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PANEMUNIŲ REGIONINIO PARKO DIREKCIJA

Valstybės biudžetinė įstaiga, Raseinių g. 2, Šilinės k., Skirsnemunės sen., LT-74465 Jurbarko rajono savivaldybė,
tel. (8 447) 41723, el. p. info@prpd.lt , www.prpd.lt

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 193377733

Aplinkos apsaugos agentūrai

Kopija
UAB „Ekostruktūra“
Valstybinei saugomų teritorijų tarnybai
prie Aplinkos ministerijos

2020-12-21 Nr. V3-394

DĖL VIENUOLIKOS  VĖJO  ELEKTRINIŲ  JURBARKO  R.  SAV., SKIRSNEMUNĖS
SEN.,  PAANTVARDŽIO,  SKIRSNEMUNIŠKIŲ  I  IR  ANTKALNIŠKIŲ  KAIMUOSE
STATYBOS  IR EKSPLOATAVIMO POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO ATASKAITOS

Panemunių regioninio parko direkcija susipažino su Vienuolikos  vėjo  elektrinių  Jurbarko
r.  sav., Skirsnemunės  sen.,  Paantvardžio,  Skirsnemuniškių  I  ir  Antkalniškių  kaimuose  statybos
ir eksploatavimo poveikio aplinkai vertinimo ataskaita.

Informuojame  jus,  kad  nepritariame  šių  vėjo  jėgainių  statybai,  nes  PAV  ataskaitoje
pateiktoje vizualizacijoje matyti, kad šios jėgainės turės neigiamą įtaką Panemunių regioninio parko
kraštovaizdžiui. Parko teritorija yra išskirtinė Lietuvoje, nes apima labai siaurą ir ilgą ruožą abipus
Nemuno upės. Iš PAV ataskaitos matyti, kad bent viena jėgainė, ar jos dalis matysis visoje parko
teritorijoje, 37 km atstumu, o visos jėgainės matysis ir turės neigiamą poveikį unikaliam Nemuno
slėnio kraštovaizdžiui,  didžiojoje  parko dalyje.  Jei  240 m.  vėjo  jėgainės  matysis  visuose parko
taškuose, tai Panemunių  regioninio parko kraštovaizdis bus pakeistas iš esmės. 240 m. aukščio vėjo
jėgainės  taptų  nauja  viso  parko  kraštovaizdžio  dominante.  Panemunių  regioniniame  parke  -
didžiausia,  pinigais  neįkainojama,  istorinių,  architektūrinių,  kultūrinių,  gamtos  objektų
koncentracija. Parko rekreacinė, pažintinė, turistinė vertė - neįkainojama. 

Prašome jūsų neišduoti leidimo šių objektų statybai.

Direktorius      Mindaugas Janušonis

http://www.prpd.lt/
mailto:info@prpd.lt


2021-04-15 Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnybos svetainė

https://adoc.archyvai.lt/eais-lpp/app/;jsessionid=39C89E6B4D9090514CC089B1791CBB81?wicket:interface=:1:::: 1/1

 
Pagrindinis  > Paslaugos  >  ADOC dokumentai

[] ADOC dokumentas

· Turinys
· Metaduomenys
· Parašai
· Tikrinimas

Pavadinimas: V 3 394
Rinkmena: V3-394.adoc (ADOC-V1.0, GeDOC)

Dokumento metaduomenys

 PASIRAŠOMIEJI METADUOMENYS
 El. dokumento turinį aprašantys metaduomenys

 El. dokumento pavadinimas Dokumento
rūšis Parašai

V 3 394  

 Sudarytojai
 Statusas Sudarytojas Kodas Adresas Parašai

Juridinis
asmuo

Panemunių
regioninio
parko direkcija

1933777
33

Raseinių g. 2,
Jurbarko r.

 NEPASIRAŠOMIEJI METADUOMENYS
 El. dokumento naudojimo metaduomenys

 Techninė informacija

 El. dokumento
specifikacijos ID

Elektroninio
dokumento grupė

eDVS pavadinimas
ir versija Parašai

ADOC-V1.0 GeDOC Signa Web
v1.9-SNAPSHOT

 

Grįžti į paslaugos pagrindinį puslapį

  

WWW sprendimas: UAB MitSoft, UAB "Sintagma".

https://adoc.archyvai.lt/eais-lpp/app/restart
http://www.archyvai.lt/
http://www.archyvai.lt/
http://www.archyvai.lt/lt/paslaugos_53/
https://adoc.archyvai.lt/eais-lpp/app/
https://adoc.archyvai.lt/eais-lpp/app/restart
http://www.mitsoft.lt/
http://www.sintagma.lt/


2021-04-15 Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnybos svetainė

https://adoc.archyvai.lt/eais-lpp/app/;jsessionid=39C89E6B4D9090514CC089B1791CBB81?wicket:interface=:1:::: 1/1

 
Pagrindinis  > Paslaugos  >  ADOC dokumentai

[] ADOC dokumentas

· Turinys
· Metaduomenys
· Parašai
· Tikrinimas

Pavadinimas: V 3 394
Rinkmena: V3-394.adoc (ADOC-V1.0, GeDOC)

Dokumento parašai

Parašai  Parašo informacija

Mindaugas
Janušonis,
Direktorius
(2020-12-
21 11...

 

Parašo duomenys

Šis parašas yra galiojantis.
Parašas
Pasirašymo laikas: 2020-12-21 11:39:00
Paskirtis: pasirašymas
Formatas: Einamojo galiojimo (XAdES-EPES) 

Pasirašantis asmuo
Vardas, pavardė: Mindaugas Janušonis
Pareigos: Direktorius
Struktūrinis padalinys:

Sertifikatas
Turėtojas: MINDAUGAS,JANUŠONIS
Leidėjas: EID-SK 2016
Galioja nuo 2018-07-12 iki 2023-07-11

Elementai pasirašyti parašu „Mindaugas Janušonis“

TURINYS
V3-394.pdf

METADUOMENYS
Dokumento pavadinimas: V 3 394
Sudarytojai

Panemunių regioninio parko direkcija. Kodas: 19...
Parašai

Pasirašymo data: 2020-12-21, Parašo paskirtis: ...

