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VALSTYBĖS ĮMONĖ REGISTRŲ CENTRAS
Lvivo g. 25-101, 09320 Vilnius, tel. (8 5) 2688 262, el. p. info@registrucentras.lt

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 124110246

NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO DUOMENŲ BAZĖS IŠRAŠAS
2022-06-06 12:19:41

1. Nekilnojamojo turto registre įregistruotas turtas:
Registro Nr.: 39/24788

Registro tipas: Žemės sklypas
Sudarymo data: 2003-04-24

Adresas: Vilkaviškio r. sav., Pilviškių sen., Gulbiniškių k. 5A
2. Nekilnojamieji daiktai:

2.1. Žemės sklypas
Unikalus daikto numeris: 3953-0005-8902

Žemės sklypo kadastro numeris ir kadastro vietovės
pavadinimas: 3953/0005:8902 Pilviškių k.v.

Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Kita
Žemės sklypo naudojimo būdas: Susisiekimo ir inžinerinių komunikacijų aptarnavimo objektų teritorijos

Žemės sklypo plotas: 0.1703 ha
Žemės ūkio naudmenų plotas viso: 0.1703 ha

iš jo: ariamos žemės plotas: 0.1703 ha
Žemės ūkio naudmenų našumo balas: 52.0

Matavimų tipas: Žemės sklypas suformuotas atliekant kadastrinius matavimus
Vidutinė rinkos vertė: 509 Eur

Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2022-05-20
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: Masinis vertinimas

Kadastro duomenų nustatymo data: 2022-05-02
3. Daikto priklausiniai iš kito registro: įrašų nėra

4. Nuosavybė:
4.1. Nuosavybės teisė

Savininkas: UAB "Bionalis", a.k. 304229558
Daiktas: žemės sklypas Nr. 3953-0005-8902, aprašytas p. 2.1.

Įregistravimo pagrindas: 2022-05-18 Pirkimo - pardavimo sutartis Nr. 2915
Įrašas galioja: Nuo 2022-05-18

5. Valstybės ir savivaldybių žemės patikėjimo teisė: įrašų nėra

6. Kitos daiktinės teisės : įrašų nėra

7. Juridiniai faktai:
7.1. Sudaryta panaudos sutartis

Panaudos gavėjas: UAB "Bionalis wind", a.k. 305912119
Daiktas: žemės sklypas Nr. 3953-0005-8902, aprašytas p. 2.1.

Įregistravimo pagrindas: 2022-04-29 Panaudos sutartis Nr. 29052022-2
Plotas: 0.17 ha

Įrašas galioja: Nuo 2022-05-03
Terminas: Nuo 2022-04-29 iki 2121-02-28

8. Žymos: įrašų nėra

9. Teritorijos, kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos:

9.1.
Dirvožemio apsauga žemės ūkio paskirties žemės sklypuose (VI skyrius,
keturioliktasis skirsnis)

Daiktas: žemės sklypas Nr. 3953-0005-8902, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2022-05-10 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo sprendimas

Nr. 19SK-324-(14.19.110 E.)
Plotas: 1703.00 kv. m

Įrašas galioja: Nuo 2022-05-20

9.2.
Melioruotos žemės ir melioracijos statinių apsaugos zonos (VI skyrius, antrasis
skirsnis)

Daiktas: žemės sklypas Nr. 3953-0005-8902, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2022-05-10 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo sprendimas

Nr. 19SK-324-(14.19.110 E.)
Plotas: 1703.00 kv. m

Įrašas galioja: Nuo 2022-05-20

10. Daikto registravimas ir kadastro žymos:
10.1. Kadastrinius matavimus atliko (kadastro žyma)

ŽANA KALIŪNIENĖ
Daiktas: žemės sklypas Nr. 3953-0005-8902, aprašytas p. 2.1.

Įregistravimo pagrindas: 2017-10-05 Kvalifikacijos pažymėjimas Nr. 2M-M-2558
2022-05-02 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla

Įrašas galioja: Nuo 2022-05-20
10.2. Kadastro duomenų tikslinimas (daikto registravimas)

Daiktas: žemės sklypas Nr. 3953-0005-8902, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2022-05-10 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo sprendimas

Nr. 19SK-324-(14.19.110 E.)
Įrašas galioja: Nuo 2022-05-20

11. Registro pastabos ir nuorodos: įrašų nėra

12. Kita informacija: įrašų nėra

13. Informacija apie duomenų sandoriui tikslinimą:
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13.1. Duomenys patikslinti 2022-05-13, užsakymo Nr. 31209573
Patikslinimas galioja iki: 2022-06-11

Patikslinimas atliktas:

Dokumentą atspausdino ONA SAMUCHOVIENĖ
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Atsp a usdinta: 2022-06-06 09:08:20
Vykdyto jas: ONA SAMUCHOVIENĖ

00000000 Kadastro bloko numeris
Žemės sklypo numeris000

00 Adreso numeris

Mastelis 1:10000

Kadastro vietovės riba
Kadastro bloko riba

Geodeziškai matuoti sklypai
Preliminariai matuoti sklypai
Koreguotini sklypai

Savivaldybės riba

Inžineriniai statiniai"

Lvivo  g. 25-101, 09320 Vilnius,  tel. (8 5) 268 8262,  el. p. info@registrucentra s.lt
Duo menys ka upia mi ir sa ugo mi Juridinių asmenų registre, ko da s 124110246
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3 PRIEDAS. 

Informacija apie fonines elektrines 



APLINKOS APSAUGOS AGENTŪRA

Biudžetinė įstaiga, A. Juozapavičiaus g. 9, LT-09311 Vilnius, tel.8 70662008, el.p. aaa@aaa.am.lt, http://gamta.lt.
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių  asmenų  registre,  kodas 188784898

UAB „Valnanera“
El. p. i.valuckiene@gmail.com.

UAB „Ekostruktūra“
El. p. info@ekostruktura.lt

Adresatams pagal sąrašą

Į 2021-07-22 Nr.Nr. 21-255

ATRANKOS IŠVADA DĖL ŠEŠIŲ VĖJO ELEKTRINIŲ VILKAVIŠKIO R. SAV., 
PILVIŠKIŲ SEN., KALVŲ IR BALČIŪNŲ KAIMUOSE STATYBOS IR 

EKSPLOATAVIMO POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO

1. Planuojamos ūkinės veiklos organizatorius (fizinio asmens vardas, pavardė; 
juridinio asmens pavadinimas, adresas, telefono numeris, el. pašto adresas).

UAB „Valnanera“, Rausvės g. 26, Ramoniškiai, LT-70303 Vilkaviškio r., tel. +37061587110, 
el. p. i.valuckiene@gmail.com.

2. Poveikio aplinkai vertinimo dokumentų rengėjas (fizinio asmens vardas, pavardė; 
juridinio asmens pavadinimas, adresas, telefono numeris, el. pašto adresas).

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

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

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

4. Planuojamos ūkinės veiklos vieta.
Planuojamos ūkinės veiklos (toliau – PŪV) vieta yra Vilkaviškio r. sav., Pilviškių sen., Kalvų 

ir Balčiūnų kaimuose. Vėjo elektrinių statyba planuojama trijuose žemės ūkio paskirties žemės 
sklypuose, kurių kadastriniai Nr. 3953/0005:119, 3953/0005:101, 3953/0005:2903. Vėjo 
elektrinėms statyti bus formuojami sklypai po keliasdešimt arų.

Vadovaujantis Vilkaviškio rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano, patvirtinto 
Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos 2008-12-19 sprendimu Nr. B-TS-659, (toliau – Bendrasis 
planas) žemės naudojimo ir apsaugos reglamentų brėžinio sprendiniais, PŪV teritorija patenka į 
žemės ūkio paskirties žemės teritoriją. Vadovaujantis Bendrojo plano sprendiniais PŪV teritorija 
patenka į gamtinio karkaso teritoriją. Vadovaujantis Gamtinio karkaso nuostatų, patvirtintų 

2021-08- Nr.Nr. (30.2)-A4E-

Elektroninio dokumento nuorašas



2

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 m. vasario 14 d. įsakymu Nr. D1-96 „Dėl Gamtinio 
karkaso nuostatų patvirtinimo“, sprendiniais, vėjo elektrinių statyba gamtinio karkaso teritorijoje 
nedraudžiama. Pagal patvirtinus teritorijų planavimo dokumentus gretimi žemės sklypai yra žemės 
ūkio ir miškų ūkio paskirties.

Vadovaujantis Inžinerinės infrastruktūros vystymo, vėjo jėgainių išdėstymo Vilkaviškio 
rajono savivaldybės teritorijoje plano, patvirtinto Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos 2021-05-
28 sprendimu Nr. B-TS-804 „Dėl Inžinerinės infrastruktūros vystymo, vėjo jėgainių išdėstymo 
Vilkaviškio rajono savivaldybės teritorijoje plano patvirtinimo“ sprendiniais PŪV teritorija patenka 
į vėjo elektrinėms išskirtą antrą zoną (zona Nr. 11). 

Planuojamuose sklypuose ar jų gretimybėje nėra naudojamų žemės gelmių išteklių, nėra 
vandenviečių ar jų apsaugos zonų, geologinių procesų ir reiškinių, tokių kaip erozija, sufozija, 
karstas, nuošliaužos ir pan. Detaliai išžvalgytas molio telkinys Pilviškiai 2 Nr. 1797 yra nutolęs apie 
1,5 km atstumu. Artimiausias geotopas, Mažučių šaltinis Nr. 638, nutolęs apie 5 km atstumu.

Vadovaujantis 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 brėžiniu, vietovė patenka į V0H3-c indeksais 
pažymėtą kraštovaizdžio vizualinės struktūros tipą. Šio vizualinio struktūros tipo kraštovaizdžiuose 
vyrauja lyguminis kraštovaizdis su 1 lygmens videotopais, o erdvinėje struktūroje vyrauja pilnai 
apžvelgiamų erdvių kraštovaizdis, kraštovaizdžio struktūroje išreikšti tik horizontalūs dominantai. 
Šis tipas nepriskiriamas prie vertingiausių estetiniu požiūriu struktūrų, vėjo elektrinių statybai 
apribojimai jame netaikomi.

