE 

 

6 taškas – Apžvalgos vieta prie Jėzaus skulptūros Veliuonoje, esanti už ~22,9 km nuo 

planuojamų 11 VE. Fotofiksacija atlikta 2020 m. Nuo apžvalgos vietos prie Jėzaus skulptūros 

Veliuonoje už ~22,9 km tiek planuojamos, tiek esamos, tiek patvirtintos elektrinės (suminis 

poveikis), nesimatys, atstumas per didelis, kad VE būtų suvokiamos aplinkoje, suminis poveikis 

nebus reikšminis, parkas bus menkai pastebimas aplinkoje. 



Poveikio aplinkai vertinimo ATASKAITA. Vienuolikos vėjo elektrinių Jurbarko r. sav., Skirsnemunės sen., Paantvardžio, 

Skirsnemuniškių I ir Antkalniškių kaimuose statybos ir eksploatavimas 

92 

 

 

102 pav. Vizualizacijos vieta 

 

103 pav. Esamas vaizdas,  2020 m.   

 

 

104 pav. Pjūvis 

 

 

105 pav. Vertinamo vaizdo schema  



Poveikio aplinkai vertinimo ATASKAITA. Vienuolikos vėjo elektrinių Jurbarko r. sav., Skirsnemunės sen., Paantvardžio, 

Skirsnemuniškių I ir Antkalniškių kaimuose statybos ir eksploatavimas 

93 

 

 

106 pav. Vizualizacija su planuojamomis 11 VE 

 

107 pav.  Vizualizacija su esamomis, patvirtintomis ir planuojamomis VE (suminė) 

 



Poveikio aplinkai vertinimo ATASKAITA. Vienuolikos vėjo elektrinių Jurbarko r. sav., Skirsnemunės sen., Paantvardžio, 

Skirsnemuniškių I ir Antkalniškių kaimuose statybos ir eksploatavimas 

 

94 

 

7 taškas – Nuo nacionalinės vandens turizmo trasos Nemuno upėje ties Raudone, 

esanti už ~13,7 km nuo planuojamų 11 VE.  Fotofiksacija atlikta 2020 m.  virš upės drono pagalba, 

kadangi karantino metu nebuvo galimybės plaukti poilsiniu ar pažintiniu laivu. Nuo nacionalinės 

vandens turizmo trasos Nemuno upėje ties Raudone už ~13,7 km tiek planuojamos, tiek esamos, 

tiek patvirtintos elektrinės (suminis poveikis), matysis du penktadaliai elektrinių – sparnuotė  ir 

dalis stiebo, tačiau įdiegus poveikio mažinimo priemonę – pilką elektrinių spalvą, VE suminis 

poveikis nebus reikšminis, parkas nedominuos aplinkoje. 

 

108 pav. Vizualizacijos vieta 

 

109 pav. Esamas vaizdas,  2020 m.   nuo Nemuno upės vidurio 

 

 

 

 

110 pav. Pjūvis 



Poveikio aplinkai vertinimo ATASKAITA. Vienuolikos vėjo elektrinių Jurbarko r. sav., Skirsnemunės sen., Paantvardžio, 

Skirsnemuniškių I ir Antkalniškių kaimuose statybos ir eksploatavimas 

 

95 

 

 

111 pav. Vertinamo vaizdo schema  



Poveikio aplinkai vertinimo ATASKAITA. Vienuolikos vėjo elektrinių Jurbarko r. sav., Skirsnemunės sen., Paantvardžio, 

Skirsnemuniškių I ir Antkalniškių kaimuose statybos ir eksploatavimas 

 

96 

 

 

112 pav. Vizualizacija su planuojamomis 11 VE 

 

113 pav.  Vizualizacija su esamomis, patvirtintomis ir planuojamomis VE (suminė) 

 

114 pav. Su poveikio kraštovaizdžiui mažinimo PRIEMONE, spalvinė pilka spalva RAL7035. 

Numatomas reikšmingas pagerėjimas, maskuojant elektrines aplinkoje ir kraštovaizdyje, kadangi 

susilies su dangaus fonu. Vizualizacija su esamomis, patvirtintomis ir planuojamomis VE (suminė) 

 



Poveikio aplinkai vertinimo ATASKAITA. Vienuolikos vėjo elektrinių Jurbarko r. sav., Skirsnemunės sen., Paantvardžio, 

Skirsnemuniškių I ir Antkalniškių kaimuose statybos ir eksploatavimas 

 

97 

 

8 taškas – Nuo nacionalinės vandens turizmo trasos Nemuno upėje, ties Ilguva, esanti 

už ~27,4 km nuo planuojamų 11 VE.  Fotofiksacija atlikta 2020 m. virš upės drono pagalba, 

kadangi karantino metu nebuvo galimybės plaukti poilsiniu ar pažintiniu laivu. Nuo nacionalinės 

vandens turizmo trasos Nemuno upėje, ties Ilguva už ~27,4 km tiek planuojamos, tiek esamos, 

tiek patvirtintos elektrinės (suminis poveikis), nuo pusės praktiškai nesimatys dėl tolimojo 

regimojo vaizdo, VE suminis poveikis nebus reikšminis, parkas nedominuos aplinkoje. 

 

115 pav. Vizualizacijos vieta 

 

116 pav. Esamas vaizdas,  2020 m.   

 

 

 

117 pav. Pjūvis 



Poveikio aplinkai vertinimo ATASKAITA. Vienuolikos vėjo elektrinių Jurbarko r. sav., Skirsnemunės sen., Paantvardžio, 

Skirsnemuniškių I ir Antkalniškių kaimuose statybos ir eksploatavimas 

 

98 

 

 

118 pav. Vertinamo vaizdo schema  



Poveikio aplinkai vertinimo ATASKAITA. Vienuolikos vėjo elektrinių Jurbarko r. sav., Skirsnemunės sen., Paantvardžio, 

Skirsnemuniškių I ir Antkalniškių kaimuose statybos ir eksploatavimas 

 

99 

 

 

119 pav. Vizualizacija su planuojamomis 11 VE 

 

 

120 pav.  Vizualizacija su esamomis, patvirtintomis ir planuojamomis VE (suminė) 

 

 

9 taškas – Nuo nacionalinės autoturizmo trasos Kelyje ties Raudonėnais, esanti už 

~12,6 km nuo planuojamų 11 VE.  Fotofiksacija atlikta 2020 m.  Nuo nacionalinės autoturizmo 

trasos Kelyje ties Raudonėnais už ~12,6 km tiek planuojamos, tiek esamos, tiek patvirtintos 

elektrinės (suminis poveikis) matysis iki ketvirtadalio elektrinės dalių (matysis sparnuotė ir dalis 



Poveikio aplinkai vertinimo ATASKAITA. Vienuolikos vėjo elektrinių Jurbarko r. sav., Skirsnemunės sen., Paantvardžio, 

Skirsnemuniškių I ir Antkalniškių kaimuose statybos ir eksploatavimas 

 

100 

 

stiebo) ir didžioji dalis tiek patvirtinto 14 elektrinių parko, tiek planuojamo parko, skaičiuojant 

pagal VE kiekį. Vizualinio poveikio kraštovaizdžio sumažinimui yra numatyta elektrines dažyti 

pilka spalva, kuri neutralizuos vėjo elektrinių matomumą ir VE suminis poveikis nebus reikšminis, 

parkas nedominuos aplinkoje, spalvinis sprendimas maskuos elektrines, jos susilies su dangaus 

fonu. Ši numatyta priemonė, efektyviai sumažins/nuslopins vėjo elektrinių dominavimą 

Panemunių regioninio parko kraštovaizdyje. Vizualizacija su poveikį mažinančia priemone 

pateikta 132 pav.  

Balkšvos spalvos ar svarstytos melsvos spalvos VE aiškiau būtų matomos aplinkoje.  

 

121 pav. Vizualizacijos vieta 

 

122 pav. Esamas vaizdas,  2020 m.   



Poveikio aplinkai vertinimo ATASKAITA. Vienuolikos vėjo elektrinių Jurbarko r. sav., Skirsnemunės sen., Paantvardžio, 

Skirsnemuniškių I ir Antkalniškių kaimuose statybos ir eksploatavimas 

 

101 

 

 

 

123 pav. Pjūvis 

 

124 pav. Vertinamo vaizdo schema  



Poveikio aplinkai vertinimo ATASKAITA. Vienuolikos vėjo elektrinių Jurbarko r. sav., Skirsnemunės sen., Paantvardžio, 

Skirsnemuniškių I ir Antkalniškių kaimuose statybos ir eksploatavimas 

 

102 

 

 

125 pav. Vertinamo vaizdo schema  

 

126 pav. Vizualizacija su planuojamomis 11 VE 



Poveikio aplinkai vertinimo ATASKAITA. Vienuolikos vėjo elektrinių Jurbarko r. sav., Skirsnemunės sen., Paantvardžio, 

Skirsnemuniškių I ir Antkalniškių kaimuose statybos ir eksploatavimas 

 

103 

 

 

127 pav.  Vizualizacija su esamomis, patvirtintomis ir planuojamomis VE (suminė) 

128 pav.  

 

129 pav. Su poveikio kraštovaizdžiui mažinimo PRIEMONE, spalvinė pilka spalva RAL7035. 

Numatomas reikšmingas pagerėjimas, maskuojant elektrines aplinkoje ir kraštovaizdyje, kadangi 

susilies su dangaus fonu. Vizualizacija su esamomis, patvirtintomis ir planuojamomis VE (suminė) 



Poveikio aplinkai vertinimo ATASKAITA. Vienuolikos vėjo elektrinių Jurbarko r. sav., Skirsnemunės sen., Paantvardžio, 

Skirsnemuniškių I ir Antkalniškių kaimuose statybos ir eksploatavimas 

 

104 

 

 

 

130 pav. Vizualizacija su planuojamomis 11 VE, artėjant link jėgainių 

 

 

131 pav.  Vizualizacija su esamomis, patvirtintomis ir planuojamomis VE (suminė), artėjant 

link jėgainių 



Poveikio aplinkai vertinimo ATASKAITA. Vienuolikos vėjo elektrinių Jurbarko r. sav., Skirsnemunės sen., Paantvardžio, 

Skirsnemuniškių I ir Antkalniškių kaimuose statybos ir eksploatavimas 

 

105 

 

 

132 pav. Su poveikio kraštovaizdžiui mažinimo PRIEMONE, spalvinė pilka spalva RAL7035. 

Numatomas reikšmingas pagerėjimas, maskuojant elektrines aplinkoje ir kraštovaizdyje, kadangi 

susilies su dangaus fonu. Priemonė efektyvi. Vizualizacija su esamomis, patvirtintomis ir 

planuojamomis VE (suminė). Kadangi yra gautas VšĮ Transporto kompetencijos agentūros raštas 

skirtas  Lietuvos vėjo elektrinių asociacijai dėl elektrinių dažymo pilka spalva RAL7035,  

vizualizacijose vertinama, kad ir patvirtintas parkas bus dažomas šia spalva. 

 

133 pav. Alternatyva. Nagrinėtos ir melsvos spalvos elektrinės. Vizualizacija su esamomis, 

patvirtintomis ir planuojamomis VE (suminė). Planuojamos nurodytos kaip melsvos, o kadangi yra 

gautas VšĮ Transporto kompetencijos agentūros raštas skirtas  Lietuvos vėjo elektrinių asociacijai 

dėl elektrinių dažymo pilka spalva RAL7035,  vizualizacijose vertinama, kad ir patvirtintas parkas 

bus dažomas šia spalva. 

 

10 taškas – Nuo nacionalinės autoturizmo trasos Kelyje ties Veliuona, esantis už 

~22,8 km nuo planuojamų 11 VE.  Fotofiksacija atlikta 2020 m.  Nuo nacionalinės autoturizmo 

trasos Kelyje ties Veliuona už ~22,8 km tiek planuojamos, tiek esamos, tiek patvirtintos elektrinės 



Poveikio aplinkai vertinimo ATASKAITA. Vienuolikos vėjo elektrinių Jurbarko r. sav., Skirsnemunės sen., Paantvardžio, 

Skirsnemuniškių I ir Antkalniškių kaimuose statybos ir eksploatavimas 

 

106 

 

(suminis poveikis) nereikšmingai matysis dėl regimojo lauko menkesnio suvokimo. Šiuo atveju 

matytųsi du penktadaliai elektrinės (sparnuotė ir dalis stiebo). Vizualinio poveikio kraštovaizdžio 

sumažinimui yra numatyta elektrines dažyti pilka spalva, kuri neutralizuos vėjo elektrinių 

matomumą ir VE suminis poveikis nebus reikšminis, parkas nedominuos aplinkoje, spalvinis 

sprendimas maskuos elektrines, jos susilies su dangaus fonu. Ši numatyta priemonė, efektyviai 

sumažins/nuslopins vėjo elektrinių dominavimą Panemunių regioninio parko kraštovaizdyje. 

Vizualizacija su poveikio mažinimo priemone pateikta 142 pav.  

Balkšvos spalvos ar svarstytos melsvos spalvos VE aiškiau būtų matomos aplinkoje 

(pateikta žemiau esančiose vizualizacijose). 

 

134 pav. Vizualizacijos vieta 

 

135 pav. Esamas vaizdas,  2020 m.   

 

 

 

136 pav. Pjūvis 



Poveikio aplinkai vertinimo ATASKAITA. Vienuolikos vėjo elektrinių Jurbarko r. sav., Skirsnemunės sen., Paantvardžio, 

Skirsnemuniškių I ir Antkalniškių kaimuose statybos ir eksploatavimas 

 

107 

 

 

137 pav. Vertinamo vaizdo schema  



Poveikio aplinkai vertinimo ATASKAITA. Vienuolikos vėjo elektrinių Jurbarko r. sav., Skirsnemunės sen., Paantvardžio, 

Skirsnemuniškių I ir Antkalniškių kaimuose statybos ir eksploatavimas 

 

108 

 

 

138 pav. Vizualizacija su planuojamomis 11 VE 

 

 

139 pav.  Vizualizacija su esamomis, patvirtintomis ir planuojamomis VE (suminė) 



Poveikio aplinkai vertinimo ATASKAITA. Vienuolikos vėjo elektrinių Jurbarko r. sav., Skirsnemunės sen., Paantvardžio, 

Skirsnemuniškių I ir Antkalniškių kaimuose statybos ir eksploatavimas 

 

109 

 

 

140 pav. Vizualizacija su planuojamomis 11 VE, artėjant link jėgainių 

 

141 pav.  Vizualizacija su esamomis, patvirtintomis ir planuojamomis VE (suminė), artėjant 

link jėgainių 

 

142 pav. Vizualizacija su PRIEMONE. Vizualizacija su esamomis, patvirtintomis ir 

planuojamomis VE (suminė), artėjant link jėgainių 



Poveikio aplinkai vertinimo ATASKAITA. Vienuolikos vėjo elektrinių Jurbarko r. sav., Skirsnemunės sen., Paantvardžio, 

Skirsnemuniškių I ir Antkalniškių kaimuose statybos ir eksploatavimas 

 

110 

 

 

143 pav. Alternatyva. Nagrinėtos ir melsvos spalvos elektrinės. Vizualizacija su esamomis, 

patvirtintomis ir planuojamomis VE (suminė), artėjant link jėgainių 

 

11 taškas – Nuo dviračių trasos Jurbarko rajone, esantis už ~10,3 km nuo planuojamų 

11 VE.  Fotofiksacija atlikta 2020 m.  Nuo dviračių trasos Jurbarko rajone už ~10,3 km tiek 

planuojamos, tiek esamos, tiek patvirtintos elektrinės (suminis poveikis) nebus matomos dėl 

reljefo peraukštėjimo ir želdiniais apaugusių šlaitų. 

 

 

144 pav. Vizualizacijos vieta 

 



Poveikio aplinkai vertinimo ATASKAITA. Vienuolikos vėjo elektrinių Jurbarko r. sav., Skirsnemunės sen., Paantvardžio, 

Skirsnemuniškių I ir Antkalniškių kaimuose statybos ir eksploatavimas 

 

111 

 

 

145 pav. Esamas vaizdas,  2020 m.   

 

 

146 pav. Pjūvis 

 

147 pav. Vertinamo vaizdo schema  



Poveikio aplinkai vertinimo ATASKAITA. Vienuolikos vėjo elektrinių Jurbarko r. sav., Skirsnemunės sen., Paantvardžio, 

Skirsnemuniškių I ir Antkalniškių kaimuose statybos ir eksploatavimas 

 

112 

 

 

148 pav. Vizualizacija su planuojamomis 11 VE ir su  patvirtintomis foninėmis 14 VE 

 

12.1 taškas – Nuo dviračių trasos Šakių rajone (Karkazų k. 448938, 6104961), esantis 

už ~19,7 km nuo planuojamų 11 VE.  Fotofiksacija atlikta 2020 m.  Nuo dviračių trasos Šakių 

rajone (Karkazų k. 448938, 6104961) už ~19,7 km tiek planuojamos, tiek esamos, tiek patvirtintos 

elektrinės (suminis poveikis) nebus matomos dėl didelio atstumo ir želdinių. 

 

149 pav. Vizualizacijos vieta 
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150 pav. Esamas vaizdas,  2020 m.   

 

 

151 pav. Pjūvis 

 

152 pav. Vertinamo vaizdo schema  
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153 pav. Vizualizacija su planuojamomis 11 VE ir su patvirtintomis foninėmis 14 VE 

 

12.2 taškas – Nuo dviračių trasos Šakių rajone Nemuno g. tarp Gelgaudiškio ir 

Stulgių kaimo; taip pat iš Karkazų kaimo), esantis už ~10,4 km nuo planuojamų 11 VE.  

Fotofiksacija atlikta 2020 m.  Nuo dviračių trasos Šakių rajone Nemuno g. tarp Gelgaudiškio ir 

Stulgių kaimo; taip pat iš Karkazų kaimo) už ~10,4 km tiek planuojamos, tiek esamos, tiek 

patvirtintos elektrinės (suminis poveikis) bus menkai matomos dėl esamų želdinių. Matysis tik 

labai maža dalis perspektyvoje apie vienas šeštadalis elektrinės (tik dalis sparnuotės). 

 

154 pav. Vizualizacijos vieta 
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155 pav. Esamas vaizdas,  2020 m.   

 

156 pav. Pjūvis 

 

157 pav. Vertinamo vaizdo schema  
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158 pav. Vizualizacija su planuojamomis 11 VE 

 

 

159 pav.  Vizualizacija su esamomis, patvirtintomis ir planuojamomis VE (suminė) 

 

13 taškas – Veliuonos Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčios bokštas, 

esantis už ~24,2 km nuo planuojamų 11 VE.  Fotofiksacija atlikta 2020 m.   drono pagalba. Nuo 

Veliuonos Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčios bokšto už ~24,2 km tiek planuojamos, 

tiek esamos, tiek patvirtintos elektrinės (suminis poveikis) bus menkai matomos dėl per tolimo 

perspektyvinio vaizdo ir želdinių. Matysis itin maža dalis perspektyvoje apie dešimtadalis 

elektrinės, poveikis nebus reikšminis, parkas bus menkai pastebimas aplinkoje ir dėl pritaikomos 

poveikio mažinimo priemonės – pilkos spalvos. Pateikta su priemone 166 pav. 
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160 pav. Vizualizacijos vieta 

 

161 pav. Esamas vaizdas,  2020 m.   

 

 

162 pav. Pjūvis 
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163 pav. Vertinamo vaizdo schema  

 

164 pav. Vizualizacija su planuojamomis 11 VE 
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165 pav.  Vizualizacija su esamomis, patvirtintomis ir planuojamomis VE (suminė) 

 

166 pav. Su poveikio kraštovaizdžiui mažinimo PRIEMONE, spalvinė pilka spalva RAL7035. 

Vizualizacija su esamomis, patvirtintomis ir planuojamomis VE (suminė) 
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14 taškas – Vieta prie Plokščių prieplaukos, esantis už ~16,8 km nuo planuojamų 11 

VE.  Fotofiksacija atlikta 2020 m.  Nuo vietos prie Plokščių prieplaukos už ~16,8 km tiek 

planuojamos, tiek esamos, tiek patvirtintos elektrinės (suminis poveikis) tolimoje perspektyvoje 

praktiškai nebus matomos dėl reljefo peraukštėjimo ir želdinių. 

 

167 pav. Vizualizacijos vieta 

 

168 pav. Esamas vaizdas,  2020 m.   

 

 

 

 

 

169 pav. Pjūvis 
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170 pav. Vertinamo vaizdo schema  
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171 pav. Vizualizacija su planuojamomis 11 VE 

 

 

172 pav.  Vizualizacija su esamomis, patvirtintomis ir planuojamomis VE (suminė) 

 

 

15 taškas – Atokvėpio vieta prie P. Cvirkos tėviškės, esantis už ~26,9 km nuo 

planuojamų 11 VE.  Fotofiksacija atlikta 2020 m.  Nuo Atokvėpio vieta prie P. Cvirkos tėviškės 

~26,9 km tiek planuojamos, tiek esamos, tiek patvirtintos elektrinės (suminis poveikis) tolimoje 

perspektyvoje nebus matomos dėl reljefo peraukštėjimo ir želdinių. 
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173 pav. Vizualizacijos vieta 

 

174 pav. Esamas vaizdas,  2020 m.   

 

 

175 pav. Pjūvis 
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176 pav. Vertinamo vaizdo schema  

 

177 pav. Vizualizacija su planuojamomis 11 VE 
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178 pav.  Vizualizacija su esamomis, patvirtintomis ir planuojamomis VE (suminė) 

 

16 taškas – Apžvalgos aikštelė prie Ilguvos bažnyčios, esantis už ~27,4 km nuo 

planuojamų 11 VE.  Fotofiksacija atlikta 2020 m.  Nuo Apžvalgos aikštelės prie Ilguvos bažnyčios 

~27,4 km tiek planuojamos, tiek esamos, tiek patvirtintos elektrinės (suminis poveikis) nebus 

matomos, matymą blokuos esamas tolimas atstumas iki PŪV ir želdiniai. 

 

179 pav. Vizualizacijos vieta 
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180 pav. Esamas vaizdas,  2020 m.   

 

 

181 pav. Pjūvis 

 

 

 

182 pav. Vertinamo vaizdo schema  
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183 pav. Vizualizacija su esamomis, patvirtintomis ir planuojamomis VE (suminė) 

 

 

17 taškas – Apžvalgos aikštelė prie Plokščių bažnyčios, esantis už ~17,8 km nuo 

planuojamų 11 VE.  Fotofiksacija atlikta 2020 m.  Nuo Apžvalgos aikštelės prie Plokščių 

bažnyčios ~17,8 km tiek planuojamos, tiek esamos, tiek patvirtintos elektrinės (suminis poveikis) 

nebus matomos, matymą blokuos esamas tolimas atstumas iki PŪV ir želdiniai. 

 

184 pav. Vizualizacijos vieta 
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185 pav. Esamas vaizdas,  2020 m.   

 

 

186 pav. Pjūvis 

 

 

187 pav. Vertinamo vaizdo schema  
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188 pav. Vizualizacija su esamomis, patvirtintomis ir planuojamomis VE (suminė) 

 

Aplamai vėjo elektrinės gali būti ir kitokių spalvų, pavyzdžiui užsienio šalyse yra atvejų, 

kai jos statomos ir ryškios, taip siekiant kaip tik įvesti didesnį kontrastą kraštovaizdyje, išryškinant 

pačias elektrines kaip statinį aplinkoje. Tačiau PAV dokumentų rengėjai tokių svetimų 

kraštovaizdžiui spalvas iškart eliminavo iš nagrinėjimo. Žemiau pateikiamos elektrinių spalvinės 

įvairovės nuotraukos. 

Olandija 

 

 

189 pav. Šaltinis: www.google.com, yra ir spalvotų elektrinių, kurios iškart buvo eliminuotos 

PAV ataskaitoje ir buvo kalbama tik apie švelnias spalvas. 

 

 

http://www.google.com/
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Poveikio kraštovaizdžiui vertinimo išvados: 

Planuojama ūkinė veikla neprieštarauja Nacionalinio kraštovaizdžio tvarkymo plano, 

patvirtinto LR aplinkos ministro 2015 m. spalio 2 d. įsakymu Nr. D1-703 nuostatoms ir 

taikomiems apribojimams. Vėjo elektrinės planuojamos VOH3-b tipo areale15, kuris 

nepriskiriamas prie vertingiausių estetiniu požiūriu struktūrų, todėl vėjo elektrinių statyba jame 

galima. Vėjo elektrinės nepatenka į vertingą arealą Dubysos-Nemuno santakos senslėnių teritoriją 

(pagal Nacionalinį kraštovaizdžio tvarkymo planą Nr.6). Dubysos-Nemuno santakos senslėnis 

apimantis Dubysos ir Nemuno apylinkes, nutolęs nuo PŪV apie 5,3 km, pati Dubysos ir Nemuno 

santaka yra nutolusi apie 30 km atstumu nuo PŪV. Šioje senslėnių teritorijoje pagal Nacionalinio 

kraštovaizdžio tvarkymo plano 72 punktą taikomi griežčiausi vizualinės apsaugos reikalavimai, 

kurie nėra pažeidžiami, vėjo elektrinės toje teritorijoje nestatomos. 

 

 

190 pav. pav. Ištrauka iš Panemunių regioninio parko rašte nurodyto Nacionalinio 

kraštovaizdžio tvarkymo plano 3 brėžinio „Kraštovaizdžio vizualinis estetinis potencialas“, 

nuoroda 

(https://am.lrv.lt/uploads/am/documents/files/saugom_teritorijos_kra%C5%A1tov/3_br%20_esteti

nis_potencialas_m_400000.pdf). Arealo ir vietovės – Dubysos-Nemuno santakos senslėnis (6 

vietovė) vieta 

 

Teritorija, kurioje planuojamos elektrinės, 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. 

 
15 vertikalioji sąskaida neišreikšta, t.y. vyrauja lyguminis kraštovaizdis su 1 lygmens videotopais, o erdvinėje 

struktūroje vyrauja pilnai apžvelgiamų erdvių kraštovaizdis,  karštovaizdžio struktūroje išreikšti tik horizontalūs 

dominantai 

https://am.lrv.lt/uploads/am/documents/files/saugom_teritorijos_kra%C5%A1tov/3_br%20_estetinis_potencialas_m_400000.pdf
https://am.lrv.lt/uploads/am/documents/files/saugom_teritorijos_kra%C5%A1tov/3_br%20_estetinis_potencialas_m_400000.pdf
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Reikšmingiausiai vėjo elektrinės bus matomos tame pačiame elektrinių fone 1 km 

spinduliu, Paantvardžio, Skirsnemuniškių I ir Antkalniškių kaimuose, kur apgvendinimas retas. 

Elektrinių bokštai mažiau matysis, bet menčių sukimasis bus matomas ir atkreips dėmesį iš 

Jakaičių, Girdžių, fragmentais matysis nuo krašto kelių Nr. 146  Raseiniai- Šilinė ir Nr. 198  

Jurbarkas-Skaudvilė. Vėjo elektrinės bus aiškiai matomos, bet nebebus vizualiai nepageidaujamos 

nuo Skirsnemunės, Girdžiai, Rotuliai, Maštaičių, Jurbarko rytinių prieigų. Vėjo elektrinių parkas 

bus pastebimas kaip kraštovaizdžio elementas. Toliau kaip 7 km jėgainės praras regimąjį aiškumą 

aplinkoje. 

Panemunių regioninis parkas, skirtas išsaugoti skirtas išsaugoti vertingą Nemuno 

žemupio slėnio kraštovaizdį su šlaitų eroziniais kompleksais, gilius mažųjų upelių žemupius, 

Užnykio mišką bei Nemuno šlaitų augalijos bendrijas, yra nutolęs apie 5,3 km, 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.  

Panemunių regioninis parkas, kuriame saugomas kraštovaizdis, turi nustatytas ribas, 

kurios nutolusios nuo PŪV apie 5,3 km, todėl parko reglamentai nepažeidžiami, o už parko 

teritorijos esantys PŪV teritorijos arealai neturi saugomos teritorijos statuso. Atsižvelgiant į 

spalvinę vizualinio poveikio mažinimo priemonę, į esamų želdinių efektyvų maskavimą ir 

matomumą procentais daroma išvada, kad vėjo elektrinių matomumas nekels reikšmingo kontrasto 

su jį supančia aplinka, o elektrinių matymas iš kai kurių Panemunių regioninio parko vietų nekels 

reikšmingo neigiamo poveikio kraštovaizdžiui. Vertinimas, parodė, kad neigiamas poveikis 

neprognozuojamas Panemunių regioniniame parke esančioms regykloms: 

• Iš Panemunės pilies bokšto tiek planuojamos, tiek esamos, tiek patvirtintos 

elektrinės (suminis poveikis) bus matomos, tačiau jų regimasis vaizdas bus 

mažesnio mastelio ir apibendrintai suvokiamas aplinkoje kaip tvarkingo, viename 

areale koncentruoto atsinaujinančios energijos šaltinių parko vaizdas. 

• Iš Raudonės pilies bokšto tiek planuojamos, tiek esamos, tiek patvirtintos 

elektrinės (suminis poveikis) bus matomos visu dydžiu, tačiau už ~14,6 km jų 

regimasis vaizdas bus blankus ir apibendrintai suvokiamas aplinkoje kaip 

tvarkingo, viename areale koncentruoto atsinaujinančios energijos šaltinių parko 

vaizdas. 

• Iš Gelgaudiškio dvaro rūmų apžvalgos aikštelės tiek planuojamos, tiek esamos, 

tiek patvirtintos elektrinės (suminis poveikis) bus matomos tik fragmentais, 

kadangi už ~8,2 km jų regimąjį vaizdą uždengs aplink rūmų aikštelę augantys seni 

medžiai – t.y. tankūs želdiniai dėl kurių parkas bus menkai pastebimas aplinkoje. 