Grįžti į paslaugos pagrindinį puslapį

  

WWW sprendimas: UAB MitSoft, UAB "Sintagma".

https://adoc.archyvai.lt/eais-lpp/app/restart
http://www.archyvai.lt/
http://www.archyvai.lt/
http://www.archyvai.lt/lt/paslaugos_53/
https://adoc.archyvai.lt/eais-lpp/app/
https://adoc.archyvai.lt/eais-lpp/app/restart
http://www.mitsoft.lt/
http://www.sintagma.lt/


Ataskaitos priedai, UAB „Ekostruktūra“ 

 

 

 

 

 

22 Priedas. Aplinkos apsaugos agentūros pastabos 2021-04-08 Nr. (30.2)-A4E-4271 

 

 



APLINKOS APSAUGOS AGENTŪRA
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UAB „Ekostruktūra“
El. p. info@ekostruktura.lt

2021-04- Nr. (30.2)-A4E-

Į 2021-03-17 Nr. 21-222 21-222

DĖL PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO 

Aplinkos apsaugos agentūra (toliau – Agentūra), išnagrinėjusi pakartotinai pateiktą UAB 
„Energeta“ planuojamos ūkinės veiklos (toliau – PŪV) – vienuolikos vėjo elektrinių Jurbarko r. 
sav., Skirsnemunės sen., Paantvardžio, Skirsnemuniškių I ir Antkalniškių kaimuose statybos ir 
eksploatacijos – poveikio aplinkai vertinimo ataskaitą (toliau – PAV ataskaita), įvertinusi 
poveikio aplinkai vertinimo subjektų išvadas dėl PAV ataskaitos ir PŪV poveikio aplinkai, 
vadovaudamasi Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo 
įstatymo (toliau – PAV įstatymas) 11 straipsnio 1 dalies 1 punktu, teikia motyvuotus 
reikalavimus pataisyti ir papildyti PAV ataskaitą:

1. Neatsakyta į Agentūros 2021-03-05 raštu Nr. (30.2)-A4E-2684 (toliau – Raštas) pateiktas 
1-2 pastabas, t. y. pateikta informacija nepagrindžia, kad PŪV nedarys poveikio ypač saugomo 
šalies vizualinio estetinio potencialo arealui ir vietovei – Dubysos-Nemuno santakos senslėniams, 
PAV ataskaitoje nepateiktas ir neišnagrinėtas vėjo elektrinių spalvos, aukščio, atstumo, dažymo 
būdo ar kitos alternatyvos, neatliktas alternatyvų palyginimas tarpusavyje įvertinant poveikį 
kraštovaizdžiui. Taip pat nenumatytos priemonės, kurios sumažintų/nuslopintų vėjo elektrinių 
dominavimą Panemunių regioninio parko kraštovaizdyje. 

Pažymime, kad š. m. kovo 2 d. vykusio nuotolinio pasitarimo (2021 m. kovo 5 d. 
protokolas Nr. A7-2) metu buvo nutarta, kad bus išnagrinėtos aukščiau minimos alternatyvos 
įvertinant poveikį kraštovaizdžiui ir bus numatytos priemonės, kurios mažintų/nuslopintų vėjo 
elektrinių dominavimą Panemunių regioninio parko kraštovaizdyje. Atsižvelgiant į tai, 
Panemunių regioninio parko direkcija persvarstytų savo pateiktą išvadą (2021-01-25 raštas Nr. 
V3-016). Agentūra raštu kreipėsi į Panemunių regioninio parko direkciją, kad išnagrinėtų 
papildytą PAV ataskaitą ir pateiktų savo atsakymą dėl PAV ataskaitos. Panemunių regioninio 
parko direkcija 2021-03-30 raštu Nr. V3-079 (toliau – Raštas I)  pateikė atsakymą, kad nepritaria 
PAV ataskaitai, kadangi PAV ataskaitoje nepateikti aukščiau nurodyti duomenys. Prašome PAV 
ataskaitą papildyti aukščiau nurodytais duomenimis ir Panemunių regioninio parko direkcijos 
Rašte I nurodyta informacija.

2. Nepilnai atsakyta į Agentūros Raštu pateiktas 3-4 pastabas, kadangi daliai pateiktų 
vizualizacijų nepateiktos detalios išvados/analizė, nepateiktas bendras brėžinys, kuriame būtų 
pažymėtos vizualizacijų vietos, PAV ataskaitoje pateikto vizualinio matomumo modeliavimo 
išvadose nurodyta, kad planuojamos vėjo elektrinės bus matomos iš tam tikrų taškų, tačiau PAV 
ataskaitoje nenumatytos pagrįstos reikšmingo neigiamo poveikio kraštovaizdžiui išvengimo, 
sumažinimo ir kompensavimo priemonės, neatliktas suminis vertinimas. Pažymime, kad PAV 

Elektroninio dokumento nuorašas
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programoje1 numatyta, kad PAV ataskaitoje bus detaliai išnagrinėtas ir įvertintas planuojamų 
vėjo elektrinių bei esamų ir suplanuotų vėjo elektrinių suminis vizualinis poveikis 
kraštovaizdžiui, bei nustačius reikšmingą neigiamą poveikį, bus numatytos ir įvertintos 
priemonės šiam poveikiui išvengti, sumažinti ar kompensuoti. Atkreipime dėmesį, kad Tvarkos 
aprašo2 1 priedo penktame skirsnyje nurodyta, kas PAV ataskaitoje turi būti pateikiame vertinant 
poveikį kraštovaizdį. Tvarkos aprašo 1 priedo 101 nurodyta, kad planuojamos ūkinės veiklos 
sąlygojamo kraštovaizdžio tipų, mozaikiškumo kitimo vizualinį poveikį kraštovaizdžiui 
rekomenduojama pateikti pagal Vizualinės taršos gamtiniams kraštovaizdžio kompleksams ir 
objektams nustatymo metodiką. PAV ataskaitoje pateikiama informacija turi būti aiški, 
informatyvi, išanalizuota, pateiktos detalios išvados ir parinktos pagrįstos neigiamą poveikį 
mažinančios priemonės. 