PŪV teritorija nepatenka į draustinių, rezervatų, „Natura 2000“ ar kitas saugomas teritorijas. 
Artimiausia „Natura 2000“ buveinių apsaugai svarbi teritorija (BAST) – Širvintos (Šeimenos) 
vidurupis (LTVIK0010) nuo PŪV teritorijos nutolusi apie 15 km atstumu. Artimiausia „Natura 
2000“ paukščių apsaugai svarbi teritorija (PAST) Širvintos upės slėnis (LTVLKB001) nutolęs apie 
16 km atstumu. 

PŪV teritorija į Europos Bendrijos svarbos natūralias buveines, biotopus nepatenka, su jais 
nesiriboja. Artimiausia Europos Bendrijos svarbos natūrali buveinė – 6270 Rūšių turtingi smilgynai, 
nutolusi apie 0,83 km atstumu. Vėjo elektrinė Nr. 6 nuo ūkinio miško nutolusi apie 15 m atstumu, 
tačiau intervencija į miškus dėl PŪV nenumatoma. Visi privažiavimo keliai, įskaitant ir 
privažiavimo kelią prie vėjo elektrinės Nr.6 bus įrengiami žemės ūkio paskirties sklype. PŪV į 
pelkėtas ar šaltiniuotas vietas nepatenka. 

Artimiausias paviršinio vandens telkinys yra upė Šešupė, nutolusi apie 1 km atstumu. Vėjo 
elektrinė Nr. 1 nuo artimiausio griovio nutolusi ~66 m, vėjo elektrinė Nr. 2 nuo artimiausio griovio 
nutolusi ~77 m, vėjo elektrinė Nr. 3 nuo artimiausio griovio nutolusi ~110 m, vėjo elektrinė Nr. 4 
nuo artimiausio griovio nutolusi ~58 m, vėjo elektrinė Nr. 5 nuo artimiausio griovio nutolusi ~160 
m, vėjo elektrinė Nr. 3 nuo artimiausio griovio nutolusi ~230 m atstumu. Vadovaujantis Paviršinių 
vandens telkinių apsaugos zonų ir pakrančių apsaugos juostų nustatymo tvarkos aprašo, patvirtinto 
Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 m. vasario 14 d. įsakymu Nr. D1-98, nuostatomis 
grioviams nenustatomos pakrančių apsaugos juostos ir apsaugos zonos. Vėjo elektrinės ir su jų 
įrengimu susiję darbai numatomi už paviršinių vandens telkinių pakrančių apsaugos juostų ir 
apsaugos zonų ribų. PŪV nesiriboja su jautriomis aplinkos požiūriu teritorijomis, nepatenka į 
potvynių zonas, karstinį regioną.

PŪV apylinkėse įprasti baltieji gandrai (Ciconia ciconia). Saugomų rūšių informacinės 
sistemos (SRIS) išraše jų lizdavietės nurodomos netoli planuojamų statyti vėjo jėgainių. SRIS išraše 
nurodyta, kad maždaug už 1,7 km nuo planuojamų vėjo elektrinių vietos, prie Šešupės, yra dvi 
ūdros (Lutra lutra) radimvietės, tačiau PŪV šiai rūšiai, gyvenančiai išimtinai prie vandens, 
neigiamo poveikio neturės. Vadovaujantis Lietuvos ornitologų draugijos su partneriais (Pajūrio 
tyrimų ir planavimo institutu ir Lietuvos energetikos institutu) nuo 2015 m. vasario iki 2017 kovo 
mėn. įgyvendinto projekto „Vėjo energetikos plėtra ir biologinei įvairovei svarbios teritorijos 



3

(VENBIS)“ duomenimis, planuojamos jėgainės patenka į vidutiniškai jaurią paukščiams teritoriją. 
Migruojančių paukščių sankaupų vietų PŪV teritorijoje nėra nustatyta. PŪV teritorija patenka į 
zoną, kurioje nepakanka duomenų apie šikšnosparnius.

Kalvų kaime gyvenamųjų namų nėra. Prie vėjo elektrinės VE1 esančiame sklype esantys 
pastatai yra negyvenamosios paskirties (ūkinis pastatas, sandėlis, sandėlis). Pagal patvirtinus 
teritorijų planavimo dokumentus 1 km spinduliu nėra suplanuota gyvenamųjų teritorijų ar kaimo 
plėtros projektų. Artimiausia urbanizuota teritorija – Gulbiniškių kaimas, kurio gyvenamas namas 
nuo vėjo elektrinių nutolęs 675 m atstumu. Rekreacinių objektų 1 km spinduliu nėra. Pramoninių ir 
komercinių objektų 1 km spinduliu ir toliau nėra, kadangi vyrauja tik žemės ūkio teritorijos. Apie 
280 m atstumu yra fermų kompleksas. Artimiausi PŪV teritorijai visuomeniniai objektai – 
Vilkaviškio kultūros centro Pilviškių padalinys bei Pilviškių Švč. Trejybės bažnyčia nutolę ~2,3 km 
atstumu.

PŪV teritorija į nekilnojamųjų kultūros vertybių teritorijas ar jos apsaugos zonas nepatenka. 
Artimiausia nekilnojamoji kultūros vertybė yra Tauro apygardos partizanų vado Antano Baltūsio-
Žvejo ir kitų Lietuvos partizanų kautynių ir žūties vieta (kodas 38571), kuri nuo vėjo elektrinės Nr. 
5 yra ~312 m atstumu. 

5. Trumpas planuojamos ūkinės veiklos aprašymas.
PŪV metu planuojama pastatyti keturias (I variantas) arba šešias (II variantas) vieno tipo 

Enercon E66 arba Enercon E70 vėjo elektrines. Vėjo elektrinių stiebų aukščiai būtų 80 m arba 85 
m. Bendras konstrukcijos aukštis iki 120,5 m, rotorius iki 71 m, nominali instaliuota vienos vėjo 
elektrinės galia siektų iki 2,3 MW, bendra keturių vėjo elektrinių galia sudarytų iki 9,2 MW, bendra 
šešių elektrinių galia sudarytų iki 13,8 MW. Maksimalus keliamas triukšmas pasirinkus Enercon 
E66 – 103 dBA, Enercon E70 – 104,5 dBA. 

Šiuo metu žemės sklypuose statinių nėra. Kiekvienos vėjo elektrinės pamatams suprojektuoti 
ir įrengti numatoma atlikti geologinius tyrimus ir pagal tai parinkti pamatus. Gamyklose pagamintos 
jėgainės bus atvežamos ir sumontuojamos vietoje. Pirmiausia atliekami žemės judinimo darbai, 
nuimamas derlingas dirvožemio sluoksnis. Suformuojami pamatai, po to ant jo montuojamas 
jėgainės bokštas. Rotorius ir mentės surenkami ant žemės ir visa konstrukcija keliama ir 
pritvirtinama bokšto viršuje. Jėgainės bus valdomos automatizuotai, nuotoliniu būdu. Elektros 
energija bus tiekiama požeminiais kabeliais į bendrą tinklą.

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. 

Žemės sklypuose yra įrengtos valstybei priklausančios melioracijos sistemos bei įrenginiai, 
statybų metu PŪV organizatorius privalės užtikrinti, kad šios sistemos nebūtų pažeidžiamos, o 
pažeidus melioracinius įrenginius jie nedelsiant bus sutvarkomi.

PŪV metu nenumatomi griovimo darbai, vandentiekio ar nuotekų tinklai neprojektuojami, nes 
projektas susijęs su elektros energijos gamyba.

Veiklos metu nenumatoma naudoti pavojingų, radioaktyvių žaliavų, cheminių medžiagų bei 
preparatų (mišinių).

Vėjo elektrinių statybos metu, įrengiant aptarnavimo aikšteles, montuojant pamatus gali 
susidaryti nedideli kiekiai statybinių atliekų. Visos darbų metu susidarančios statybinės atliekos 
rūšiuojamos ir saugomos konteineriuose, iki jų išvežimo ir perdavimo atliekų tvarkytojams.

Statybų periodu numatoma planuoti statybos darbų procesą. Vėjo elektrines transportuoti ir 
statybos darbų 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. Taip pat numatoma pagal galimybes rinktis tylesnę statybos darbams naudojamą įrangą, 
tylesnius darbo metodus (pvz. suderinti kelias triukšmingas operacijas). Triukšmo sklaidos 
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modeliavimas atliktas „CADNA A“ programa. Triukšmo sklaidos vertinimas prie blogiausių vėjo 
elektrinių techninių ir akustinių parametrų ir sklaidos rezultatai parodė, kad įgyvendinus bet kurį 
statybos variantą (t.y. pastačius 4 arba 6 vėjo elektrines) triukšmo lygis artimiausiose 
gyvenamosiose sodybose visais paros periodais siektų 33–37,4 dBA. 

Šešėliavimo artimiausioje gyvenamojoje aplinkoje įvertinimui atliktas modeliavimas 
programa WindPRO. Atliktas planuojamų vėjo elektrinių šešėliavimo sklaidos modeliavimas 
parodė, kad pastačius blogiausią šešėliavimo atžvilgiu variantą šešėliavimas artimiausiose 
gyvenamosiose sodybose gali siekti iki 14 val. 24 min ir neviršys 30 val./metus.

6. Priemonės numatomam reikšmingam neigiamam poveikiui aplinkai išvengti arba 
užkirsti jam kelią ir jų įgyvendinimo grafikas.

6.1. Žemės 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.

6.2.  Statybų periodu numatoma planuoti statybos darbų procesą. Vėjo elektrines 
transportuoti ir statybos darbus su triukšmą skleidžiančia darbų įranga numatoma 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. Numatoma rinktis tylesnę statybos darbams naudojamą 
įrangą, tylesnius darbo metodus (pvz. suderinti kelias triukšmingas operacijas). 