• Iš Kartupėnų piliakalnio už ~7,3 km tiek planuojamos, tiek esamos, tiek 

patvirtintos elektrinės (suminis poveikis), jei nebūtų želdinių būtų matomas 

vienas trečdalis elektrinės (sparnuotė), tačiau tankūs želdiniai ir reljefo 

peraukštėjimas regimąjį vaizdą uždengs ir VE suminis poveikis nebus reikšminis, 

parkas bus menkai pastebimas aplinkoje. 

• Nuo Seredžiaus piliakalnio, vad. Palemono kalnu už ~32 km tiek planuojamos, 

tiek esamos, tiek patvirtintos elektrinės (suminis poveikis), nesimatys, atstumas 

per didelis, kad VE būtų suvokiamos aplinkoje, suminis poveikis nebus 

reikšminis, parkas bus menkai pastebimas aplinkoje. 

• Nuo apžvalgos vietos prie Jėzaus skulptūros Veliuonoje už ~22,9 km tiek 

planuojamos, tiek esamos, tiek patvirtintos elektrinės (suminis poveikis), 

nesimatys, atstumas per didelis, kad VE būtų suvokiamos aplinkoje, suminis 

poveikis nebus reikšminis, parkas bus menkai pastebimas aplinkoje. 
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• Nuo nacionalinės vandens turizmo trasos Nemuno upėje ties Raudone už ~13,7 

km tiek planuojamos, tiek esamos, tiek patvirtintos elektrinės (suminis poveikis), 

matysis du penktadaliai elektrinių – sparnuotė  ir dalis stiebo, tačiau įdiegus 

poveikio mažinimo priemonę – pilką elektrinių spalvą, VE suminis poveikis 

nebus reikšminis, parkas nedominuos aplinkoje. 

• Nuo nacionalinės vandens turizmo trasos Nemuno upėje, ties Ilguva už ~27,4 km 

tiek planuojamos, tiek esamos, tiek patvirtintos elektrinės (suminis poveikis), nuo 

pusės praktiškai nesimatys dėl tolimojo regimojo vaizdo, VE suminis poveikis 

nebus reikšminis, parkas nedominuos aplinkoje. 

• Nuo nacionalinės autoturizmo trasos Kelyje ties Raudonėnais už ~12,6 km tiek 

planuojamos, tiek esamos, tiek patvirtintos elektrinės (suminis poveikis) matysis 

iki ketvirtadalio elektrinės dalių (matysis sparnuotė ir dalis stiebo) ir didžioji dalis 

tiek patvirtinto 14 elektrinių parko, tiek planuojamo parko, skaičiuojant pagal VE 

kiekį. Vizualinio poveikio kraštovaizdžio sumažinimui yra numatyta elektrines 

dažyti pilka spalva, kuri neutralizuos vėjo elektrinių matomumą ir VE suminis 

poveikis nebus reikšminis, parkas nedominuos aplinkoje, spalvinis sprendimas 

maskuos elektrines, jos susilies su dangaus fonu. Ši numatyta priemonė, 

efektyviai sumažins/nuslopins vėjo elektrinių dominavimą Panemunių regioninio 

parko kraštovaizdyje. Balkšvos spalvos ar svarstytos melsvos spalvos VE aiškiau 

būtų matomos aplinkoje.  

• Nuo nacionalinės autoturizmo trasos Kelyje ties Veliuona už ~22,8 km km tiek 

planuojamos, tiek esamos, tiek patvirtintos elektrinės (suminis poveikis) 

nereikšmingai matysis dėl regimojo lauko menkesnio suvokimo. Šiuo atveju 

matytųsi du penktadaliai elektrinės (sparnuotė ir dalis stiebo). Vizualinio poveikio 

kraštovaizdžio sumažinimui yra numatyta elektrines dažyti pilka spalva, kuri 

neutralizuos vėjo elektrinių matomumą ir VE suminis poveikis nebus reikšminis, 

parkas nedominuos aplinkoje, spalvinis sprendimas maskuos elektrines, jos 

susilies su dangaus fonu. Ši numatyta priemonė, efektyviai sumažins/nuslopins 

vėjo elektrinių dominavimą Panemunių regioninio parko kraštovaizdyje.  

• Nuo dviračių trasos Jurbarko rajone už ~10,3 km tiek planuojamos, tiek esamos, 

tiek patvirtintos elektrinės (suminis poveikis) nebus matomos dėl reljefo 

peraukštėjimo ir želdiniais apaugusių šlaitų. 

• Nuo dviračių trasos Šakių rajone (Karkazų k. 448938, 6104961) už ~19,7 km tiek 

planuojamos, tiek esamos, tiek patvirtintos elektrinės (suminis poveikis) nebus 

matomos dėl didelio atstumo ir želdinių. 

• Nuo dviračių trasos Šakių rajone Nemuno g. tarp Gelgaudiškio ir Stulgių kaimo; 

taip pat iš Karkazų kaimo) už ~10,4 km tiek planuojamos, tiek esamos, tiek 

patvirtintos elektrinės (suminis poveikis) bus menkai matomos dėl esamų 

želdinių. Matysis tik labai maža dalis perspektyvoje apie vienas šeštadalis 

elektrinės (tik dalis sparnuotės). 

• Nuo Veliuonos Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčios bokšto už ~24,2 

km tiek planuojamos, tiek esamos, tiek patvirtintos elektrinės (suminis poveikis) 

bus menkai matomos dėl per tolimo perspektyvinio vaizdo ir želdinių. Matysis 

itin maža dalis perspektyvoje apie dešimtadalis elektrinės, poveikis nebus 

reikšminis, parkas bus menkai pastebimas aplinkoje ir dėl pritaikomos poveikio 

mažinimo priemonės – pilkos spalvos. 

• Nuo vietos prie Plokščių prieplaukos už ~16,8 km tiek planuojamos, tiek esamos, 

tiek patvirtintos elektrinės (suminis poveikis) tolimoje perspektyvoje praktiškai 

nebus matomos dėl reljefo peraukštėjimo ir želdinių. 

• Nuo Atokvėpio vieta prie P. Cvirkos tėviškės ~26,9 km tiek planuojamos, tiek 

esamos, tiek patvirtintos elektrinės (suminis poveikis) tolimoje perspektyvoje 

nebus matomos dėl reljefo peraukštėjimo ir želdinių. 
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• Nuo Apžvalgos aikštelės prie Ilguvos bažnyčios ~27,4 km tiek planuojamos, tiek 

esamos, tiek patvirtintos elektrinės (suminis poveikis) nebus matomos, matymą 

blokuos esamas tolimas atstumas iki PŪV ir želdiniai. 

• Nuo Apžvalgos aikštelės prie Plokščių bažnyčios ~17,8 km tiek planuojamos, tiek 

esamos, tiek patvirtintos elektrinės (suminis poveikis) nebus matomos, matymą 

blokuos esamas tolimas atstumas iki PŪV ir želdiniai. 

Visumoje elektrinės formuos formuos tvarkingo, viename areale koncentruoto 

atsinaujinančios energijos šaltinių parko vaizdą (suminis poveikis). Suminis visų esamų, 

patvirtintų ir planuojamų elektrinių poveikis kraštovaizdžiui nebus reikšminis. Veikla planuojama 

Jurbarko rajono savivaldybės specialiuoju planu vėjo elektrinėms išskirtoje zonoje, atsižvelgiant į 

tai, kad arti nėra svarbių vertingų ir valstybės saugomų kraštovaizdžio objektų, ir į tai, kad 

Specialiajam planui buvo atliktas Strateginis pasekmių aplinkai vertinimas, kurio metu reikšmingų 

neigiamų pasekmių aplinkai ir kraštovaizdžiui nenustatyta, todėl planas buvo patvirtintas ir PŪV 

teritorijoje ir aplink ją yra suplanuota ir patvirtinta keliasdešimt elektrinių, todėl planuojamos 11 

VE nebus naujoje tuščioje erdvėje statomi statiniai, o bus kaip jau patvirtintų elektrinių fonas ir 

visuma. Pagal specialųjį planą apylinkėse galima planuoti dar keliolika elektrinių. 

Pastačius vėjo elektrines, vietovės kraštovaizdžio sukultūrinimo pobūdis smarkiai 

nesikeistų, nes žemėnaudos struktūra sklypuose nesikeis (atidalinami tik 40-55 arų sklypai, kur 

stovės elektrinės, o kitur sklypuose ir toliau bus auginama žemės ūkio produkcija). Vėjo jėgainė 

yra vertikalus statinys ir jos pamato užimamas plotas nėra didelis, taip pat privažiavimo kelio 

įrengimas taip pat nereikalauja didelio žemės ploto paėmimo. Labiau kinta teritorijos erdvinė 

struktūra, kadangi agrariniame kraštovaizdyje atsiranda vertikalūs dominuojantys elementai – 

technogeninio dizaino aukštuminiai statiniai, iškylantys virš kitų kraštovaizdžio elementų. 

Poveikis dėl reljefo formų nebus žymus, nes planuojama teritorija santykinai vienodo aukščio, 

vidutiniškai peraukštėjimas siekia 4,5 m paaukštinimo ar didelių lyginimo darbų nenumatoma.  

Tiek vėjo elektrinės, tiek kiti aukšti statiniai (elektros linijos, transformatorinės, 

telekomunikacijų bokštai) keičia kraštovaizdį, kadangi jame atsiranda antropogeninių statinių, 

tačiau Lietuvoje rasti tokių vietų, kad nebūtų visai poveikio kraštovaizdžiui sudėtinga. Vėjo 

elektrinių plėtra Lietuvoje yra – neišvengiama, kadangi Lietuva turi įvykdyti savo įsipareigojimus 

Europos sąjungai, (Lietuvai nustatytas teisiškai privalomas tikslas, kad 2020 metais 

atsinaujinančių energijos išteklių dalis sudarytų ne mažiau kaip 23 procentus šalies bendro 

galutinio energijos suvartojimo), dėl šios priežasties šalies kraštovaizdis keisis daugelyje vietų. 

Vizualiniai pokyčiai bus pastebimi dėl statinių aukštingumo, tačiau visumoje reikšmingas 

neigiamas poveikis dėl planuojamų VE kraštovaizdžio aspektu nenumatomas – kadangi visą 

poveikį kraštovaizdžio karkasui formuos jau patvirtintos vėjo elektrinės, kurios yra  arčiau 

saugomų teritorijų (Panemunių RP, Dubysos-Nemuno santakos senslėnių teritorijos), arčiau 

gyvenamųjų teritorijų bei arčiau vaizdingo Nemuno slėnio. Planuojamos PŪV elektrinės bus tik 

kaip fonas, tolstantis į šiaurę. Daroma išvada, kad poveikis kraštovaizdžiui jau padarytas su kitais 

patvirtintais parkais, o dabar planuojamas VE projektas reikšminio poveikio kraštovaizdžio 

aspektu nebeturės. 

Buvo nagrinėta poveikio kraštovaizdžiui mažinimo priemonė. Vertintos spalvų 

alternatyvos: 

• balkšvos spalva, 

• pilka spalva, 

• melsva spalva. 



Poveikio aplinkai vertinimo ATASKAITA. Vienuolikos vėjo elektrinių Jurbarko r. sav., Skirsnemunės sen., Paantvardžio, 

Skirsnemuniškių I ir Antkalniškių kaimuose statybos ir eksploatavimas 

 

134 

 

Atlikus vizualizacijų analizę ir palyginus tarpusavyje, nustatyta, kad balkšva spalva 

aplamai dominuoja aplinkoje, o melsvas atspalvis labiau matosi nei pilkas. Vėjo elektrinės 

menkiau vizualiai matomos, jei pritaikoma pilka spalva.  Buvo išskirta konkreti pilka spalva, kuri 

švelnintų vizualinį poveikį (spalvos kodas RAL7035), kuri yra suderinta su VšĮ „Transporto 

kompetencijų agentūra“ ir galima pagal aviacijos saugumo kriterijus. 

Pritaikoma spalvinė poveikio kraštovaizdžiui mažinimo priemonė reikšmingai pagerins 

neutralizuos vizualinį poveikį kraštovaizdžiui iki nereikšmingo. Numatomas spalvinis sprendimas 

maskuos elektrines aplinkoje, elektrinės susilies su dangaus fonu ir bus menkai pastebimos. Tą 

patvirtinta ir papildytos reikšmingiausių vietų vizualizacijos.  

Visi aplinkos apsaugos, higienos normų reglamentai, Specialiojo plano ir kitų teisės aktų 

reikalavimai yra išlaikomi yra išlaidomi, o kraštovaizdis neturi teisės aktais patvirtintos poveikio 

kraštovaizdžiui vertinimo metodikos. Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos parengta 

„Vizualinės taršos gamtiniams kraštovaizdžio kompleksams ir objektams nustatymo metodika“, 

rekomenduojama Poveikio aplinkai tvarkos aprašo 101 punkte nėra oficialiai patvirtinta. 

Vizualinio objekto matomumas negali būti savaime traktuojamas kaip reikšmingas neigiamas 

poveikis. Vėjo elektrinės ar jų dalys matysis iš tam tikrų parko vietų, tačiau nėra reglamento, kad 

jos negali matytis. 

Be to, vėjo elektrinės, kaip technogeniniai statiniai, visuomenei paprastai yra priimtini, 

kelia asociacijas su technologiškai pažangiausiomis ir žaliąjį kursą bei atsinaujinančios 

energetikos kryptį pasirinkusiomis valstybėmis (pavyzdžiui Nyderlandais, Skandinavijos šalimis). 

Vėjo elektrinės (ištisi jų parkai) dažnai yra neatsiejama modernių, aukščiausių aplinkosaugos 

standartų besilaikančių,  Vakarų ir Šiaurės Europos valstybių kraštovaizdžio dalimi.   

 

Priemonės. 

Atsižvelgiant į Aplinkos apsaugos agentūros ir Panemunių regioninio parko pastabas 

pritaikoma poveikio kraštovaizdžiui mažinimo priemonė – spalvinis sprendimas (vėjo elektrinės 

bus dažomos pilka spalva RAL7035, kuri jas maskuos aplinkoje ir elektrinės nedominuos 

kraštovaizdyje). Pritaikius šią priemonę numatomas reikšmingas pagerėjimas, maskuojant 

elektrines aplinkoje ir kraštovaizdyje, kadangi susilies su dangaus fonu. Šis tamsesnis pilkas 

atspalvis prislopins planuotų šviesios spalvos balkšvų jėgainių dominavimą, todėl poveikio 

mažinimo priemonė vertintina kaip efektyvi. 

PAV ataskaitoje yra parengtos vizualizacijos, kurios patvirtina šios priemonės 

efektyvumą.  

Numatoma teritorijos po statybų rekultivacija, panaudojant prieš statybas nuimtą 

dirvožemio sluoksnį. Rekultivacija atliekama tiek po privažiavimo kelių įrengimo ir po elektrinių 

bei transformatorinės statybos, kabelio tiesimo darbų. 

2.3.2 Žemėnauda (vertinimo metodas, esama situacija, poveikio vertinimas, priemonės) 

Vertinimo metodas. Žemėnauda vertinta remiantis Lietuvos georeferencinių duomenų 

baze, pateikiama geoportal tinklalapyje bei sklypų registro išrašais, Lietuvos Respublikos 

specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymu (2019 m. birželio 6 d. Nr. XIII-2166), 

reglamentuojančiu specialiąją žemės naudojimo sąlygą dėl vėjo elektrinių statybos. 
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Esama situacija. PŪV teritorijoje ir aplink yra ir išliks dominuojanti žemės ūkio 

paskirties žemė. Nei Jurbarko rajono bendrajame plane, nei kituose planavimo dokumentuose čia 

nenumatoma gyvenamųjų teritorijų plėtra. Būtent dėl šių priežasčių, reto apgyvendinimo ir kitų 

aplinkosauginių aspektų teritorija specialiuoju planu numatyta vėjo elektrinių statybai. 

Poveikio vertinimas. Projekto įgyvendinimui papildomos žemės iš privačių asmenų 

paimti nereikia, visi darbai planuojami specialiai tam numatytuose sklypuose, kurių savininkai yra 

pateikę sutikimus dėl VE įrengimo ir sanitarinės zonos įregistravimo. 

Žemiau pateikiama informacija apie teritorijos naudojimo reglamentą (žemės naudojimo 

paskirtį ir būdus) statybos, veiklos vykdymo ir veiklos nutraukimo etapuose. 

Statybos metu. Teritorijų praradimas minimalus, vėjo elektrinėms formuojami sklypai po 

40 arų, tik elektrinei Nr. 2 bus formuojamas 55 arų sklypas. Didžioji dalis elektrinių planuojamos 

jau suformuotuose 40 arų ploto sklypuose, kurių paskirtis - kita, būdas – susisiekimo ir inžinerinių 

komunikacijų aptarnavimo objektų teritorijos. Šiai dienai dar nesuformuoti sklypai elektrinėms 

Nr. 2, 4 ir 9, jos numatomos sklypuose, kurių paskirtis – žemės ūkio,  naudojimo būdas – kiti 

žemės ūkio paskirties žemės sklypai. Iki pradedant statybos darbus visoms elektrinėms bus 

pabaigti formuoti sklypai, kurių paskirtis - kita, būdas – susisiekimo ir inžinerinių komunikacijų 

aptarnavimo objektų teritorijos. 

Veiklos vykdymo metu. Sklypai nuosavybės teise priklauso privatiems asmenims PŪV 

organizatorius turi sklypų savininkų sutikimus, taip pat didžiojoje sklypų dalyje jau įregistruota 

specialioji sąlyga – Gamybinių objektų sanitarinės apsaugos zonos (IV skyrius, pirmasis skirsnis), 

taikoma kaip vėjo elektrinių sanitarinė apsaugos zona (SAZ).  

Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašai pateikiami priede. 

Patvirtinimas apie sutikimus taip pat pateikiamas priede. 

Veiklos nutraukimo etapuose. Vėjo elektrinių veiklos nutraukimas neplanuojamas, 

kadangi vėjo energetika yra švari, atsinaujinanti energija, todėl susidėvėjus, elektrinė gali būti 

pakeičiama nauja ir veikti toliau. 

 Tačiau, tokiu atveju, jei veikla būtų nutraukta ir elektrinės demontuotos (demontuojant 

pačią elektrinę, kabelius, pašalinant betono pagrindą, atliekant kitus būtinus darbus reikalingus 

teritorijos rekultivacijai, žemės paskirtis gali būti pakeista į savininkui naudingą paskirtį, pvz., 

žemės ūkio. 

Priemonės.  

PŪV organizatorius gaudamas sutikimus iš sklypų savininkų dėl elektrinių statybos ir 

specialiosios sąlygos (SAZ - Gamybinių objektų sanitarinės apsaugos zonos (IV skyrius, pirmasis 

skirsnis)) įregistravimo, tarpusavyje susiderino ir kompensacines priemones, kurios šioje 

ataskaitoje neviešinamos. 

Veikla ir numatomi apribojimai nepatenka į kitų  fizinių ar juridinių asmenų, kurių 

sklypuose nėra įregistruota specialioji sąlyga arba nėra gautas sutikimas. Papildomoms 

kompensacijoms poreikio nėra. 

2.3.3 Saugomos teritorijos (vertinimo metodas, esama situacija, poveikio vertinimas, 

priemonės) 
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Vertinimo metodas. 

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

vertinimas buvo atliktas pagal jau vykdytus tyrimus vietovėje ir esamas laisvai prieinamas 

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 ir 

biologo Mindaugo Kirstuko 2020 m. birželio–spalio mėnesiais atliktus papildomus stebėjimus 

PŪV teritorijoje. Papildomi ornitologiniai tyrimai buvo atliekami paukščių perėjimo ir rudeninės 

paukščių migracijos metu, ne mažesniu nei 1 km spinduliu nuo PŪV teritorijos, pagrinde vertinant 

tik retų ir saugomų paukščių perskridimus per nagrinėjamą teritoriją.  

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. 

Remiantis Valstybinės saugomų teritorijų kadastro bazės duomenimis, planuojamos 

jėgainės nepatenka į Nacionalinės ar Europinės svarbos („Natura 2000“) saugotinų teritorijų ribas 

bei nesiriboja su saugomomis teritorijomis. Nuo artimiausių europinės svarbos „Natura 2000“ 

teritorijų PŪV zona nutolusi apie 4–8,5 km, nuo nacionalinės svarbos saugomų teritorijų – daugiau 

kaip 4,5 km. 

Detaliau informacija, atstumai, žemėlapis pateikta ataskaitos pradžioje. 

Poveikio vertinimas. Saugomos teritorijos nutolusios  atokiau, todėl tiesioginis 

reikšmingas neigiamas poveikis joms nenumatomas. Atsižvelgiant į institucijų pateiktas pastabas 

PAV programai, buvo atlikti natūriniai tyrimai PŪV teritorijoje ir rezultatai, kurie taip pat siejasi 

ir su saugomomis teritorijomis pateikti biologinės įvairovės dalyje (plačiau 2.3.4 skyriuje). 

Priemonės. Aprašytos žemiau pateiktoje išsamioje biologinės įvairovės dalyje (plačiau 

2.3.4 skyriuje). 

2.3.4 Biologinė įvairovė (vertinimo metodas, esama situacija, poveikio vertinimas, 

priemonės) 

Vertinimo metodas. 

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

vertinimas atliktas pagal viešai prieinamus jau vykdytų tyrimų duomenis vietoje ir įvairias esamas 

duomenų bazes, tokias kaip www.birdlife.lt/lppa (Lietuvos perinčių paukščių atlaso lauko tyrimų 

duomenys), sris.am.lt (Lietuvos teritorijos natūralioje gamtinėje aplinkoje gyvenančių ar laikinai 
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esančių saugomų laukinių gyvūnų, augalų ir grybų rūšių informacinė sistema), stk.am.lt/portal/ 

(Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų valstybės kadastras), www.amvmt.lt (Miškų kadastras), 

geoportal.lt ir kt., saugomas teritorijas aprašančius teisės aktus ir atliktus lauko biologinės 

įvairovės tyrimus.  

Siekiant papildyti minėtų šaltinių tyrimus ir surinkti daugiau aktualios informacijos apie 

PŪV teritorijos biologinę įvairovę, 2020 m. birželio–spalio mėnesiais biologas Mindaugas 

Kirstukas atliko papildomus stebėjimus PŪV teritorijoje: 

• PŪV teritorijoje 2020 m. birželio–spalio mėnesiais atlikti papildomi botaniniai ir 

zoologiniai tyrimai. 

• Visi lauko tyrimai atlikti atsižvelgiant į jau anksčiau atliktų tyrimų duomenis, taip 

pat analizuojant prieinamas duomenų bazes. 

• Botaniniai tyrimai atlikti augalų vegetacijos sezono metu (birželio–rugpjūčio mėn.). 

Vertinta PŪV teritorijos augalijos rūšinė sudėtis, pagrindinis dėmesys skirtas retų ir saugomų rūšių 

paieškai. 

• Vertinant tai, kad didžiausią grėsmę vėjo jėgainės kelia paukščiams, daugiausiai 

dėmesio skirta ornitologiniams tyrimams. Perėjimo metu didžiausias dėmesys skirtas plėšriesiems 

paukščiams ir baltiesiems bei juodiesiems gandrams. Stebėjimai birželio–rugpjūčio mėnesiais 

atlikti vadovaujantis Europos Bendrijos svarbos paukščių rūšių monitoringo metodikų pagrindu. 

Buvo parinkti taškai, iš kurių registruoti skraidantys paukščiai. 

• Ornitologiniai tyrimai atlikti birželio–spalio mėnesiais. Pagrindinis dėmesys skirtas 

perinčių (birželio–rugpjūčio mėn.) ir migruojančių paukščių (rugpjūčio–spalio mėn.) tyrimams. 

Pastaba: pavasarinė paukščių migracija netirta, nes PAV sutartis pasirašyta tik birželio mėnesį. 

• Epizodiniai žinduolių ir vabzdžių tyrimai atlikti lankantis PŪV teritorijoje ir 

fiksuojant rūšis vizualiai arba pagal veiklos žymes. 

• Rugpjūčio–rugsėjo mėn. PŪV teritorijoje atliktas šikšnosparnių migracijos 

vertinimas. 

• Visi 2020 m. atlikti biologinės įvairovės tyrimai naudojami kaip papildoma 

medžiaga jau anksčiau atliktiems biologinės įvairovės tyrimams vertinant PŪV poveikį. 

Naudotasi Lietuvos ornitologų draugijos 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. 

Vadovaujantis Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos raštu 2020-08-12 Nr. (4)-V3-

845(7.20), detaliau vertintas poveikis šikšnosparniams, jų veisimuisi, žiemojimui, migracijoms. 

Taip pat atsižvelgiant į Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos raštą, PAV ataskaitoje, 

vertinant suminį poveikį kraštovaizdžiui ir biologinei įvairovei įvertintas suminis poveikis 
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įvertinant visas esamas ir planuojamas vėjo elektrines ir (ar) vėjo elektrinių parkus vadovaujantis 

LR aplinkos ministru įsakymu Dėl Planuojamos ūkinės veiklos (vėjo jėgainių įrengimo) poveikio 

aplinkai vertinimo rekomendacijų R 44-03 patvirtinimo, 2003 m. liepos 31 d. Nr.406 (suvestinė 

redakcija nuo 2010-12-05). 

 

Naudota šie papildomi tyrimai ir šaltiniai:  

• Konfliktinių teritorijų nustatymo ir galimo vėjo elektrinių parkų neigiamo 

poveikio paukščiams ir šikšnosparniams vertinimo metodinė priemonė. Ataskaita. 

VšĮ Pajūrio tyrimų ir planavimo institutas, 2017 m. 

(http://corpi.lt/venbis/files/reports/VENBIS_3_1_1.pdf) 

• Monitoringo rezultatų dėl VE poveikio paukščiams ir šikšnosparniams 

reikšmingumo nustatymo standartai. Metodinė priemonė. Lietuvos ornitologų 

draugija, 2017 m. (http://corpi.lt/venbis/files/reports/VENBIS_3_1_4.pdf) 

• Baranauskas, K., 2008. Šikšnosparniai Lietuvoje ir jų apsauga. Vilnius, VPU. 36 

p.  

• Kurlavičius P., Stanevičius V., 2009. Gyvūnijos monitoringo metodai. 

Sudarytojas K. Arbačiauskas. - Vilniaus universiteto ekologijos institutas, P. 114–

131.  

• Mickevičienė I., Mickevičius E., 2001. The importance of various habitat types to 

bats (Chiroptera: Vespertilionidae) in Lithuania during the summer period. Acta 

Zoologica Lituanica, Vol. 11, Nr. 1, P. 3–14. 

• Paukščių tyrimai UAB „Naujoji energija“ vėjo elektrinių parkui Čiūtelių, 

Grumblių ir Lankupių kaimuose, Šilutės rajone, 2013. Ataskaita. Baltijos pajūrio 

aplinkos tyrimų ir planavimo institutas. Klaipėda. 44. 

• Paukščių tyrimai UAB „Naujoji energija“ vėjo elektrinių parkui Čiūtelių, 

Grumblių ir Lankupių kaimuose, Šilutės rajone, 2014. Ataskaita. Baltijos pajūrio 

aplinkos tyrimų ir planavimo institutas. Klaipėda.  

• Paukščių tyrimai UAB „Naujoji energija“ vėjo elektrinių parkui Čiūtelių, 

Grumblių ir Lankupių kaimuose, Šilutės rajone, 2015. Ataskaita. Pajūrio tyrimų 

ir planavimo institutas. Klaipėda.  

• Paukščių tyrimai UAB „Šilutės vėjo projektai“ vėjo elektrinių parkui Juknaičių, 

Usėnų ir Katyčių seniūnijose, Šilutės rajone, 2016. Ataskaita. Pajūrio tyrimų ir 

planavimo institutas. Klaipėda.  

• Pauža D. H., Paužienė N., Sidabrienė G., 2004. Šikšnosparniai. – Kaunas: Lututė, 

56 p. 

• Raudonikis L., Stanevičius V., Brazaitis G., Sorokaitė J., Treinys R., Dagys M., 

Dementavičius D., 2006. Europos Bendrijos svarbos gyvūnų rūšių monitoringo 

metodikos. Paukščiai. Vilnius, Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba, Vilniaus 

universiteto Ekologijos institutas.  

• Raudonikis, L., Riauba, G., Brazaitis, G., Čerkauskas, A., Dagys, M., Morkūnas, 

J., Pakštytė, E., Pranaitis, A., Preikša, Ž., Skuja, S., Stanevičius, V., Vaitkuvienė, 

D., 2016. Europos Bendrijos svarbos paukščių rūšių monitoringo metodikos. 

Vilnius, Lietuvos ornitologų draugija, Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie 

Aplinkos ministerijos.  

• Žalakevičius, M., 1986. Paukščių migravimas. Vilnius: Mokslas, 134 p 

 

Esama situacija. 

Vadovaujantis www.geoportal.lt/map duomenimis PŪV teritorija į Europos Bendrijos 

svarbos natūralias buveines, biotopus nepatenka, su jais nesiriboja. Artimiausios buveinės – miškų 

buveinė, kuriame medynų amžius sudaro  90 m., yra 3 seni gyvi medžiai, nutolusi į šiaurės rytus 
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nuo planuojamų VE apie 0,4 km ir pievų buveinės Antvardės upelio slėnyje, kurios nutolusios į 

šiaurę nuo planuojamų VE apie 0,5 km. 