3. Nepilnai atsakyta į Agentūros Raštu pateiktą 8 pastabą, t. y. nurodoma, kad bus įrengiama 
viena pralaida, įrengiant privažiavimo kelią prie vėjo elektrinės Nr. 3. PAV ataskaitoje nurodoma, 
kad „iki vėjo elektrinės Nr. 6 eina esamas ūkio technikos išvažinėtas keliukas, kuris tik eina 
paraleliai griovio, tačiau pačio griovio kirsti nereikia“. PAV ataskaitoje 18 pav. pateikiama 
priešinga informacija, t. y. nurodoma, kad iki vėjo elektrinės Nr. 6 planuojamas privažiavimo 
kelias, kuris kirs griovį ir upelį Juodupis. Atsižvelgiant į tai, prašome PAV ataskaitoje nurodykite 
ar įrengiant minėtą privažiavimą bus įrengiamos naujos pralaidos, bei kiek iš viso planuojama 
įrengti pralaidų per paviršinius vandens telkinius ir nurodykite jų vietas.

4. Nepilnai atsakyta į Agentūros Raštu pateiktą 10 pastabą, t. y. nurodyta, kad įrengiama 
transformatorinė negali patekti į pakrantės apsaugos juostą, tačiau PAV ataskaitos 15 priede 
numatomos transformatorinės vieta pažymėta ant upelio Juodupis. Prašome patikslinti duomenis.

5. Nepilnai atsakyta į Agentūros Raštu pateiktą 14 pastabą, t. y. 160 psl. pateikiama skirtinga 
informacija apie kitų ūkio subjektų esamų vėjo elektrinių bokšto aukštį.

6. Neatsakyta į Agentūros Raštu pateiktą 15 pastabą, t. y. nepateikta kitų ūkio subjektų 
planuojamų ir esamų vėjo elektrinių nominali galia, kuri vertinama triukšmo ir šešėliavimo 
sklaidos skaičiavimuose.

7. Nepilnai atsakyta į Agentūros Raštu pateiktą 16 pastabą, t. y. PAV ataskaitos 8 lentelėje 
kitų ūkio subjektų vėjo elektrinių techniniai parametrai nurodyti skirtingų dydžių, o triukšmo 
sklaidos skaičiavimuose nenurodyti, kurie dydžiai buvo naudojami. Prašome patikslinti duomenis 
ir nurodyti, ar suminiuose triukšmo sklaidos skaičiavimuose naudoti kitų ūkio subjektų 
maksimalūs vėjo elektrinių techniniai parametrai.

8. Neatsakyta į Agentūros Raštu pateiktą 20 pastabą. Atlikti suminiai šešėliavimo sklaidos 
skaičiavimai ne pagal maksimalius vėjo elektrinių techninius parametrus, t. y. suminiuose 
šešėliavimo sklaidos skaičiavimuose suvesti kitų ūkio subjektų esamų ir planuojamų vėjo 
elektrinių techniniai parametrai nesutampa su maksimaliais vėjo elektrinių parametrais nurodytais 
PAV  ataskaitos 160-161 psl. Prašome patikslinti duomenis.

9. Nepilnai atsakyta į Agentūros Raštu pateiktą 29 pastabą. PAV ataskaitoje nurodoma, kad  
R. Matulos planuojama statyti viena vėjo elektrinė įtraukta į bendrą vėjo elektrinių skaičių, tačiau 
nurodoma  įtakos tiek triukšmui, tiek šešėliavimui neturės, nes atstumas nuo šios vėjo elektrinės 
iki artimiausių PAV ataskaitoje nagrinėjamų gyventojų, kuriems daro didžiausią įtaką 
planuojamos vėjo elektrinės, sudaro ~2,7 km. PAV ataskaitos tekstinėje dalyje nurodyta, kad 
atliekant triukšmo analizę ir modeliavimą buvo vertinama ir R. Matulos vėjo elektrinė, tačiau 
triukšmo sklaidos skaičiavimuose ji nepažymėta. Prašome patikslinti ir suvienodinti duomenis.

1 Agentūros 2020-10-21 raštu Nr. (30.2)-A4E-9411 patvirtinta UAB „Energeta“ PŪV – vienuolikos vėjo elektrinių 
Jurbarko r. sav., Skirsnemunės sen., Paantvardžio, Skirsnemuniškių I ir Antkalniškių kaimuose statybos ir 
eksploatacijos – poveikio aplinkai vertinimo programa (toliau – PAV programa).
2 Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos 
ministro 2017 m. spalio 31 d. įsakymu Nr. D1-885 ,,Dėl planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo 
tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Tvarkos aprašas).
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10. Neatsakyta į Agentūros Raštu pateiktą 33 pastabą, t. y. PAV ataskaitoje nebuvo įvertintas 
poveikis sodybai, adresu Jurbarko r. sav., Skirsnemunės sen., Skirsnemuniškių III k., Kalno g. 39, 
žemės sklype, kurio unikalus Nr. 9470-0001-0014. Nurodytas adresas egzistuoja, jis pateiktas 
vadovaujantis  Registrų centro administruojamo internetinio tinklapio regia.lt duomenimis. 

Pagal pateiktas pastabas pataisytą ir papildytą PAV ataskaitą prašome pateikti Agentūrai 
pakartotinam nagrinėjimui. 

Šį atsakymą Jūs turite teisę apskųsti teisės aktuose nustatyta tvarka3.
PRIDEDAMA. Panemunių regioninio parko direkcijos 2021-03-30 rašto Nr. V3-079 „Dėl 

planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo ataskaitos“ kopija, 2 lapai.