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

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

6.5. Numatoma vykdyti paukščių ir šikšnosparnių monitoringą: vieni metai iki vėjo 
elektrinių įrengimo; įrengimo periodu; po įrengimo stebėjimai numatyti tęsti tris pirmuosius vėjo 
elektrinių darbo metus bei praėjus penkiems metams po paskutinių stebėjimų, stebėjimus vykdyti 
dar 1 metus. Migruojančių paukščių apskaitos atliekamos numatytu dažnumu, nepriklausomai nuo 
meteorologinių sąlygų. Stebėseną reikia vykdyti pavasarį (nuo kovo 1 d. iki gegužės 15 d.) ir 
rudenį (nuo rugpjūčio 15 iki lapkričio 1 d.). Migruojančių šikšnosparnių stebėsena turi būti 
atliekama visoje vėjo elektrinių parko teritorijoje ir gretimoje iki 1 km teritorijoje. Migruojančių 
šikšnosparnių tyrimai atliekami pavasario ir rudens metu. Rudeninė migracija yra intensyvesnė ir 
rizikingesnė šikšnosparniams nei pavasarinė, todėl didesnis dėmesys turi būti skirtas stebėjimams 
nuo antros vasaros pusės. Stebėseną reikia vykdyti pavasarį nuo balandžio vidurio iki gegužės 
vidurio, ir rudeninės migracijos metu nuo rugpjūčio vidurio iki spalio pradžios.

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

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

7. Motyvai, kuriais remtasi priimant atrankos išvadą.
7.1. PŪV teritorija nepatenka į draustinių, rezervatų, „Natura 2000“ ar kitas saugomas 

teritorijas. Artimiausia „Natura 2000“ buveinių apsaugai svarbi teritorija (BAST) – Širvintos 
(Šeimenos) vidurupis (LTVIK0010) nuo PŪV teritorijos nutolusi apie 15 km atstumu. Artimiausia 
„Natura 2000“ paukščių apsaugai svarbi teritorija (PAST) Širvintos upės slėnis (LTVLKB001) 
nutolęs apie 16 km atstumu.
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7.2. Pagal Inžinerinės infrastruktūros vystymo, vėjo jėgainių išdėstymo Vilkaviškio rajono 
savivaldybės teritorijoje plano, patvirtinto Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos 2021-05-28 
sprendimu Nr. B-TS-804 „Dėl Inžinerinės infrastruktūros vystymo, vėjo jėgainių išdėstymo 
Vilkaviškio rajono savivaldybės teritorijoje plano patvirtinimo“ sprendiniais PŪV teritorija patenka 
į vėjo elektrinėms išskirtą antrą zoną (zona Nr. 11).

7.3. Triukšmo sklaidos modeliavimas atliktas „CADNA A“ programa. Pagal triukšmo 
sklaidos modeliavimo rezultatus nustatyta, kad vėjo elektrinių sukeliamas triukšmo lygis triukšmo 
lygis artimiausiose gyvenamosiose sodybose visais paros periodais siektų 33–37,4 dBA. ir neviršys 
Lietuvos higienos normoje HN 33:2011 „Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir 
visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje“, patvirtintoje Lietuvos Respublikos sveikatos 
apsaugos ministro 2011 m. birželio 13 d. įsakymu Nr. V-604 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 
33:2011 „Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų 
aplinkoje“ patvirtinimo“, reglamentuojamų triukšmo ribinių dydžių.

7.4. Šešėliavimo poveikio vertinimui Lietuvoje sukurtų ir patvirtintų metodikų ar higienos 
normų nėra, todėl kaip leidžiamas šešėliavimo lygis yra priimtas Vokietijos standartų 
rekomenduojamas leistinas šešėliavimo ribinis lygis, t.y. maksimaliai 30 val./metus arba 30 
min./dieną. Atliktas planuojamų vėjo elektrinių šešėliavimo sklaidos modeliavimas parodė, kad 
šešėliavimas artimiausiose gyvenamosiose sodybose gali siekti iki 14 val. 24 min ir neviršys 30 
val./metus. 

7.5. Vadovaujantis 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 brėžiniu, vietovė patenka į V0H3-c 
indeksais pažymėtą kraštovaizdžio vizualinės struktūros tipą. Šis tipas nepriskiriamas prie 
vertingiausių estetiniu požiūriu struktūrų, vėjo elektrinių statybai apribojimai jame netaikomi.

7.6. Susidariusios atliekos bus tvarkomos vadovaujantis Atliekų tvarkymo taisyklėmis, 
patvirtintomis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. liepos 14 d. įsakymu Nr. 217 „Dėl 
atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“. 

7.7. PŪV teritorijoje nėra aptikta jokių Europos Bendrijos svarbos natūralių buveinių, 
vertingų saugomų gyvūnų ar augalų rūšių, jų augaviečių ar radaviečių, todėl neigiamas PŪV 
poveikis šiems aplinkos komponentams nenumatomas.

Poveikio aplinkai vertinimo subjektai: Vilkaviškio rajono savivaldybės administracija pagal 
PAV įstatymo 6 straipsnio 5 dalies 5 punktą, atsakinga už PŪV poveikio aplinkai vertinimo ir šios 
veiklos galimo poveikio aplinkai, atsižvelgiant į patvirtintų ir galiojančių teritorijų planavimo 
dokumentų sprendinius bei galimybes pagal teisės aktų reikalavimus juos keisti ir į pagal įstatymus 
vykdomo savivaldybės aplinkos stebėsenos (monitoringo) duomenis, 2021-08-04 raštu Nr. SD-E-
640 pateikė išvadą, kad PŪV poveikio aplinkai vertinimas neprivalomas. Nacionalinio visuomenės 
sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Marijampolės departamentas pagal PAV 
įstatymo 6 straipsnio 5 dalies 1 punktą, atsakingas už PŪV veiksnių, darančių įtaką visuomenės 
sveikatai, galimo poveikio visuomenės sveikatai vertinimą, 2021-06-08 raštu Nr. (4-21 14.3.5 Mr)2-
91500, pateikė siūlymą priimti atrankos išvadą, kad PŪV poveikio aplinkai vertinimas 
neprivalomas. Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos 
Kauno priešgaisrinė gelbėjimo valdyba pagal PAV įstatymo 6 straipsnio 5 dalies 3 punktą, 
atsakinga už PŪV vykdymo metu galimų įvykių, ekstremaliųjų įvykių, ekstremaliųjų situacijų, 
numatomų priemonių joms išvengti ar sušvelninti ir padariniams likviduoti, išvados, kad PŪV 
reikalinga atlikti poveikio aplinkai vertinimą nepateikė. Kultūros paveldo departamento prie 
Kultūros ministerijos Alytaus – Marijampolės teritorinis skyrius pagal PAV įstatymo 6 straipsnio 5 
dalies 2 punktą, atsakingas už galimą PŪV poveikį nekilnojamajam kultūros paveldui, 2021-06-10 
raštu Nr. 2AM-587-(9.38-AM) pateikė išvadą, kad atrankos informacijai pastabų neturi, PŪV 
poveikio kultūros paveldo apsaugai vertinimas nereikalingas.
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Agentūra, pasibaigus pasiūlymų teikimo terminui dėl PŪV poveikio aplinkai vertinimo, 
pastabų ir pasiūlymų iš suinteresuotos visuomenės negavo.

8. Priimta atrankos išvada.
Vadovaujantis PAV įstatymo 7 straipsnio 7 dalimi ir atsižvelgus į išdėstytus motyvus 

priimama atrankos išvada: UAB „Valnanera“ PŪV – šešių vėjo elektrinių Vilkaviškio r. sav., 
Pilviškių sen., Kalvų ir Balčiūnų kaimuose statybai ir eksploatacijai poveikio aplinkai vertinimas 
neprivalomas.

Atrankos išvada yra priimta pagal pateiktą Atrankos informaciją, kuri yra patalpinta 
Agentūros tinklalapyje https://aaa.lrv.lt/ nuorodoje Veiklos sritys > Poveikio aplinkai vertinimas 
(PAV) > 2021 metai > 3. Atrankos dėl poveikio aplinkai vertinimo informacija 2021 m. > 
Marijampolės regionas ir yra atrankos išvados sudedamoji dalis. 

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

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

Direktoriaus pavaduotojas Rikantas Aukškalnis
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Dovilė Petraškaitė, tel. (8 315) 56735, el. p. dovile.petraskaite@aaa.am.lt
Skirmantė Stankevičienė, tel. 8 620 85561, el. p. skirmante.stankeviciene@aaa.am.lt 
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Uždarajai akcinei bendrovei „Ekostruktūra“                              2021-10-   Nr. (4-11 14.3.4 Mr)2- 

 

 

DĖL SPRENDIMO DĖL PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS GALIMYBIŲ 

 

 

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai 

vertinimo įstatyme nenumatytų poveikio visuomenės sveikatai vertinimo atlikimo atvejų tvarkos 

aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. gegužės 13 d. 

įsakymu Nr. V-474 „Dėl Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai 

vertinimo įstatyme nenumatytų poveikio visuomenės sveikatai vertinimo atlikimo atvejų 

nustatymo ir tvarkos aprašo patvirtinimo ir įgaliojimų suteikimo“, 45 punktu, informuojame Jus, 

kad 2021 m. spalio 7 d. yra priimtas Sprendimas Nr. (4-11 14.3.4 Mr)BSV-20178 „Dėl 

planuojamos ūkinės veiklos galimybių“ (sprendimas pridedamas). 

Informuojame, kad 2021 m. spalio 6 d. Sprendimas Nr. (4-11 14.3.4 Mr)BSV-20102 „Dėl 

planuojamos ūkinės veiklos galimybių“ laikomas negaliojančiu. 

PRIDEDAMA. 5 lapai. 