Vadovaujantis Lietuvos teritorijos natūralioje gamtinėje aplinkoje gyvenančių ar laikinai 

esančių saugomų laukinių gyvūnų, augalų ir grybų rūšių informacinės sistemos išrašu (2020-10-

20), PŪV teritorijoje saugomų rūšių neužregistruota, tačiau yra pavienių retesnių rūšių stebėjimo 

atvejų toliau nuo teritorijos. Visas SRIS esančių radimviečių sąrašas pateiktas lentelėje žemiau. 

Artimiausia radimvietė yra rudojo nakvišos (Nyctalus noctula), kuri nutolusi 1 km į šiaurę. 

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

planuojamų VE nėra. 

 

191 pav. Saugomų augalų, grybų ir gyvūnų radimvietės PŪV teritorijoje ir jos apylinkėse 

(šaltinis: sris.am.lt –Lietuvos teritorijos natūralioje gamtinėje aplinkoje gyvenančių ar laikinai 

esančių saugomų laukinių gyvūnų, augalų ir grybų rūšių informacinė sistema, 2020-10-20 išrašas). 

Paveiksle pateiktos tik planuojamos VE, kitos elektrinės (pastatytos ir patvirtintos) yra žymiai 

arčiau radimviečių ir poveikis joms buvo nagrinėtas derinant jų dokumentus.  

 

 

3 lentelė. SRIS išraše pateikiamų teritorijoje aptinkamų prašytų saugomų rūšių radaviečių ir 

augaviečių sąrašas 

Eil. 

Nr. 

Rūšis (lietuviškas 

pavadinimas) 

Rūšis (lotyniškas 

pavadinimas) 

Radavietės kodas Paskutinio 

stebėjimo data 

1.  Baltasis gandras Ciconia ciconia RAD-CICCIC076452 2010-05-15 

2.  Baltasis gandras Ciconia ciconia RAD-CICCIC076453 2010-05-15 
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3.  Baltasis gandras Ciconia ciconia RAD-CICCIC073414 2010-05-24 

4.  Baltasis gandras Ciconia ciconia RAD-CICCIC073413 2010-05-24 

5.  Baltasis gandras Ciconia ciconia RAD-CICCIC073410 2010-05-24 

6.  Baltasis gandras Ciconia ciconia RAD-CICCIC073409 2010-05-24 

7.  Baltasis gandras Ciconia ciconia RAD-CICCIC073408 2010-05-24 

8.  Baltasis gandras Ciconia ciconia RAD-CICCIC073411 2010-05-24 

9.  Baltasis gandras Ciconia ciconia RAD-CICCIC026797 2010-05-24 

10.  Baltasis gandras Ciconia ciconia RAD-CICCIC073412 2010-05-24 

11.  Baltasis gandras Ciconia ciconia RAD-CICCIC073421 2010-05-25 

12.  Baltasis gandras Ciconia ciconia RAD-CICCIC073423 2010-05-25 

13.  Baltasis gandras Ciconia ciconia RAD-CICCIC073417 2010-05-25 

14.  Baltasis gandras Ciconia ciconia RAD-CICCIC073416 2010-05-25 

15.  Baltasis gandras Ciconia ciconia RAD-CICCIC042294 2010-07-13 

16.  Baltasis gandras Ciconia ciconia RAD-CICCIC042252 2010-07-13 

17.  Baltasis gandras Ciconia ciconia RAD-CICCIC042236 2010-07-13 

18.  Baltasis gandras Ciconia ciconia RAD-CICCIC042237 2010-07-13 

19.  Baltasis gandras Ciconia ciconia RAD-CICCIC042234 2010-07-13 

20.  Baltasis gandras Ciconia ciconia RAD-CICCIC042235 2010-07-13 

21.  Baltasis gandras Ciconia ciconia RAD-CICCIC042296 2010-07-13 

22.  Baltasis gandras Ciconia ciconia RAD-CICCIC042248 2010-07-13 

23.  Baltasis gandras Ciconia ciconia RAD-CICCIC042240 2010-07-13 

24.  Baltasis gandras Ciconia ciconia RAD-CICCIC042291 2010-07-13 

25.  Baltasis gandras Ciconia ciconia RAD-CICCIC042230 2010-07-13 

26.  Baltasis gandras Ciconia ciconia RAD-CICCIC042244 2010-07-13 

27.  Baltasis gandras Ciconia ciconia RAD-CICCIC030137 2010-08-03 

28.  Baltasis gandras Ciconia ciconia RAD-CICCIC030177 2010-08-03 

29.  Baltasis gandras Ciconia ciconia RAD-CICCIC030171 2010-08-03 

30.  Baltasis gandras Ciconia ciconia RAD-CICCIC030175 2010-08-03 

31.  Baltasis gandras Ciconia ciconia RAD-CICCIC030180 2010-08-03 

32.  Baltasis gandras Ciconia ciconia RAD-CICCIC030165 2010-08-03 

33.  Baltasis gandras Ciconia ciconia RAD-CICCIC030149 2010-08-03 

34.  Baltasis gandras Ciconia ciconia RAD-CICCIC030166 2010-08-03 

35.  Baltasis gandras Ciconia ciconia RAD-CICCIC030135 2010-08-03 

36.  Baltasis gandras Ciconia ciconia RAD-CICCIC030145 2010-08-03 

37.  Baltasis gandras Ciconia ciconia RAD-CICCIC030168 2010-08-03 

38.  Baltasis gandras Ciconia ciconia RAD-CICCIC030158 2010-08-03 

39.  Baltasis gandras Ciconia ciconia RAD-CICCIC030162 2010-08-03 

40.  Baltasis gandras Ciconia ciconia RAD-CICCIC030151 2010-08-03 

41.  Baltasis gandras Ciconia ciconia RAD-CICCIC030179 2010-08-03 

42.  Baltasis gandras Ciconia ciconia RAD-CICCIC030816 2010-08-04 

43.  Baltasis gandras Ciconia ciconia RAD-CICCIC030810 2010-08-04 

44.  Baltasis gandras Ciconia ciconia RAD-CICCIC030806 2010-08-04 

45.  Baltasis gandras Ciconia ciconia RAD-CICCIC030801 2010-08-04 

46.  Baltasis gandras Ciconia ciconia RAD-CICCIC030819 2010-08-04 

47.  Baltasis gandras Ciconia ciconia RAD-CICCIC030799 2010-08-04 

48.  Baltasis gandras Ciconia ciconia RAD-CICCIC030818 2010-08-04 

49.  Baltasis gandras Ciconia ciconia RAD-CICCIC030807 2010-08-04 

50.  Baltasis gandras Ciconia ciconia RAD-CICCIC030808 2010-08-04 

51.  Baltasis gandras Ciconia ciconia RAD-CICCIC030820 2010-08-04 

52.  Baltasis gandras Ciconia ciconia RAD-CICCIC030802 2010-08-04 

53.  Baltasis gandras Ciconia ciconia RAD-CICCIC030785 2010-08-04 

54.  Baltasis gandras Ciconia ciconia RAD-CICCIC030800 2010-08-04 

55.  Baltasis gandras Ciconia ciconia RAD-CICCIC030803 2010-08-04 

56.  Baltasis gandras Ciconia ciconia RAD-CICCIC030804 2010-08-04 

57.  Baltijinė gegūnė Dactylorhiza longifolia AUG-DACLON011701 1961-06-02 

58.  Baltijinė gegūnė Dactylorhiza longifolia AUG-DACLON045190 1983-06-14 

59.  Baltijinė gegūnė Dactylorhiza longifolia AUG-DACLON028987 1995-06-19 

60.  Daugiametė blizgė Lunaria rediviva AUG-LUNRED007347 2014-05-30 

61.  Didžioji kuolinga Numenius arquata RAD-NUMARQ002844 2010-07-14 

62.  Dėmėtoji gegūnė Dactylorhiza maculata AUG-DACMAC074641 1995-06-01 

63.  Europinis plačiaausis Barbastella barbastellus RAD-BARBAA087286 2016-06-12 
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64.  Juodasis peslys Milvus migrans RAD-MILMIG093860 2016-07-02 

65.  Kraujalakinis melsvys Maculinea teleius RAD-MACTEL026498 2005-07-04 

66.  Kūdrinis pelėausis Myotis dasycneme RAD-MYODAS087285 2016-06-12 

67.  Kūdrinis pelėausis Myotis dasycneme RAD-MYODAS087288 2016-06-12 

68.  Mažasis erelis rėksnys Aquila pomarina RAD-AQUPOM093862 2016-07-02 

69.  Mažoji gegužraibė Orchis morio AUG-ORCMOR049120 1973-05-30 

70.  Mažoji gegužraibė Orchis morio AUG-ORCMOR005284 1983-07-14 

71.  Mažoji gegužraibė Orchis morio AUG-ORCMOR005285 1983-07-14 

72.  Meškinis česnakas Allium ursinum AUG-ALLURS023579 2014-05-30 

73.  Paprastasis kardelis Gladiolus imbricatus AUG-GLAIMB014085 1930-06-30 

74.  Paprastoji medšarkė Lanius collurio RAD-LANCOL093861 2016-07-02 

75.  Paprastoji medšarkė Lanius collurio RAD-LANCOL093863 2016-07-03 

76.  Pievinis šalavijas Salvia pratensis AUG-SALPRA011723 2014-05-31 

77.  Raudonoji gegūnė Dactylorhiza incarnata AUG-DACINC023835 1961-06-02 

78.  Raudonoji gegūnė Dactylorhiza incarnata AUG-DACINC030957 2014-05-27 

79.  Rudasis nakviša Nyctalus noctula RAD-NYCNOC087280 2016-06-11 

80.  Rudasis nakviša Nyctalus noctula RAD-NYCNOC087283 2016-06-12 

81.  Rudasis nakviša Nyctalus noctula RAD-NYCNOC087284 2016-06-12 

82.  Rudasis nakviša Nyctalus noctula RAD-NYCNOC087281 2016-06-12 

83.  Rudasis nakviša Nyctalus noctula RAD-NYCNOC087287 2016-06-12 

84.  Rudasis nakviša Nyctalus noctula RAD-NYCNOC087282 2016-06-12 

85.  Tuščiaviduris rūtenis Corydalis cava AUG-CORCAV104409 2020-05-13 

86.  Vaistinis kietagrūdis Lithospermum officinale AUG-LITOFF067733 1937-09-03 

87.  Vaistinis kietagrūdis Lithospermum officinale AUG-LITOFF067735 1937-09-03 

88.  Ąžuolinė kepena Fistulina hepatica AUG-FISHEP024056 1987-09-12 

89.  Ūdra Lutra lutra RAD-LUTLUT053832 1994-06-06 

90.  Ūdra Lutra lutra RAD-LUTLUT049344 1994-07-10 

91.  Ūdra Lutra lutra RAD-LUTLUT041964 2008-07-13 

92.  Ūdra Lutra lutra RAD-LUTLUT041961 2008-07-13 

93.  Ūdra Lutra lutra RAD-LUTLUT041967 2008-07-13 

94.  Žalsvoji kežytė Cetrelia olivetorum AUG-CETOLI043188 2002-07-14 

 

Kaip matoma iš lentelės (SRIS išrašo), daugiau kaip pusė visų taškų yra 2010 m. fiksuoti 

baltųjų gandrų lizdavietės. Dalis duomenų yra istoriniai, o keli retų paukščių stebėjimo atvejai – 

kelerių metų senumo ir nesant konkrečios lizdavietės fakto (stebėti tik suaugę paukščiai). 

Nacionalinėms ar europinės svarbos „Natura 2000“ teritorijų prie planuojamų VE nėra, 

kartografuotų EB svarbos buveinių PŪV teritorijoje taip pat nėra. 

Buveinių žemėlapis pateikiamas ataskaitos pradžioje. 

 

Botaniniai tyrimai 2020 m. atlikti tik PŪV teritorijoje, kurioje vėjo jėgainių statyba ir 

eksploatacija galėtų paveikti natūralią augaliją. PŪV teritorijoje praktiškai 100 proc. ploto užima 

agrarinis kraštovaizdis, kuriame dominuoja dirbami laukai su kasmet auginamomis vis kitomis 

kultūromis: javais, ankštiniais ir kitais maistiniais bei pašariniais augalais. PŪV teritorijoje yra 

keletas melioruotų upelių kanalų, kurių šlaituose aptinkami įprasti natūraliai Lietuvoje augantys 

žoliniai augalai, pavieniai krūmai (dažniausiai Salix genties) ir medeliai. Iš žolinių augalų 

pagrioviuose ir palei lauko keliukus nereti įvairūs miglinių šeimos (Poaceae) augalai, rūgštynės 

(Rumex), geltonžiedės liucernos (Medicago lupulina), dirviniai dobilai (Trifolium arvense), 

paprastosios morkos (Daucus carota) paprastosios kraujažolės (Achillea millefolium) ir kt.  

Retų ir saugomų rūšių PŪV teritorijoje 2020 m. nerasta. SRIS išraše (2 lentelė) aktualių retų 

ir saugomų augalų augaviečių PŪV teritorijoje nenurodoma. 

 

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

naudmenų plačialapių ir nemoralinių-žolinių eglynų vietas, saugomų augalų augaviečių vietovėje 

nenurodoma. 
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Mikologiniai tyrimai PŪV teritorijoje nebuvo atlikti. Pagal „Lietuvos valgomųjų grybų 

išteklių žemėlapį“ M 1:2500000, PŪV patenka į vidutiniškai grybingą rajoną, tačiau PŪV 

planuojama atviroje ne mišku apaugusioje vietoje, kur grybams tinkamų biotopų nėra. 

SRIS išraše aktualių retų ir saugomų grybų augaviečių PŪV teritorijoje taip pat nenurodoma. 

 

Ornitologiniai tyrimai. Pagal „Lietuvos bendrąjį gyvūnijos žemėlapį“ M 1:1000000, PŪV 

aplinka priskiriama buveinėms, esančioms žemės ūkio naudmenose ir čia nėra ypač saugomų 

paukščių rūšių. Vietovėje aptinkamos atviro agrarinio kraštovaizdžio rūšys: dirvinis vieversys 

(Alauda arvensis), pempės (Vanellus vanellus), baltieji gandrai (Ciconia ciconia), rečiau 

aptinkamos kurapkos (Perdix perdix) ir kiti paukščiai. Pagal „Lietuvos paukščių žemėlapį“ M 

1:2500000 planuojamoje teritorijoje gyvena būdingi sausumos paukščiai – griežlės (Crex crex), 

kuri 2020 m. atliktų tyrimų metu rasta Antvardės upės slėnyje šiauriau PŪV. Pagal žemėlapį 

migruojančių paukščių sankaupų nei planuojamoje teritorijoje, nei aplink – nėra. Artimiausios 

nurodytos migruojančių žąsų vietos yra toliau kaip 10 km. 

SRIS išraše aktualių retų ir saugomų paukščių perimviečių PŪV teritorijoje nenurodoma. 

Tačiau PŪV apylinkėse yra nemažai baltųjų gandrų lizdų ir nurodoma keletas pavienių retų 

paukščių stebėjimų atvejų: 2010-07-14 stebėta didžioji kuolinga (Numenius arquata), 2016-07-02 

– juodasis peslys (Milvus migrans), 2016-07-02 – mažasis erelis rėksnys (Aquila pomarina). 

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

bazę 1 jėgainė iš planuojamų 11 VE patenka į labai jaurią paukščiams teritoriją, kur yra 

registruotas paprastojo pelėsakalio (Falco tinnunculus) stebėjimo atvejis, 2 jėgainės patenka į 

vidutiniškai jautrią teritoriją, kur yra registruotas pievinės lingės (Circus pygargus) stebėjimo 

atvejis (192 pav.). 

 

192 pav. 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=a93e9a68f8d2476d8c4d6410f0e4ae

4f&extent=18.0514,52.927,31.0403,57.4969. 

 

Tačiau vadovaujantis tos pačios VENBIS kitu žemėlapiu „Stebėtų paukščių rūšys“ (193 

pav193 pav) – matoma, kad nė viena planuojama VE nepatenka į vietas, kur stebėti patys minėti 

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
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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. 

 

 

193 pav. Stebėtų paukščių rūšys pagal „Vėjo energetikos plėtra ir biologinei įvairovei 

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

 

  

http://corpi.lt/venbis/index.php/observation/open
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Vadovaujantis Lietuvos ornitologų draugijos Lietuvos perinčių paukščių atlaso lauko tyrimų 

duomenimis (www.birdlife.lt/lppa), PŪV teritorijoje tyrimai neatlikti ir apie perinčius paukščius 

informacija nepateikiama (194 pav.). 

 

 

194 pav. Lietuvos ornitologų draugijos Lietuvos perinčių paukščių atlaso lauko tyrimų 

duomenys apie PŪV teritorijoje ir jos apylinkėse perinčius paukščius (www.birdlife.lt/lppa) 

 

PŪV teritorijos perinčių paukščių vertinimą atliko Lietuvos ornitologijos draugijos 

narys Mindaugas Kirstukas, pagal 2020 m. sutartį su UAB „Ekostruktūra“. 

Perinčių paukščių tyrimų metodika. Naudota standartinė metodika, kuomet kiekvienos 

paukščių rūšies stebėjimo vietinį statusą vietovėje nusako 16 balų sistema (4 lentelė). Joje 

išskiriamos 4 pagrindinės rūšies statuso kategorijos. Vienai ar kitai statuso kategorijai rūšis 

priskiriama priklausomai nuo to, kokiomis aplinkybėmis tos rūšies paukščiai buvo stebėti, 

suteikiant didžiausią tinkamą konkrečiam stebėjimui balų skaičių, konkretaus stebėjimo metu. 

Rūšis laikoma perinčia, jei jos perėjimo faktas įrodytas tyrimo metais.  

http://www.birdlife.lt/lppa
http://www.birdlife.lt/lppa
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Perinčių paukščių tyrimams naudota mišri transektų ir taškinių apskaitų metodika. Kadangi 

teritorija nėra labai didelė, stebėjimai dažniausiai buvo atliekami ją apvažiuojant automobiliu ir 

stebėjimus atliekant iš įvairių vietų. Buvo parinkti maršrutai ir taškai, apimantys įvairius 

kraštovaizdžio elementus – tiek dirbamus laukus, tiek medžių juostas ir krūmynus palei kanalus, 

vandens telkinių pakrantes ir miškelius. Rytinės apskaitos vykdytos 0,5 val. prieš saulės 

patekėjimą arba ne vėliau kaip 0,5 val. po saulės patekėjimo, vykdytos 4–5 val. Vakarinės 

apskaitos vykdytos likus valandai iki saulės laidos ir vykdomos iki vidurnakčio. 

 

4 lentelė. Perinčių paukščių nustatymui naudota standartinė metodika, paukščių rūšies 

stebėjimo vietinį statusą vietovėje nusakanti 16 balų sistema  (www.birdlife.lt/lppa) 

Statusas Stebėjimo požymiai Pastabos 

kodas pavadinimas balas požymiai 

0 rūšis 

aptinkama 

0 veisimosi laikotarpiu rūšis buvo stebėta veisimuisi 

netinkamoje buveinėje (pvz., maitinimosi vietose, 

praskrendant) 

Rūšis kvadrate 

neperi 

A rūšies 

perėjimas 

galimas 

1 Rūšis buvo stebėta veisimosi periode tinkamose 

perėti vietose 

Rūšis kvadrate gali 

perėti, tačiau 

patvirtinimui 

duomenų neužtenka 
2 Girdėta vieno ar kelių patina giesmė arba 

tuoktuviniai balsai 

B tikėtinas 

perėjimas 

3 Veisimosi metu užregistruota paukščių pora 

perėjimui tinkamoje buveinėje 

Rūšis greičiausiai 

peri tiriamoje 

teritorijoje 4 Stebėtas teritorinis elgesys (giesmės, tuoktuvės ir 

pan.) toje pačioje vietoje du ar daugiau kartų su 

nemažesniu kaip savaitės intervalu 

5 Stebėtas tuoktuvinis ir demonstracinis elgesys 

6 Matyta, kaip paukščiai lanko tikėtiną (numanomą) 

lizdo vietą 

7 Konstatuotas neramus elgesys ar girdėti suaugusių 

paukščių skleidžiami pavojaus signalai 

8 Sugautas ar rastas negyvas suaugęs paukštis turėjo 

perėjimo dėmę 

9 Stebėta lizdo statyba ar uokso kalimas 

C įrodytas 

perėjimas 

10 Paukščių stebėtoją bando nuvilioti arba apsimeta 

sužeistais 

Rūšis tikrai peri 

tiriamoje teritorijoje 

11 Rastas užimtas ar žuvęs su lukštų liekanomis lizdas 

12 Stebėti silpnai skraidantys lizdatupių 

(paukščiukinių) ar nepaskrendantys ir silpnai 

skraidantys viščiukinių paukščių jaunikliai 

13 Stebėti suaugę paukščiai, kurių elgesys rodo, kad 

jie periodiškai atskrenda prie nematomo lizdo su 

kiaušiniais ar jaunikliais (pvz., kai lizdas drevėje ar 

aukštai medyje ir jo nematyti arba stebėtas lizde 

tupintis (perintis) paukštis 

14 Stebėti suaugę paukščiai su maistu jaunikliams 

arba su fekalijomis snape 

15 Rastas lizdas su dėtimi 

16 Rastas lizdas su jaunikliais, kuriuos stebėtojas mate 

arba girdėjo 

 

Siekiant nustatyti, kokių rūšių paukščiai peri PŪV teritorijoje, buvo išskirta teritorija (195 

pav.), kurioje 2020 m. birželio–rugpjūčio mėnesiais registruoti visi matyti paukščiai ir vertinta jų 

perėjimo kategorija. Kadangi PŪV teritorijoje beveik išimtinai vyrauja agrarinis kraštovaizdis, 

perinčių paukščių įvairovė ir gausa čia gana skurdi. Kiek daugiau paukščių rūšių aptikta Antvardės 

s upės slėnyje (kuris yra šiauriau PŪV) ir keliuose pavieniuose tarp dirbamų laukų įsiterpusiuose 

miškeliuose. 

http://www.birdlife.lt/lppa
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195 pav. Teritorija, kurioje 2020 m. atliktas perinčių paukščių rūšinės sudėties vertinimas 

(pažymėta stačiakampiu). Taškai – Lietuvos ornitologų draugijos Lietuvos perinčių paukščių atlaso 

lauko tyrimų duomenys apie PŪV teritorijoje ir jos apylinkėse perinčius paukščius 

(www.birdlife.lt/lppa) 

 

Perintiems paukščiams priskirti B ir C kodu pagal 4 lentelę priskirtinų rūšių paukščiai, kurių 

sąrašas remiantis 2020 m. stebėjimais yra toks: 
ŽĄSINIAI PAUKŠČIAI – ANSERIFORMES  

Didžioji antis (Anas platyrhynchos) 

VIŠTINIAI PAUKŠČIAI – GALLIFORMES 

Kurapka (Perdix perdix) 

Putpelė (Coturnix coturnix) 

GERVINIAI PAUKŠČIAI – GRUIFORMES  

Griežlė (Crex crex) 

SĖJIKINIAI PAUKŠČIAI – CHARADRIIFORMES  

Upinis kirlikas (Charadrius dubius) 

Paprastoji pempė (Vanellus vanellus) 

KARVELINIAI PAUKŠČIAI – COLUMBIFORMES  

Keršulis (Columba palumbus) 

http://www.birdlife.lt/lppa
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GENINIAI PAUKŠČIAI – PICIFORMES  

Didysis margasis genys (Dendrocopos major) 

ŽVIRBLINIAI PAUKŠČIAI – PASSERIFORMES  

Dirvinis vieversys (Alauda arvensis) 

Pievinis kalviukas (Anthus pratensis) 

Geltonoji kielė (Motacilla flava) 

Karietaitė (Troglodytes troglodytes) 

Liepsnelė (Erithacus rubecula) 

Lakštingala (Luscinia luscinia) 

Paprastoji kiauliukė (Saxicola rubetra) 

Juodasis strazdas (Turdus merula) 

Strazdas giesmininkas (Turdus philomelos) 

Upinis žiogelis (Locustella fluviatilis) 

Ežerinė nendrinukė (Acrocephalus schoenobaenus) 

Karklinė nendrinukė (Acrocephalus palustris) 

Paprastoji tošinukė (Hippolais icterina) 

Rudoji devynbalsė (Sylvia communis) 

Sodinė devynbalsė (Sylvia borin) 

Juodagalvė devynbalsė (Sylvia atricapilla) 

Pilkoji pečialinda (Phylloscopus collybita) 

Ankstyvoji pečialinda (Phylloscopus trochilus) 

Mėlynoji zylė (Parus caeruleus) 

Didžioji zylė (Parus major) 

Paprastoji medšarkė (Lanius collurio) 

Kėkštas (Garrulus glandarius) 

Šarka (Pica pica) 

Paprastasis kikilis (Fringilla coelebs) 

Raudongalvė sniegena (Carpodacus erythrinus) 

Geltonoji starta (Emberiza citrinella) 

Nendrinė starta (Emberiza schoeniclus) 

 

Retesnių perinčių paukščių radimvietės pateikiamos paveiksle žemiau. 

 

196 pav. Retesnių perinčių paukščių radimvietės 2020 m. 
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Siekiant nustatyti PŪV teritorijoje skraidančių plėšriųjų paukščių ir juodųjų gandrų 

pasiskirstymą, 2020 m. buvo parinkti taškai (197 pav), iš kurių birželio–rugpjūčio mėn. buvo 

atliekami stebėjimai. Iš ų pačių taškų rugpjūčio–spalio mėn. buvo atliekami ir migruojančių 

paukščių stebėjimai. 

 

Plėšriųjų paukščių (ir juodųjų gandrų) mitybos plotų ir jų svarbos nustatymo metodika. Buvo 

naudotasi standartine metodika, kuomet apskaitos atliekamas iš pastovių taškų stebint plėšriuosius 

paukščius ne mažiau kaip tris valandas 4 kartus birželio–rugpjūčio mėnesiais (anksčiau apskaitų 

atlikti galimybės nebuvo). Apskaitos vykdytos 10.00–12.00 ir 15.00–17.00 valandų laikotarpiais, 

t. y. intensyviausio plėšriųjų paukščių skraidymo valandomis (geru oru – ir nuo 9.00 val.). Kadangi 

tyrimų laikotarpiai bei sezonais priklauso ir nuo galimai aptinkamų rūšių – pievinės lingės (Circus 

pygargus), mažojo erelio rėksnio (Aquila pomarina) ir juodojo gandro (Ciconia nigra), trys 

apskaitos iš taškų atliktos antroje birželio pusėje–liepos mėn., kai šios rūšys intensyviausiai 

maitina jauniklius. 197 pav. 

 

2020 m. stebėjimų metu iš šių taškų matyti tik paprastieji suopiai (Buteo buteo), kurių 

pagrindinės maitinimosi vietos pateiktos 198 pav. Kitų plėšriųjų paukščių ir juodųjų gandrų PŪV 

teritorijoje stebėjimų metu nematyta. 198 pav. 

 

 

197 pav. Plėšriųjų paukščių, juodųjų gandrų ir migruojančių paukščių stebėjimo taškai 2020 

m. PŪV teritorijoje 
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198 pav. Pagrindinės paprastųjų suopių maitinimosi vietos, nustatytos iš stebėjimo taškų 2020 

m. 

 

Siekiant nustatyti PŪV teritorijoje migruojančių paukščių pasiskirstymą ir rūšinę sudėtį, 

2020 m. iš parinktų taškų (197 pav.) rugpjūčio–spalio mėn. buvo atliekami migruojančių paukščių 

stebėjimai. Išskirtinių migracijos srautų ir susitelkimo vietų nenustatyta, migracija vyko visai šaliai 

įprastu ritmu, o skrendančių paukščių kiekiai buvo santykinai maži. Pastaba: teritorijoje nebuvo 

vykdomi pavasarinės paukščių migracijos tyrimai, nes PAV sutartis pasirašyta tik 2020 m. birželio 

mėn. 

Migruojančių paukščių stebėjimo metodika. Migruojantys paukščiai stebėti vizualiai iš 

pasirinktų pastovių stebėjimo taškų rugpjūčio–spalio mėnesiais. 

2020 m. rudeninės migracijos metu PŪV teritorijoje ir jos apylinkėse buvo registruojama 

20–30 migruojančių paukščių rūšių. Pagrindiniai ir dažniausi teritorijoje rudeninės migracijos 

metu matyti paukščiai – baltakaktės (Anser albifrons) ir želmeninės (Anser fabalis) žąsys 

(atitinkamai iki 300 ir 250 ind.). Jų pagrindinės judėjimo kryptys ir santykinai didesnių sankaupų 

poilsio metu vietos 2020 m. rudenį parodytos 199 pav. Be žąsų PŪV teritorijos apylinkėse buvo 

stebėtos kitos retų ir saugomų paukščių rūšys: gulbės giesmininkės (iki 15 ind.), pilkosios gervės 

(iki 20 ind.), baltieji gandrai (iki 10 ind.), paprastosios pempės (iki 100 ind.). Tačiau šios paukščių 

rūšys buvo neskaitlingos ir teritorija joms nėra kuo nors svarbesnė ar vertingesnė nei aplinkinės. 

Taip pat negausiai matyti keršuliai (Columba palumus), paprastieji varnėnai (Sturnus vulgaris) bei 

įvairios kitos įprastų žvirblinių ir kitų būrių paukščių rūšys. Visų traukiančių paukščių gausa buvo 

palyginti nedidelė bei atitiko foninę įprastų paukščių gausą bei sudėtį Lietuvoje.  