Departamento direktorė Justina Černienė

Dovilė Petraškaitė, tel. (8 315) 56735, el. p. dovile.petraskaite@aaa.am.lt

3Agentūrai (A. Juozapavičiaus g. 9, Vilnius 09311) per 6 mėnesius nuo pažeidimų paaiškėjimo dienos Lietuvos 
Respublikos viešojo administravimo įstatymo nustatyta tvarka, Lietuvos Respublikos Seimo kontrolieriui dėl valstybės 
tarnautojų piktnaudžiavimo, biurokratizmo ar kitaip pažeidžiamų žmogaus teisių ir laisvių viešojo administravimo 
srityje per vienerius metus nuo šio atsakymo įteikimo dienos (Gedimino g. 56, 01110 Vilnius) Lietuvos Respublikos 
Seimo kontrolierių įstatymo nustatyta tvarka.
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Aplinkos apsaugos agentūrai 

El. p. aaa@aaa.am.lt 

 

2021-04-15 Nr. 21-231 

Į 2021-04-08 Nr. (30.2)-A4E-4271 

 

DĖL PAPILDYTOS UAB “ENERGETA” PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS POVEIKIO 

APLINKAI VERTINIMO ATASKAITOS 

 

Prašome išnagrinėti pagal pastabas papildytą UAB “Energeta” planuojamos ūkinės veiklos – 

Vienuolikos vėjo elektrinių Jurbarko r. sav., Skirsnemunės sen., Paantvardžio, Skirsnemuniškių I ir 

Antkalniškių kaimuose statybos ir eksploatavimo poveikio aplinkai vertinimo ataskaitą, ir Lietuvos 

Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo 11 straipsnio 3 dalyje 

nustatytu terminu priimti Sprendimą. 

Žemiau pateikiami reikalavimai ir PAV dokumentų rengėjo motyvuoti atsakymai į juos. 

Atsakymai į Aplinkos apsaugos agentūros pateiktas pastabas: 

1. Pastaba. Neatsakyta į Agentūros 2021-03-05 raštu Nr. (30.2)-A4E-2684 (toliau – Raštas) 

pateiktas 1-2 pastabas, t. y. pateikta informacija nepagrindžia, kad PŪV nedarys poveikio ypač saugomo 

šalies vizualinio estetinio potencialo arealui ir vietovei – Dubysos-Nemuno santakos senslėniams, PAV 

ataskaitoje nepateiktas ir neišnagrinėtas vėjo elektrinių spalvos, aukščio, atstumo, dažymo būdo ar kitos 

alternatyvos, neatliktas alternatyvų palyginimas tarpusavyje įvertinant poveikį kraštovaizdžiui. Taip pat 

nenumatytos priemonės, kurios sumažintų/nuslopintų vėjo elektrinių dominavimą Panemunių 

regioninio parko kraštovaizdyje. Pažymime, kad š. m. kovo 2 d. vykusio nuotolinio pasitarimo (2021 m. 

kovo 5 d. protokolas Nr. A7-2) metu buvo nutarta, kad bus išnagrinėtos aukščiau minimos alternatyvos 

įvertinant poveikį kraštovaizdžiui ir bus numatytos priemonės, kurios mažintų/nuslopintų vėjo elektrinių 

dominavimą Panemunių regioninio parko kraštovaizdyje. Atsižvelgiant į tai, Panemunių regioninio 

parko direkcija persvarstytų savo pateiktą išvadą (2021-01-25 raštas Nr. V3-016). Agentūra raštu 

kreipėsi į Panemunių regioninio parko direkciją, kad išnagrinėtų papildytą PAV ataskaitą ir pateiktų 

savo atsakymą dėl PAV ataskaitos. Panemunių regioninio parko direkcija 2021-03-30 raštu Nr. V3-079 

(toliau – Raštas I) pateikė atsakymą, kad nepritaria PAV ataskaitai, kadangi PAV ataskaitoje nepateikti 

aukščiau nurodyti duomenys. Prašome PAV ataskaitą papildyti aukščiau nurodytais duomenimis ir 

Panemunių regioninio parko direkcijos Rašte I nurodyta informacija. 

Atsakymas. Atsižvelgiant į pastabas papildyta ir patikslinta PAV ataskaita. 

Pateikta poveikio kraštovaizdžio mažinimui priemonė – spalvos alternatyva, padarytos 

vizualizacijos ir suformuluotos papildomos išvados pagrindžia, kad PŪV nedarys poveikio ypač 

saugomo šalies vizualinio estetinio potencialo arealui ir vietovei – Dubysos-Nemuno santakos 

senslėniams (papildytas 2.3 skyrius).  

PAV ataskaitoje pateiktos ir išnagrinėtos vėjo elektrinių spalvos alternatyvos, atliktas 

alternatyvų palyginimas tarpusavyje įvertinant poveikį kraštovaizdžiui, papildytos vizualizacijos. Tokiu 

būdu (dažant elektrines) yra numatytos priemonės, kurios sumažins/nuslopins vėjo elektrinių 

dominavimą Panemunių regioninio parko kraštovaizdyje. Vertintos spalvų alternatyvos (balkšva, pilka 

spalva (kodas RAL7035), melsva spalva). Atlikus suminę poveikio ir reikšmingiausių vietų 

vizualizacijų analizę ir palyginus tarpusavyje, nustatyta, kad balkšva spalva dominuoja aplinkoje. 

Nagrinėtas melsvas atspalvis taip pat labiau pastebimas nei pilkas. Vėjo elektrinės menkiau vizualiai 

matomos, jei pritaikoma pilka spalva, konkretizuota spalva (kodas RAL7035). Atlikus analizę nustatyta, 

kad pilka spalva labiau neutralizuoja elektrines. Pritaikoma ši spalvinė poveikio kraštovaizdžiui 

mažinimo priemonė neutralizuos vizualinį poveikį kraštovaizdžiui iki nereikšmingo,  spalvinis 

sprendimas maskuos elektrines aplinkoje, jos susilies su dangaus fonu ir bus menkai pastebimos, 
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nebedominuos kraštovaizdyje. PAV rengėjai akcentuoja, kad ši numatyta priemonė efektyviai 

sumažins/nuslopins vėjo elektrinių dominavimą Panemunių regioninio parko kraštovaizdyje. 