 

 

Marijampolės departamento direktorė                                                                   Asta Šaučiūnienė 
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NACIONALINIS VISUOMENĖS SVEIKATOS CENTRAS  

PRIE SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS 

 

 

SPRENDIMAS DĖL PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS GALIMYBIŲ 

 

2021 m. spalio    d.  Nr. (4-11 14.3.4Mr)BSV- 

Marijampolė 

 

 

1. Duomenys apie planuojamos ūkinės veiklos organizatorių: 

(juridinio asmens pavadinimas, kodas / 

filialo pavadinimas, kodas / fizinio asmens 

vardas, pavardė) 

UAB „Valnanera“ 

Įmonės kodas 305724448 

  

(juridinio asmens buveinė ar adresas, 

kuriuo būtų galima siųsti korespondenciją / 

filialo buveinė ar adresas, kuriuo būtų 

galima siųsti korespondenciją / fizinio 

asmens adresas, kuriuo būtų galima siųsti 

korespondenciją) 

Rausvės g. 26, Ramoniškių k., Pilviškių sen., 

Vilkaviškio r. sav. 

(kontaktiniai telefonai, faksas, elektroninio 

pašto adresas)  

Tel. +37061587110 

El. p. i.valuckiene@gmail.com 

2. Duomenys apie Ataskaitos rengėją: 

(juridinio asmens pavadinimas, kodas / 

filialo pavadinimas, kodas / fizinio asmens 

vardas, pavardė) 

UAB „Ekostruktūra“ 

Įmonės kodas 304230247 

 

(juridinio asmens buveinė ar adresas, 

kuriuo būtų galima siųsti korespondenciją / 

filialo buveinė ar adresas, kuriuo būtų 

galima siųsti korespondenciją / fizinio 

asmens adresas, kuriuo būtų galima siųsti 

korespondenciją) 

Studentų g. 67-410, Kaunas 

(kontaktiniai telefonai, faksas, elektroninio 

pašto adresas) 

Tel.+37060723980 

El. p. info@ekostruktura.lt 

3. Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas:  

Keturių vėjo elektrinių (iš šešių) Vilkaviškio r. sav., Pilviškių sen., Kalvų ir Balčiūnų kaimuose 

statyba ir eksploatavimas 

4. Planuojamos ūkinės veiklos adresas:  

(apskritis, miestas, rajonas, seniūnija, 

kaimas, gatvė) 

Vilkaviškio r. sav., Pilviškių sen., Kalvų k., 

Balčiūnų k. 

5. Planuojamos ūkinės veiklos trumpas aprašymas:  
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UAB „Valnanera“ planuoja neužstatytoje, specialiuoju planu vėjo elektrinėms (toliau – VE) 

išskirtoje zonoje pastatyti keturias vieno tipo „Enercon E66“ arba „Enercon E70“ VE. VE stiebų 

aukščiai būtų 80 m arba 85 m, atsižvelgiant kokį variantą pasiūlys gamintojas. Bendras 

konstrukcijos aukštis iki 120,5 m, rotorius iki 71 m nominali instaliuota vienos VE galia siektų iki 

2,3 MW, bendra keturių VE galia – iki 9,2 MW. VE projektuojamos dviejuose sklypuose: VE Nr. 

1, VE Nr. 2 ir VE Nr. 3 (sklypo unikalus Nr. 3953-0005-0119), VE Nr. 4 planuojama sklype, kurio 

unikalus Nr. 3953-0005-0101. VE eksploatacijos technologinį procesą sudaro du pagrindiniai 

etapai – elektros energijos gamyba bei pagamintos energijos tiekimas/perdavimas į esamą elektros 

energijos paskirstymo sistemą. 

Ataskaitoje skaičiavimams ir vertinimui pasirinkti 2 VE tipai: „Enercon E66“ (1,8 MW), 

maksimalus keliamo triukšmo lygis 103 dB(A), stiebo aukštis 80-85 m, menčių skaičius 3, bendras 

konstrukcijos aukštis – 115-120 m ir „Enercon E70“ (2,3 MW), maksimalus keliamo triukšmo 

lygis 104,5 dB(A), stiebo aukštis 80-85 m, menčių skaičius 3, bendras konstrukcijos aukštis – 

115,5-120,5 m.  

VE statybos metu bus įrengtas privažiavimo kelias ir aptarnavimo aikštelė. Planuojamų VE 

gretimybėse vyrauja dirbami laukai bei šienaujamos pievos. Artimiausias gyvenamasis pastatas 

(adresas: Vilkaviškio r. sav., Pilviškių sen., Gulbiniškių k. 4), nutolęs ~ 697  m nuo planuojamos 

VE Nr. 1 rytų kryptimi. Tame pačiame žemės sklype kaip ir VE Nr. 1 (unikalus Nr. 13953-0005-

0119, adresu Vilkaviškio r. sav., Pilviškių sen., Kalvų k. 1) yra esami negyvenamosios paskirties,  

pagalbinio ūkio pastatai (ūkinis pastatas, du sandėliai). Nuo planuojamų VE 280 m atstumu yra 

nutolęs fermų kompleksas. Pagal patvirtinus teritorijų planavimo dokumentus šalia nėra 

suplanuota gyvenamųjų teritorijų ar kaimo plėtros projektų. 

VE statyba atitinka teritorijų planavimo dokumentų sprendinius. Veikla planuojama, 

vadovaujantis 2021 metų „Inžinerinės infrastruktūros vystymo, vėjo jėgainių išdėstymo 

Vilkaviškio rajono savivaldybės teritorijoje planu (specialiojo teritorijų planavimo dokumentu – 

inžinerinės infrastruktūros vystymo planu)“, kuriuo planuojama keturios VE, patenka į VE išskirtą 

antrą zoną (zona Nr. 11). 

Siekiant įvertinti planuojamos ūkinės veiklos galimą poveikį visuomenės sveikatai ir 

nustatyti sanitarinės apsaugos zonos (toliau – SAZ) ribas, ataskaitoje nagrinėjami triukšmo, 

šešėliavimo, infragarso ir žemo dažnio garso, vibracijos, elektromagnetinės spinduliuotės 

veiksniai, galintys darytą įtaką visuomenės sveikatai. 

Triukšmo skaičiavimai atlikti kompiuterine programa „Cadna A“. Ataskaitoje skleidžiamo 

triukšmo lygio skaičiavimams bei sklaidos žemėlapiams sudaryti, pasirinkta „Enercon E70“ tipo 

VE, dėl pateikiamų blogesnių techninių ir akustinių parametrų. VE skleidžiamas triukšmo lygio 

skaičiavimai bei sklaidos žemėlapiai pateikiami nakties periodo metu, kadangi VE skleidžiamas 

triukšmas bus vienodas visais paros periodais. Triukšmo sklaidos skaičiavimais nustatyta, jog 

analizuojant prognozuojamas akustines situacijas, didžiausias VE keliamas triukšmo lygis 

gyvenamojoje aplinkoje bus mažesnis nei 36,5 dB(A) ir neviršys triukšmo ribinių dydžių 

artimiausių gyvenamųjų ir visuomeninės paskirties pastatų (namų) aplinkoje, todėl poveikis 

visuomenės sveikatai nenumatomas.  

Planuojamų VE elektromagnetinės spinduliuotės šaltiniai (generatorius, transformatoriai) 

yra pramoninio dažnio (50/60 Hz) elektrotechniniai įrenginiai sukuriantys elektromagnetinį lauką. 

Numatoma, jog elektrinio lauko stipris neviršys gyvenamosios ir visuomeninės paskirties pastatų 

patalpose reglamentuotos 0,5 kV/m ribinės vertės. Neigiamo poveikio, dėl elektromagnetinio 

lauko, žmonių sveikatai nenumatoma. 

Planuojamų VE mechaninė vibracija numatoma labai maža, žeme perduodamos vibracijos 

bangos amplitudė siekia milijoninę milimetro dalį ir nekelia pavojaus žmonių sveikatai. Nuo 

didesnės vibracijos ekstremaliomis sąlygomis, VE yra apsaugoma vibracijos jutikliais. 

Planuojamos VE yra su priešvėjine sparnuotės įrengimo schema, todėl vėjas pirmiau teka pro 

sparnuotę, paskui – pro generatorių, tad sparnuotę pasiekia nesutrikdytas oro srautas ir taip 

išvengiama infragarso susidarymo. 
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Planuojamos ūkinės veiklos galimas šešėliavimas įvertinamas atliekant šešėlių mirgėjimo 

skaičiavimus ir modeliavimus kompiuterine programa „WindPro“ (3.4) pasirenkant blogiausią 

scenarijų (priimant, kad visų pastatų visi langai yra orientuoti į vėjo jėgaines („Green House 

Mode“)), atsižvelgdama į meteorologines (vėjo kryptis, vėjo greitį) ir aplinkos sąlygas. Nuo 

analizuojamų VE, prognozuojama, kad artimiausiam gyvenamajam namui šešėliavimo/mirgėjimo 

efektas susidarys 9:09 val./metus ir neviršys metinės rekomenduojamos šešėliavimo/mirgėjimo 

ribos (30 val./metus).  

6. Ataskaitoje siūlomas sanitarinės apsaugos zonos ribų dydis (pridedamas brėžinys 

(topografinė nuotrauka ar kadastrinis žemėlapis), kuriame nurodytos sanitarinės apsaugos 

zonos ribos): 

(sanitarinės apsaugos zonos ribų dydis 

metrais, taršos šaltinis (-iai), nuo kurio (-ių) 

nustatomos sanitarinės apsaugos zonos ribų 

dydis) 

PVSV ataskaita parengta vadovaujantis Lietuvos 

Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų 

įstatymu, patvirtintu 2019 m. birželio 6 d. Nr. XIII-

2166, 2 priedo 48 punktu: elektros gamyba, garo 

tiekimas ir oro kondicionavimas: vėjo elektrinės, 

kurių įrengtoji galia 2 MW ir didesnė, normatyvinė 

sanitarinė apsaugos zona yra 440 m. Normatyvinė 

sanitarinė apsaugos zona gali būti tikslinama pagal 

triukšmo sklaidos ir kitos aplinkos taršos 

skaičiavimus, atliekant poveikio visuomenės 

sveikatai vertinimą. 

VE sanitarinės apsaugos zonos nustatomos pagal 

triukšmo sklaidos rezultatų 45 dB(A) izolinijas. 