Tyrimų metu nebuvo nustatyta VE parko veiklos rizikos rudenį migruojantiems paukščiams, 

todėl konkrečios poveikio mažinimo priemonės nėra planuojamos. Monitoringo metu nustačius 

reikšmingo lygmens paukščių žūties faktus pavasarinės ar rudeninės migracijos metu, būtų 

išskiriami rizikos laikotarpiai ir taikomos numatytos poveikio mažinimo priemonės. 
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199 pav. Pagrindinės žąsų (Anser) migracijos kryptis (pažymėtos rodyklėmis) ir santykinai 

didesnių sankaupų poilsio metu vietos (pažymėtos ovalais) PŪV teritorijos apylinkėse 2020 m. 

 

Teriologiniai tyrimai. Žinduolių tyrimai atlikti lankantis PŪV teritorijoje ir fiksuojant rūšis 

vizualiai arba pagal veiklos žymes. Rugpjūčio pabaigoje – rugsėjo mėn. PŪV teritorijoje atliktas 

šikšnosparnių migracijos vertinimas, tačiau migruojančių šikšnosparnių nenustatyta. 

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 

taurieji elniai (Cervus elaphus), šernai (Sus scrofa), aptinkami ežiai (Erinaceus concolor), dažni 

įvairūs peliniai graužikai, kurmiai (Talpa europaea). 

SRIS išraše (3 lentelė) aktualių retų ir saugomų žinduolių radimviečių PŪV teritorijoje 

nenurodoma (pagal SRIS sistemos pateiktus duomenis artimiausia rudojo nakvišos (Nyctalus 

noctula) buveinė nutolusi  1 km į šiaurę nuo artimiausios VE vietos). Pagal Eurobats, 

rekomendacijas siekiant išvengti reikšmingo poveikio šikšnosparniams, vėjo elektrinės netūrėtų 

būti statomos arčiau kaip 200 m nuo miško.  

 

Kitų gyvūnų grupių tyrimai PŪV teritorijoje neatlikti, tačiau pastebėtos rūšys registruotos 

visų apsilankymų metu. 

PŪV teritorijoje iš varliagyvių  dažnos paprastosios rupūžės (Bufo bufo), rusvosios varlės 

(Rana temporaria). 

Retų rūšių vabzdžių, varliagyvių ir roplių, žuvų PŪV teritorijoje taip pat nerasta, apie tai 

nėra informacijos ir SRIS išraše (3 lentelė). 
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POVEIKIO VERTINIMAS. 

 

Faktinis poveikio atskiroms paukščių ir šikšnosparnių rūšims reikšmingumo 

atskiruose VE parkuose standartų nustatymas. Poveikio paukščiams ir šikšnosparniams 

monitoringo rezultatų galimo reikšmingumo atskiruose VE parkuose standartų parinkimas 

pirmiausiai siejamas su VE parko teritorijoje registruojamų individų gausa (svertiniai dydžiai ir 

kiti rodikliai nurodomi http://corpi.lt/venbis/files/reports/VENBIS_3_1_4.pdf), kuris yra labai 

svarbus rodiklis vertinant konkretaus VE parko daromo poveikio paukščiams reikšmingumą. 

Perinčių paukščių atveju, konkrečiame VE parke perintiems paukščiams svertiniais dydžiais 

laikomi 0,1 ir 0,5 proc. nuo bendro tam tikros rūšies šalies perinčios populiacijos. Laikoma, kad 

reikšmingas poveikis perintiems paukščiams yra jei dėl VE parko veiklos per metus sunyksta (žūva 

arba vengia šios teritorijos) 5 proc. nuo konkrečios rūšies svertinio maksimalaus rodiklio, t. y. 0.5 

proc. nuo nacionalinės tos rūšies populiacijos.  

Pirmiausiai siūloma vertinti situacija kelių metų kontekste ir jei per tris monitoringo metus 

žūva vidutiniškai vienas ir daugiau retų perinčių rūšių individas (3 ir daugiau per tris metus), 

poveikis laikomas reikšmingu. Jei negausiai šalyje perinti paukščių pora, pastačius VE, pasitraukia 

iš teritorijos, kiekvienas toks atvejis turėtų būti vertinamas atskirai, pasikviečiant geriausius šalies 

ar užsienio specialistus (konkrečios rūšies žinovus). Jie būtini, kad nustatyti galima saugomos 

rūšies pasitraukimo iš VE parko teritorijos priežastį.  

Panaši situacija yra ir su migruojančiomis paukščių rūšimis. Laikoma, kad reikšmingas 

poveikis migruojantiems paukščiams yra jei dėl VE parko veiklos per metus sunyksta (žūva arba 

vengia šios teritorijos) 5 proc. nuo konkrečios rūšies svertinio maksimalaus rodiklio (sankaupos 

maksimumo). Jei šio, 5 proc. rodiklio dydis yra vienas individas, siūloma situaciją taip pat vertinti 

kelių metų kontekste ir jei per tris monitoringo metus žūva vidutiniškai vienas ir daugiau retų 

migruojančių rūšių individas (3 ir daugiau per tris metus), poveikis laikomas reikšmingu.  

Šikšnosparnių atveju reikšmingas poveikis laikomas jei per 5 monitoringo dienų ciklą, 

randami 3 ir daugiau žuvę individai. 

Augalija. Nors natūralių augalų augaviečių PŪV teritorijoje praktiškai nėra, vietomis 

galimas augalijos išvažinėjimas ar pievinės dangos suslėgimas statybos darbų metu. Todėl 

rekomenduojamas statybinės technikos judėjimas jau esamais arba žemės ūkio technikos 

judėjimui bei laikymui numatytais keliukais. 

Planuojamų jėgainių sankasos bei privažiavimai prie jų neturės poveikio Europos Bendrijos 

svarbos natūralioms pievų buveinių. Siekiant sumažinti ar dalinai kompensuoti padarytą poveikį 

rekomenduojama teritorijos rekultivacijai po statybų darbų naudoti tik teritorijoje esamą gruntą, 

kuris darbų pradžioje bus nustumdomas ir saugojamas. Atvežtinis gruntas gali būti panaudojamas 

tik pamatiniams sankasų sluoksniams ar privažiavimų keliams. Rekultivuotos teritorijos tame 

tarpe ir jėgainių sankasos turės būti paliekamos savaiminiam atsikūrimui, kuris įvertinus 

teritorijoje vyraujančias vislias augalų bendrijas netruks ilgą laika ir papildomas atsėjimas nebus 

reikalingas. 

Laikantis išvardintų rekomendacijų augalijos apsaugai reikšmingas ilgalaikis neigiamas 

poveikis nėra prognozuojamas.  

 

Paukščiai. Iš visų gyvūnijos grupių didžiausias poveikis numatomas paukščiams. Išvada 

remiasi tiek kitų šalių praktine patirtimi, tiek PŪV teritorijoje bei jos apylinkėse atliktais 

praskrendančių paukščių stebėjimais. Lygumų ir agrarinio kraštovaizdžio atveju reikšmingas vėjo 

jėgainių poveikis paukščiams galimas šiais atvejais:  

• migruojančių paukščių sankaupoms, jei jos sutinkamos vėjo jėgainių įrengimo 

vietose bei artimoje aplinkoje sankaupas formuojančių paukščių perskridimams; 

• plėšriesiems paukščiams ir baltiesiems bei juodiesiems gandrams: perintiems 

artimoje teritorijai aplinkoje, besimaitinantiems vėjo jėgainių plotuose arba čia praskrendantiems 

migracijų metu; 

• tranzitu praskrendančių migruojančių paukščių skaitlingiems srautams. 
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Galimas poveikis migruojančių paukščių sankaupoms. PŪV teritorijoje nėra žinoma 

nuolatinių gausių  apsistojančių migruojančių žąsų ir kitų paukščių sankaupų vietų. Tokios vietos 

kasmet kinta priklausomai nuo pavasarinio potvynio lygio, mitybai tinkamiausių žiemkenčių plotų 

išsidėstymo ir kitų veiksnių. Žąsys telkiasi šviežiai po potvynio atsiveriančiose šlapiose vietose 

bei joms patrauklių žiemkenčių kultūrų laukuose. Aprašomoje teritorijoje tokių buveinių ir žąsų 

susitelkimo vietų nebuvo užregistruota. PŪV apylinkėse 2020 m. rudeninės migracijos metu 

nustatytos tik negausios ir nereguliarios žąsų sankaupų vietos, o pagrindiniai migruojančių žąsų 

srautai buvo toliau nuo PŪV teritorijos.  

Dirvinių sėjikų, pempių, varnėnų ir kt. paukščių santalkų migracijos metu PŪV teritorijoje 

nenustatyta. 

Atsižvelgiant į PŪV teritorijoje esamus migruojančių paukščių stebėjimus galima 

teigti, kad planuojamas vėjo jėgainių parkas neturės įtakos migruojantiems paukščiams. 

Kadangi  žąsų sankaupų naudojamas mitybines teritorijas galima įtakoti per ūkininkavimo pobūdį, 

auginamas kultūras ir sėjos laiką, svarbu, kad pavasarinės migracijos laikotarpiu greta vėjo 

jėgainių parkų nebūtų pasėtos/sėjamos žąsims bei kitiems vandens paukščiams patrauklios 

grūdinės ir ankštinės kultūros, kurios pritraukia labai skaitlingus paukščių būrius. Toks 

poveikis yra lengvai reguliuojamas įprastinės žemės ūkio veiklos planavimo ir įgyvendinimo 

priemonėmis: žemdirbystės plotuose auginant atitinkamas, migruojantiems paukščiams 

nepatrauklias kultūras. Per žemės ūkio veiklų planavimą galima įtakoti ir žąsų perskridimų 

maršrutus.  

Aprašomoje teritorijoje neigiamas poveikis laikinai apsistojančioms migruojančioms žąsims 

tikėtinas tik mėnesio ar truputi ilgesniu laikotarpiu (kovo pab. – balandžio mėn., priklausomai nuo 

pavasario pradžios ir eigos), tačiau šią prielaidą būtina patikslinti vykdant paukščių monitoringą 

jau pradėjus veikti vėjo jėgainėms, nes pastarųjų metų patirtis rodo, jog žąsys puikiai išvengia su 

vėjo jėgainėmis susijusių pavojų. Jei butų registruojama reikšmingo lygmens paukščių žūtis, 

reikėtų laukinių žąsų pavasarinio perskridimo laikotarpiu stabdyti vėjo jėgainių darbą. Todėl 

įvertinus galimą planuojamo vėjo jėgainių parko poveikį migruojančių žąsų poilsio/nakvynės 

vietoms, padaryta išvada, kad jeigu monitoringo duomenys parodytų jog jis yra reikšmingas, 

galimos šio poveikio sumažinimo ar net visiško panaikinimo priemonės, aktualiu laikotarpiu 

stabdant vėjo jėgainių darbą.  

Šiuo metu nėra nustatyta VE parko veiklos rizikos rudeninėms migruojančių paukščių 

sankaupoms, todėl konkrečios poveikio mažinimo priemonės nėra planuojamos. Monitoringo 

metu nustačius reikšmingo lygmens paukščių žūties faktus rudeninės migracijos metu, būtų 

išskiriami rizikos laikotarpiai ir taikomos analogiškos pavasarinei paukščių migracijai poveikio 

mažinimo priemonės 

Galimas poveikis plėšriesiems paukščiams, baltiesiems ir juodiesiems gandrams. Remiantis 

išrašu iš saugomų rūšių informacinės sistemos bei Lietuvos ornitologų draugijos turima 

informacija aprašomoje teritorijoje perint retų ir saugomų paukščių rūšių neaptikta. Juodųjų 

gandrų perimviečių ir maitinimosi vietų nėra žinoma. Gretimose teritorijose peri baltieji gandrai, 

tačiau perinčias pavienes poras dažniausiai skiria pakankamai didelis atstumas nuo artimiausių 

planuojamų VE, bei aplink yra daug alternatyvių maitinimosi plotų. Apylinkėse maitinasi 

paprastieji suopiai, ankstesnių stebėjimų metu matytos pievinės lingės ir mažieji ereliai rėksniai 

(2020 m. tyrimų metu pastarosios rūšys nebuvo registruotos).  

Atsižvelgiant į PŪV teritorijoje esamus plėšriųjų paukščių ir gandrų stebėjimus galima teigti, 

kad planuojamas vėjo jėgainių parkas neturės reikšmingo neigiamo poveikio šiems paukščiams. 

Monitoringo metu nustačius reikšmingo lygmens paukščių žūties faktus (žuvus nors vienam 

mažųjų erelių rėksnių, rudųjų peslių, juodųjų peslių, juodųjų gandrų individui) būtų įrengta po 3 

dirbtines lizdavietes, prieš tai jų vietas suderinus su VSTT ir miško valdytojais ar savininkais. 

Nustačius labai reikšmingą poveikį, siūlomos papildoma apsaugos priemonė – VE stabdymas prie 

VE parko pasirodžius rizikingos rūšies paukščiams. 

Galimas poveikis migruojančių paukščių srautams bei jų populiacijoms. Per PŪV teritoriją 

neina paukščių migracijos keliai, todėl galima teigti, kad planuojamas vėjo jėgainių parkas neturės 

reikšmingo neigiamo poveikio. 
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Žinduoliai. Galimas neigiamas poveikis dėl statybos darbų metu sukeliamo triukšmo. 

Siekiant sumažinti laukinių gyvūnų trikdymą ir galimą neigiamą poveikį jų susitelkimui, 

veisimuisi, maitinimuisi, poilsiui, nakvynės, žiemojimo vietoms, sezoninių migracijų keliams 

rekomenduojama darbus atlikti kuo greičiau, sutrumpinant statybos darbų laikotarpį.  

Vėjo jėgainių eksploatacijos metu galimi nežymūs tiek stambiųjų, tiek smulkiųjų žinduolių 

natūralios gyvensenos pakitimai tokie kaip: 

• buveinių fragmentacija. 

• Stambiųjų žinduolių migracijos sutrikimas PŪV teritorijoje (nors teritorijoje svarbių 

migracijos koridorių). 

• netiesioginis PŪV poveikis žinduoliams dėl padažnėjusio žmonių lankymosi 

teritorijoje. 

• plėšriųjų paukščių sumažėjimas netoli vėjo jėgainių, dėl ko galimas pirminių 

vartotojų pagausėjimas (pelinių graužikų, kirstukų, pilkųjų kiškių ir pan.). 

• plėšriųjų žvėrių populiacijos augimas dėl sutrikusių smulkiųjų žinduolių savisaugos 

instinktų (garsas gali sutrikdyti gyvūnų verbalinių pranešimų perdavimą arba pabloginti gyvūnų 

gebėjimą išgirsti artėjantį grobuonį). 

Remiantis Švedijos ir Lenkijos mokslininkų atliktais tyrimais ir jų analizėmis, galima 

numatyti jog prasidėjus vėjo jėgainių eksploatacijai galimi laikini ekosistemos sutrikimai, dėl 

staigaus sąlygų pasikeitimo (šešėliavimas, triukšmas, statybos darbai ir kt.), tačiau ilgainiui 

situacija stabilizuojasi, gyvūnai įpranta prie aplinkos pasikeitimų ir į esančias VE praktiškai 

visiškai nereaguoja. Pagal mokslininkų atliktus tyrimus žinduolių populiacija VE teritorijoje 

nepakinta. 

Galimas poveikis šikšnosparniams. PŪV teritorijoje nėra žinoma šikšnosparnių veisimosi ar 

žiemojimo vietų, 2020 m. rudeninės migracijos metu šie gyvūnai taip pat neregistruoti, todėl 

galima teigti, kad planuojamas vėjo jėgainių parkas neturės reikšmingo neigiamo poveikio. 

Didesnė rizika nukentėti šikšnosparniams yra tuo atveju, jei vėjo jėgainės įrengiamos arti 

didesnių miškų ar urbanizuotų teritorijų, kur yra šikšnosparniams tinkamų slėptuvių šiltuoju metų 

laiku. Siūloma kasmet bent 1 kartą nušienauti pievas, ne mažesniu kaip vėjo jėgainės bokšto 

aukščio spinduliu apie VE užkertant kelią krūmų atsiradimui. Tokiu atveju teritorija netaps 

patraukli šikšnosparniams. Monitoringo metu nustačius reikšmingo lygmens šikšnosparnių žūties 

faktus siūlomos papildomos apsaugos priemonės (VE stabdymas naktį, šikšnosparnius 

atbaidančios priemonės ir pan.). 

Kitoms gyvūnų grupėms (vabzdžiams, varliagyviams ir ropliams bei žuvims) reikšmingas 

ilgalaikis neigiamas poveikis nėra prognozuojamas.  

Apibendrinant galima teigti, kad didelis neigiamas suminis poveikis dėl projekto 

įgyvendinimo aplinkinėms ekosistemoms neprognozuojamas, tačiau nepaisant to bus imtasi visų 

įmanomo apsaugos priemonių siekiant išvengti net ir minimalios įtakos aplinkinėms 

ekosistemoms. 

 

Žemiau pateikiamos siūlomos priemonės neigiamam poveikiui paukščiams ir 

šikšnosparniams išvengti, sumažinti bei kompensuoti. 

Suminis vėjo jėgainių poveikis. Apibendrinant galima teigti, kad didelis neigiamas suminis 

poveikis dėl projekto įgyvendinimo aplinkinėms ekosistemoms neprognozuojamas, tačiau 

nepaisant to bus imtasi visų įmanomo apsaugos priemonių siekiant išvengti net ir minimalios 

įtakos aplinkinėms ekosistemoms. 

 

PRIEMONĖS. 

 

Priemonės ekslpoatacijos metu. 

Kadangi šiuo metu nėra nustatytas galimas reikšmingas akivaizdus poveikis vietinėms 

gamtinėms vertybėms, negalima tiksliai pasiūlyti visų jį mažinančių priemonių. Jei ateityje 

vykdomas žūstančių paukščių ir šikšnosparnių monitoringas parodytų reikšmingą šių gyvūnų žūtį 

dėl vėjo jėgainių veiklos, reikėtų imtis šių priemonių: 
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• Monitoringas. Įrengus vėjo jėgainių parką, siekiant akivaizdžiai įsitikinti ar įrengtos 

VE parko dirbančios jėgainės nedaro neigiamo poveikio migruojantiems ir perintiems paukščiams, 

migruojantiems ir besimaitinantiems šikšnosparniams rekomenduojama bent trejus metus vykdyti 

žūvančių paukščių ir šikšnosparnių monitoringą įrengto VE parko ribose. Žuvusių paukščių ar 

šikšnosparnių skaičiui (pasiekus reikšmingo poveikio lygmenį, žr. 

http://corpi.lt/venbis/files/reports/VENBIS_3_1_4.pdf) bus taikomos papildomos neigiamą 

poveikį mažinančios priemonės. Jeigu pirmųjų trijų VE parko darbo metų laikotarpiu bus nustatyti 

reikšmingo poveikio paukščiams ar šikšnosparniams atvejai, dėl kurių reikės taikyti papildomas 

apsaugos priemones, žūvančių paukščių ir šikšnosparnių stebėjimas pagal suderintą monitoringo 

programą turės būti tęsiamas ir vėlesniais metais, kol nebus įsitikinta, kad pritaikytos papildomos 

priemonės reikšmingam poveikiui išvengti yra veiksmingos. 

• Rekomenduojama taikyti agrarines priemones užtikrinančias, kad 300 m spinduliu 

aplink VE niekada nebūtų sėjamos grūdines žemės ūkio kultūros bei kukurūzai, o būtų išlaikomos 

šiai dienai esančios natūralios ar šienaujamos pievos. Tai turėtų užtikrinti VE statytojai, patys tokiu 

būdu naudodami jiems priklausančias žemes apie VE ar su atitinkamomis sąlygomis pasirašydami 

žemių nuomos sutartis. Ši priemonė užtikrintų, kad teritorijoje neišaugs pritraukiančių plėšriuosius 

paukščius graužikų skaičius ir teritorija netaps patrauklia maitinimosi vieta migruojantiems 

vandens paukščiams. 

• Poveikis migruojantiems vandens paukščiams. Tinkamai planuojant žemdirbystės 

veiklą vėjo jėgainių parko teritorijoje, galima mažinti ploto patrauklumą migruojantiems vandens 

paukščiams, tuo pačiu pasiekiant, jog šie paukščiai mitybos tikslais neformuotų sankaupų arti 

planuojamo vėjo jėgainių parko. Monitoringo metu nustačius reikšmingą migruojančių paukščių 

žūtį ir sustabdžius vėjo jėgainių darbą migruojančių sankaupų formavimosi metu, galima išvengti 

neigiamo poveikio į nakvynės vietas susirenkantiems paukščiams. 

• Pavasarinės paukščių migracijos metu žuvusių paukščių skaičiui pasiekus 

reikšmingą lygmenį bus taikomas VE darbo stabdymas nuo kovo 21 iki balandžio 30 d. ryte (1 

val. prieš patekant saulei – 4 val. po jos patekėjimo) ir vakare (3 val. iki saulės laidos – 1 val. po 

jos). Stabdymo laikotarpis, atsižvelgiant į monitoringo metu nustatytą paukščių migracijos eigą, 

gali būti tikslinamas suderinus su Aplinkos apsaugos agentūra ir Valstybine saugomų teritorijų 

tarnyba (VSTT) prie Aplinkos ministerijos. 

• Rudeninės paukščių migracijos metu žuvusių paukščių skaičiui pasiekus reikšmingą 

lygmenį apie tai nedelsiant bus informuojama Aplinkos apsaugos agentūra. Atsižvelgiant į 

monitoringo metu nustatytą paukščių migracijos eigą bus nustatomas laikino VE stabdymo 

laikotarpis, kuris suderinamas su Aplinkos apsaugos agentūra ir VSTT. 

• Poveikis perintiems paukščiams. Nustačius perinčių mažųjų erelių rėksnių, juodųjų 

ar rudųjų peslių, juodųjų gandrų reikšmingo lygmens žūties faktus (žuvus bent vienam šios rūšies 

individui), kompensuojant poveikį su VSTT ir miškų valdytojais (savininkais) suderintose vietose 

turi būti įrengiama po 3 dirbtinius lizdus už kiekvieną žuvusį paukštį. 

• Nustačius kitų perinčių paukščių rūšių žūties faktus, apie tai nedelsiant turi būti 

informuojama Aplinkos apsaugos agentūra ir turi būti taikomos papildomos apsaugos priemonės, 

suderintos su Aplinkos apsaugos agentūra ir VSTT. 

• Nustačius, jog paukščių žūtis VE parke apskaičiuotą reikšmingo poveikio lygmens 

ribą viršija 3 kartus (skaičiuojant VE parke žuvusių individų vidurkį 3 metų laikotarpiui), t. y. 

poveikis labai reikšmingas, turi būti pradėtos taikyti VE darbą apribojančios priemonės – laikinai 

stabdomas VE darbas greta pasirodžius rizikingos rūšies paukščiams perėjimo metu. VE darbas 

turi būti stabdomas įrengiant autoradarą (stabdoma automatiškai) arba tai atliks budintis 

darbuotojas. Nustačius labai reikšmingą poveikį, VE parkas (labai reikšmingą poveikį paukščiams 

daranti jo dalis) nedelsiant sustabdoma ir apie tai PŪV užsakovas nedelsiant informuoja Aplinkos 

apsaugos agentūrą. Kol neįdiegtos VE stabdymo pasirodžius rizikingos rūšies paukščiui 

priemonės, VE parkas (labai reikšmingą poveikį paukščiams daranti jo dalis) turi likti sustabdyta. 

• VE poveikis šikšnosparniams. Dėl PŪV planavimo atviroje vietoje, kurioje nėra 

šikšnosparniams būdingų buveinių, reikšmingas poveikis šikšnosparniams mažai tikėtinas. 

Šikšnosparnių apsaugai yra rekomenduojama kasmet bent 1 kartą nušienauti pievas, ne mažesniu 
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kaip bokšto aukščio spinduliu apie VE stabdant krūmų atsiradimą, kad teritorija netaptų patraukli 

šikšnosparniams.  

• Nustačius reikšmingą poveikį šikšnosparniams (jei per 5 monitoringo dienų ciklą VE 

parke randami 3 ir daugiau žuvę saugomų šikšnosparnių rūšių individai) yra rekomenduojama: 

• Išjungti VE naktimis, nuo saulės nusileidimo iki aušros (išskyrus naktis, kai vėjo 

greitis didesnis kaip 6 m/s, taip pat lyjant stipriam lietui bei kai oro temperatūra naktį nesiekia 

+7oC).  

• Aukščiau nurodytai priemonei nesumažinus poveikio iki nereikšmingo, siekiant 

nustatyti šikšnosparnių migracijos laikotarpį bei paros laiką VE parke turi būti instaliuotas 

stacionarus šikšnosparnių skeidžiamus garsus įrašantis ultragarsinis detektorius ir VE išjungimas 

taikomas nustatytu aktyviausiu šikšnosparnių migracijos laikotarpiu. 

• Pirmosioms dviems priemonėms nesumažinus poveikio iki nereikšmingo 

rekomenduojamas atbaidančių ultragarso įrenginių (deterentų) naudojimas. Tai turėtų būti 

gamintojų patikrinti ir patikimi įrenginiai skleidžiantys ultragarsą diapozone nuo 25 kHz iki 

maždaug 100 kHz. 

 

Priemonės statybos metu. 

• Priemonės statybos metu perinčių ir miguojančių paukščių apsaugai: Įrengiamos 

šviesą atspindinčios priemonės ant VE menčių. Tai gali būti reflektoriai, veidrodžiai ar kitos šviesą 

atspindinčios priemonės. Šiuo atveju, siekiant sumažinti PŪV teritorijoje ir jos apylinkėse 

apsistojančių migruojančių paukščių trikdymą, siūlytumėm statybos darbų nevykdyti pavasarinės 

migracijos metu, t. y. nuo kovo 1 d iki balandžio 30 d.. Optimalus jų laikas būtų lapkričio–vasario 

mėn., kuomet PŪV teritorijoje ir jos apylinkėse nesutinkamos nei perinčios rūšys, nei 

migruojančių paukščių sankaupos.  

• Rekomenduojama įrengti kuo mažesnio intensyvumo šviesas, mirksinčias kuo 

didesniu periodu tarp blyksėjimų (kiek tai leidžia aviacinio saugumo reikalavimai), kadangi 

migracijų stebėjimai rodo, jog naktį migruojantys paukščiai, ypač blogo matomumo sąlygomis, 

dažnai skrenda virš šviesos šaltinių ir atsiduria vėjo elektrinių rizikos zonoje. 

• Paukščių atsitrenkimo į VE bokštus pavojaus sumažinimui rekomenduojamas 

apatinės VE bokšto dalies dažymas tamsiai žalia spalva, palaipsniui šviesėjančia link vidurinės 

bokšto dalies, aukščiau bokštą dažant pilka ar balta spalva. 

2.3.5 Miškai (vertinimo metodas, esama situacija, poveikio vertinimas, priemonės) 

Vertinimo metodas. PŪV teritorijos ir jos apylinkių miškai vertinti pagal saugomų 

teritorijų valstybiniame ir valstybiniame miškų kadastruose pateikiamus duomenis, saugomas 

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

tyrimus (žiūr. ankstesniame skyriuje nagrinėtą informaciją). 

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.  
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200 pav. Miškų kadastro duomenys (geoportal vektorinių duomenų informacija) 

 

201 pav. Kertinės miško buveinės 
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Poveikio vertinimas. PŪV teritorija nesikerta ir nesiriboja nei su miškais, nei su kertinėmis 

miško buveinėmis, todėl joks neigiamas poveikis nėra numatomas. Rytiniame PŪV teritorijos 

pakraštyje esantiems mažiems miškeliams reikšmingas ilgalaikis neigiamas poveikis nėra 

prognozuojamas.  

Priemonės. Priemonėms poreikio nėra. 

2.4 MATERIALINĖS VERTYBĖS  

Elektrinių įrengimas yra numatomas kitos paskirties žemės sklypuose, atidalintuose iš 

žemės ūkio paskirties žemės sklypų (dalis sklypų jau atidalinta).  

Nekilnojamo turto registre įregistruotuose žemės sklypuose, kurie pateks į naujai 

nustatytas SAZ ribas, bus registruojama specialioji žemės naudojimo sąlyga – gamybinių objektų 

sanitarinės apsaugos zonos (IV skyrius, pirmasis skirsnis). Dėl vėjo elektrinių statybos galimas 

turto nuvertėjimas, kadangi sklypuose, kuriuose bus įregistruota specialioji sąlyga bus taikomi 

apribojimai, nurodyti Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatyme nuo 2020-01-01 (2019 m. 

birželio 6 d. Nr. XIII-2166). 

Atidalintuose kitos paskirties žemės sklypuose užstatymo teisė priklauso PŪV 

organizatoriui, o SAZ dalyje sklypų jau įregistruotas, arba įregistruojamas pagal turimus 

sutikimus, todėl kompensavimas (nuvertėjimas) tarp PŪV organizatoriaus ir sklypų savininkų jau 

įvykęs tarpusavio susitarimu. 

2.5 NEKILNOJAMOSIOS KULTŪROS VERTYBĖS (vertinimo metodas, esama situacija, 

poveikio vertinimas, priemonės) 

Vertinimo metodas. Nekilnojamosios kultūros vertybės identifikuotos, vadovaujantis 

Nekilnojamųjų kultūros vertybių registru (www.kpd.lt), Lietuvos Respublikos Nekilnojamojo 

kultūros paveldo apsaugos įstatymu (Suvestinė redakcija nuo 2020-04-01), atskiru specialistų 

vertinimu, vizualinės taršos vertinimu: 

•  „Planuojamos ūkinės veiklos (vėjo elektrinių statybos ir eksploatacijos) 

vizualinio poveikio poeto Jurgio Baltrušaičio gimtosios sodybos vietai 

įvertinimas“, Dr. Jonas Abromas, prof. dr. Petras Grecevičius, Margarita 

Ramanauskienė, 2020 m. 