Pasaulinė praktika rodo, jog vėjo elektrinės gali būti ir kitokių spalvų, pavyzdžiui, užsienio 

šalyse yra pastatytų ir ryškių spalvų elektrinių (geltonos, ryškiai žalios, rožinės, oranžinės ir t.t. spalvų), 

taip siekiant kaip tik įvesti didesnį kontrastą kraštovaizdyje, išryškinant pačias elektrines kaip statinį 

aplinkoje. Tačiau PAV dokumentų rengėjai tokias svetimas kraštovaizdžiui spalvas iškart eliminavo iš 

nagrinėjimo. PAV dokumentų rengėjo nuomone,  Panemunių regioninio parko direkcijos siūlymas 

ataskaitoje išnagrinėti vėjo elektrinių dažymą 3D efektu laikomas pertekliniu ir neargumentuotu. 

Aukščio alternatyvos nebus nagrinėjamos, nes prie planuojamo ~240 m aukščio neigiamas 

poveikis nenustatytas. 

Atstumo alternatyvos nebus nagrinėjamos, nes visa planuojama teritorija patenka į išskirtą 

specialiuoju planu vėjo elektrinėms zoną. Rengiant planavimo dokumentą (specialųjį planą) buvo 

atsižvelgta į saugomas teritorijas ir jų atstumus. 

PAV ataskaita papildyta Panemunių regioninio parko direkcijos prašomais duomenimis, taip 

pat pagal direkcijos pastabą patikslinamas sakinys, pažymint, kad ypač saugomo šalies estetinio 

potencialo arealas ir vietovė – 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 dar toliau 

- apie 30 km atstumu nuo PŪV. Dubysos-Nemuno santakos senslėnių (6 vietovės) reglamentai 

nepažeidžiami, o už šių teritorijų esantys PŪV teritorijos arealai neturi saugomos teritorijos statuso, be 

to, vėjo elektrinės numatomos vadovaujantis specialiuoju planu, kuriuo PŪV teritorija priskirta vėjo 

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

elektrinių iš viso sudarys 54  vnt. Tai didelio užstatymo vėjo elektrinių zonos, tačiau jos yra leistinos. 

Planuojamos elektrinės bus tik kaip fonas, tolstantis į šiaurę ženkliai atokiau nuo saugomų teritorijų, nei 

jau patvirtintos ir numatomos statyti kitų vystytojų elektrinės. Žemiau pateikiama ištrauka iš Panemunių 

regioninio parko direkcijos minimo žemėlapio konkretizuojant senslėnių vietą (arealas 6). 

 

 

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_estetinis_potencialas_m_40000

0.pdf). Šis brėžinys PAV ataskaitoje buvo nagrinėtas, Panemunių RP pateikus pastabas,  detalizuota lokacija, kad planuojamos 

11 elektrinių  nepatenka į vizualinio estetinio potencialo arealą – Dubysos-Nemuno santakos senslėnį (6 vietovė), detalizuoti 

atstumai. 

Atkreiptinas dėmesys, kad nors PŪV visiškai atitinka specialiojo plano reikalavimus, 

triukšmo, poveikio sveikatai ir aplinkai taikomas normas bei visus teisės aktų reikalavimus, Panemunių 
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regioninio parko direkcija nuo pat projekto paviešinimo yra pareiškusi savo išankstinę poziciją, kad 

nepritars šiai planuojamai ūkinei veiklai: 

• Panemunių regioninio parko direkcijos direktorius apie nepritarimą nurodė viešo 

susirinkimo metu (2020-12-17 įrašas yra pridėtas prie ataskaitos); 

• dar nepradėjus derinimo proceso ir nepateikus derinti PAV ataskaitos Panemunių 

regioninio parko direkcijai, PAV dokumentų rengėjas gavo iš direkcijos išankstinį 

raštą (2020-12-21 Nr. V3-394), kad nepritaria planuojamai ūkinei veiklai; 

• pateikus derinti PAV ataskaitą Panemunių regioninio parko direkcija vėl nepritarė 

PŪV; 

• pateikus PAV ataskaitą Panemunių regioninio parko direkcijai pakartotiniam 

derinimui ir atsakius į visas pastabas, direkcija dar kartą nepritarė planuojamai ūkinei 

veiklai. 

PAV dokumentų rengėjas atsižvelgė ir į pastarąsias, 2021-03-30 rašte Nr. V3-079 pateiktas 

pagrįstas Panemunių regioninio parko direkcijos pastabas. Vis dėlto, įvertinus aukščiau nurodytas 

aplinkybes apie Panemunių regioninio parko direkcijos išankstinį nusistatymą ir poziciją dėl nepritarimo 

planuojamai ūkinei veiklai, yra pagrindas manyti, kad šis viešojo administravimo subjektas net ir po šio 

PAV ataskaitos papildymo su PŪV nesutiks. PAV dokumentų rengėjas nekvestionuoja PAV subjektų 

teisės teikti jų kompetencijai priskirtas pastabas PAV ataskaitai. Vis dėlto būtina pažymėti, kad PAV 

subjektų, kurie yra viešojo administravimo subjektai, diskrecija yra ribojama įstatymų. Lietuvos 

Respublikos viešojo administravimo įstatymo 3 straipsnio 9 punkte yra įtvirtintas objektyvumo 

principas, reiškiantis, kad administracinio sprendimo priėmimas ir kiti oficialūs viešojo administravimo 

subjekto veiksmai turi būti nešališki ir objektyvūs. Panemunių regioninio parko direkcijos veiksmai, 

kaip matyti iš šio PŪV vertinimo proceso, manytina objektyvumo principo neatitinka. 