Rekomenduojamos sanitarinės apsaugos zonos 

bendras dydis – 33,68 ha. Planuojamos ūkinės 

veiklos SAZ ribos: 

1. Sklype, kurio Unikalus Nr. 3953-0005-0119, 

siūlomas SAZ dydis – 12,82 ha;  

2. Sklype, kurio Unikalus Nr. 3953-0005-0101, 

siūlomas SAZ dydis – 3,73 ha; 

3. Sklype, kurio Unikalus Nr. 4400-3856-5832, 

siūlomas SAZ dydis – 1,70 ha; 

4. Sklype, kurio Unikalus Nr. 3953-0005-0293, 

siūlomas SAZ dydis – 2,95 ha; 

5. Sklype, kurio Unikalus Nr. 3953-0005-0756, 

siūlomas SAZ dydis – 1,54 ha; 

6. Sklype, kurio Unikalus Nr. 3953-0005-0479, 

siūlomas SAZ dydis – 1,95 ha; 

7. Sklype, kurio Unikalus Nr. 3953-0005-0291,  

siūlomas SAZ dydis – 0,23 ha; 

8. Sklype, kurio Unikalus Nr. 3953-0005-6841, 

siūlomas SAZ dydis – 1,67 ha. 

9. Sklype, kurio Unikalus Nr. 4400-4677-0705,  

siūlomas SAZ dydis – 2,87 ha; 

10. Sklype, kurio Unikalus Nr. 4400-0241-0544, 

siūlomas SAZ dydis – 0,33 ha; 

11. Sklype, kurio Unikalus Nr. 4400-0318-1724, 

siūlomas SAZ dydis – 2,01 ha; 

12. 1,88 ha patenka į valstybinę žemę (kelias). 

7. Ataskaitoje apibūdinti visuomenės sveikatai darantys įtaką veiksniai ir jų įvertinimas:  
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1. Triukšmas. Pagal ataskaitoje pateiktus triukšmo skaičiavimus ir sklaidos žemėlapius, 

triukšmas neviršija Lietuvos higienos normos HN 33:2011 „Triukšmo ribiniai dydžiai 

gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje“, patvirtintos Lietuvos 

Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. birželio 13 d. įsakymu Nr. V-604 „Dėl Lietuvos 

higienos normos HN 33:2011 „Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės 

paskirties pastatuose bei jų aplinkoje“ patvirtinimo“, reglamentuojamų triukšmo ribinių dydžių 

artimiausių gyvenamųjų ir visuomeninės paskirties pastatų (namų) aplinkoje. 

2. Šešėliavimas. Pagal ataskaitoje pateiktus planuojamos ūkinės veiklos šešėliavimo 

skaičiavimo ir modeliavimo rezultatus, nustatyta, kad šešėliavimo neigiamas poveikis artimiausiai 

gyvenamajai aplinkai nenumatomas. 

3. Infragarsas ir žemo dažnio garsai, vibracija. Pagal ataskaitoje pateiktus duomenis, 

infragarso ir žemo dažnio garsų, bei vibracijos neigiamo poveikio artimiausiai gyvenamajai 

aplinkai neturės. 

4. Elektromagnetinė spinduliuotė. Pagal ataskaitoje pateiktus duomenis, planuojamų vėjo 

jėgainių elektrinio lauko stipris neviršys nustatytos ribinės vertės gyvenamojoje aplinkoje (1,0 

kV/m) ir nesieks 0,5 kV/m gyvenamosios ir visuomeninės paskirties pastatų patalpose, todėl 

neigiamo poveikio visuomenės sveikatai nenumatoma. 

8. Išvada:  

(nurodyti, jog planuojamos ūkinės veiklos 

sąlygos atitinka visuomenės sveikatos 

saugos teisės aktų reikalavimus arba kokių 

visuomenės sveikatos saugos teisės aktų 

reikalavimų planuojamos ūkinės veiklos 

sąlygos neatitinka (nurodant konkretaus 

teisės akto straipsnį, jo dalį, punktą) 

Planuojamos ūkinės veiklos sąlygos atitinka 

visuomenės sveikatos saugos teisės aktų 

reikalavimus. 

 

Nusprendžiu, kad planuojama ūkinė veikla yra leistina / neleistina (kas nereikalinga, išbraukti) 

pasirinktoje vietoje. 

 

 

Marijampolės departamento direktorė                                                            Asta Šaučiūnienė 

A.V. 
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Rekomenduojama sanitarinė apsaugos zona 
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NACIONALINIO VISUOMENĖS SVEIKATOS CENTRO  

PRIE SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS 

MARIJAMPOLĖS DEPARTAMENTAS 
 

Biudžetinė įstaiga, Kalvarijų g. 153, LT-08221 Vilnius. 

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 291349070. 

Departamento duomenys: A.Valaičio g. 2, LT-68176 Marijampolė, tel. (8 343) 91 315, faks. (8 343) 53 319, 

el. p. marijampole@nvsc.lt 

 

 

Uždarajai akcinei bendrovei „Ekostruktūra“                              2021-12-   Nr. (4-11 14.3.4 Mr)2- 

 

 

DĖL SPRENDIMO DĖL PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS GALIMYBIŲ 

 

 

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai 

vertinimo įstatyme nenumatytų poveikio visuomenės sveikatai vertinimo atlikimo atvejų tvarkos 

aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. gegužės 13 d. 

įsakymu Nr. V-474 „Dėl Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai 

vertinimo įstatyme nenumatytų poveikio visuomenės sveikatai vertinimo atlikimo atvejų 

nustatymo ir tvarkos aprašo patvirtinimo ir įgaliojimų suteikimo“, 45 punktu, informuojame Jus, 

kad 2021 m. gruodžio 9 d. yra priimtas Sprendimas Nr. (4-11 14.3.4 Mr)BSV-22488 „Dėl 

planuojamos ūkinės veiklos galimybių“ (sprendimas pridedamas). 

PRIDEDAMA. 5 lapai. 

 

 

Marijampolės departamento direktorė                                                                   Asta Šaučiūnienė 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S. Bagdonė, tel. (8 5) 2649676, el. p. silvija.bagdone@nvsc.lt 

Elektroninio dokumento nuorašas
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NACIONALINIS VISUOMENĖS SVEIKATOS CENTRAS  

PRIE SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS 

 

 

SPRENDIMAS DĖL PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS GALIMYBIŲ 

 

2021 m. gruodžio    d.  Nr. (4-11 14.3.4Mr)BSV- 

Marijampolė 

 

 

1. Duomenys apie planuojamos ūkinės veiklos organizatorių: 

(juridinio asmens pavadinimas, kodas / 

filialo pavadinimas, kodas / fizinio 

asmens vardas, pavardė) 

UAB „Bionalis wind“ 

Įmonės kodas 305912119 

  

(juridinio asmens buveinė ar adresas, 

kuriuo būtų galima siųsti 

korespondenciją / filialo buveinė ar 

adresas, kuriuo būtų galima siųsti 

korespondenciją / fizinio asmens 

adresas, kuriuo būtų galima siųsti 

korespondenciją) 

Šiltnamių g. 8, Babtai, Kauno r. sav. 

(kontaktiniai telefonai, faksas, 

elektroninio pašto adresas)  

Tel.+370 616 75112 

El. p. julius@bionalis.lt 

2. Duomenys apie Ataskaitos rengėją: 

(juridinio asmens pavadinimas, kodas / 

filialo pavadinimas, kodas / fizinio 

asmens vardas, pavardė) 

UAB „Ekostruktūra“ 

Įmonės kodas 304230247 

 

(juridinio asmens buveinė ar adresas, 

kuriuo būtų galima siųsti 

korespondenciją / filialo buveinė ar 

adresas, kuriuo būtų galima siųsti 

korespondenciją / fizinio asmens 

adresas, kuriuo būtų galima siųsti 

korespondenciją) 

Raudondvario pl. 288A-9, Kaunas 

(kontaktiniai telefonai, faksas, 

elektroninio pašto adresas) 

Tel.+370 607 23980 

El. p. info@ekostruktura.lt 

3. Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas:  

Vienos vėjo elektrinės Vilkaviškio r. sav., Pilviškių sen., Balčiūnų kaime statyba 

4. Planuojamos ūkinės veiklos adresas:  

(apskritis, miestas, rajonas, seniūnija, 

kaimas, gatvė) 

Vilkaviškio r. sav., Pilviškių sen., Balčiūnų k. 

Elektroninio dokumento nuorašas
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5. Planuojamos ūkinės veiklos trumpas aprašymas:  

UAB „Bionalis wind“ planuoja specialiuoju planu vėjo elektrinėms išskirtoje zonoje 

pastatyti vieną vėjo elektrinę (toliau – VE) „Enercon E138“, kurios stiebo aukštis 131 m, rotoriaus 

diametras 138,3 m, instaliuota galia 4,2 MW. VE projektuojama žemės ūkio paskirties žemės 

sklype (kadastrinis Nr. 3953/0005:2903). VE eksploatacijos technologinį procesą sudaro du 

pagrindiniai etapai – elektros energijos gamyba bei pagamintos energijos tiekimas/perdavimas į 

esamą elektros energijos paskirstymo sistemą. 

Ataskaitoje skaičiavimams ir vertinimui pasirinktas vienas VE „Enercon E138“ modelis. VE 

galia – 4,2 MW, maksimalus keliamo triukšmo lygis 106 dB(A), VE aukštis (su stiebu ir mente) – 

200,15 m.  

VE statybos metu bus įrengtas privažiavimo kelias ir aptarnavimo aikštelė. Planuojamos VE 

gretimybėse vyrauja dirbami laukai, šienaujamos pievos ir miško žemės paskirties žemės sklypai. 

Artimiausias gyvenamasis namas (adresas: Vilkaviškio r. sav., Pilviškių sen., Balčiūniškių k. 1), 

nutolęs ~784 m nuo planuojamos VE šiaurės kryptimi. VE planuojama ~230 m atstumu nuo fermų 

komplekso. Pagal patvirtinus teritorijų planavimo dokumentus šalia planuojamos VE nėra 

suplanuota gyvenamųjų teritorijų ar kaimo plėtros projektų. 