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. Nekilnojamųjų kultūros paveldo objektų žemėlapis pateiktas 

ataskaitos pradžioje 16 pav. 

Žemiau pateikiama artimiausios vertybės vieta VE atžvilgiu. Šiai vertybei numatyta 

poveikio mažinimo priemonė, kuri su Kultūros paveldo departamento Tauragės skyriumi suderinta 

dar PAV programos derinimo metu. 
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202 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)  

Poveikio vertinimas. 

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 dar PŪV atrankos dėl PAV dokumente pagal Kultūros paveldo departamento 

prie Kultūros ministerijos Tauragės skyriaus (2020-02-12 raštu Nr. (9.38-T)2T-26) buvo pateikta 

pastaba, 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). Pastaboje buvo 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.  

Atsižvelgiant į pastabą buvo atliktas specialistų dr. Jono Abromo, prof. dr. Petro 

Grecevičiaus, Margaritos Ramanauskienės vertinimas „Planuojamos ūkinės veiklos (vėjo 

elektrinių statybos ir eksploatacijos) vizualinio poveikio poeto Jurgio Baltrušaičio gimtosios 

sodybos vietai įvertinimas“, 2020 m. (pilnas vertinimas patiektas priede). 

Specialistų vertinime nurodoma, kad projektuojama vėjo elektrinė nepatenka į kultūros 

paveldo teritorijos vizualinės apsaugos pozonį. Stebint nuo J. Baltrušaičio gimtosios sodybos 

vietos, minima vėjo elektrinė (Nr. 8) dominuos kraštovaizdyje. Tačiau jeigu elektrinė būtų 

planuojama atokiau, poveikis nesumažėtų, nes mastelio/ vaizdo dominavimas gali siekti iki 3 km. 

Taip pat vertinime specialistai numato poveikio mažinimo priemonę – apželdinimą, 

teikiamos rekomendacijos aikštelės įrengimui: 

http://www.kpd.lt/
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• Įrengiant prie elektrinės Nr. 8 privažiavimo aikštelę, ją numatyti tinkamą ir automobilių 

parkavimui/ apsisukimui, nes dabar privažiavus prie J. Baltrušaičio sodybos vietos su 

automobiliu, nėra galimybės tinkamai apsisukti ir pasistatyti automobilį (nėra tam 

numatyta vietos). Tai ypač svarbu poeto minėjimo/ atminimo dienos metu. Pats kelias 

(lietingu pavasario, rudens periodu yra sunkiai pravažiuojamas. 

• Projektuojamą elektrinę (stebint iš sodybvietės) dalinai maskuos (ypač apatinę, masyviąją 

bokšto dalį) esama gudobelių gyvatvorė. Siekiant, kad arčiausiai projektuojama vėjo 

elektrinė Nr. 8 būtų kuo mažiau matoma iš pačios J. Baltrušaičio sodybvietės teritorijos, 

būtina sodybvietės dešinėje išorinėje pusėje (greta gyvatvorės) pasodinti paprastųjų eglių 

kompoziciją. Taip pat ir pačią sodybvietę papildyti kaimo (vienkieminėms) sodyboms 

būdingais želdiniais. Sodinimo darbus vykdyti prižiūrint kraštovaizdžio architektui. 

 

203 pav. Specialistų numatoma ir su Kultūros paveldo departamento Tauragės skyriumi suderinta vizualinio 

poveikio mažinimo priemonė – apželdinimas Lietuvos diplomato, poeto Jurgio Baltrušaičio gimtosios sodybos 

vietoje (unikalus kodas Kultūros vertybių registre 16786).  
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Poveikio Skirsnemunės Šv. Jurgio bažnyčios statinių kompleksui vertinimas (kodas 

33940). Kompleksas nuo planuojamų VE yra nutolęs apie 4 km. Siekiant išsiaiškinti regimąjį 

vizualinį pokytį buvo atlikta fotofiksacija atlikta iš trijų vietų: nuo bažnyčios šventoriaus (430261, 

6107283), iš kitos Nemuno pusės (433590, 6105362) ir nuo kelio prie Skirsnemunės miestelio 

(431477, 6106476). Išilginiuose pjūviuose parodytas atstumas iki artimiausios ir tolimiausios vėjo 

elektrinės (metrais). Taip pat parodyta, kokiu atstumu yra artimiausias vizualinis barjeras (reljefo 

peraukštėjimas, želdiniai, pastatai), blokuojantis vaizdą į vėjo elektrines. Vėjo elektrinės matoma 

dalis (proporcija) pjūvio schemose nurodyta iki artimiausios vėjo elektrinės, todėl toliau esančios 

vėjo elektrinės matysis proporcingai mažiau.  

 

204 pav. Fotofiksacijų taškai, vertinant galimą vizualinę taršą Skirsnemunės Šv. Jurgio bažnyčios statinių 

kompleksui (kodas 33940). 

 

1 taškas – Nuo bažnyčios šventoriaus (430261, 6107283), kuris yra už ~4 km nuo 

planuojamų 11 VE. Fotofiksacija atlikta 2020 m. balandžio mėn. Įvertinus reljefą, želdinių 

peraukštėjimą, planuojamos VE nesimatys iš šventoriaus. Atkreipiamas dėmesys, kad dar arčiau 

– apie 2 km nuo šios bažnyčios bus statomos kitu projektu jau patvirtintos aukštos vėjo elektrinės, 

kurios nuo šventoriaus gali ir matytis.  
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205 pav. Esamas vaizdas nuo šventoriaus,  2020 m.  

 

206 pav. Vertinimo vieta 

 

207 pav. Vertinamo vaizdo schema. Planuojamos 11 VE nesimatys iš šventoriaus. 
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2 taškas – vaizdas į bažnyčia iš kitos Nemuno pusės (433590, 6105362), kuris yra už 

~7,4 km nuo planuojamų 11 VE. Fotofiksacija atlikta 2020 m.  

 

208 pav. Vertinimo vieta 

 

209 pav. Vizualizacija su planuojamomis 11 VE už ~7,4 km 

 

210 pav. Vizualizacija suminė (su esamom, patvirtintom, planuojamom VE). Pirmame plane dominuos  arčiau 

patvirtintas parkas, o planuojamos 11 VE bus silpnesnio vizualinio matomumo ir labiau atrodys kaip fonas 
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211 pav. Esamas vaizdas,  2020 m. balandžio mėn. Priartinus matosi jau dabar veikiančios vėjo elektrinės. 

 

212 pav. Vizualizacija su planuojamomis 11 VE. Priartintas vaizdas. 
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213 pav. Vizualizacija su patvirtintomis foninėmis 14 VE. Priartintas vaizdas. Pirmame plane dominuos būtent 

šis arčiau esantis parkas. 

 

3 taškas – vaizdas į bažnyčią iš kelio prie Skirsnemunės miestelio (431477, 6106476), 

kuris yra už ~5,3 km nuo planuojamų 11 VE. Fotofiksacija atlikta 2020 m.  

 

214 pav. Vizualizacijos vieta 
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215 pav. Esamas vaizdas į Skirsnemunės bažnyčios bokštus,  2020 m. balandžio mėn. 

 

 

216 pav. Vertinamo vaizdo schema  
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217 pav. Vizualizacija su planuojamomis 11 VE, matysis silpnai 

 

218 pav. Vizualizacija su patvirtintomis foninėmis 14 VE, kurios matysis 

 

Atsižvelgiant į Skirsnemunės Šv. Jurgio bažnyčios statinių komplekso (kodas 33940) 

vizualinį matomumą, nustatyta, kad iš bažnyčios šventoriaus planuojamos 11 VE nesimatys, tačiau 

važiuojant keliu ar nuo kitos Nemuno pusės planuojamos jėgainės bus matomos. Tačiau svarbu 

atsižvelgti į tai, kad planuojamos jėgainės yra antrame plane tarp jau pastatytų ir numatytų 

(patvirtintų) VE parkų, dėl šių priežasčių jos tik papildys vėjo elektrinių visumą, bet tikrai netaps 

esminiu vizualinės taršos šaltiniu Skirsnemunės bažnyčiai, kadangi vienos VE jau stovi, o kitos 

yra numatyti pastatyti žymiau arčiau nei planuojamas parkas, tad planuojamų VE poveikis negali 

būti reikšminis ir bus žymiai silpnesnis. 

Priemonės. 

Įrengiant prie elektrinės Nr. 8 privažiavimo aikštelę, ją numatyti tinkamą ir automobilių 

parkavimui/ apsisukimui, nes dabar privažiavus prie J. Baltrušaičio sodybos vietos su automobiliu, 
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nėra galimybės tinkamai apsisukti ir pasistatyti automobilį (nėra tam numatyta vietos). Tai ypač 

svarbu poeto minėjimo/ atminimo dienos metu. Pats kelias (lietingu pavasario, rudens periodu yra 

sunkiai pravažiuojamas. 

Projektuojamą elektrinę (stebint iš sodybvietės) dalinai maskuos (ypač apatinę, masyviąją 

bokšto dalį) esama gudobelių gyvatvorė. Siekiant, kad arčiausiai projektuojama vėjo elektrinė Nr. 

8 būtų kuo mažiau matoma iš pačios J. Baltrušaičio sodybvietės teritorijos, būtina sodybvietės 

dešinėje išorinėje pusėje (greta gyvatvorės) pasodinti paprastųjų eglių kompoziciją. Taip pat ir 

pačią sodybvietę papildyti kaimo (vienkieminėms) sodyboms būdingais želdiniais. Sodinimo 

darbus vykdyti prižiūrint kraštovaizdžio architektui. 

2.6 VISUOMENĖS SVEIKATA 

2.6.1 Akustinė situacija (vertinimo metodas, esama situacija, prognozuojama situacija, 

poveikio vertinimas, priemonės) 

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 
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33:2011 „Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų 

aplinkoje“ gyvenamųjų patalpų ir gyvenamųjų teritorijų triukšmo lygius reglamentuoja taip: 

5 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.). 

Atlikti skaičiavimai ir įvertinta, kokiu atstumu nuo planuojamų statyti 11 vėjo elektrinių 

triukšmo lygis neviršys ribinių verčių, t. y. mažiausios vertės, kuri yra nustatyta nakties periodui 

(22-07 val.) ir sudaro 45 dBA. Pagal triukšmo ribinius dydžius, už šios zonos ribų neigiamo 

poveikio visuomenės sveikatai nebus.  

Vėjo elektrinių skleidžiamo triukšmo modeliavimas atliktas priimant, kad vienu metu 

visu galingumu veikia visos planuojamos vėjo jėgainės, esant 10 m/s vėjo greičiui. 

Triukšmo vertinimui naudota ir modeliavimas atliktas 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 vertintas 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“ 
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(patvirtinta LR sveikatos ministro 2011-06-13 įsakymu Nr. V–604, pakeista 2018 m. vasario 12 d. 

Nr. V-166). Triukšmo lygis modeliuotas 1,8 metrų aukštyje skaičiuojant nuo žemės paviršiaus. 

Triukšmo šaltinių identifikavimas. Planuojama ūkinė veikla sąlygoja tiek trumpalaikį 

(įrengimo / statybų metu), tiek ilgalaikį (elektrinių veikimas) triukšmo padidėjimą. 

Įrengimo / statybų metu laikinas ir lokalus triukšmo padidėjimas numatomas dėl 

technikos ir įrenginių, apimančių žemės darbus, transportavimą, statybų, technikos naudojimo. Šis 

triukšmo padidėjimas būna trumpalaikis, epizodinis, vykstantis tik darbų metu, todėl reikšmingo 

poveikio aplinkos kokybei neturės. Įrengimo darbai būtų vykdomi darbo dienomis dienos metu. 

Eksploatacijos metu triukšmo padidėjimas aplinkoje neišvengiamas, todėl svarbu įvertinti 

jo sklidimą, viršnorminę triukšmo zoną, kurioje galimas neigiamas poveikis. 

Projektu planuojama pastatyti 11 vieno tipo (Nordex N163 arba GE 5,5-158) VE. 

Triukšmo sklaidos analizė atliekama Nordex N163 tipo VE, kadangi akustiniu požiūriu tai yra 

triukšmingesnės ir aplink save suformuojančios didesnes viršnormines triukšmo zonas (žemesnis 

stiebo aukštis, didesnis keliamas triukšmo lygis). Palyginimui buvo sumodeliuotas abiejų galimų 

VE modelių triukšmas, pateiktos abiejų VE modelių viršnorminės nakties triukšmo izolinijos. 

Viršnorminė triukšmo zona išskirta pagal triukšmingesnius rezultatus.  

6 lentelė. Techniniai ir akustiniai planuojamų VE parametrai 

VE tipas VE 

skaičius 

vnt. 

Galia MW Stiebo aukštis 

m 

Menčių 

skaičius 

vnt. 

Rotoriaus 

dydis m 

Maksimalus 

keliamas triukšmas 

dB(A) 

Nordex 

N163 

11 5,7 148 3 163 107,2 

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

 

Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymu DĖL PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS (VĖJO 

JĖGAINIŲ ĮRENGIMO) POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO REKOMENDACIJOMIS, 

įvertintos visos esamos ir kitais projektais patvirtintos 10 km spinduliu nuo PŪV vėjo elektrinės (VE).  

Jau egzistuojančios VE įvertintos vadovaujantis internetine svetaine venbis.lt ir lauko tyrimais. 

Detalesnė informacija pateikta žemiau esančioje lentelėje.  

7 lentelė. Esamų VE techniniai ir akustiniai parametrai 

VE tipas Nominali 

1 VE 

galia 

MW 

VE 

skaičius 

vnt. 

Stiebo 

aukštis m 

Menčių 

skaičius vnt. 

Rotoriaus 

dydis m 

Maksimalus 

keliamas 

triukšmas 

dB(A) 

Enercon E33 0,3 2 53 3 33 100,8 

Nordex N117 3 8 120 3 117 106 

Vestas 44 0,6 1 40 3 44 99,5 

Vestas 44 0,6 2 32 3 44 99,5 

GET Danwind 0,225 2 40 3 29 100 

Vergnet GEV 

MP 

0,25 2 55 3 32 102,4 

Taip pat įvertintos kitai projektais patvirtintos vėjo elektrinės, kurios identifikuotos 

remiantis atrankomis dėl poveikio aplinkai vertinimo informacijomis ir poveikio visuomenei 

sveikatos vertinimo ataskaita: 
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• „Planuojamos ūkinės veiklos (Vėjo jėgainių statyba ir eksploatacija) Jurbarko 

r.sav., Juranrakų sen., Bendžių, Dainių II, Kuturių, ir Rotulių IIK. rengėjas UAB 

„Ekostistema“, Klaipėda 2018 m. 

• „Planuojamos ūkinės veiklos (Vėjo elektrinių statyba ir eksploatacija) Jurbarko r. 

sav., Jurbarko sen., Skirsnemuniškių I, Skirsnemuniškių II, Skirsnemuniškių III, 

Girvalakių ir Naubariškių K.“, rengėjas UAB „Ekostistema“, Klaipėda 2019 m. 

• „Dviejų vėjo elektrinių statybos, adresu Jurbarko r. sav., Skirsnemunės sen., 

Skirsnemuniškių I k., (žemės sklypo unikalus Nr. 4400-0061-4224) ir 

Antkalniškių k., (žemės sklypo unikalus Nr. 4400-2068-6568)“ planuojamos 

ūkinės veiklos poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaita. Rengėjas UAB 

„Ekostruktūra“, Kaunas 2020 m. 

Detalesnė informacija pateikta žemiau esančioje lentelėje. 

8 lentelė. Kitais  projektais patvirtintos VE statyba, techniniai ir akustiniai parametrai16 

VE tipas VE 

skaičius 

vnt. 

Nominali 1 

VE galia 

MW 

Stiebo aukštis 

m 

Menčių 

skaičius vnt. 

Rotoriaus 

dydis m 

Maksimalus 

keliamas 

triukšmas 

dB(A) 

Nordex 

N149 

14 4,5 125-165 3 149 106,1 

Nordex 

N149 

8 4,5 164 3 149 106,1 

Vestas V80 2 2 95-100 3 80 105,1 

  

 
16 Triukšmo skaičiavimuose naudoti VE parametrai blogiausių techninių parametrų t.y. kai stiebų aukščiai žemiausi. 

. 
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219 pav. pav. PŪV, esamų ir kitais projektais patvirtintų VE išdėstymo schema 
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Atsižvelgiant į tai, kad kitais projektais planuojamų  vėjo elektrinių statyba yra patvirtinta, 

triukšmo analizė bei modeliavimas atliktas VE statybos eilės tvarka, siekiant nustatyti realią PŪV 

akustinę įtaką gyvenamajai aplinkai. 

Modeliavimo eiga: 

• Esama akustinė situacija (nuo esamų VE); 

• Numatoma akustinė situacija su patvirtintomis VE (artima ateitis) ; 

• Prognozuojama akustinė situacija įgyvendinus  PŪV be foninių VE; 

• Prognozuojama akustinė situacija įgyvendinus PŪV su foninėmis VE (tiek 

esamomis tiek kitais projektais patvirtintomis). 

 

Vienuolikai vėjo elektrinių planuojama pastatyti vieną transformatorinę, kurios 

skleidžiamas triukšmo lygis, užsakovo teigimu, siektų 68 dB(A). Tiksli transformatorinės vieta 

šiame etape dar nėra žinoma, ji būtų tikslinama rengiant techninį projektą. Preliminariai 

transformatorinė būtų nutolusi 700-800 m atstumu nuo artimiausių gyvenamųjų pastatų, esančių 

ties Jaunimo g. (2, 4, 10, 12). Kai kurios planuojamos  elektrinės yra arčiau gyvenamųjų namų nei 

planuojama transformatorinė, tačiau triukšmo viršijimų nuo elektrinių nenustatyta, nors elektrinės 

yra triukšmingesnės nei transformatorinė. Transformatorinės triukšmo specifikacija pateikta 18 

priede. 

Remiantis įvairiomis triukšmo skaičiuoklėmis pvz. 

https://noisetools.net/noisecalculator2?source=[1.5,500,68]&receiver=[1.5,6]&barrier=[0,0,3.1] 

viršijimų nuo transformatorinės nebūtų jau už 6 metrų, todėl daroma išvada, kad transformatorinės 

keliamas triukšmas yra nereikšmingas, o neigiamos įtakos, triukšmo atžvilgiu, gyvenamajai 

aplinkai neturės. 

 

Aplinka pagal HN 33:2011 

Artimiausios aplinkos vadovaujantis Lietuvos higienos norma HN 33:2011 yra 

gyvenamieji pastatai bei aplink pastatus esantys žemės sklypai bet ne didesniu kaip 40 m atstumu 

nuo minėtų pastatų. Remiantis VĮ „Registras centras“ duomenimis gyvenamieji pastatai nuo PŪV 

yra toliau kaip ~570-900 m atstumu. 

Žemiau pateiktas planuojamų VE išdėstymas gyvenamųjų pastatų atžvilgiu planas. 

Vadovaujantis šiuo planu, matyti kad VE statybų vietos nuo gyvenamųjų pastatų, gyvenviečių, 

sodybų būtų nutolusios didesniu kaip 500 m atstumu. Artimiausias gyvenamas pastatas nuo 

planuojamos vėjo elektrinės būtų už ~570 m adresu Jurbarko r. sav., Skirsnemunės sen., 

Antkalniškių k., Imsrės g. 4 (220 pav.). Triukšmo lygio skaičiavimai atlikti prie artimiausios 

gyvenamojo pastato aplinkos planuojamos ūkinės veiklos atžvilgiu (VE statybos vietos). 

https://noisetools.net/noisecalculator2?source=%5b1.5,500,68%5d&receiver=%5b1.5,6%5d&barrier=%5b0,0,3.1
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220 pav. Artimiausia gyv. sodyba Imsrės g. 4 planuojamų VE atžvilgiu 

  

 

Triukšmo sklaidos modeliavimo rezultatai 

Triukšmo sklaidos vertinimas ir sklaidos rezultatai parodė, kad esamoje situacijoje, 

numatomoje ir prognozuojamoje situacijose triukšmo ribinės vertės nėra ir nebus viršijamos. 

Darant prielaidą, jog Lietuvoje ištisus metus pučia 10 m/s ir didesnis vėjas, o visos tiek jau esamos, 

kitais projektais patvirtintos bei naujai planuojamos (PŪV) VE apkrautos maksimaliu rėžimu, 

maksimalus suminis triukšmo lygis 40 metrų atstumu nuo artimiausios gyvenamos sodybos 

pastato aplinkoje neviršytų 45 dB(A) ribą. Triukšmo sklaidos žemėlapiai  pateikti triukšmo priede.  

9 Lentelė. Apskaičiuoti kiekvienos akustinės situacijos triukšmo lygiai nakties periodu  

Artimiausio 

gyvenamojo namo 

adresas 

Rezultato vieta ANALIZUOJAMOS SITUACIJOS 

Esama 

situacija 

Numatoma 

situacija (artima 

ateitis, kurio metu 

bus pastatytos 

kitais projektais 

patvirtintos VE) 

Prognozinė 

(PŪV) be 

fono 

Prognozinė 

(PŪV) su 

fonu 

Jurbarko r. sav., 

Skirsnemunės sen., 

Antkalniškių k., Imsrės 

g. 4. 

40 m atstumu 

nuo gyv. 

pastato sienos 

38,2 38,4 38,4 41,4 

Jurbarko r. sav., 

Skirsnemunės sen., 

Antkalniškių k., 

Jaunimo g. 2 

40 m atstumu 

nuo gyv. 

pastato sienos 

37,5 38,9 38,1 41,5 
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Jurbarko r. sav., 

Skirsnemunės sen., 

Skirsnemuniškių I k. 1 

40 m atstumu 

nuo gyv. 

pastato sienos 

43 44,5 34 44,8 

 

Ribinė vertė pagal HN 33:2011 

 

 

45 dB(A) 

 

Skaičiavimais nustatyta, kad dėl planuojamų vėjo elektrinių triukšmo viršijimai 

gyvenamosiose aplinkose neprognozuojami. Planuojamos (PŪV) VE labiausiai paveiktų 

artimiausią gyvenamą aplinką esančią už ~570 m adresu Jurbarko r. sav., Skirsnemunės sen., 

Antkalniškių k., Imsrės g. 4. Prognozuojama, kad pastačius VE triukšmo lygis aplinkoje padidėtų 

3 dB(A), o triukšmo lygis 40 m atstumu nuo namo siektų 41,5 dB(A) nakties metu (RV-45 dB(A)). 

Tuo tarpu didžiausias triukšmo lygis prognozuojamas gyvenamojoje aplinkoje esančioje už ~900 

n nuo PŪV adresu Jurbarko r. sav., Skirsnemunės sen., Skirsnemuniškių I k. 1. Skaičiavimais 

nustatyta, kad 40 m atstumu nuo namo nakties periodu siektų  44,8 dB(A) (RV-45 dB(A)). 

Didžiausią įtaką šiai aplinkai daro ir darys esamos ir kitais projektais patvirtintos VE. Dėl 

planuojamų VE (PŪV) prognozuojamas 0,3 dB(A) triukšmo lygio padidėjimas. 

Žemiau pateikti planai: pirmame plane pavaizduota PŪV Nordex N163 ir GE 5,5-158 

nakties periodo triukšmo izolinijos (45 dB(A)). Šiuo planu, pagrindžiamas teiginys, kad  Nordex 

N163 aplink save suformuoja didesnę viršnorminę triukšmo zoną, dėl šios priežasties triukšmo 

sklaidos žemėlapiai pateikiami tik Nordex N163. Pastačius GE 5,5-158 modelio VE akustinė 

situacija ties gyvenamosiomis aplinkomis būtų tik geresnė. Likusiuose planuose pateikti visų 

akustinių situacijų triukšmo izolinijos (esamos, numatomos ir prognozuojamos situacijų). 
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221 pav. Nakties laikotarpio 45 dB(A) triukšmo izolinijų palyginimas tarp analizuojamų VE modelių Nordex N163 ir GE 5,5-158 
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222 pav. Esama situacija 
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223 pav. Numatoma situacija (artimoje ateityje) 
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224 pav. Prognozuojama situacija įgyvendinus PŪV 
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Triukšmo modeliavimo išvados. Aplinkoje šiuo pagrindinis triukšmo šaltinis aplinkoje 

yra esamos vėjo elektrinės. 

Triukšmo skaičiavimai buvo atlikti pagal nepalankiausią triukšmo šaltinių darbo laiko 

scenarijų, kai visą parą (24 val.) ir vienu metu veikia visos planuojamos VE ir kelia maksimalų 

triukšmo lygį visus metus.  

Triukšmas vertintas pagal griežtesnes pramoniniam triukšmui taikomas normas. Atliktas 

modeliavimas licencijuota „Cadna A“ programa rodo, kad pastačius 11 vėjo elektrinių (VE) 

nepriklausomai nuo pasirinkto modelio (Nordex N163 arba GE 5,5-158) ir pradėjus veiklą, 

triukšmo ribinės vertės artimiausiose gyvenamosiose aplinkose  neviršytų HN 33:2011 nustatytų 

verčių. 

Skaičiavimais nustatyta, kad dėl planuojamų vėjo elektrinių triukšmo remiantis HN 

33:2011 viršijimai gyvenamosiose aplinkose neprognozuojami. Planuojamos (PŪV) VE labiausiai 

paveiktų artimiausią gyvenamą aplinką esančią už ~570 m adresu Jurbarko r. sav., Skirsnemunės 

sen., Antkalniškių k., Imsrės g. 4. Prognozuojama, kad pastačius VE bendras (suminis) triukšmo 

lygis aplinkoje padidėtų 3 dB(A), o triukšmo lygis 40 m atstumu nuo namo siektų 41,5 dB(A) 

nakties metu (RV-45 dB(A)). Tuo tarpu didžiausias bendras (suminis) triukšmo lygis 

prognozuojamas gyvenamojoje aplinkoje esančioje už ~900 n nuo PŪV adresu Jurbarko r. sav., 

Skirsnemunės sen., Skirsnemuniškių I k. 1. Skaičiavimais nustatyta, kad 40 m atstumu nuo namo 

nakties periodu siektų 44,8 dB(A) (RV-45 dB(A)). Didžiausią įtaką šiai aplinkai daro ir darys 

esamos ir kitais projektais patvirtintos VE. Dėl planuojamų VE (PŪV) prognozuojamas 0,3 dB(A) 

triukšmo lygio padidėjimas. 

Vertinimas parodė, kad planuojama ūkinė veikla atitinka HN 33:2011 „Triukšmo ribiniai 

dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje“  keliamus 

reikalavimus. 

Triukšmo sklaidos skaičiavimuose buvo įvertintos arčiausios planuojamoms VE 

gyvenamosios aplinkos, likusiose (toliau esančiose) vietose skaičiavimai nėra atliekami, nes tam 

nėra poreikio. Pavyzdžiui buvo vertintas artimiausias gyvenamas namas Jurbarko r. sav., 

Skirsnemunės sen., Antkalniškių k., Jaunimo g. 2 ir jam triukšmo viršijimų nenustatyta. Triukšmo 

sklaidos rezultatai rodo, kad toje pačioje gatvėje esantiems kitiems gyvenamiems namas ir jų 

aplinkoms Jurbarko r. sav., Skirsnemunės sen., Antkalniškių k., Jaunimo g. 4, Jaunimo g. 8, 

Jaunimo g. 10, Jaunimo g. 12 ir kitiems viršijimų nebus. 

2.6.2. Šešėliavimas ir mirgėjimas (vertinimo metodas, poveikio vertinimas, priemonės) 

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. Šiuo konkrečiu atveju artimiausia sodyba yra už 570 m ir orientuota pietų 

kryptimi planuojamų VE atžvilgiu. 
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Vokiečių dokumentas „Hinweise zur Ermittlung und Beurteilung der optischen 

Immissionen von Windnergianlagen“17, 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 Evaluation of the Optical Emissions of Wind Turbines, States 

Committee for Pollution Control – Nordrhein-Westfalen (2002)): 

Projektu planuojama pastatyti 11 vieno tipo (Nordex N163 arba GE 5,5-158) VE. 

Šešėliavimo sklaidos analizė atliekama tiek variantui Nordex N163 tiek variantui GE 5,5-158.  

Vertinimo metodas. Šešėliavimo artimiausioje gyvenamojoje aplinkoje įvertinimui 

atliktas modeliavimas programa  WindPRO (versija 3.3) – pačiu blogiausiu variantu, priimant, kad 

visų pastatų visi langai yra  orientuoti į vėjo jėgaines („Green House Mode“), išsisus metus 

pučiamas vėjas ir suka vėjavarčius. 

Poveikio vertinimas. Šešėliavimo sklaidos rezultatai parodė, kad dėl planuojamų VE 

(PŪV) viršijimų gyvenamosiose aplinkose nebūtų.  Skaičiavimais nustatyta, kad PŪV didžiausią 

mirgėjimo/šešėliavimo poveikį jaustų gyventojai adresu Jurbarko r. sav., Skirsnemunės sen., 

Antkalniškių k., Jaunimo g. 9, skaičiavimuose žymimi „M“ raide. Šešėliavimo trukmė siektų 11 

val. 34 min per metus (rekomenduojama ribinė vertė 30 val.). 

Analizuojant mirgėjimo poveikį  kartu su foninėmis (veikia tiek esamos, kitais projektais 

patvirtintos) skaičiavimais nustatyti 30 val. ribinės (rekomenduotina) vertės viršijimai 5 sodybose. 