Atsižvelgiant į aukščiau išdėstytas aplinkybes, PAV dokumentų rengėjas prašo Aplinkos 

apsaugos agentūros, kaip atsakingos ir kompetentingos institucijos, priimti Sprendimą dėl veiklos 

galimybių savo nuožiūra pagal pateiktą PAV ataskaitą ir joje suformuotas išvadas. 

Prašome atkreipti dėmesį, jog kitų vystytojų parengtu projektu yra patvirtinta 14 VE statyba, 

kuri planuojama kur kas mažesniu atstumu iki kraštovaizdžio draustinio ir vėjo elektrinės bus 

dominuojančios. Analizuojamos VE planuojamos atokiau nuo jautrių teritorijų kraštovaizdžio atžvilgiu, 

bei numatomos atitinkamos priemonės siekiant vizualiai sumažinti VE matomumą.  Kitu projektu 

patvirtintų VE statyba, mūsų kaip specialistų nuomone, bus labiau dominuojanti Panemunių regioninio 

parko atžvilgiu, tokiu atveju planuojamos VE kraštovaizdžiui reikšmingos įtakos nebeturi.  

2. Pastaba. Nepilnai atsakyta į Agentūros Raštu pateiktas 3-4 pastabas, kadangi daliai pateiktų 

vizualizacijų nepateiktos detalios išvados/analizė, nepateiktas bendras brėžinys, kuriame būtų 

pažymėtos vizualizacijų vietos, PAV ataskaitoje pateikto vizualinio matomumo modeliavimo išvadose 

nurodyta, kad planuojamos vėjo elektrinės bus matomos iš tam tikrų taškų, tačiau PAV ataskaitoje 

nenumatytos pagrįstos reikšmingo neigiamo poveikio kraštovaizdžiui išvengimo, sumažinimo ir 

kompensavimo priemonės, neatliktas suminis vertinimas. Pažymime, kad PAV programoje numatyta, 

kad PAV ataskaitoje bus detaliai išnagrinėtas ir įvertintas planuojamų vėjo elektrinių bei esamų ir 

suplanuotų vėjo elektrinių suminis vizualinis poveikis kraštovaizdžiui, bei nustačius reikšmingą 

neigiamą poveikį, bus numatytos ir įvertintos priemonės šiam poveikiui išvengti, sumažinti ar 

kompensuoti. Atkreipime dėmesį, kad Tvarkos aprašo  1 priedo penktame skirsnyje nurodyta, kas PAV 

ataskaitoje turi būti pateikiame vertinant poveikį kraštovaizdį. Tvarkos aprašo 1 priedo 101 nurodyta, 

kad planuojamos ūkinės veiklos sąlygojamo kraštovaizdžio tipų, mozaikiškumo kitimo vizualinį poveikį 

kraštovaizdžiui rekomenduojama pateikti pagal Vizualinės taršos gamtiniams kraštovaizdžio 

kompleksams ir objektams nustatymo metodiką. PAV ataskaitoje pateikiama informacija turi būti aiški, 

informatyvi, išanalizuota, pateiktos detalios išvados ir parinktos pagrįstos neigiamą poveikį mažinančios 

priemonės. 

Atsakymas. Ataskaita papildyta pateiktoms vizualizacijoms pateikiant išvadas/analizę, 

pateiktas bendras brėžinys, kuriame pažymėtos vizualizacijų vietos. 
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PAV ataskaitoje numatyta ir pagrįsta reikšmingo neigiamo poveikio kraštovaizdžiui 

išvengimo, sumažinimo priemonė – spalvinis sprendimas, atliktas suminis vertinimas. 

PAV ataskaitos 2.3 skyriuje, kaip ir buvo numatyta PAV programoje, yra detaliai išnagrinėtas 

ir įvertintas planuojamų vėjo elektrinių bei esamų ir suplanuotų vėjo elektrinių suminis vizualinis 

poveikis kraštovaizdžiui. Reikšmingas neigiamas poveikis nenustatytas, kompensacinėms priemonėms 

poreikio nėra. Poveikiui sumažinti  yra numatyta priemonė (spalvinis sprendimas), kuris neutralizuos 

vizualinį poveikį kraštovaizdžiui iki nereikšmingo, spalvinis sprendimas maskuos elektrines aplinkoje, 

jos susilies su dangaus fonu ir bus menkai pastebimos, nebedominuos kraštovaizdyje. PAV rengėjai 

akcentuoja, kad ši numatyta priemonė efektyviai sumažins/nuslopins vėjo elektrinių dominavimą 

Panemunių regioninio parko kraštovaizdyje. 

Suminis vertinimas PAV ataskaitoje yra atliktas, tą patvirtina ir vizualizacijos, žemėlapiai, 

schemos, jose nurodytos vertinimo detalės, išryškinta suminio vertinimo išvada dėl suminio poveikio. 

Papildyti vizualizacijų vertinimai, papildytos kraštovaizdžio vertinimo išvados. 

Dėl planuojamų vienuolikos vėjo elektrinių visi aplinkos apsaugos, higienos normų 

reglamentai yra išlaikomi, o kraštovaizdis neturi teisės aktais patvirtintos poveikio kraštovaizdžiui 

vertinimo metodikos. Poveikio aplinkai vertinimo tvarkos aprašo 101 punkte1 nurodyta Lietuvos 

Respublikos aplinkos ministerijos parengta „Vizualinės taršos gamtiniams kraštovaizdžio kompleksams 

ir objektams nustatymo metodika“ pateikiama kaip rekomenduojama ir nėra oficialiai patvirtinta. Visgi 

rengiant PAV ataskaitą šia metodika vadovautasi, pagal ją  nustatytos matomumo zonos (kaip, iš kur 

matysis elektrinės be želdinių, želdiniai dar labiau sumažins elektrinių matomumą), suformuluotos 

išvados, kurios pateiktos PAV ataskaitoje. Nors vėjo elektrinės matysis iš parko, tačiau šių 

atsinaujinančių energijos šaltinių, kurie yra prioritetas vykdant Lietuvos Respublikos įsipareigojimus 

Europos Sąjungai, matomumas negali būti savaime traktuojamas kaip neigiamas poveikis. Vizualinės 

taršos metodika buvo rengiama tikslu, kaip specialistams nustatyti ir apskaičiuoti dėl neteisėta veika 

padarytos žalos atlyginimo aplinkai.  Vėjo elektrinės yra ateities energijos šaltinis, kuris plėtojamas 

darniai, laikantis visų teisinių procedūrų ir neturi būti lyginamos su piktavališku aplinkos ir 

kraštovaizdžio niokojimu. 