Veikla planuojama, vadovaujantis „Inžinerinės infrastruktūros vystymo, vėjo jėgainių 

išdėstymo Vilkaviškio rajono savivaldybės teritorijoje planu (specialiojo teritorijų planavimo 

dokumentu – inžinerinės infrastruktūros vystymo planu)“, kuriuo planuojama iki šešių VE, patenka 

į VE išskirtą antrą zoną (zona Nr. 11). 

 Siekiant įvertinti planuojamos ūkinės veiklos galimą poveikį visuomenės sveikatai ir 

nustatyti sanitarinės apsaugos zonos (toliau – SAZ) ribas, ataskaitoje nagrinėjami triukšmo, 

šešėliavimo, infragarso ir žemo dažnio garso, vibracijos, elektromagnetinės spinduliuotės 

veiksniai, galintys darytą įtaką visuomenės sveikatai. 

Triukšmo skaičiavimai atlikti kompiuterine programa „Cadna A“. Ataskaitoje skleidžiamo 

triukšmo lygio skaičiavimai bei sklaidos žemėlapiai pateikiami nakties periodo metu, kadangi VE 

skleidžiamas triukšmas bus vienodas visais paros periodais bei yra įvertinama visos kitais 

projektais suplanuotos VE. Triukšmo sklaidos skaičiavimais nustatyta, jog analizuojant 

prognozuojamas akustines situacijas, didžiausias VE keliamas triukšmo lygis gyvenamojoje 

aplinkoje bus 37,4 dB(A) ir neviršys triukšmo ribinių dydžių artimiausių gyvenamųjų ir 

visuomeninės paskirties pastatų (namų) aplinkoje, todėl poveikis visuomenės sveikatai 

nenumatomas.  

Planuojamų VE elektromagnetinės spinduliuotės šaltiniai (generatorius, transformatoriai) 

yra pramoninio dažnio (50/60 Hz) elektrotechniniai įrenginiai sukuriantys elektromagnetinį lauką. 

Numatoma, jog elektrinio lauko stipris neviršys gyvenamosios ir visuomeninės paskirties pastatų 

patalpose reglamentuotos 0,5 kV/m ribinės vertės. Neigiamo poveikio, dėl elektromagnetinio 

lauko, žmonių sveikatai nenumatoma. 

Planuojamos VE mechaninė vibracija numatoma labai maža, žeme perduodamos vibracijos 

bangos amplitudė siekia milijoninę milimetro dalį ir nekelia pavojaus žmonių sveikatai. Nuo 

didesnės vibracijos ekstremaliomis sąlygomis, VE yra apsaugoma vibracijos jutikliais. Atlikti 

infragarso ir žemadažnio garsų matavimo rezultatai panašiomis sąlygomis aštuonių VE parke 

(didesnis VE triukšmingumas, generuojama galia) parodė, jog nustatytų ribinių verčių neviršija, 

todėl jis neigiamo poveikio žmonių sveikatai nenumatoma. 

Planuojamos ūkinės veiklos galimas šešėliavimas įvertinamas atliekant šešėlių mirgėjimo 

skaičiavimus kompiuterine programa WindPro (3.4) pačiu blogiausiu variantu, priimant, kad visų 

pastatų visi langai yra orientuoti į vėjo jėgaines („Green House Mode“), ištisus metus pučia vėjas 

ir suka VE vėjaračius. Nuo analizuojamos VE, kartu su kitais projektais suprojektuotomis VE, 

prognozuojama, kad artimiausiam gyvenamajam namui šešėliavimo/mirgėjimo efektas susidarys 

11:43 val./metus ir neviršys metinės rekomenduojamos šešėliavimo/mirgėjimo ribos (30 

val./metus).  
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6. Ataskaitoje siūlomas sanitarinės apsaugos zonos ribų dydis (pridedamas brėžinys 

(topografinė nuotrauka ar kadastrinis žemėlapis), kuriame nurodytos sanitarinės apsaugos 

zonos ribos): 

(sanitarinės apsaugos zonos ribų dydis 

metrais, taršos šaltinis (-iai), nuo kurio 

(-ių) nustatomos sanitarinės apsaugos 

zonos ribų dydis) 

PVSV ataskaita parengta vadovaujantis Lietuvos 

Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų 

įstatymu, patvirtintu 2019 m. birželio 6 d. Nr. XIII-

2166, 2 priedo 48 punktu: elektros gamyba, garo 

tiekimas ir oro kondicionavimas: vėjo elektrinės, kurių 

įrengtoji galia 2 MW ir didesnė, normatyvinė sanitarinė 

apsaugos zona yra 440 m. Normatyvinė sanitarinė 

apsaugos zona gali būti tikslinama pagal triukšmo 

sklaidos ir kitos aplinkos taršos skaičiavimus, atliekant 

poveikio visuomenės sveikatai vertinimą. 

VE sanitarinės apsaugos zonos (toliau – 

SAZ)nustatomos pagal triukšmo sklaidos rezultatų 45 

dB(A) izolinijas. 

Rekomenduojamos SAZ bendras dydis 44,92 ha. 

Planuojamos ūkinės veiklos SAZ ribos: 

1. Sklype, kurio Unikalus Nr. 4400-0318-1724, 

siūlomas SAZ dydis – 6,54 ha; 

2. Sklype, kurio Unikalus Nr. 4400-0023-1065, 

siūlomas SAZ dydis – 0,66 ha; 

3. Sklype, kurio Unikalus Nr. 3953-0005-6842, 

siūlomas SAZ dydis – 1,74 ha; 

4. Sklype, kurio Unikalus Nr. 3953-0005-0293, 

siūlomas SAZ dydis – 3,04 ha; 

5. Sklype, kurio Unikalus Nr. 3953-0005-0756, 

siūlomas SAZ dydis – 1,81 ha; 

6. Sklype, kurio Unikalus Nr. 3953-0005-0479, 

siūlomas SAZ dydis – 2,10 ha; 

7. 2,02 ha patenka į valstybinę žemę (kelias); 

8. Sklype, kurio Unikalus Nr. 3953-0005-0291, 

siūlomas SAZ dydis – 0,25 ha; 

9. Sklype, kurio Unikalus Nr. 3953-0005-6841, 

siūlomas SAZ dydis – 1,88 ha; 

10. Sklype, kurio Unikalus Nr. 4400-4677-0705, 

siūlomas SAZ dydis – 3,25 ha; 

11. Sklype, kurio Unikalus Nr. 4400-0241-0544, 

siūlomas SAZ dydis – 0,61 ha;  

12. Sklype, kurio Unikalus Nr. 3953-0005-0119 

(sklypas, kuriame patvirtintos trys foninės vėjo 

elektrinės kitu projektu), siūlomas SAZ dydis – 12,82 

ha; 

13. Sklype, kurio Unikalus Nr. 3953-0005-0101 

(sklypas, kuriame patvirtinta viena foninė vėjo 

elektrinė kitu projektu), siūlomas SAZ dydis – 5,51 ha; 

14. Sklype, kurio Unikalus Nr. 4400-4676-4574, 

siūlomas SAZ dydis – 0,07 ha; 

15. Sklype, kurio Unikalus Nr. 4400-0765-7118, 

siūlomas SAZ dydis – 1,05 ha; 

16. Sklype, kurio Unikalus Nr. 4400-0241-0499, 
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siūlomas SAZ dydis – 1,57 ha. 

7. Ataskaitoje apibūdinti visuomenės sveikatai darantys įtaką veiksniai ir jų įvertinimas:  

1. Triukšmas. Pagal ataskaitoje pateiktus triukšmo skaičiavimus ir sklaidos žemėlapius, 

triukšmas neviršija Lietuvos higienos normos HN 33:2011 „Triukšmo ribiniai dydžiai 

gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje“, patvirtintos Lietuvos 

Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. birželio 13 d. įsakymu Nr. V-604 „Dėl Lietuvos 

higienos normos HN 33:2011 „Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės 

paskirties pastatuose bei jų aplinkoje“ patvirtinimo“, reglamentuojamų triukšmo ribinių dydžių 

artimiausių gyvenamųjų ir visuomeninės paskirties pastatų (namų) aplinkoje. 

2. Šešėliavimas. Pagal ataskaitoje pateiktus planuojamos ūkinės veiklos šešėliavimo 

skaičiavimo ir modeliavimo rezultatus, nustatyta, kad šešėliavimo neigiamas poveikis artimiausiai 

gyvenamajai aplinkai nenumatomas. 

3. Infragarsas ir žemo dažnio garsai, vibracija. Pagal ataskaitoje pateiktus duomenis, 

infragarso ir žemo dažnio garsų, bei vibracijos neigiamo poveikio artimiausiai gyvenamajai 

aplinkai neturės. 

4. Elektromagnetinė spinduliuotė. Pagal ataskaitoje pateiktus duomenis, planuojamų vėjo 

jėgainių elektrinio lauko stipris neviršys nustatytos ribinės vertės gyvenamojoje aplinkoje (1,0 

kV/m) ir nesieks 0,5 kV/m gyvenamosios ir visuomeninės paskirties pastatų patalpose, 

todėlneigiamo poveikio visuomenės sveikatai nenumatoma. 

8. Išvada:  

(nurodyti, jog planuojamos ūkinės 

veiklos sąlygos atitinka visuomenės 

sveikatos saugos teisės aktų reikalavimus 

arba kokių visuomenės sveikatos saugos 

teisės aktų reikalavimų planuojamos 

ūkinės veiklos sąlygos neatitinka 

(nurodant konkretaus teisės akto 

straipsnį, jo dalį, punktą) 

Planuojamos ūkinės veiklos sąlygos atitinka 

visuomenės sveikatos saugos teisės aktų reikalavimus. 

 

Nusprendžiu, kad planuojama ūkinė veikla yra leistina / neleistina (kas nereikalinga, išbraukti) 

pasirinktoje vietoje. 