Trims sodyboms (raidės C, D, E) planuojamos VE (PŪV) įtakos viršijimų dydžiams visiškai neturi 

(žr. priedą), o likusioms dviem sodyboms PŪV įtaką viršijimas sudaro nuo 31 min. iki 54 min. 

Skaičiavimais nustatyta, jog poveikį daro tik viena  VE Nr. 2. Šešėliavimas/mirgėjimas pasireiškia 

nuo vasario 26 d. iki kovo 12 d. ir nuo  ir spalio 1 d. iki 16 dienomis 7:30-8:30 valandomis, saulei 

tekant ir formuojant šešėlį į vakarų pusę.  

Rekomenduojama nuo vasario 26 d. iki kovo 12 d. ir nuo  ir spalio 1 d. iki 16 dienomis 

7:30-8:30 valandomis vykdyti vėjo elektrinė Nr. 2 stabdymą. Su užsakovu suderinta, kad 

stabdymo sistema „shutdown“ bus įdiegta į VE Nr. 2 sistemą. Kita vertus, praktiškai visos 

šiuolaikinės VE turi integruotus šią sistemą dėl įvairių kitų priežasčių (paukščių migracija, 

ekstremalios oro sąlygos ir t.t.). 

Žemiau pateikti dviejų analizuojamų technologinių variantų mirgėjimo rezultatai. 

Remiantis šiais planais akivaizdžiai matyti, kad nei vienas gyvenamas pastatas nepatenka į 

didesnes kaip 30 val./metus šešėliavimo zonas. 

Šešėliavimo detalūs žemėlapiai ir rezultatai su skirtingomis galimomis elektrinėmis 

pateikti ataskaitos prieduose. 

  

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

2013. Publication No.8738 



Poveikio aplinkai vertinimo ATASKAITA. Vienuolikos vėjo elektrinių Jurbarko r. sav., Skirsnemunės sen., Paantvardžio, Skirsnemuniškių I ir Antkalniškių kaimuose sta tybos ir 

eksploatavimas 

  181 

 

225 pav. Planuojamų 11 VE šešėliavimo trukmė per metus, VE šešėliavimo 30 val./metus izolinijos (GE 5,5 – 158 ) 
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226 pav. Planuojamų 11 VE šešėliavimo trukmė per metus, VE šešėliavimo 30 val./metus izolinijos (Nordex 163 ) 
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Išvada. Šešėliavimo rezultatai rodo, kad pastačius 11 vieno tipo vėjo elektrines (VE) 

nepriklausomai nuo pasirinkto modelio (Nordex N163 arba GE 5,5-158) ir pradėjus veiklą, 

poveikio trukmė yra mažesnė nei numatyta ES standartuose 30 val./metus, o viršijimų nebūtų. 

Tačiau analizuojant PŪV VE kartu su foninėmis VE (esamos, patvirtintomis VE), skaičiavimais 

nustatyta, jog viena PŪV VE gali turėti įtakos suminiam šešėliavimo poveikiui, dėl šios priežasties 

planuojama VE Nr. 2 stabdyti nuo vasario 26 d. iki kovo 12 d. ir nuo spalio 1 d. iki 16 dienomis 

7:30-8:30 valandomis.  

Pastačius ir eksploatuojant VE su įdiegtomis priemonėmis, nustatyta, jog 

rekomenduojamų šešėliavimo normų neviršys. 

2.6.3. Infragarsas. Žemų dažnių garsas. (vertinimo metodas, poveikio vertinimas, 

priemonės) 

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. 

Remiantis matavimo rezultatais, matyti kad nustatytų infragarso ir žemadažnio garso 

ribinių dydžių neviršija. Matavimo protokolai pateikti ataskaitos  priede. 

5. Lentelė. Infragarso ir žemadažnio garso įvertintojo garso slėgio lygio LR ir didžiausiojo 

F laikinio svertinio ir A dažninio svertinio garso slėgio lygio LAFmax ribiniai dydžiai 

Paros laikas Įvertintojo garso slėgio lygio LR ir didžiausiojo 

F laikinio svertinio ir A dažninio svertinio garso 

slėgio lygio LAFmax ribiniai dydžiai 

Matavimo rezultatai 

LR, dBA LAFmax, dBA LR, dBA LAFmax, dBA 

Dienos metu 30 40 9,2 8,2 

Vakaro metu 25 35 

Nakties metu 20 30 

 

Užsienyje18 atliktais matavimais įrodyta , kad vėjo jėgainės neskleidžia girdimo 

infragarso (6 lentelė). Lyginant ribinius dydžius (HN 30:2018) su pavyzdžiu 6 lentelėje, galima 

 
18 . A Study of Low Freųuency Noise and Infrasound from Wind Turbines. Prepared for NextEra Energy Resources, 

LLC, 700 Universe Boulevard, Juno Beach, FL 33408. 2009 19. 

http://www.cpuc.ca.gov/environment/info/dudek/ecosub/E1/D.8.2_AStudyofLowFreųNoiseandInfrasound.pdf 
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daryti išvadas, kad neigiamos įtakos arčiausiai prie planuojamų vėjo elektrinių gyvenantiems 

žmonėms (artimiausi – 570 metrų atstumu) nuo infragarso nebus.  

6. lentelė. Ribinių dydžių patalpose, girdimumo ribos ir vėjo elektrinių skleidžiamo 

infragarso (matavimų užsienyje) palyginimas 

Infragarso lygių ribiniai dydžiai (pagal HN 

30:2018) 

Girdimumo riba, dB 

Išmatuotas triukšmo 

lygis nuo 10 

elektrinių parko 100 

m atstumu, dB 

Girdimumo riba, dB 

Išmatuotas triukšmo 

lygis nuo 10 

elektrinių parko 100 

m atstumu, dB 

Trečdalio oktavos 

dažnių juostos 

vidutinis dažnis, Hz 

Infragarso ir žemo 

dažnio garso lygių 

ribiniai dydžiai, dB 

Trečdalio oktavos 

dažnių juostos 

vidutinis dažnis, Hz 

Infragarso ir žemo 

dažnio garso lygių 

ribiniai dydžiai, dB 

8 95,5 108 63 

10 91,5 - - 

12,5 87,5 98 60 

16 83,5 88 60 

20 74 79 60 

Pasaulinėje praktikoje yra tyrimų, kurie vertino vėjo turbinų įrenginių generuojamą 

infragarso ir žemo dažnio triukšmą ir jo poveikį žmonių sveikatai. 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 kompetentingų 

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

infragarsą. Mokslininkai padarė išvadą, kad nors žemo dažnio triukšmas gali būti jaučiamas šalia 

elektrinių tačiau jis dažniausiai yra žemiau poveikio, sukeliančio dirglumą, ribos. 

Atlikti infragarso ir žemadažnio garsų matavimo rezultatai parodė, jog nustatytų ribinių 

verčių neviršija. Užsienio praktika ir tyrimai rodo, kad vėjo elektrinių keliamo infragarso lygis yra 

žymiai mažesnis nei ribiniai ar girdimumo lygiai pagal HN 30:2018, todėl jis neigiamo poveikio 

žmonių sveikatai nekels. 

2.6.4. Elektromagnetinė spinduliuotė 

Elektromagnetinis laukas – tai elektrinių krūvių sukuriamas fizinis laukas, susidedantis iš 

laike kintančių elektrinių ir magnetinių laukų. Kisdamas laike elektrinis laukas sukuria magnetinį 

lauką, kuris savo ruožtu sukuria elektrinį lauką. Elektrinis ir magnetinis laukai vienas be kito 

egzistuoti negali. Elektromagnetinis laukas gali būti natūralus (gamtinis) arba sukurtas žmogaus 

veiklos. Gamtiniai elektromagnetinių laukų pavyzdžiai - tai žemės atmosferos elektrinis ir žemės 

magnetinis laukai, atmosferos iškrovų sukuriamos elektromagnetinės bangos, saulės ir kitų 

dangaus kūnų skleidžiamas elektromagnetinis spinduliavimas. Mokslinėse studijose teigiama, kad 

vėjo elektrinių elektromagnetinio lauko sklaida nėra visuomenės sveikatos aspektas, nes jų 
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įrenginių skleidžiamas dėl elektromagnetinis laukas yra labai mažas. Vėjo elektrinių 

elektromagnetinės spinduliuotės šaltiniai yra generatoriai. Tai pramoninio dažnio 50 Hz 

elektrotechniniai įrenginiai, generuojantys žemos įtampos iki 5,7 MW galios elektros energiją. 

Panašaus tipo generatoriai yra naudojami transporte: troleibusuose „Solaris“ sumontuoti 250 kW 

generatoriai, lokomotyvuose „Siemens“ – 6,4 MW. Vėjo elektrinių montavimo ir eksploatavimo 

taisyklėse19 elektromagnetinis laukas neminimas kaip žmogui pavojų keliantis veiksnys – 

žmonėms joje dirbti ar būti jų aplinkoje galima ir veikiant generatoriams. Jų kuriamas 

elektromagnetinio lauko intensyvumas prie pat jėgainės generatorių nesiekia didžiausių leistinų 

verčių pagal HN 104:2011 „Gyventojų sauga nuo elektros linijų sukuriamo elektromagnetinio 

lauko“ Elektromagnetinio lauko intensyvumo parametrų leidžiamosios vertės gyvenamojoje 

aplinkoje pateikiamos žemiau esančioje lentelėje. 

7. lentelė. Elektromagnetinio lauko intensyvumo parametrų leidžiamos vertės 

Objekto pavadinimas Elektromagnetinio lauko parametrų leidžiamos vertės (ne daugiau kaip) 

Elektrinio lauko stipris 

(E), kV/m  

Magnetinio lauko 

stipris (H), A/m  

Magnetinio srauto 

tankis (B), µT 

Gyvenamosios ir 

visuomeninės paskirties 

pastatų patalpos 

0,5 16 20 

Gyvenamoji aplinka 1 32 40 

 

Išvada. Vėjo elektrinių elektromagnetinio lauko sklaida nėra visuomenės sveikatos 

aspektas, nes jų įrenginių skleidžiamas elektromagnetinis laukas yra labai mažas. Sveikatos 

sutrikimai dėl elektromagnetinės spinduliuotės nenumatomi. 

2.6.5. Vibracija 

Vibracija – kieto kūno pasikartojantys judesiai apie pusiausvyros padėtį. Vibracija 

perduodama per stovinčio, sėdinčio ar gulinčio žmogaus atramos paviršius į jo kūną. Žmogaus 

sveikatai pavojingos vibracijos dydžiai reglamentuojami higienos normomis HN 50:2003 ir HN 

51:2003 (galiojanti suvestinė redakcija 2017-05-01). 

Bendrąja prasme visam kūnui perduodama vibracija sveikatai turi tokį poveikį:  

• sukelia diskomforto ir nuovargio jausmą;  

• kelia nerimą dėl statinio konstrukcijų pažeidimo;  

• gali pabloginti matymą.  

Minėtus poveikius dažniausiai sukelia tik gana stiprią vibraciją skleidžiantys įrenginiai jų 

operatoriams: transporto priemonės (oro, geležinkelio transporto), sunki mobili technika. Dėl 

santykinai mažo svorio tenkančio ploto vienetui, langai yra vibracijai jautriausias pastatų 

elementas. Langų vibracija paprastai juntama, kuomet vibracijos dažnis siekia 1 – 10 Hz, o 

infragarso 1/3 oktavos vidurkio garso slėgis yra apytikriai 52 dB.  

 
19 https://www.enercon.de/fileadmin/Redakteur/Medienportal/broschueren/pdf/en/ENERCON_TuS_en_06_2015.pdf 
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Vėjo elektrinėse vibraciją gali sukelti generatorius, besisukančios mentės ir kitos 

judančios dalys, kuomet yra nesubalansuotas atskirų dalių sukimosi judesys. Vibraciją gali sukelti 

ir netinkamas atskirų įrenginio dalių išdėstymas arba gedimai, kuomet išbalansuojamas 

besisukančių detalių darbas. Įrenginių vibraciją galima sumažinti specialiomis izoliacinėmis 

tarpinėmis, besisukančių dalių subalansavimu. Vėjo jėgainės turi vibracijos jutiklius, kurie 

sustabdo jėgaines, jeigu vibracija sustiprėja, pvz. apledėjus jėgainei.  

Vėjo elektrinių vibracijos tyrimai paprastai atliekami, siekiant nustatyti konstrukcijos 

vibracijos įtaką jos veikimo efektyvumui, konstrukcijų ir mechanizmų atsparumui, ar įtaka 

esamiems seisminiams prietaisams. Vėjo elektrinių konstrukcijos vibracija20 yra per silpna, kad 

būtų juntama artimiausiuose gyvenamuose pastatuose. Pagrįstų įrodymų apie vėjo elektrinių 

vibracijos poveikį žmogaus sveikatai nėra, vibracijos poveikis žmogaus organizmui nėra 

nagrinėjamas literatūros šaltiniuose, susijusiuose su vėjo elektrinių poveikio sveikatai vertinimu. 

Vėjo elektrinių mechaninė vibracija yra labai maža: žeme perduodamos vibracijos bangos 

amplitudė siekia milijoninę milimetro dalį ir nekelia pavojaus žmonių sveikatai. Nuo didesnės 

vibracijos ekstremaliomis sąlygomis, jėgainė yra apsaugoma vibracijos jutikliais. Taigi, vėjo 

jėgainės, dėl ypač silpnos vibracijos, neigiamo poveikio artimiausiems gyventojams neturi. 

2.6.6. Artimiausia gyvenamoji, visuomeninė aplinka 

Artimiausia gyvenama aplinka planuojamų VE atžvilgiu yra nutolusi ~570 metrus, adresu 

Jurbarko r. sav., Skirsnemunės sen., Antkalniškių k., Imsrės g. 4.  Vadovaujantis VĮ „Registrų 

centras informacija“ visi artimiausi gyvenamieji namai (gyvenamos sodybos) yra ~570-900 m 

atstumu. Tankiau gyvenamos teritorijos, tokios kaip Skirsnemunės miestelis yra už 3,5-3,9 km, 

Jurbarkas už 6 km, Rotuliai už 3,9 km nuo, Švendriškiai už 5,1 km, Girdžiai už 3,7 km, Pauliai už 

5,7 km. 

Fone esamos jau pastatytos jėgainės nutolusios 190-420 m nuo gyvenamųjų namų, 

patvirtintos elektrinės taip pat yra žymiai arčiau, nei šiuo projektu planuojamos elektrinės. 

Visuomeniniai objektai nutolę apie 4 km atstumu. Jurbarko r. Skirsnemunės Jurgio 

Baltrušaičio pagrindinė mokykla  nutolusi ~4,5 km atstumu, Skirsnemunės medicinos 4,5 km 

atstumu, Jurbarko kultūros centro Skirsnemunės skyrius ir Jurbarko rajono savivaldybės viešosios 

bibliotekos Skirsnemunės filialas nutolę ~4,5 km atstumu, Skirsnemunės Šv. Jurgio bažnyčia 

nutolusi ~4,3 km atstumu, Skirsnemunės evangelikų liuteronų bažnyčia nutolusi kiek daugiau kaip 

5,0 km atstumu. 

Detalesnė informacija ir pateikta ataskaitos pradžioje,  

2.6.7. Poveikio visuomenės sveikatai prognostinis vertinimas 

Vėjo energija – tai viena iš perspektyviausių atsinaujinančių išteklių energijos naudojimo 

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

 
20 Styles P., Stimpson I., Toon S., England R., Wright M. 2005. Microseismic and Infrasound Monitoring of Low 

freųuency Noise and Vibrations from Windfarms. Recommendations on the Siting of Windfarms in the Vicinity of 

Eskdalemuir, Scotland. Keel, Staffs, UK: School of Physical and Geographical Sciences, Keele University 
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ruošiamasi statyti vėjo jėgaines, išreiškia baimę dėl galimo triukšmo, šešėlių mirgėjimo, 

elektromagnetinių trikdžių, kraštovaizdžio sudarkymo bei kitų veiksnių. Triukšmo poveikis 

žmogaus 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 

jėgainių 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.[16,19] 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 [21]. 

Remiantis Higienos instituto sveikatos statistinių duomenų portalo informacija, žemiau 

esančiose lentelėse pateikiame tam tikromis ligomis sergančių asmenų (atskirai suaugusiųjų (nuo 

18 metų) ir vaikų (0–17 metų) grupėse) skaičiaus 1000 gyventojų pokytį 2015–2018 metais 

Jurbarko rajono savivaldybėje, Tauragės apskrityje bei visoje mūsų šalyje [20]. 

8. lentelė. Sergančių asmenų (nuo 18 metų) skaičiaus 1000 gyventojų pokytis 2015– 2018 

metais Jurbarko rajono savivaldybėje, Tauragės apskrityje ir Lietuvoje pagal diagnozių 

grupes. 

METAI 

DIAGNOZIŲ GRUPĖS PAGAL TLK-10-AM 

Endokrininės, mitybos 

ir medžiagų apykaitos 

ligos (E00-E90) 

Psichikos ir elgesio 

sutrikimai (F00-

F99) 

Nervų  

sistemos ligos 

(G00-G99) 

Ausies ir speninės 

ataugos ligos (H60-

H95) 

Kraujotakos 

sistemos ligos 

(I00-I99) 

JURBARKO RAJONO SAVIVALDYBĖ 

2015 141,3 103,8 149,7 51,7 332,2 

2016 149,9 103,7 156,1 55,4 332,6 

2017 162,1 126,2 157,0 53,1 330,3 

2018 156,4 121,5 142,9 57,3 339,3 

 TAURAGĖS APSKRITIS 

2015 
127,9 98,4 131,1 54,0 277,7 

2016 
149,4 104,0 145,9 58,6 295,3 

2017 
157,8 112,8 149,0 60,1 294,3 

2018 
162,2 110,6 150,1 61,2 295,2 

 LIETUVA 

2015 
145,7 72,5 122,5 56,3 289,2 

2016 
154,9 73,9 125,3 57,7 293,1 
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2017 
163,0 79,5 128,4 61,0 294,7 

2018 
174,8 85,3 127,9 62,9 293,6 

 

9. lentelė. Sergančių asmenų (0–17 metų) skaičiaus 1000 gyventojų pokytis 2015– 2018 metais 

Jurbarko rajono savivaldybėje, Tauragės apskrityje ir Lietuvoje pagal diagnozių grupes. 

METAI 

DIAGNOZIŲ GRUPĖS PAGAL TLK-10-AM 

Endokrininės, mitybos 

ir medžiagų apykaitos 

ligos (E00-E90) 

Psichikos ir elgesio 

sutrikimai (F00-

F99) 

Nervų  

sistemos ligos 

(G00-G99) 

Ausies ir speninės 

ataugos ligos (H60-

H95) 

Kraujotakos 

sistemos ligos 

(I00-I99) 

JURBARKO RAJONO SAVIVALDYBĖ 

2015 70,3 48,5 28,3 81,2 16,0 

2016 85,4 44,7 23,5 82,7 15,0 

2017 129,1 44,2 27,0 79,1 13,3 

2018 134,0 36,9 21,4 73,2 13,6 

 TAURAGĖS APSKRITIS 

2015 
58,1 58,3 25,8 74,5 30,9 

2016 
63,3 55,8 25,4 77,6 28,4 

2017 
78,5 58,4 25,0 78,5 28,3 

2018 
81,5 50,6 23,4 73,6 28,2 

 LIETUVA 

2015 
100,0 73,2 32,7 79,8 32,0 

2016 
100,6 71,1 31,1 77,4 32,1 

2017 
100,9 72,6 29,9 80,0 32,5 

2018 
106,7 70,3 28,2 80,5 31,6 

 

Tyrimų, kaip vėjo jėgainių 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 jėgainių, 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 t=0,09; p<0,05). 

Tačiau paaiškėjo, kad žmonių nepasitenkinimas triukšmu mažėja didėjant jėgainių amžiui (seniai 

veikiantis parkas sukelia mažiau nepasitenkinimo nei naujas) [1821]. 
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Atlikus vėjo jėgainių ir artimiausių gyventojų savo sveikatos ir gerbūvio vertinimo tyrimus, 

nustatyta, kad nėra koreliacijos tarp 39 tirtų sveikatos rodiklių ir vėjo jėgainių skleidžiamo 

triukšmo. Tačiau iš tirtų 754 asmenų, 31 proc. nurodė, kad vėjo jėgainių 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 jėgainių poveikį yra didesnė kaimo vietovių gyventojams, o 

miestiečiai menkiau reaguoja į šios ūkinės veiklos keliamą triukšmą [21]. 

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

jėgainių 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 jėgainių 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 jėgainių sukeliamas infragarsas ir žemo dažnio garsas nekelia 

diskusijų, nes kompetetingų ekspertų yra nustatyta, kad šiuolaikinės vėjo jėgainės skleidžia tik 

nereikšmingo stiprumo infragarsą [21]. 

Literatūros šaltinių apžvalga bei analizė taip pat atskleidė, kad vėjo jėgainių 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 jėgainių 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 [1721]. 

2.6.8. Nustatyta 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. Atliekant poveikio 

aplinkai vertinimą, normatyvinės sanitarinės apsaugos zonos ribos yra tikslinamos, jų pagrindimą 

pateikiant šioje poveikio aplinkai vertinimo (PAV) ataskaitoje.  

Poveikio aplinkai ir visuomenės sveikatai vertinimo metu atlikus sveikatai darančių įtaką 

veiksnių analizę, įvertinus planuojamos ūkinės veiklos galimą poveikį visuomenės sveikatai, 

siūlome planuojamai ūkinei veiklai – UAB „Energeta“ vienuolikos planuojamų vėjo elektrinių 

statybai, Jurbarko r. sav., Skirsnemunės seniūnijoje nustatyti bendrą 201,96 ha ploto SAZ  

(susidarantį iš 6 teritorijų). 

SAZ ribos nustatytos pagal nakties triukšmo sklaidą. 
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10. Lentelė. SAZ detalizavimas 

Eilės. Nr. SAZ teritorija SAZ plotas, ha 

1. SAZ aplink elektrinę Nr.1 14,23 ha 

2. SAZ aplink elektrinęs Nr.2, Nr.3, 

Nr.4, Nr.5 

88,09 ha 

3. SAZ aplink elektrinę Nr.6 13,92 ha 

4. SAZ aplink elektrinę Nr.7 13,45 ha 

5. SAZ aplink elektrinę Nr.8 15,33 ha 

6. SAZ aplink elektrinęs Nr.9, 

Nr.10, Nr.11 

56,94 ha 

Viso 201,96 ha 

 

Papildomi apribojimai dėl viršnorminės triukšmo zonos bus suderinami kaip reikalauja 

teisės aktai ir įrašomi į kiekvieno sklypo kadastrą. UAB „Energeta“ turi sutikimus dėl SAZ arba 

sklypų kadastro išrašai su jau įregistruota specialiąja sąlyga, tai yra apribojimai su savininkais jau 

suderinti ir už juos sutarta tarpusavio kompensacija, kuri PAV ataskaitoje neskelbiama. 

Sanitarinės apsaugos zonos ribų dydžio tikslinimas pagrindžiamas šiais argumentais 

pagal fizikinę taršą: atliktas triukšmo sklaidos modeliavimas parodė, jog veiklos metu sklindančio 

triukšmo lygis neviršys teisės aktuose reglamentuotų triukšmo ribinių dydžių už siūlomos 

sanitarinės apsaugos zonos ribų ir artimiausiose gyvenamosiose aplinkose. 

Į nustatytas sanitarinės apsaugos zonos ribas gyvenamosios paskirties pastatai (namai), 

sodo namai, viešbučių, administracinės, prekybos, maitinimo, kultūros, mokslo, poilsio, gydymo, 

sporto ir religinės paskirties pastatai, specialiosios paskirties pastatai, susiję su apgyvendinimu, 

rekreacinės teritorijos, kiti objektai nepatenka.



Poveikio aplinkai vertinimo ATASKAITA. Vienuolikos vėjo elektrinių Jurbarko r. sav., Skirsnemunės sen., Paantvardžio, Skirsnemuniškių I ir Antkalniškių kaimuose sta tybos ir 

eksploatavimas 

  191 

 

227 pav. Atlikus vertinimą nustatytos  sanitarinės apsaugos zonos  (SAZ). 
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2.7 RIZIKOS ANALIZĖ IR JOS VERTINIMAS  

Ekstremalias situacijas reglamentuoja šie teisės aktai: 

• Planuojamos ūkinės veiklos galimų avarijų rizikos vertinimo rekomendacijos, 

patvirtintomis LR aplinkos ministro 2002 m. liepos 16 d. įsakymu Nr. 367 „Dėl 

Planuojamos ūkinės veiklos galimų avarijų rizikos vertinimo rekomendacijų R41-

02 patvirtinimo“;  

• Ekstremaliųjų įvykių kriterijų sąrašas, patvirtintas LR Vyriausybės 2015 m. spalio 

14 d. nutarimu Nr. 1063 „Dėl Ekstremaliųjų įvykių kriterijų sąrašo patvirtinimo“. 

Galiojanti suvestinė redakcija (nuo 2018-02-03); 

• Stichinių, katastrofinių meteorologinių ir hidrologinių reiškinių rodikliai, 

patvirtinti LR aplinkos ministro 2011 m. lapkričio 11 d. įsakymu Nr. D1- 870 „Dėl 

Stichinių, katastrofinių meteorologinių ir hidrologinių reiškinių rodiklių 

patvirtinimo“. Galiojanti suvestinė redakcija (nuo 2020-06-10). 

Planuojama veikla susijusi su atsinaujinančios energijos gamyba, didelių pavojingų 

avarijų, kuriais galėtų užteršti aplink nekelia. Gaisro pavojus taip pat nedidelis, tačiau teorinė 

galimybė išlieka. Žaibuojant, vėjo elektrines saugo įrengta žaibosaugos sistema. 

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. 

PŪV negali daryti neigiamo poveikio kitų ūkio subjektų suplanuotoms vėjo elektrinėms 

galimų avarijų aspektu, kadangi atstumai tarp esamų, patvirtintų ir suplanuotų elektrinių yra 

ženkliai didesni, nei planuojamas vėjo elektrinių aukštis, t.y. griūties ar gaisro atveju, jos 

nepažeistų viena kitos. Dideli atstumai tarp vėjo elektrinių yra parinkti ne tik dėl ekstremalių 

situacijų, tačiau ir efektyvesnio vėjo srauto, kad vyktų kuo efektyvesnė energijos gamyba. 

Rizikos objektai: 

Šalia PŪV teritorijos nėra reikšmingų valstybinės reikšmės objektų, kurie užtikrina 

valstybei svarbių ūkio objektų ar infrastruktūros (pvz., energetikos, transporto, telekomunikacijų) 

funkcionavimą, todėl šiuo aspektu neigiamas poveikis nenumatomas. 

 PŪV teritorijoje esančių sklypų ar teritorijos naudojimo žemės pobūdis – žemės ūkio,  

vyrauja augalininkystė, todėl įvykus avarijai, galimos pasekmės dėl galimų ekstremaliųjų įvykių 

vykdant ūkinę nebus reikšminės; 

Nagrinėjama teritorija ir aplinkinės teritorijos nepatenka į galimų gamtinių pavojingų 

reiškinių zonas (pvz., žemės drebėjimai, karstinio regiono zona, nuošliaužos, įgriuvos, potvyniai), 

kurios dėl savo vietos, stiprumo ir dažnumo gali kelti didelę grėsmę, todėl padidintos rizikos 

pavojaus dėl PŪV nėra. 

Registruoti gyvenamieji namai yra toliau kaip 570 m atstumu, kai bendras elektrinės 

aukštis sieks iki 240 m, todėl griūties atveju, niekaip nepasieks gyvenamų vietų ir nesukels 

padidinto pavojaus gyventojams. 
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Atsižvelgus į aukščiau išdėstytus faktus prognozuojama, kad planuojamos ūkinės 

veiklos rizika yra minimali ir neturės reikšmingo neigiamo poveikio. 

Žemėlapiai su žemės naudojimo būdu, su gamtiniais reiškiniais, su artimiausiais 

gyvenamaisiais namais pateikti ataskaitos pradžioje. 

2.8 ALTERNATYVŲ ANALIZĖ IR JŲ VERTINIMAS 

Ataskaitoje vertinamos alternatyvos. 0 alternatyva (nieko nedarymo) ir VE statybos ir 

eksploatavimo technologinės alternatyvos (vertinant skirtingų techninių parametrų jėgaines). 

Svarstomos šios VE statybos ir eksploatavimo technologinės alternatyvos, vertinant skirtingų 

techninių parametrų jėgaines: 

✓ modelis Nordex N163, kurio galia 5,7 MW, stiebo aukštis 148 m, rotoriaus 

skersmuo 163 m; 

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

skersmuo 158 m. 

Pagal bet kurią technologinę alternatyvą galimas bendras elektrinių aukštis (stiebas ir 

mentė) sieks ~240 m. 

Atlikus vertinimą nustatyta: 

Nieko nedarymo alternatyva nekeičia nei kraštovaizdžio, nereikia nustatyti viršnorminės 

triukšmo zonos ir kita, tačiau nieko nedarymo alternatyva neatitinka Lietuvos energetinės 

strategijos, kadangi šalis turi įvykdyti savo įsipareigojimus Europos sąjungai (Lietuvai nustatytas 

teisiškai privalomas tikslas, kad 2020 metais atsinaujinančių energijos išteklių dalis sudarytų ne 

mažiau kaip 23 procentus šalies bendro galutinio energijos suvartojimo). 

Atliktas šešėliavimas skirtingomis technologinėmis alternatyvomis, vertinant skirtingus 

modelius parodė, kad  nepriklausomai nuo pasirinkto modelio (Nordex N163 arba GE 5,5-158) 

šešėliai neviršija rekomenduojamų normų, todėl abi technologinės alternatyvos yra galimos. 