Vizualinės taršos gamtiniams kraštovaizdžio kompleksams ir objektams nustatymo metodikos 

3 puslapyje nurodyta, kad “Darbo tikslas – parengti vizualinės taršos gamtiniams kraštovaizdžio 

kompleksams ir objektams nustatymo metodiką. Ja vadovaudamiesi aplinkos apsaugos valstybinės 

kontrolės pareigūnai, valstybiniai saugomų teritorijų pareigūnai galės tinkamai vykdyti aplinkos 

apsaugos valstybinę kontrolę (apskaičiuoti aplinkai padarytos žalos dydį, sumenkinus gamtinių 

kraštovaizdžio kompleksų ir objektų estetinę vertę ir sumažinus kraštovaizdžio vizualinę kokybę 

pažeidžiant teisės aktais reglamentuojamus reikalavimus; pateikti ieškinius teismams dėl asmenų 

neteisėta veika padarytos žalos atlyginimo, kad žalą padarę asmenys ateityje neturėtų galimybės 

išvengti civilinės atsakomybės ir atlygintų žalą aplinkai arba atkurtų iki pažeidimo buvusią būklę). 

Taigi, metodika neturi ir negali būti traktuojama kaip privalomas poveikio aplinkai vertinimo įrankis, 

juolab, kad ji nėra patvirtinta, o tik rekomendacinė. Į ją, kaip jau minėta, atsižvelgta rengiant PAV 

ataskaitą. 

PAV dokumentų rengėjai pažymi, kad vėjo elektrinės kaip objekto matomumas kraštovaizdyje 

negali būti savaime traktuojamas kaip neigiamas poveikis. Be to, į spalvos alternatyvą yra atsižvelgta. 

Vertinimas ir papildomos vizualizacijos parodė, kad spalvinė priemonė bus efektyvi, suminis poveikis 

kraštovaizdžiui įdiegus šią priemonę – nereikšmingas. 

3. Nepilnai atsakyta į Agentūros Raštu pateiktą 8 pastabą, t. y. nurodoma, kad bus įrengiama 

viena pralaida, įrengiant privažiavimo kelią prie vėjo elektrinės Nr. 3. PAV ataskaitoje nurodoma, kad 

„iki vėjo elektrinės Nr. 6 eina esamas ūkio technikos išvažinėtas keliukas, kuris tik eina paraleliai 

griovio, tačiau pačio griovio kirsti nereikia“. PAV ataskaitoje 18 pav. pateikiama priešinga informacija, 

 
1 101. Planuojamos ūkinės veiklos sąlygojamas kraštovaizdžio tipų, mozaikiškumo kitimas, vizualinis poveikis 

kraštovaizdžiui (rekomenduojama pateikti pagal Vizualinės taršos gamtiniams kraštovaizdžio kompleksams ir 

objektams nustatymo metodiką). 
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t. y. nurodoma, kad iki vėjo elektrinės Nr. 6 planuojamas privažiavimo kelias, kuris kirs griovį ir upelį 

Juodupis. Atsižvelgiant į tai, prašome PAV ataskaitoje nurodykite ar įrengiant minėtą privažiavimą bus 

įrengiamos naujos pralaidos, bei kiek iš viso planuojama įrengti pralaidų per paviršinius vandens 

telkinius ir nurodykite jų vietas. 

Atsakymas. Pateikiami patikslinti paveikslai (17 ir 18 pav.), kurie nebeprieštarauja PAV 

ataskaitos tekstinei daliai. Tekstinė dalis nesikeičia, numatoma viena pralaida per Juodupės upelį vėjo 

elektrinei Nr. 3. 

4. Nepilnai atsakyta į Agentūros Raštu pateiktą 10 pastabą, t. y. nurodyta, kad įrengiama 

transformatorinė negali patekti į pakrantės apsaugos juostą, tačiau PAV ataskaitos 15 priede numatomos 

transformatorinės vieta pažymėta ant upelio Juodupis. Prašome patikslinti duomenis. 

Atsakymas. Pateikiami patikslinti paveikslai (17 ir 18 pav.) ir 15 priede abu paveikslai 

didesniu formatu, kurie neprieštarauja PAV ataskaitos tekstinei daliai. Transformatorinė nepateks į 

pakrantės apsaugos juostą. 

5. Nepilnai atsakyta į Agentūros Raštu pateiktą 14 pastabą, t. y. 160 psl. pateikiama skirtinga 

informacija apie kitų ūkio subjektų esamų vėjo elektrinių bokšto aukštį. 

Atsakymas. Informacija sutikslinta. 

6. Neatsakyta į Agentūros Raštu pateiktą 15 pastabą, t. y. nepateikta kitų ūkio subjektų 

planuojamų ir esamų vėjo elektrinių nominali galia, kuri vertinama triukšmo ir šešėliavimo sklaidos 

skaičiavimuose. 

Atsakymas. Informacija papildyta. 

7. Nepilnai atsakyta į Agentūros Raštu pateiktą 16 pastabą, t. y. PAV ataskaitos 8 lentelėje 

kitų ūkio subjektų vėjo elektrinių techniniai parametrai nurodyti skirtingų dydžių, o triukšmo sklaidos 

skaičiavimuose nenurodyti, kurie dydžiai buvo naudojami. Prašome patikslinti duomenis ir nurodyti, ar 

suminiuose triukšmo sklaidos skaičiavimuose naudoti kitų ūkio subjektų maksimalūs vėjo elektrinių 

techniniai parametrai. 