 

 

Marijampolės departamento direktorė                                                            Asta Šaučiūnienė 

A.V. 
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Rekomenduojama sanitarinė apsaugos zona 
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UAB „Ekostruktūra“
El. p. info@ekostruktura.lt

UAB „Bionalis“ 
E. p. julius@bionalis.lt

UAB „Bionalis wind“
El. p. julius@bionalis.lt

Adresatams pagal sąrašą

Nr.2022-02-14 Nr. 22-314

ATRANKOS IŠVADA DĖL
TRIJŲ VĖJO ELEKTRINIŲ VILKAVIŠKIO R. SAV., PILVIŠKIŲ SEN., BEBRININKŲ 

K., BALČIŪNŲ K. STATYBOS IR EKSPLOATAVIMO POVEIKIO APLINKAI 
VERTINIMO

2022-03-            Nr. (30.2)-A4E-

1. Planuojamos ūkinės veiklos organizatorius (fizinio asmens vardas, pavardė; juridinio 
asmens pavadinimas, adresas, telefono numeris, el. pašto adresas).

UAB „Bionalis“, Lauko g. 9B, Būdviečių k., LT-71472 Šakių r., tel. +37061675112, el. p. 
julius@bionalis.lt ir UAB „Bionalis wind“, Šiltnamių g. 8, Babtai, LT-54334 Kauno r., tel. 
+37061675112, el. p. julius@bionalis.lt. 

2. Poveikio aplinkai vertinimo dokumentų rengėjas (fizinio asmens vardas, pavardė; 
juridinio asmens pavadinimas, adresas, telefono numeris, el. pašto adresas).

UAB „Ekostruktūra“, Raudondvario pl. 288a-9, Kaunas LT-47164, tel. +370 607 23980, el. 
p. info@ekostruktura.lt.

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

Atranka atliekama, vadovaujantis Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo 
įstatymo (toliau – PAV įstatymas) 2 priedo 3.8. punkto 3.8.1 papunkčiu – kai įrengiamos 3 vėjo 
elektrinės, kurių bent vienos aukštis 50 m (matuojant iki aukščiausio konstrukcijų taško) ar daugiau. 

4. Planuojamos ūkinės veiklos vieta. 
Planuojamos ūkinės veiklos (toliau – PŪV) vieta – Vilkaviškio rajono savivaldybė, Pilviškių 

seniūnija, Bebrininkų (vėjo elektrinės Nr. 1 ir Nr. 2) ir Balčiūnų (vėjo elektrinė Nr. 3) kaimai. Vėjo 
elektrinės planuojamos trijuose žemės ūkio paskirties žemės sklypuose (kadastro Nr. 
3943/0002:1544, 3953/0005:2903, 3953/0005:2903), kurie nuosavybės teise priklauso privatiems 
asmenims, iš kurių PŪV organizatorius/jo atstovai arba sklypus nuomojasi arba dėl sklypo sudaryta 

Elektroninio dokumento nuorašas



2

panaudos sutartis. Iš kiekvieno sklypo bus atidalintas keliasdešimties arų sklypas ir jo paskirtis bus 
pakeista į kitą, nustatant naudojimo būdą – susisiekimo ir inžinerinių komunikacijų aptarnavimo 
objektų teritorijos. Pagal patvirtinus teritorijų planavimo dokumentus, gretimi žemės sklypai yra 
žemės ūkio ir miškų ūkio paskirties. 

Vadovaujantis Vilkaviškio rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano, patvirtinto 
Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos 2008-12-19 sprendimu Nr. B-TS-659 (toliau – Bendrasis 
planas), žemės naudojimo ir apsaugos reglamentų brėžinio sprendiniais, PŪV teritorija priskirta 
„žemės ūkio paskirties žemei (Z)“. Vadovaujantis Inžinerinės infrastruktūros vystymo, vėjo jėgainių 
išdėstymo Vilkaviškio rajono savivaldybės teritorijoje plano, patvirtinto Vilkaviškio rajono 
savivaldybės tarybos 2021-05-28 sprendimu Nr. B-TS-804 „Dėl Inžinerinės infrastruktūros vystymo, 
vėjo jėgainių išdėstymo Vilkaviškio rajono savivaldybės teritorijoje plano patvirtinimo“ (toliau – 
Specialusis planas), sprendiniais PŪV teritorija patenka į vėjo elektrinėms išskirtas zonas Nr. 13 ir 
Nr. 11, kuriose leidžiama statyti iki 250 m aukščio vėjo elektrines. Planuojamų vėjo elektrinių aukštis 
yra iki 240 m. 

PŪV neprieštarauja Lietuvos Respublikos teritorijų, kuriose gali būti ribojami vėjo elektrinių 
(aukštų statinių) projektavimo ir statybos darbai, žemėlapio, patvirtinto Lietuvos kariuomenės vado 
2016-02-15 įsakymu Nr. V – 217 „Dėl Lietuvos Respublikos teritorijų, kuriose gali būti ribojami vėjo 
elektrinių (aukštų statinių) projektavimo ir statybos darbai, žemėlapio patvirtinimo“, reikalavimams, 
yra gauti Lietuvos kariuomenės vado sutikimai dėl visų trijų vėjo elektrinių statybos. 

PŪV sklypuose ar jų gretimybėse nėra naudojamų žemės gelmių išteklių telkinių, 
vandenviečių ar jų apsaugos zonų, aktyvių geologinių procesų ir reiškinių (pvz., erozija, sufozija, 
karstas, nuošliaužos). Artimiausi naudingųjų iškasenų telkiniai: parengtinai išžvalgytas durpių 
išteklių telkinys Aklaežeris (Alksnyno miškas) Nr. 418 nutolęs apie 1,6 km atstumu nuo planuojamų 
vėjo elektrinių Nr. 1 ir Nr. 2, detaliai išžvalgytas molio telkinys Pilviškiai 2 Nr. 1797 yra nutolęs apie 
1,5 km atstumu nuo planuojamos vėjo elektrinės Nr. 3. 

PŪV vieta nepatenka į vertingiausias estetiniu požiūriu teritorijas ir į Nacionalinio 
kraštovaizdžio tvarkymo plane nustatytus 27 ypač saugomo šalies vizualinio estetinio potencialo 
arealus ir vietoves. Vadovaujantis Nacionaliniu kraštovaizdžio tvarkymo planu, teritorija, kurioje 
planuojamos vėjo elektrinės, priskiriama VOH3-c tipui, t. y. neišreikšta vertikalioji sąskaida, vyrauja 
lyguminis kraštovaizdis su 1 lygmens videotopais, o erdvinėje struktūroje vyrauja pilnai apžvelgiamų 
erdvių kraštovaizdis, kraštovaizdžio struktūroje išreikšti tik horizontalūs dominantai. PŪV teritorijai 
artimoje aplinkoje nėra svarbių vertingų ir valstybės saugomų kraštovaizdžio objektų, estetinių 
vertybių, apžvalgos taškų ir regyklų. PŪV teritorijoje vyrauja kaimiškojo kraštovaizdžio tipas, 
dominuoja neužstatytos teritorijos, kurias sudaro dirbami laukai, pievos.

Pagal Bendrojo plano sprendinius, vėjo elektrinės Nr. 1 ir Nr. 2 nepatenka į gamtinio karkaso 
teritorijas, vėjo elektrinė Nr. 3 patenka į gamtinio karkaso teritoriją – regioninį stabilizavimo arealą, 
apimantį dirbamus laukus, upelių slėnius ir kitas apylinkes. Specialiajame plane vėjo elektrinėms 
išskirtoje vienuoliktoje zonoje, kurioje planuojama vėjo elektrinė Nr. 3, gamtinis karkasas apima tik 
nevertingas kraštovaizdžio aspektu žemės ūkio teritorijas, kuriose nėra fiksuojama kraštovaizdžio 
vertybių, regyklų, estetinio kraštovaizdžio potencialas yra mažas, nėra saugomų biologinės įvairovės 
rūšių, nėra planuojama šių teritorijų renatūralizacija, ekosistemų atkūrimas, todėl vėjo elektrinė Nr. 
3 dėl savo vertikalios padėties, mažo užimamo ploto nepažeis gamtinio karkaso ekologinės 
pusiausvyros ir ekosistemų stabilumo, bus išlaikomas gamtinio karkaso struktūrų vientisumas.

PŪV vieta nepatenka į saugomas teritorijas. Artimiausia saugoma teritorija – Kazlų Rūdos 
botaninis-zoologinis draustinis, nuo PŪV teritorijos nutolęs apie 12 km atstumu. Artimiausia Europos 
ekologinio tinklo „Natura 2000“ teritorija – buveinių apsaugai svarbi teritorija Kazlų rūdos miškas 
(LTKAZ0005), nutolusi apie 12 km atstumu. 

PŪV teritorija į Europos Bendrijos svarbos natūralias buveines, biotopus nepatenka ir su jais 
nesiriboja. Vėjo elektrinės Nr. 1 ir Nr. 2 nuo artimiausios Europos Bendrijos svarbos miškų buveinės 
(91E0) nutolusios 340-380 m atstumu, vėjo elektrinė Nr. 3 nuo artimiausios Europos Bendrijos 
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svarbos buveinės Rūšių turtingi smilgynai (6270) nutolusi apie 930 m atstumu. Kertinės miško 
buveinės nuo vėjo elektrinių Nr. 1 ir Nr. 2 yra didesniu kaip 4 km atstumu, nuo vėjo elektrinės Nr. 3 
– apie 9 km atstumu. 

PŪV teritorijoje vyrauja ūkiniai miškai. Vėjo elektrinę Nr. 1 planuojama statyti apie 70 m 
atstumu nuo ūkinio miško, vėjo elektrinę Nr. 3 – apie 34 m atstumu nuo miško, privažiavimo kelias 
bus įrengiamas žemės ūkio paskirties sklype. Intervencija į miškus nenumatoma. 