Atliktas triukšmo vertinimas skirtingomis technologinėmis alternatyvomis, vertinant 

skirtingus modelius parodė, kad  nepriklausomai nuo pasirinkto modelio (Nordex N163 arba GE 

5,5-158), abu variantai yra galimi, o triukšmo viršnorminė zona (pagal ją nustatyta SAZ) parinkta 

pagal  Nordex N163 tipo VE, kadangi akustiniu požiūriu tai yra triukšmingesnės ir aplink save 

suformuojančios didesnes viršnormines triukšmo zonas (žemesnis stiebo aukštis, didesnis 

keliamas triukšmo lygis). Palyginimui buvo sumodeliuotas abiejų galimų VE modelių triukšmas, 

pateiktos abiejų VE modelių viršnorminės nakties triukšmo izolinijos. Viršnorminė triukšmo zona 

išskirta pagal triukšmingesnius rezultatus. 

 

Vertintos spalvų alternatyvos: 

• balkšvos kaip vizualizacijose, 

• pilkva spalva RAL7035, 

• melsva spalva. 
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Aplinkos apsaugos agentūros pastabose prašomam vėjo elektrinių neigiamo poveikio 

sumažinimui/nuslopinimui dėl vėjo elektrinių dominavimo Panemunių regioninio parke, PŪV 

organizatorius vėjo elektrinėms numato naudoti tamsesnį pilką atspalvį, kuris yra suderintas su 

VšĮ Transporto kompetencijų agentūra, kaip saugi spalva (spalvos kodas RAL 7035). Šis tamsesnis 

pilkas atspalvis prislopins planuotų šviesios spalvos balkšvų jėgainių dominavimą, todėl poveikio 

mažinimo priemonė vertintina kaip efektyvi. Ši pilka spalva rekomenduojama kraštovaizdžio 

aspektu, kadangi išnagrinėjus balkšvos, melsvos ir pilkos spalvos elektrines, vizualizacijos rodo, 

kad pilka RAL 7035  labiausia neutralizuos vizualinį poveikį kraštovaizdžiui iki nereikšmingo. 

Numatomas spalvinis sprendimas maskuos elektrines aplinkoje, elektrinės susilies su dangaus 

fonu ir bus menkai pastebimos.  

Vėjo elektrinių aukščio ir atstumo alternatyvoms nagrinėti, kaip prašoma pastabose, 

pagrįsto poreikio nėra, nes pagal galiojančius teisės aktus ir PAV ataskaitoje atliktus tyrimus 

reikšmingas neigiamas poveikis prie suplanuotų ~240 m aukščio vėjo elektrinių nenustatytas. 

2.9 STEBĖSENA (MONITORINGAS) 

Poveikio paukščiams ir šikšnosparniams monitoringo rezultatų galimo reikšmingumo 

atskiruose VE parkuose standartų parinkimas pirmiausiai siejamas su VE parko teritorijoje 

registruojamų individų gausa (svertiniai dydžiai ir kiti rodikliai nurodomi 

http://corpi.lt/venbis/files/reports/VENBIS_3_1_4.pdf), kuris yra labai svarbus rodiklis vertinant 

konkretaus VE parko daromo poveikio paukščiams reikšmingumą. Perinčių paukščių atveju, 

konkrečiame VE parke perintiems paukščiams svertiniais dydžiais laikomi 0,1 ir 0,5 proc. nuo 

bendro tam tikros rūšies šalies perinčios populiacijos. Laikoma, kad reikšmingas poveikis 

perintiems paukščiams yra jei dėl VE parko veiklos per metus sunyksta (žūva arba vengia šios 

teritorijos) 5 proc. nuo konkrečios rūšies svertinio maksimalaus rodiklio, t. y. 0.5 proc. nuo 

nacionalinės tos rūšies populiacijos.  

Pirmiausiai siūloma vertinti situacija kelių metų kontekste ir jei per tris monitoringo metus 

žūva vidutiniškai vienas ir daugiau retų perinčių rūšių individas (3 ir daugiau per tris metus), 

poveikis laikomas reikšmingu. Jei negausiai šalyje perinti paukščių pora, pastačius VE, pasitraukia 

iš teritorijos, kiekvienas toks atvejis turėtų būti vertinamas atskirai, pasikviečiant geriausius šalies 

ar užsienio specialistus (konkrečios rūšies žinovus). Jie būtini, kad nustatyti galima saugomos 

rūšies pasitraukimo iš VE parko teritorijos priežastį.  

Panaši situacija yra ir su migruojančiomis paukščių rūšimis. Laikoma, kad reikšmingas 

poveikis migruojantiems paukščiams yra jei dėl VE parko veiklos per metus sunyksta (žūva arba 

vengia šios teritorijos) 5 proc. nuo konkrečios rūšies svertinio maksimalaus rodiklio (sankaupos 

maksimumo). Jei šio, 5 proc. rodiklio dydis yra vienas individas, siūloma situaciją taip pat vertinti 

kelių metų kontekste ir jei per tris monitoringo metus žūva vidutiniškai vienas ir daugiau retų 

migruojančių rūšių individas (3 ir daugiau per tris metus), poveikis laikomas reikšmingu.  

Šikšnosparnių atveju reikšmingas poveikis laikomas jei per 5 monitoringo dienų ciklą, 

randami 3 ir daugiau žuvę individai. 

• Monitoringas. Įrengus vėjo jėgainių parką, siekiant akivaizdžiai įsitikinti ar įrengtos 

VE parko dirbančios jėgainės nedaro neigiamo poveikio migruojantiems ir perintiems paukščiams, 

migruojantiems ir besimaitinantiems šikšnosparniams rekomenduojama bent trejus metus vykdyti 

žūvančių paukščių ir šikšnosparnių monitoringą įrengto VE parko ribose. Žuvusių paukščių ar 

šikšnosparnių skaičiui (pasiekus reikšmingo poveikio lygmenį, žr. 

http://corpi.lt/venbis/files/reports/VENBIS_3_1_4.pdf) bus taikomos papildomos neigiamą 

poveikį mažinančios priemonės. Jeigu pirmųjų trijų VE parko darbo metų laikotarpiu bus nustatyti 
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reikšmingo poveikio paukščiams ar šikšnosparniams atvejai, dėl kurių reikės taikyti papildomas 

apsaugos priemones, žūvančių paukščių ir šikšnosparnių stebėjimas pagal suderintą monitoringo 

programą turės būti tęsiamas ir vėlesniais metais, kol nebus įsitikinta, kad pritaikytos papildomos 

priemonės reikšmingam poveikiui išvengti yra veiksmingos. 

• Rekomenduojama taikyti agrarines priemones užtikrinančias, kad 300 m spinduliu 

aplink VE niekada nebūtų sėjamos grūdines žemės ūkio kultūros bei kukurūzai, o būtų išlaikomos 

šiai dienai esančios natūralios ar šienaujamos pievos. Tai turėtų užtikrinti VE statytojai, patys tokiu 

būdu naudodami jiems priklausančias žemes apie VE ar su atitinkamomis sąlygomis pasirašydami 

žemių nuomos sutartis. Ši priemonė užtikrintų, kad teritorijoje neišaugs pritraukiančių plėšriuosius 

paukščius graužikų skaičius ir teritorija netaps patrauklia maitinimosi vieta migruojantiems 

vandens paukščiams. 

• Poveikis migruojantiems vandens paukščiams. Tinkamai planuojant žemdirbystės 

veiklą vėjo jėgainių parko teritorijoje, galima mažinti ploto patrauklumą migruojantiems vandens 

paukščiams, tuo pačiu pasiekiant, jog šie paukščiai mitybos tikslais neformuotų sankaupų arti 

planuojamo vėjo jėgainių parko. Monitoringo metu nustačius reikšmingą migruojančių paukščių 

žūtį ir sustabdžius vėjo jėgainių darbą migruojančių sankaupų formavimosi metu, galima išvengti 

neigiamo poveikio į nakvynės vietas susirenkantiems paukščiams. 

• Pavasarinės paukščių migracijos metu žuvusių paukščių skaičiui pasiekus 

reikšmingą lygmenį bus taikomas VE darbo stabdymas nuo kovo 21 iki balandžio 30 d. ryte (1 

val. prieš patekant saulei – 4 val. po jos patekėjimo) ir vakare (3 val. iki saulės laidos – 1 val. po 

jos). Stabdymo laikotarpis, atsižvelgiant į monitoringo metu nustatytą paukščių migracijos eigą, 

gali būti tikslinamas suderinus su Aplinkos apsaugos agentūra ir Valstybine saugomų teritorijų 

tarnyba (VSTT) prie Aplinkos ministerijos. 

• Rudeninės paukščių migracijos metu žuvusių paukščių skaičiui pasiekus reikšmingą 

lygmenį apie tai nedelsiant bus informuojama Aplinkos apsaugos agentūra. Atsižvelgiant į 

monitoringo metu nustatytą paukščių migracijos eigą bus nustatomas laikino VE stabdymo 

laikotarpis, kuris suderinamas su Aplinkos apsaugos agentūra ir VSTT. 

• Poveikis perintiems paukščiams. Nustačius perinčių mažųjų erelių rėksnių, juodųjų 

ar rudųjų peslių, juodųjų gandrų reikšmingo lygmens žūties faktus (žuvus bent vienam šios rūšies 

individui), kompensuojant poveikį su VSTT ir miškų valdytojais (savininkais) suderintose vietose 

turi būti įrengiama po 3 dirbtinius lizdus už kiekvieną žuvusį paukštį. 

• Nustačius kitų perinčių paukščių rūšių žūties faktus, apie tai nedelsiant turi būti 

informuojama Aplinkos apsaugos agentūra ir turi būti taikomos papildomos apsaugos priemonės, 

suderintos su Aplinkos apsaugos agentūra ir VSTT. 

• Nustačius, jog paukščių žūtis VE parke apskaičiuotą reikšmingo poveikio lygmens 

ribą viršija 3 kartus (skaičiuojant VE parke žuvusių individų vidurkį 3 metų laikotarpiui), t. y. 

poveikis labai reikšmingas, turi būti pradėtos taikyti VE darbą apribojančios priemonės – laikinai 

stabdomas VE darbas greta pasirodžius rizikingos rūšies paukščiams perėjimo metu. VE darbas 

turi būti stabdomas įrengiant autoradarą (stabdoma automatiškai) arba tai atliks budintis 

darbuotojas. Nustačius labai reikšmingą poveikį, VE parkas (labai reikšmingą poveikį paukščiams 

daranti jo dalis) nedelsiant sustabdoma ir apie tai PŪV užsakovas nedelsiant informuoja Aplinkos 

apsaugos agentūrą. Kol neįdiegtos VE stabdymo pasirodžius rizikingos rūšies paukščiui 

priemonės, VE parkas (labai reikšmingą poveikį paukščiams daranti jo dalis) turi likti sustabdyta. 

• VE poveikis šikšnosparniams. Dėl PŪV planavimo atviroje vietoje, kurioje nėra 

šikšnosparniams būdingų buveinių, reikšmingas poveikis šikšnosparniams mažai tikėtinas. 

Šikšnosparnių apsaugai yra rekomenduojama kasmet bent 1 kartą nušienauti pievas, ne mažesniu 

kaip bokšto aukščio spinduliu apie VE stabdant krūmų atsiradimą, kad teritorija netaptų patraukli 

šikšnosparniams.  

• Nustačius reikšmingą poveikį šikšnosparniams (jei per 5 monitoringo dienų ciklą VE 

parke randami 3 ir daugiau žuvę saugomų šikšnosparnių rūšių individai) yra rekomenduojama: 
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• Išjungti VE naktimis, nuo saulės nusileidimo iki aušros (išskyrus naktis, kai vėjo 

greitis didesnis kaip 6 m/s, taip pat lyjant stipriam lietui bei kai oro temperatūra naktį nesiekia 

+7oC).  

• Aukščiau nurodytai priemonei nesumažinus poveikio iki nereikšmingo, siekiant 

nustatyti šikšnosparnių migracijos laikotarpį bei paros laiką VE parke turi būti instaliuotas 

stacionarus šikšnosparnių skeidžiamus garsus įrašantis ultragarsinis detektorius ir VE išjungimas 

taikomas nustatytu aktyviausiu šikšnosparnių migracijos laikotarpiu. 

• Pirmosioms dviems priemonėms nesumažinus poveikio iki nereikšmingo 

rekomenduojamas atbaidančių ultragarso įrenginių (deterentų) naudojimas. Tai turėtų būti 

gamintojų patikrinti ir patikimi įrenginiai skleidžiantys ultragarsą diapozone nuo 25 kHz iki 

maždaug 100 kHz. 

 

2.10 TARPVALSTYBINIS POVEIKIS 

Tarpvalstybinis poveikis nenumatomas, vėjo elektrinės planuojamos atokiau nuo 

valstybės sienų ir negali daryti poveikio. 

3 PROGNOZAVIMO METODŲ, ĮRODYMŲ, TAIKYTŲ NUSTATANT IR 

VERTINANT REIKŠMINGĄ POVEIKĮ APLINKAI, ĮSKAITANT PROBLEMAS 

APRAŠYMAS 

Atliekant poveikio aplinkai ir visuomenės sveikatai vertinimą, panaudoti šie kiekybiniai 

ir kokybiniai vertinimo metodai: 

• aplinkos informacijos analizė; 

• ūkinės veiklos organizatoriaus pateiktų turimų dokumentų, informacinės 

medžiagos apie veiklą, analizė; 

• literatūros apžvalga;  

• teisės aktų, reglamentuojančių atitinkamas planuojamos ūkinės veiklos sritis, 

analizė; 

• statistinių duomenų analizė; 

• natūriniai paukščių ir šikšnosparnių tyrimai (pagal individualios veiklos sutartį 

atliko Lietuvos ornitologų draugijos narys Mindaugas Kirstukas); 

• natūriniai infragarso matavimai (atliko Nacionalinė visuomenės sveikatos 

vertinimo laboratorija); 

• triukšmo modeliavimai atlikti licencijuota „CADNA A“ paketo programa (2017 

m. licencija), skirta pramoniniam, kelių ir geležinkelių triukšmui, įvertinant 

vietovės reljefą ir vietovės triukšmo absorbcines savybes, esamų ir planuojamų 

pastatų aukštį, meteorologines sąlygas. 

• šešėliavimas licencijuota „WindPro“ programa (2019 m. licencija). 
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Šie aukščiau išvardinti kiekybiniai ir kokybiniai vertinimo metodai pasirinkti siekiant 

atlikti kokybišką planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai ir visuomenės sveikatai vertinimą, 

atsižvelgiant į reikalavimus, pateiktus Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo 

tvarkos apraše, patvirtintame LR aplinkos ministro 2017 m. spalio 16 d. įsakymu Nr. D1-845 

(Galiojanti suvestinė redakcija nuo 2020-05-01) ir Planuojamos ūkinės veiklos poveikio 

visuomenės sveikatai vertinimo metodiniuose nurodymuose, patvirtintuose Lietuvos Respublikos 

sveikatos apsaugos ministro 2004 m. liepos 1 d. įsakymu Nr. V-491 „Dėl planuojamos ūkinės 

veiklos poveikio visuomenės sveikatai vertinimo metodinių nurodymų patvirtinimo“ (Suvestinė 

redakcija nuo 2020-01-01). 

4 PRIEMONIŲ SUVESTINĖ 

Priemonės statybų metu. 

Numatoma, kad statybų metu, įrengiant pralaidą ir formuojant privažiavimo kelią 25 m 

nuo Juodupio ir kitų upelių kranto linijos negali būti sandėliuojamos statybinės medžiagos, 

gruntas, dirvožemis, negali būti įrengiamos statybinės aikštelės. 

Ruošiant teritoriją statyboms, žemės paviršiaus nukasimas turi būti vykdomas 

sluoksniais. Pirmiausiai nukasamas derlingasis dirvožemio sluoksnis. Jei dėl gruntų savybių 

reikalingas gilesnių sluoksnių iškasimas, jį reikia atlikti atskirai ir tokį gruntą saugoti atskirai, 

nemaišant su paviršiniu derlinguoju sluoksniu. 

Siekiant išvengti sutankinimo derlingojo, nenaudoti sunkiosios technikos, esant šlapiai 

dirvai, tose vietose, kuriose dar nenuimtas derlingasis dirvožemio sluoksnis. Dėl to gali suprastėti 

dirvos imlumas absorbuoti nuotekas. 

Statybų metu nuskastas derlingasis dirvožemio sluoksnis būtų sandėliuojamas ir 

panaudojamas statybvietės rekultivacijai po statybų.  

Alyvų (iš mechanizmų) ar kuro avarinių išsiliejimo atveju numatoma naudoti birų smėlį 

(tinka naftos angliavandeniliams ir cheminėms medžiagoms surinkti), smėlio maišus, sorbentus, 

kurie taikomi likviduojant naftos angliavandenilių išsiliejimą. 

Neigiamas triukšmo poveikis statybos metu yra trumpalaikis. Poveikio trukmė − nuo 

pasiruošimo darbų statybos objekto teritorijoje iki teritorijos sutvarkymo statybos darbų pabaigoje. 

Šiuo statybos periodu numatoma planuoti statybos darbų procesą. VE 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 

(LR Triukšmo valdymo įstatymas: triukšmo prevencija statybos metu; statinių ekspertizė, ar 

įgyvendinti visi triukšmo mažinimo reikalavimai). Taip pat numatoma pagal galimybes rinktis 

tylesnę statybos darbams naudojamą įrangą, tylesnius darbo metodus (pvz. suderinti kelias 

triukšmingas operacijas). 

Atsižvelgiant į Aplinkos apsaugos agentūros ir Panemunių regioninio parko pastabas 

pritaikoma poveikio kraštovaizdžiui mažinimo priemonė – spalvinis sprendimas (vėjo elektrinės 

bus dažomos pilka spalva RAL7035, kuri jas maskuos aplinkoje ir nedominuos kraštovaizdyje), 

kuris yra suderintas su VšĮ Transporto kompetencijų agentūra, kaip saugi spalva (spalvos kodas 

RAL 7035). Numatomas reikšmingas pagerėjimas, maskuojant elektrines aplinkoje ir 
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kraštovaizdyje, kadangi susilies su dangaus fonu. Šis tamsesnis pilkas atspalvis prislopins planuotų 

šviesios spalvos balkšvų jėgainių dominavimą, todėl poveikio mažinimo priemonė vertintina kaip 

efektyvi. PAV ataskaitoje yra parengtos vizualizacijos, kurios patvirtina šios priemonės 

efektyvumą. 

Priemonės VE eksploatacijos metu. 

Šešėliavimo sklaidos rezultatai parodė, kad dėl planuojamų VE (PŪV) viršijimų 

gyvenamosiose aplinkose nebūtų.  Skaičiavimais nustatyta, kad PŪV didžiausią 

mirgėjimo/šešėliavimo poveikį jaustų gyventojai adresu Jurbarko r. sav., Skirsnemunės sen., 

Antkalniškių k., Jaunimo g. 9, skaičiavimuose žymimi „M“ raide. Šešėliavimo trukmė siektų 11 

val. 34 min per metus (rekomenduojama ribinė vertė 30 val.). Analizuojant mirgėjimo poveikį  

kartu su foninėmis (veikia tiek esamos, kitais projektais patvirtintos) skaičiavimais nustatyti 30 

val. ribinės (rekomenduotina) vertės viršijimai 5 sodybose. Trims sodyboms (raidės C, D, E) 

planuojamos VE (PŪV) įtakos viršijimų dydžiams visiškai neturi (žr. priedą), o likusioms dviem 

sodyboms PŪV įtaką viršijimas sudaro nuo 31 min. iki 54 min. Skaičiavimais nustatyta, jog 

poveikį daro tik viena  VE Nr. 2. Šešėliavimas/mirgėjimas pasireiškia nuo vasario 26 d. iki kovo 

12 d. ir nuo  ir spalio 1 d. iki 16 dienomis 7:30-8:30 valandomis, saulei tekant ir formuojant šešėlį 

į vakarų pusę. Rekomenduojama nuo vasario 26 d. iki kovo 12 d. ir nuo  ir spalio 1 d. iki 16 

dienomis 7:30-8:30 valandomis vykdyti vėjo elektrinė Nr. 2 stabdymą. Su užsakovu suderinta, kad 

stabdymo sistema „shutdown“ bus įdiegta į VE Nr. 2 sistemą. Kita vertus, praktiškai visos 

šiuolaikinės VE turi integruotus šią sistemą dėl įvairių kitų priežasčių (paukščių migracija, 

ekstremalios oro sąlygos ir t.t.). 

Numatomas paukščių ir šikšnosparnių monitoringas (stebėsena), kuri detaliai aprašyta 

monitoringo skyriuje. 

 

5 POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO NETECHNINIO POBŪDŽIO 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“21, kuriuo planuojamos 11 VE patenka į 

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

Rotulių II, 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 

 
21 http://maps.jurbarkas.lt/jurbarkas/BP_SP/ 
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m, rotoriaus skersmuo iki 158 m – priklausomai nuo statomo modelio). Galimas bendras jėgainių 

aukštis (stiebas ir mentė) sieks ~240 m. 

PŪV organizatorius: UAB „Energeta“, Beržų g. 11, Skirsnemunės k., LT-74484 Jurbarko 

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

PAV dokumentų rengėjas: UAB „Ekostruktūra“, Raudondvario pl. 288a-9, Kaunas LT-

47164, tel.: +370 607 23980, el. paštas: info@ekostruktura.lt. Biuro adresas korespondencijai: 

UAB „Ekostruktūra“, Studentų g. 67-410, 51392 Kaunas. 

Planuojamai veiklai buvo atlikta atranka dėl PAV ir gauta Aplinkos apsaugos agentūros 

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

Atsižvelgiant į išvadą, išpildyti argumentai dėl kurių buvo prašomas pilnas poveikio aplinkai 

vertinimas. Poveikio aplinkai vertinimo metu visuomenė visapusiškai supažindinama su PŪV, 

suteikta galimybė suinteresuotai visuomenei dalyvauti poveikio aplinkai vertinimo procese, teikti 

pasiūlymus dėl PŪV, kuriuos PŪV užsakovas privalėtų argumentuotai įvertinti. Atliekant 

poveikio aplinkai vertinimą 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. PAV ataskaitoje įvertinti ir kiti atrankos išvadoje pateikti argumentai. 

Visuomenė buvo tinkamai informuota apie PAV programą: Jurbarko rajono 

savivaldybės lentoje 2020-07-10, savivaldybės internetiniame puslapyje 2020-07-14 

http://www.jurbarkas.lt/index.php?3998169143; Skirsnemunės seniūnijos skelbimų lentoje 2020-

07-10; Jurbarko rajono laikraštyje „Šviesa“ 2020-07-14; Ataskaitos rengėjo UAB „Ekostruktūra“ 

internetiniame puslapyje: www.ekostruktura.lt, 2020-07-10. Programos nuoroda: 

http://www.ekostruktura.lt/wp-content/uploads/2020/07/PAV-programa_11-VE.pdf; Aplinkos 

apsaugos agentūra informuota el. paštu aaa@aaa.am.lt 2020-07-10. Aplinkos apsaugos agentūros 

puslapyje  informacija paskelbta 2020-07-14, http://gamta.lt/cms/index?rubricId=8b6d980c-8146-

45a8-82b8-39c21102611f#3. Pasiūlymų per supažindinimo su PAV programa laikotarpį iš 

visuomenės negauta. 

Visi subjektai PAV programai pritarė: Jurbarko rajono savivaldybės administracija 

pritarė raštu 2020-08-10 Nr. R4-15-1564; Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie 

Sveikatos apsaugos ministerijos Tauragės departamentas pritarė raštu 2020-07-30 Nr. (7-11 14.3.2 

E)2-46395; Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos 

Jurbarko priešgaisrinė gelbėjimo tarnyba pritarė raštu 2020-08-06 Nr. 9.4-2-1025; Kultūros 

paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Tauragės skyrius pritarė papildytai programai 

raštu 2020-10-09 Nr. (9.38.-Te)2Te-391 ir nurodė, kad PAV ataskaitos nenagrinėti; Valstybinė 

saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos raštu 2020-08-12 Nr. (4)-V3-845(7.20) 

atsisakė dalyvauti subjekto teisėmis šios veiklos PAV procese ir paprašė į PAV procesą subjekto 

teisėmis įtraukti Panemunių regioninio parko direkciją; Panemunių regioninio parko direkcija 

papildyta programai pritarė su pastabomis raštu 2020-09-24 Nr. V3-296. 

mailto:ramunas@jegaines.lt
mailto:info@ekostruktura.lt
http://www.jurbarkas.lt/index.php?3998169143
http://www.ekostruktura.lt/wp-content/uploads/2020/07/PAV-programa_11-VE.pdf
http://gamta.lt/cms/index?rubricId=8b6d980c-8146-45a8-82b8-39c21102611f#3
http://gamta.lt/cms/index?rubricId=8b6d980c-8146-45a8-82b8-39c21102611f#3
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Papildomai PAV programa derinta (pagal Jurbarko rajono savivaldybės administracijos 

raštu 2020-09-24 Nr. V3-296 pateiktą rekomendaciją) su VšĮ Transporto kompetencijų agentūra, 

kariuomenės vadu bei valstybės sienos apsaugos tarnyba. Remiantis papildomų subjektų raštais, 

kad jie atskirai jau derino arba dar atskirai derins šį projektą bei atsižvelgiant į tai, kad nepareiškė 

noro dalyvauti PAV procese (VšĮ Transporto kompetencijų agentūra raštu 2020-08-17; Lietuvos 

kariuomenė 2020-08-26 Nr. KVS-303; Valstybės sienos apsaugos tarnyba raštu 2020-09-02 Nr. 

21-14-1743), daroma išvada, kad PAV procesas jiems nėra aktualus ir tolesni PAV dokumentai 

šiems subjektams nebus teikiami. 

PAV Programa buvo patvirtinta Aplinkos apsaugos agentūros raštu Nr. 2020-10-21 Nr. 

(30.2)-A4E- 9411. 

PAV ataskaitoje vertinamos 10 km spinduliu nuo PŪV esančios ir 

suplanuotos/patvirtintos vėjo elektrinės, kurioms atliktos poveikio aplinkai vertinimo ar 

sanitarinės apsaugos zonos nustatymo procedūros: 

• Esama situacija yra pastatyta jau 18 vėjo elektrinių 10 km spinduliu nuo PŪV. 

• Patvirtinta situacija dar 25 vėjo elektrinėms 10 km spinduliu nuo PŪV (priimta 

atrankos išvada 2019-05-09 UAB “REN energija” 14 vėjo elektrinių parkui prie 

Skirsnemunės; priimta atrankos išvada 2019-02-15 Nr. (30.2)-A4E- 134 UAB 

„Eko srautas“ 8 vėjo elektrinių parkui prie Jurbarko; patvirtinta sanitarinė 

apsaugos zona 2020-10-02 Nr. (7-11 14.3.4 E)2-75485 UAB „Vėjo jėgainių 

projektai“ 2 vėjo elektrinėms), Raimondo Matulos 1 vėjo elektrinė (Jurbarko r. 

sav., Jurbarkų sen., Antkalniškių k.). 

• Prognozuojama situacija – tai PŪV metu planuojamas UAB „Energeta“ 11 vėjo 

elektrinių parkas) kartu su visomis esamomis ir patvirtintomis VE. Vertinamas 

suminis poveikis. 

Šiuo metu esamų ir patvirtintų vėjo elektrinių yra 43 vienetai. Su planuojamomis 11 

elektrinių iš viso sudarys 54 vnt. Visos elektrinės (esamos, patvirtintos, planuojamos) yra 

specialiai išskirtose vėjo elektrinėms zonose, kadangi pagal specialųjį planą Jurbarko rajone 

išskirtos šios zonos: 

• A Zona. Joje galimas 6 vėjo jėgainių įrengimas. 

• B Zona. Joje galimas 7vėjo jėgainių įrengimas. 

• C Zona. Joje galimas iki 10 vėjo jėgainių įrengimas. 

• D Zona. Šioje zonoje galimas iki 17 vėjo jėgainių įrengimas. 

• F Zona. Joje galimas iki 4 vėjo jėgainių įrengimas. 

• H Zona. Šioje zonoje galimas 6 vėjo jėgainių įrengimas. 

• K Zona. Šioje zonoje galimas net iki 40  vėjo jėgainių įrengimas. 

• L Zona. Joje galimas 5 vėjo jėgainių įrengimas. 

• M Zona. Joje galimas 6 vėjo jėgainių įrengimas. 
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11 vėjo elektrinių planuojama „K Zonoje. Šioje zonoje galimas net iki 40  vėjo jėgainių 

įrengimas“. 