Atsakymas. Triukšmo skaičiavimuose naudoti blogiausi parametrai triukšmo atžvilgiu, t.y. VE 

su žemiausiais stiebų aukščiais, ko pasėkoje viršnorminės triukšmo zonos apink VE būna didesnės, 

kadangi triukšmo šaltinis priartėja prie žemės dangos. 

8. Neatsakyta į Agentūros Raštu pateiktą 20 pastabą. Atlikti suminiai šešėliavimo sklaidos 

skaičiavimai ne pagal maksimalius vėjo elektrinių techninius parametrus, t. y. suminiuose šešėliavimo 

sklaidos skaičiavimuose suvesti kitų ūkio subjektų esamų ir planuojamų vėjo elektrinių techniniai 

parametrai nesutampa su maksimaliais vėjo elektrinių parametrais nurodytais PAV ataskaitos 160-161 

psl. Prašome patikslinti duomenis. 

Atsakymas. Informacija sutikslinta, suvienodinta. Daroma prielaida, kad N117 rotorius 

gaminamas su 116,8 m skersmens, o teikiama informacija yra suapvalinta. 

9. Nepilnai atsakyta į Agentūros Raštu pateiktą 29 pastabą. PAV ataskaitoje nurodoma, kad 

R. Matulos planuojama statyti viena vėjo elektrinė įtraukta į bendrą vėjo elektrinių skaičių, tačiau 

nurodoma įtakos tiek triukšmui, tiek šešėliavimui neturės, nes atstumas nuo šios vėjo elektrinės iki 

artimiausių PAV ataskaitoje nagrinėjamų gyventojų, kuriems daro didžiausią įtaką planuojamos vėjo 

elektrinės, sudaro ~2,7 km. PAV ataskaitos tekstinėje dalyje nurodyta, kad atliekant triukšmo analizę ir 

modeliavimą buvo vertinama ir R. Matulos vėjo elektrinė, tačiau triukšmo sklaidos skaičiavimuose ji 

nepažymėta. Prašome patikslinti ir suvienodinti duomenis. 

Atsakymas. Informacija sutikslinta. PAV aprašyme nurodyta, jog ši elektrinė įvertinta 

aprašomuoju būdu. 

Remiantis sukaupta patirtimi bei turima praktika, ši planuojama statyti vėjo elektrinė įtakos 

tiek triukšmui, tiek šešėliams neturės, todėl PAV ataskaitoje ji nėra analizuojama modeliavimo būdu. 
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Planuojamos ūkinės veiklos organizatorius R. Matula planuoja pastatyti vieną vėjo jėgainę, kurios galia 

iki 2 MW, rotoriaus skersmuo iki 82 m, vėjo jėgainės konstrukcijų aukščiausias taškas – 130 m, 

maksimalus skleidžiamas triukšmo lygis 103 dB(A). Atstumas nuo šios VE iki artimiausių PAV 

ataskaitoje nagrinėjamų gyventojų, kuriems daro didžiausią įtaką planuojamos VE, sudaro ~2,7 km. Šios 

R. Matulos SAZ ribos dydis sudaro 185 metrai, o tai reiškia viršijimai taip pat neprognozuojami už 185 

metrų, todėl daroma išvada, jog šios VE poveikis neaktualus. 

Tuo tarpu, šešėliavimas/mirgėjimo įtaka priklauso nuo VE techninių parametrų bei gyventojų 

padėčių VE statybos vietų atžvilgiais. Šiuo konkrečiu atveju, R. Matula statybos vieta planuojamų VE 

atžvilgiu yra pietų pusėje, arba planuojamos VE yra šiaurės pusėje, o tai reiškia, kad suminis poveikis 

nepasireikš, kadangi VE neformuoja šešėliavimo į pietų pusę, o to priežastis - saulė kyla iš rytų ir 

leidžiasi vakaruose (ne šiaurėje). Dėl pakankamai didelio atstumo nuo analizuojamų VE bei tai kad R. 

Matulos VE numatoma pietų pusėje, ši VE įtakos neturės ir nėra analizuojama papildomai. 

10. Neatsakyta į Agentūros Raštu pateiktą 33 pastabą, t. y. PAV ataskaitoje nebuvo įvertintas 

poveikis sodybai, adresu Jurbarko r. sav., Skirsnemunės sen., Skirsnemuniškių III k., Kalno g. 39, žemės 

sklype, kurio unikalus Nr. 9470-0001-0014. Nurodytas adresas egzistuoja, jis pateiktas vadovaujantis 

Registrų centro administruojamo internetinio tinklapio regia.lt duomenimis. 

Atsakymas. Atkreiptinas dėmesys, kad gyvenamasis namas Jurbarko r. sav., Skirsnemunės 

sen., Skirsnemuniškių III k., Kalno g. 39 nėra pažymėtas maps.lt duombazėje, todėl gavus pastabą dar 

kartą patikrinus maps.lt duombazę - vistiek sodyba nurodyta be adreso ir numerio. Adresą rodo tik 

regia.lt duomenų bazė, todėl informacija patikslinama, kad toks namas tikrai tokiu adresu egzistuoja. 

Poveikis šiam namui nei dėl triukšmo, nei dėl šešėlių nenumatomas, kadangi viršijimų nenustatyta.  

Suminis šešėliavimas taip pat rodo, jog viršijimų nebūtų. Žiūrėti žemiau esančią iškarpą iš programinės 

įrangos. 

 

pav. Iškarpa 

Pridedama: PAV ataskaita pdf ir word formatais. 

  

Direktorė             Ona Samuchovienė 

 

 

El. p. info@ekostruktura.lt, o.samuchoviene@ekostruktura.lt, tel. +370 607 23980, mob. +370 676 

08277 


	PANEMUNIŲ REGIONINIO PARKO DIREKCIJA