Planuojamų konkrečių vėjo elektrinių vietos parinktos: kuo toliau atitraukinat nuo 

gyvenamųjų namų, siekiant sumažinti galimą poveikį gyventojų sveikatai dėl triukšmo ir šešėlių, 

todėl planuojamai veiklai artimiausi registruoti pavieniai gyvenamieji namai (gyvenamosios 

sodybos) yra ~570-900 m atstumu, intensyviau gyvenamos teritorijos yra dar toliau (3,5-3,9 km 

nuo Skirsnemunės, 3,9 km nuo Rotulių, 3,7 km nuo Girdžių, 5,1 km nuo Švendriškių, 5,7 km nuo 

Paulių, 6 km nuo Jurbarko miesto); atsižvelgiant į, vyraujančius vėjus; atstumą tarp jėgainių, kurie 

reikalingi efektyviai energijos gamybai; kadangi dalis vėjo elektrinių jau pastatytos arba 

patvirtintos ankstesniais projektais ir vertinamos šioje PAV ataskaitoje, todėl parenkant vietas 

buvo atsižvelgta į bendrą VE tinklą; privažiavimo kelių įrengimo poreikį, taip jėgaines įrengiant 

arčiau jau esamų kelių, kad kuo mažiau pažeisti vyraujančią agrarinę žemėnaudą (intensyviai 

žemės ūkiui naudojamus sklypus); poveikį kraštovaizdžiui, žemėnaudai, biologinei įvairovei, 

atitraukiant elektrines nuo buveinių, nuo didesnių miškų masyvų ir nuo saugomų teritorijų 

Panemunių regioninio parko apie 5,3 km, nuo Šilinės botaninio draustinio  apie 5,3 km, nuo Pilies 

kraštovaizdžio draustinio ir Kartupio geomorfologinio draustinio apie 6 km, nuo Girdžių botaninio 

draustinio apie 4,5 km,  nuo Mituvos hidrografinio draustinio apie 6,7 km. 

Planuojama ūkinė veikla yra svarbi valstybės įsipareigojimų Europos sąjungai atžvilgiu. 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės Nutarime „Dėl nacionalinės atsinaujinančių energijos išteklių 

plėtros strategijos patvirtinimo“, patvirtintame 2010 m. birželio 21 d. Nr. 789, nurodoma, kad 2020 

metais atsinaujinančių energijos išteklių dalis turi sudaryti ne mažiau kaip 23 procentus bendro 

galutinio energijos suvartojimo. Ši plėtros strategija patvirtinta vadovaujantis 2009 m. balandžio 

23 d. Europos Parlamento ir Tarybos Direktyva2009/28/EB dėl skatinimo naudoti atsinaujinančių 

išteklių energiją, iš dalies keičiančią bei vėliau panaikinančią Direktyvas 2001/77/EB ir 

2003/30/EB (OL 2009 L 140, p. 16), kurioje Lietuvai nustatytas teisiškai privalomas tikslas, kad 

2020 metais atsinaujinančių energijos išteklių dalis sudarytų ne mažiau kaip 23 procentus šalies 

bendro galutinio energijos suvartojimo (bendras Europos Sąjungos tikslas – 20 procentų). 

Lietuvos nacionalinėje energetikos strategijoje siekiama, kad atsinaujinančių energijos 

išteklių dalis pirminės energijos balanse iki 2012 m. kasmet didėtų po 1,5%, o 2025 m. pasiektų 

20%. Šiuo atžvilgiu Jurbarko rajonas yra patrauklus vėjo elektrinių statybai, atsižvelgiant į 

vyraujančius vėjus, jų greitį.  

Pagal Jurbarko rajono savivaldybės teritorijos bendrąjį planą (patvirtintas Jurbarko rajono 

savivaldybės Tarybos 2008 m. kovo 27 d. sprendimu Nr. T2-81) vėjo elektrinės planuojamos 

žemės ūkio paskirties prioriteto zonoje. Urbanistinės plėtros zonų (gyvenamųjų namų plėtra) pagal 

bendrąjį planą nenumatoma.  

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

55 arų sklypas.  

Didžioji dalis elektrinių planuojamos jau suformuotuose 40 arų ploto sklypuose, kurių 

paskirtis - kita, būdas – susisiekimo ir inžinerinių komunikacijų aptarnavimo objektų teritorijos. 

Šiai dienai dar nesuformuoti sklypai elektrinėms Nr. 2, 4 ir 9, jos numatomos sklypuose, kurių 

paskirtis – žemės ūkio,  naudojimo būdas – kiti žemės ūkio paskirties žemės sklypai. 
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Galimas bendras jėgainių aukštis (stiebas ir mentė) sieks ~240 m. Planuojama 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 (Nordex N163, GE 

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

PŪV teritorijoje yra kultūros paveldo vertybė Poeto J. Baltrušaičio gimtosios sodybos 

vieta, tačiau sodybvietėje gyvenamųjų namų ar pastatų neišlikę. Buvo atliktas planuojamų vėjo 

elektrinių poveikio šiai vertybei vertinimas (pateiktas ataskaitos priede), numatytos poveikio 

mažinimo priemonės (apželdinimas), kuriam derinant PAV programą Kultūros paveldo 

departamento Tauragės skyrius pritarė. 

Atkreipiamas dėmesys, kad žymiai arčiau nei PŪV, tik už  2,9 km nuo Panemunių 

regioninio parko yra jau numatytas ir patvirtintas kitas UAB „REN Energija“ 14 VE parkas (parko 

atrankos dėl PAV išvada pateikiama prieduose), kur jėgainių aukštis matuojant iki aukščiausio 

konstrukcijų taško gali siekti iki 240 m, t.y. panašus kaip ir PŪV. Šis patvirtintas parkas yra arčiau 

Skirsnemunės, arčiau Nemuno pakrančių, arčiau Panemunių regioninio parko, arčiau vaizdingo 

krašto kelio Nr. 141 Kaunas-Jurbarkas-Šilutė-Klaipėda, besidriekiančio Nemuno pakrantėmis, 

todėl šis patvirtintas parkas bus geriau matomas. Poveikis kraštovaizdžiui jau padarytas su kitais 

patvirtintais parkais, o dabar planuojamas vienuolikos VE projektas reikšminio poveikio nebeturės 

kraštovaizdžio aspektu. 

Planuojamas 11 VE numatomas į šiaurę už šio parko, todėl nutols nuo visų Nemuno 

pakrančių vertybių ir jo matomumas, bus ženkliai mažesnis (tą įrodo ir atliktos vizualizacijos). 

Fone esamos jau pastatytos jėgainės nutolusios 190-420 m nuo gyvenamųjų namų, 

patvirtintos elektrinės taip pat yra žymiai arčiau, nei šiuo projektu planuojamos elektrinės. 

Visuomeniniai objektai nutolę apie 4 km atstumu. Jurbarko r. Skirsnemunės Jurgio 

Baltrušaičio pagrindinė mokykla  nutolusi ~4,5 km atstumu, Skirsnemunės medicinos 4,5 km 

atstumu, Jurbarko kultūros centro Skirsnemunės skyrius ir Jurbarko rajono savivaldybės viešosios 

bibliotekos Skirsnemunės filialas nutolę ~4,5 km atstumu, Skirsnemunės Šv. Jurgio bažnyčia 

nutolusi ~4,3 km atstumu, Skirsnemunės evangelikų liuteronų bažnyčia nutolusi kiek daugiau kaip 

5,0 km atstumu. 

Pramoninių ir komercinių objektų aplink PŪV nėra, kadangi elektrinės planuojamos 

agrarinėse teritorijose, todėl yra tik nedidelė veikianti ferma, nutolusi nuo artimiausios elektrinės 

apie 430 m atstumu.  

Vietovės inžinerinė infrastruktūra. Planuojamoje teritorijoje iš komunikacijų yra tik 

elektros tinklai. Veiklai reikia įrengti prisijungimus prie elektros tinklų, privažiavimus prie 

jėgainių. Kiekvienai jėgainei numatoma naudoti vietinius kelius arba suformuoti naujus (plačiau 

pateikta kituose ataskaitos skyriuose). 

Esamas krašto kelio Nr. 141 Kaunas-Jurbarkas-Šilutė-Klaipėda nuo artimiausios VE 

nutolęs apie 3,9 km. Planuojama, kad statybų metu elektrinės ir jos visos dalys bus 

transportuojamos būtent per 141 kelią, o paskui per vietinį žvyrkelį. 

PŪV nesiriboja su jautriomis aplinkos požiūriu teritorijomis, nepatenka į karstinį regioną.  
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Nepatenka į gėlo ar mineralinio vandens vandenviečių teritorijas ar jų sanitarines 

apsaugos zonas ir su jomis nesiriboja (Lietuvos geologijos tarnybos duomenimis, geolis.lt). 

PŪV teritorijoje ar gretimybėje nėra naudojamų žemės gelmių išteklių, nėra vandenviečių 

ar jų apsaugos zonų, 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. 

Eroduojamų dirvožemių dalis labai maža, sudaro tik 0-5 proc., vietiniai dirvožemiai 

priskiriami prie didelio atsparumo erozijai.  

PŪV nepatenka į potvynių zonas. ki Mituvos potyvinių zonos šiaurėje yra 1,8 km, 

vakaruose 8,4 km, iki Nemuno potvynių zonos pietuose yra 4 km. 

Nemunas nutolęs apie 4 km į pietus, 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. Pagal Paviršinių vandens telkinių apsaugos zonų ir pakrančių apsaugos juostų nustatymo 

tvarkos aprašo, patvirtinto LR aplinkos ministro 2007 m. vasario 14 d. Nr. D1-98 įsakymu 

(galiojanti suvestinė redakcija nuo 2019-12-18)) 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, taigi planuojamos 11 VE nepatenka į vandens 

telkinių pakrančių apsaugos juostas, kurios gali siekti 2,5-25 m, jei upeliai nėra gyvenamosiose ar 

saugomose teritorijose. Antvardės, Imsrės ir Juodupės upeliams yra taikomos 100 m apsaugos 

zonos. Į Juodupės upelio 100 m apsaugos zoną, patenka vėjo elektrinė Nr. 5, kuri nutolusi apie 67 

m, tačiau planuojama veikla vandens telkinių apsaugos zonos reglamentams  neprieštarauja ir yra 

galima.  

Per Juodupio upelį bus įrengiama pralaida, kadangi numatomas privažiavimo kelias prie 

elektrinės, tačiau dėl to hidrologinis upelio režimas nebus keičiamas. 

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. 

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. 

Mituvos hidrografinis draustinis nutolęs apie 6,7 km į šiaurės rytus. 
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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. 

PŪV į nekilnojamųjų kultūros vertybių teritorijas ar jos apsaugos nepatenka. Lietuvos 

diplomato Poeto Jurgio Baltrušaičio gimtosios sodybos vieta (kodas 16786) yra 130 m atstumu 

nuo vėjo elektrinės (Nr. 8). Vertybės vizualinės apsaugos pozonis yra ~75 m atstumu nuo 

elektrinės. „Vėjo elektrinių parko Jurbarko rajone Skirsnemunės ir Rotulių kadastrinėse vietovėse 

specialiajame plane“ ši vertybė buvo įvertinta ir plane nurodyta, kad elektrinės negali patekti į 

vertybės ar jo vizualinės apsaugos zoną. Šie reglamentai yra išlaikomi. 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. Esamos (veikiančios) 

VE yra žymiai arčiau Skirsnemunės apylinių ir jose esančių vertybių, priartėja iki 750 nuo Šv. 

Jurgio bažnyčios statinių komplekso (kodas 33940). 

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. Jėgainės bus valdomos automatizuotai, nuotoliniu būdu. 

 Elektros energija bus tiekiama požeminiais kabeliais į bendrą tinklą. Kadangi sklypuose 

yra įrengtos valstybei priklausančios melioracijos sistemos bei įrenginiai, statybų metu PŪV 

organizatorius privalės užtikrinti, kad šios sistemos nebūtų pažeidžiamos, o pažeidus 

melioracinius įrenginius – nedelsiant juos sutvarkyti. Dėl visų paminėtų darbų poveikis nebus 

reikšminis. 

Transformatorių pastotės statybos darbai numatomi trumpalaikiai ir bus atliekami 

laikantis visų tokiems darbams taikomų reikalavimų, todėl neigiamas poveikis aplinkai ir jos 

komponentams bei gyventojų sveikatai dėl šių darbų nenumatomas. Jėgainės bus valdomos 

automatizuotai, nuotoliniu būdu. 

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 sveikatai skirstomas į šias tris pagrindines grupes: subjektyvios pasekmės (susierzinimas, 
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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. 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. 

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 t=0,09; p<0,05). 

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

veikiantis parkas sukelia mažiau nepasitenkinimo nei naujas). 

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. 

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. 

Atlikti infragarso ir žemadažnio garsų matavimo rezultatai parodė, jog nustatytų ribinių 

verčių neviršija. Užsienio praktika ir tyrimai rodo, kad vėjo elektrinių keliamo infragarso lygis yra 

žymiai mažesnis nei ribiniai ar girdimumo lygiai pagal HN 30:2018, todėl jis neigiamo poveikio 

žmonių sveikatai nekels. 

Poveikis dėl kvapų, cheminės taršos nenumatomas, nes veikla su tuo nesusijusi. 

Aplinkoje šiuo pagrindinis triukšmo šaltinis aplinkoje yra esamos vėjo elektrinės. 

Triukšmo skaičiavimai buvo atlikti pagal nepalankiausią triukšmo šaltinių darbo laiko scenarijų, 
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kai visą parą (24 val.) ir vienu metu veikia visos planuojamos VE ir kelia maksimalų triukšmo lygį 

visus metus.  

Triukšmas vertintas pagal griežtesnes pramoniniam triukšmui taikomas normas. Atliktas 

modeliavimas licencijuota „Cadna A“ programa rodo, kad pastačius 11 vėjo elektrinių (VE) 

nepriklausomai nuo pasirinkto modelio (Nordex N163 arba GE 5,5-158) ir pradėjus veiklą, 

triukšmo ribinės vertės artimiausiose gyvenamosiose aplinkose  neviršytų HN 33:2011 nustatytų 

verčių.Skaičiavimais nustatyta, kad dėl planuojamų vėjo elektrinių triukšmo remiantis HN 

33:2011 viršijimai gyvenamosiose aplinkose neprognozuojami. Planuojamos (PŪV) VE labiausiai 

paveiktų artimiausią gyvenamą aplinką esančią už ~570 m adresu Jurbarko r. sav., Skirsnemunės 

sen., Antkalniškių k., Imsrės g. 4. Prognozuojama, kad pastačius VE bendras (suminis) triukšmo 

lygis aplinkoje padidėtų 3 dB(A), o triukšmo lygis 40 m atstumu nuo namo siektų 41,5 dB(A) 

nakties metu (RV-45 dB(A)). Tuo tarpu didžiausias bendras (suminis) triukšmo lygis 

prognozuojamas gyvenamojoje aplinkoje esančioje už ~900 n nuo PŪV adresu Jurbarko r. sav., 

Skirsnemunės sen., Skirsnemuniškių I k. 1. Skaičiavimais nustatyta, kad 40 m atstumu nuo namo 

nakties periodu siektų 44,8 dB(A) (RV-45 dB(A)). Didžiausią įtaką šiai aplinkai daro ir darys 

esamos ir kitais projektais patvirtintos VE. Dėl planuojamų VE (PŪV) prognozuojamas 0,3 dB(A) 

triukšmo lygio padidėjimas. Vertinimas parodė, kad planuojama ūkinė veikla atitinka HN 33:2011 

„Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų 

aplinkoje“  keliamus reikalavimus. 

Šešėliavimo rezultatai rodo, kad pastačius 11 vieno tipo vėjo elektrines (VE) 

nepriklausomai nuo pasirinkto modelio (Nordex N163 arba GE 5,5-158) ir pradėjus veiklą, 

poveikio trukmė yra mažesnė nei numatyta ES standartuose 30 val./metus, o viršijimų nebūtų. 

Tačiau analizuojant PŪV VE kartu su foninėmis VE (esamos, patvirtintomis VE), skaičiavimais 

nustatyta, jog viena PŪV VE gali turėti įtakos suminiam šešėliavimo poveikiui, dėl šios priežasties 

planuojama VE Nr. 2 stabdyti nuo vasario 26 d. iki kovo 12 d. ir nuo spalio 1 d. iki 16 dienomis 

7:30-8:30 valandomis.  

Atsižvelgiant į PŪV teritorijoje esamus migruojančių paukščių stebėjimus galima teigti, 

kad planuojamas vėjo jėgainių parkas neturės įtakos migruojantiems paukščiams. Kadangi  žąsų 

sankaupų naudojamas mitybines teritorijas galima įtakoti per ūkininkavimo pobūdį, auginamas 

kultūras ir sėjos laiką, svarbu, kad pavasarinės migracijos laikotarpiu greta vėjo jėgainių parkų 

nebūtų pasėtos/sėjamos žąsims bei kitiems vandens paukščiams patrauklios grūdinės ir ankštinės 

kultūros, kurios pritraukia labai skaitlingus paukščių būrius. Toks poveikis yra lengvai 

reguliuojamas įprastinės žemės ūkio veiklos planavimo ir įgyvendinimo priemonėmis: 

žemdirbystės plotuose auginant atitinkamas, migruojantiems paukščiams nepatrauklias kultūras. 

Per žemės ūkio veiklų planavimą galima įtakoti ir žąsų perskridimų maršrutus.  

Šiuo metu nėra nustatyta VE parko veiklos rizikos rudeninėms migruojančių paukščių 

sankaupoms, todėl konkrečios poveikio mažinimo priemonės nėra planuojamos. Monitoringo 

metu nustačius reikšmingo lygmens paukščių žūties faktus rudeninės migracijos metu, būtų 

išskiriami rizikos laikotarpiai ir taikomos analogiškos pavasarinei paukščių migracijai poveikio 

mažinimo priemonės 

Galimas poveikis plėšriesiems paukščiams, baltiesiems ir juodiesiems gandrams. 

Remiantis išrašu iš saugomų rūšių informacinės sistemos bei Lietuvos ornitologų draugijos turima 
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informacija aprašomoje teritorijoje perint retų ir saugomų paukščių rūšių neaptikta. Juodųjų 

gandrų perimviečių ir maitinimosi vietų nėra žinoma. Gretimose teritorijose peri baltieji gandrai, 

tačiau perinčias pavienes poras dažniausiai skiria pakankamai didelis atstumas nuo artimiausių 

planuojamų VE, bei aplink yra daug alternatyvių maitinimosi plotų. Apylinkėse maitinasi 

paprastieji suopiai, ankstesnių stebėjimų metu matytos pievinės lingės ir mažieji ereliai rėksniai 

(2020 m. tyrimų metu pastarosios rūšys nebuvo registruotos).  

Atsižvelgiant į PŪV teritorijoje esamus plėšriųjų paukščių ir gandrų stebėjimus galima 

teigti, kad planuojamas vėjo jėgainių parkas neturės reikšmingo neigiamo poveikio šiems 

paukščiams. 

Monitoringo metu nustačius reikšmingo lygmens paukščių žūties faktus (žuvus nors 

vienam mažųjų erelių rėksnių, rudųjų peslių, juodųjų peslių, juodųjų gandrų individui) būtų įrengta 

po 3 dirbtines lizdavietes, prieš tai jų vietas suderinus su VSTT ir miško valdytojais ar savininkais. 

Nustačius labai reikšmingą poveikį, siūlomos papildoma apsaugos priemonė – VE stabdymas prie 

VE parko pasirodžius rizikingos rūšies paukščiams. 

Galimas poveikis migruojančių paukščių srautams bei jų populiacijoms. Per PŪV 

teritoriją neina paukščių migracijos keliai, todėl galima teigti, kad planuojamas vėjo jėgainių 

parkas neturės reikšmingo neigiamo poveikio. 

Kadangi šiuo metu nėra nustatytas galimas reikšmingas akivaizdus poveikis vietinėms 

gamtinėms vertybėms, negalima tiksliai pasiūlyti visų jį mažinančių priemonių. Jei ateityje 

vykdomas žūstančių paukščių ir šikšnosparnių monitoringas parodytų reikšmingą šių gyvūnų žūtį 

dėl vėjo jėgainių veiklos, reikėtų imtis šių priemonių: monitoringo ir priemonių statybos metu. 

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. Atliekant poveikio 

aplinkai vertinimą, normatyvinės sanitarinės apsaugos zonos ribos yra tikslinamos, jų pagrindimą 

pateikiant šioje poveikio aplinkai vertinimo (PAV) ataskaitoje.  

Poveikio aplinkai ir visuomenės sveikatai vertinimo metu atlikus sveikatai darančių įtaką 

veiksnių analizę, įvertinus planuojamos ūkinės veiklos galimą poveikį visuomenės sveikatai, 

siūlome planuojamai ūkinei veiklai – UAB „Energeta“ vienuolikos planuojamų vėjo elektrinių 

statybai, Jurbarko r. sav., Skirsnemunės seniūnijoje nustatyti bendrą apie 201,96 ha ploto SAZ  

(susidarantį iš 6 teritorijų): SAZ aplink elektrinę Nr.1 sudaro 14,23 ha, SAZ aplink elektrinęs Nr.2, 

Nr.3, Nr.4, Nr.5 sudaro 88,09 ha; SAZ aplink elektrinę Nr.6 sudaro 13,92 ha; SAZ aplink elektrinę 

Nr.7 sudaro 13,45 ha; SAZ aplink elektrinę Nr.8 sudaro 15,33 ha; SAZ aplink elektrinęs Nr.9, 

Nr.10, Nr.11 sudaro 56,94 ha. 

Papildomi apribojimai dėl viršnorminės triukšmo zonos bus suderinami kaip reikalauja 

teisės aktai ir įrašomi į kiekvieno sklypo kadastrą. UAB „Energeta“ turi sutikimus dėl SAZ arba 

sklypų kadastro išrašai su jau įregistruota specialiąja sąlyga, tai yra apribojimai su savininkais jau 

suderinti ir už juos sutarta tarpusavio kompensacija, kuri PAV ataskaitoje neskelbiama. 



Poveikio aplinkai vertinimo ATASKAITA. Vienuolikos vėjo elektrinių Jurbarko r. sav., Skirsnemunės sen., Paantvardžio, 

Skirsnemuniškių I ir Antkalniškių kaimuose statybos ir eksploatavimas 

 

208 

 

Sanitarinės apsaugos zonos ribų dydžio tikslinimas pagrindžiamas šiais argumentais 

pagal fizikinę taršą: atliktas triukšmo sklaidos modeliavimas parodė, jog veiklos metu sklindančio 

triukšmo lygis neviršys teisės aktuose reglamentuotų triukšmo ribinių dydžių už siūlomos 

sanitarinės apsaugos zonos ribų ir artimiausiose gyvenamosiose aplinkose. 

Į nustatytas sanitarinės apsaugos zonos ribas gyvenamosios paskirties pastatai (namai), 

sodo namai, viešbučių, administracinės, prekybos, maitinimo, kultūros, mokslo, poilsio, gydymo, 

sporto ir religinės paskirties pastatai, specialiosios paskirties pastatai, susiję su apgyvendinimu, 

rekreacinės teritorijos, kiti objektai nepatenka. 

Visuomenė buvo tinkamai informuota apie PAV ataskaitą: Jurbarko rajono savivaldybės 

lentoje 2020-11-12, savivaldybės internetiniame puslapyje 2020-11-17  

https://www.jurbarkas.lt/index.php?2469029699; Skirsnemunės seniūnijos skelbimų lentoje 

2020-11-12;  Jurbarkų seniūnijos skelbimų lentoje 2020-11-12. Jurbarkų seniūnija savo ruožtu 

persiuntė bendruomenei, paskelbė seniūnijos facebook puslapyje (apie papildomus informavimus 

užfiksavo ant patvirtinimo), Jurbarkų seniūnija įtraukta, vadovaujantis PAV programos derinimu 

ir gautomis Atsakingos institucijos pastabomis. Taip pat paskelbta Jurbarko rajono laikraštyje 

„Šviesa“ 2020-11-17; ataskaitos rengėjo UAB „Ekostruktūra“ internetiniame puslapyje: 

www.ekostruktura.lt 2020-11-12 (ataskaitos ir skelbimo patalpinimo nuoroda: 

http://www.ekostruktura.lt/visuomenes-informavimas/informacija-apie-parengta-vienuolikos-

vejo-elektriniu-jurbarko-r-sav-skirsnemunes-sen-paantvardzio-skirsnemuniskiu-i-ir-antkalniskiu-

kaimuose-poveikio-aplinkai-vertinimo-pav-ataskaita-ir-viesa/). Su PAV ataskaita buvo galima 

susipažinti nuo  2020-11-17. Pasiūlymų per supažindinimo su PAV ataskaita laikotarpį iš 

visuomenės negauta. PAV ataskaita pristatyta visuomenei. Susirinkimas nuotoliniu būdu įvyko 

2020 m. gruodžio 17 d.  

PAV ataskaitos derinimas su subjektais: 

• Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos 

Tauragės departamentas 2021-01-22 Nr. (7-11 14.3.3 Mr)2-22323, kad vertinimo 

ataskaitai ir planuojamos ūkinės veiklos galimybėms pritaria; 

• Jurbarko rajono savivaldybės administracija per nustatytus  terminus išvadų dėl 

ataskaitos nepateikė (pridedamas savivaldybės patvirtinimas apie gavimą ir 

užregistravimą (savivaldybėje užregistruota 2020-12-28 numeriu R1-15-3883), 

todėl laikoma, kad Ataskaitai ir veiklai pritaria; 

• Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų 

ministerijos Jurbarko priešgaisrinė gelbėjimo tarnyba raštu 2021-01-05 Nr. 9.4-2-

5 nurodė, kad pastabų neturi, vadinasi ataskaitai ir veiklai pritaria; 

• Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Tauragės skyrius 

(pritarė PAV programai, nurodė, kad PAV ataskaitos nenagrinės); 

• Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos (derinant PAV 

programą atsisakė dalyvauti PAV procese). 

• Panemunių regioninis parkas  raštu 2021-01-25 Nr. V3-016 nurodė, kad nepritaria 

PAV ataskaitai, kadangi vėjo elektrinės dėl savo aukščio matysis iš daugelio parko 

https://www.jurbarkas.lt/index.php?2469029699
http://www.ekostruktura.lt/visuomenes-informavimas/informacija-apie-parengta-vienuolikos-vejo-elektriniu-jurbarko-r-sav-skirsnemunes-sen-paantvardzio-skirsnemuniskiu-i-ir-antkalniskiu-kaimuose-poveikio-aplinkai-vertinimo-pav-ataskaita-ir-viesa/
http://www.ekostruktura.lt/visuomenes-informavimas/informacija-apie-parengta-vienuolikos-vejo-elektriniu-jurbarko-r-sav-skirsnemunes-sen-paantvardzio-skirsnemuniskiu-i-ir-antkalniskiu-kaimuose-poveikio-aplinkai-vertinimo-pav-ataskaita-ir-viesa/
http://www.ekostruktura.lt/visuomenes-informavimas/informacija-apie-parengta-vienuolikos-vejo-elektriniu-jurbarko-r-sav-skirsnemunes-sen-paantvardzio-skirsnemuniskiu-i-ir-antkalniskiu-kaimuose-poveikio-aplinkai-vertinimo-pav-ataskaita-ir-viesa/
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vietų, o parkas skirtas išsaugoti vertingą Nemuno žemupio slėnio kraštovaizdį su 

šlaitų eroziniais kompleksais, gilius mažųjų upelių žemupius, Užnykio mišką bei 

Nemuno šlaitų augalijos bendrijas. 

Vadovaujantis Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo tvarkos aprašo 

(toliau – Aprašas)  (galiojanti suvestinė redakcija nuo 2020-05-01) 40 punktu motyvuotose 

išvadose  PAV subjektai turi nurodyti: teisės aktų reikalavimais pagrįstus motyvus dėl pritarimo 

ar nepritarimo planuojamai ūkinei veiklai; kokiai (-ioms) alternatyvai (-oms) pritaria ar nepritaria, 

jeigu ataskaitoje nagrinėtos alternatyvos; sąlygas, kurias reikia įgyvendinti iki veiklos vykdymo 

pradžios, jeigu tokias sąlygas galima nustatyti pagal teisės aktų reikalavimus, ir pateikti pagrįstą 

nuomonę dėl vertinimo metodų, rezultatų, ataskaitos kokybės ir planuojamų priemonių 

numatomam reikšmingam neigiamam poveikiui aplinkai sumažinti ir (ar) jį kompensuoti. 

Atsakant į Panemunių parko argumentą, dėl nepritarimo priežasties,  PAV dokumentų 

rengėjas akcentuoja, kad nėra teisinio dokumento ar rekomendacijų, kurios nurodo, kad vėjo 

elektrinės negali matytis iš parko, nėra reglamentuojama ir kokio aukščio galima statyti vėjo 

elektrines. 

Taip pat atkreiptinas dėmesys, kad 2019-05-09 buvo patirtintas UAB “REN energija” 14 

vėjo elektrinių parkas prie Skirsnemunės (priimta atrankos išvada, kad PAV nereikalingas), kur 

vėjo elektrinės numatomos apie 2,9 km atstumu nuo Panemunių regioninio parko, kai tuo tarpu 

šiuo PAV vertinamos 11 vėjo elektrinių yra ženkliai toliau – apie 5,3 km nuo Panemunių 

regioninio parko, todėl darys mažesnį vizualinį poveikį, nei patvirtintas parkas, kadangi tiek 

patvirtinto, tiek dabar planuojamo parkų vėjo elektrinių aukščiai yra panašūs ir siekia ~ 240 metrų. 

Atsižvelgiant į Aplinkos apsaugos agentūros ir Panemunių regioninio parko pastabas 

pritaikoma poveikio kraštovaizdžiui mažinimo priemonė – spalvinis sprendimas (vėjo elektrinės 

bus dažomos pilka spalva RAL7035, kuri jas maskuos aplinkoje ir nedominuos kraštovaizdyje). 

Numatomas reikšmingas pagerėjimas, maskuojant elektrines aplinkoje ir kraštovaizdyje, kadangi 

susilies su dangaus fonu. Šis tamsesnis pilkas atspalvis prislopins planuotų šviesios spalvos 

balkšvų jėgainių dominavimą, todėl poveikio mažinimo priemonė vertintina kaip efektyvi. 

PAV ataskaitoje yra parengtos vizualizacijos, kurios patvirtina šios priemonės 

efektyvumą.  
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