PŪV teritorija nesiriboja su jautriomis aplinkos požiūriu teritorijomis, nepatenka į potvynių 
zonas, karstinį regioną, taip pat nepatenka į pelkėtas ar šaltiniuotas vietas. Vėjo elektrinės Nr. 1 ir Nr. 
2 nuo artimiausio Žvirgždės upelio (kodas 15010360) nutolusios apie 298 m atstumu, vėjo elektrinė 
Nr. 3 nuo artimiausios Gulbino upės (kodas 15010440) nutolusi apie 1,7 km atstumu. Planuojamos 
vėjo elektrinės nepatenka į vandens telkinių pakrančių apsaugos juostas ar apsaugos zonas. Sklypuose 
yra įrengtos valstybei priklausančios melioracijos sistemos bei įrenginiai, todėl statybų metu PŪV 
organizatorius privalės užtikrinti, kad šios sistemos nebūtų pažeistos, o pažeidus melioracinius 
įrenginius – nedelsiant juos sutvarkyti.

Vadovaujantis 2022-02-03 išrašu iš Saugomų rūšių informacinės sistemos Nr. SRIS-2022-
15609989 vėjo elektrinių Nr. 1 ir Nr. 2 statybų teritorijoje saugomos rūšys nefiksuotos, PŪV 
apylinkėse įprasti baltieji gandrai, aptinkamos juodosios meletos, pievinė lingė, putpelės, vidutinis 
margasis genys, paprastasis griciukas. Vadovaujantis 2022-01-26 išrašu iš Saugomų rūšių 
informacinės sistemos Nr. SRIS-2022-15588579 vėjo elektrinės Nr. 3 apylinkėse pateikiamas tik 
atsitiktinis rudojo peslio stebėjimo atvejis, apylinkėse įprasti baltieji gandrai. Išraše pateikiama 
informacija apie dirvinio sėjiko stebėjimo atvejį PŪV artimoje aplinkoje. Ši rūšis, kaip ir paprastoji 
pempė PŪV teritorijoje ir jai artimoje aplinkoje gali būti aptinkama sezoninių migracijų metu ir 
suformuoti sankaupas.

Vadovaujantis Lietuvos ornitologų draugijos su partneriais (Pajūrio tyrimų ir planavimo 
institutu ir Lietuvos energetikos institutu) nuo 2015 m. vasario iki 2017 kovo mėn. įgyvendinto 
projekto „Vėjo energetikos plėtra ir biologinei įvairovei svarbios teritorijos (VENBIS)“ duomenimis, 
paukščių atžvilgiu vėjo elektrinė Nr. 3 patenka į vidutiniškai jaurią paukščiams teritoriją, vėjo 
elektrinė Nr. 1 yra tarp vidutiniškai ir labai jautrios paukščiams teritorijos, vėjo elektrinė Nr. 2 – tarp 
mažai jautrios ir labai jautrios paukščiams teritorijos; šikšnosparnių atžvilgiu PŪV teritorija patenka 
į zoną, kurioje nepakanka duomenų jautrumui nustatyti. Pastačius vėjo elektrines numatoma vykdyti 
monitoringą, kuris padės planuoti tolesnį vėjo elektrinių darbo laiką, stabdymo tam tikru periodu 
poreikį, kad nebūtų trikdomi šikšnosparniai ir paukščiai. 

Nuo vėjo elektrinių Nr. 1 ir Nr. 2 gyvenamieji namai nutolę apie 645-1045 m atstumu. Nuo 
vėjo elektrinės Nr. 3 gyvenamieji namai nutolę apie 784-1170 m atstumu. Pagal patvirtinus teritorijų 
planavimo dokumentus, suplanuotų gyvenamųjų teritorijų 1 km spinduliu nuo vėjo elektrinių nėra. 
Artimiausias visuomeninės paskirties objektas – Vilkaviškio rajono savivaldybės viešosios 
bibliotekos Ramoniškių filialas nuo vėjo elektrinių Nr. 1 ir Nr. 2 nutolęs apie 800 m atstumu. 
Rekreacinės paskirties objektų/teritorijų 1 km spinduliu nėra. Artimiausias pramoninis ir komercinis 
objektas – fermų kompleksas, nuo planuojamos vėjo elektrinės Nr. 3 nutolęs apie 230 m atstumu. 

PŪV teritorija į nekilnojamųjų kultūros vertybių teritorijas ar jų apsaugos zonas nepatenka. 
Vėjo elektrinėms Nr. 1 ir Nr. 2 artimiausia nekilnojamoji kultūros vertybė yra 830 m atstumu 
(Vyskupo Vincento Borisevičiaus gimtosios sodybos vieta (kodas 44904)). Vėjo elektrinei Nr. 3 
artimiausia nekilnojamoji kultūros vertybė yra 900 m atstumu (Tauro apygardos partizanų vado 
Antano Baltūsio-Žvejo ir kitų Lietuvos partizanų kautynių ir žūties vieta (kodas 38571)). 

5. Trumpas planuojamos ūkinės veiklos aprašymas. 
PŪV metu planuojama statyti tris vėjo elektrines. Vėjo elektrinės Nr. 1 instaliuota galia siektų 

3-5,7 MW, bokšto aukštis 99-166 m, rotoriaus diametras 116,8-158 m, bendras vėjo elektrinės aukštis 
– iki 240 m. Kitos dvi vėjo elektrinės (vėjo elektrinė Nr. 2 ir Nr. 3) būtų statomos konkretaus modelio 
– Enercon E138, kurios galia 4,2 MW, bokšto aukštis 131 m, rotoriaus diametras 138,3 m, bendras 
vėjo elektrinės aukštis – 200,15 m. 
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PŪV sklypuose statinių nėra. Gamyklose pagamintos vėjo elektrinės bus atvežamos ir 
sumontuojamos vietoje. 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. Vėjo elektrinių statybos metu bus nuimamas derlingas dirvožemio sluoksnis, 
suformuojami pamatai, po to montuojamas vėjo elektrinės bokštas. Rotorius ir mentės surenkami ant 
žemės ir visa konstrukcija keliama ir pritvirtinama bokšto viršuje. Vėjo elektrinės bus valdomos 
automatizuotai, nuotoliniu būdu. Elektros energija į bendrą tinklą bus tiekiama požeminiais kabeliais. 
Privažiavimui prie vėjo elektrinių numatoma naudoti vietinius kelius arba suformuoti naujus. 
Įrengiant privažiavimo kelius bus nuimamas derlingas dirvožemio sluoksnis, formuojama žemės 
sankasa. Jei reikalinga, kartu su žemės sankasa, įrengiami vandens nuleidimo (pralaidos ir kt.) 
įrenginiai, klojami inžineriniai tinklai (elektros kabelis). Visi šie statiniai ir įrenginiai bus detalizuoti 
techniniame projekte. 

PŪV metu nenumatoma naudoti pavojingų, radioaktyvių žaliavų, cheminių medžiagų bei 
preparatų (mišinių). Taip pat PŪV nesusijusi su veikla, reikalaujančia gamtos išteklių naudojimo.

Vėjo elektrinių statybos metu, įrengiant aptarnavimo aikšteles, montuojant pamatus gali 
susidaryti nedideli kiekiai statybinių atliekų. Visos statybų metu susidariusios statybinės atliekos bus 
rūšiuojamos ir saugomos konteineriuose iki jų išvežimo ir perdavimo atliekų tvarkytojams, 
registruotiems atliekas tvarkančių įmonių registre. Eksploatacijos metu gali susidaryti remonto 
atliekos, kurios taip pat bus perduodamos atliekų tvarkytojams. 

PŪV metu vanduo nebus naudojamas ir gamybinės nuotekos nesusidarys. Vėjo elektrinės 
valdomos nuotoliniu būdu, todėl buitinės nuotekos nesusidarys. Švarios paviršinės (lietaus) nuotekos 
pasiskirstys teritorijoje.

Statybų metu laikinas ir lokalus triukšmo padidėjimas numatomas dėl transportavimo, 
technikos naudojimo. Statybų periodu numatoma planuoti statybos darbų procesą. Numatoma 
statybos darbų su triukšmą skleidžiančia 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. 
Taip pat numatoma pagal galimybes rinktis tylesnę statybos darbams naudojamą įrangą, tylesnius 
darbo metodus (pvz. suderinti kelias triukšmingas operacijas). 

PŪV triukšmo vertinimas ir modeliavimas atliktas licencijuota „CADNA A“ paketo 
programa. Kaip foninis triukšmas įvertintos netoli vėjo elektrinės Nr. 3 jau suplanuotos 4 vėjo 
elektrinės. Triukšmo sklaidos vertinimas ir sklaidos rezultatai parodė, kad triukšmo ribinės vertės 
gyvenamosiose aplinkose nebus viršijamos. Skaičiavimais nustatyta, kad artimiausiose 
gyvenamosiose aplinkose triukšmo lygis bus mažesnis kaip 35 dB(A). 

Šešėliavimo artimiausioje gyvenamojoje aplinkoje vertinimas atliktas programa WindPRO 
(versija 3.4). Šešėliavimo vertinime įvertintos PŪV metu planuojamos 3 vėjo elektrinės bei netoli 
vėjo elektrinės Nr. 3 jau suplanuotos 4 vėjo elektrinės. Šešėliavimo sklaidos rezultatai parodė, kad 
suminis poveikis nepasireikštų, šešėliavimo trukmė gyvenamosiose teritorijose sieks iki 21 val. 48 
min. per metus ir rekomenduojama 30 val./metus ribinė vertė nebus viršyta.

6. Priemonės numatomam reikšmingam neigiamam poveikiui aplinkai išvengti arba 
užkirsti jam kelią ir jų įgyvendinimo grafikas. 

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

6.2. Statybų metu alyvų (iš mechanizmų) ar kuro avariniu išsiliejimo atveju numatoma naudoti 
birų smėlį, smėlio maišus, sorbentus, kurie taikomi likviduojant naftos angliavandenilių išsiliejimą.

6.3. Statybų metu numatoma planuoti statybos darbų procesą. Statybos darbų su triukšmą 
skleidžiančia 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. Taip pat numatoma pagal 
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galimybes rinktis tylesnę statybos darbams naudojamą įrangą, tylesnius darbo metodus (pvz. suderinti 
kelias triukšmingas operacijas). 

6.4. Atsižvelgiant į tai, kad artimoje PŪV aplinkoje yra nemažai baltųjų gandrų lizdaviečių, 
aptinkami pavieniai atvejai juodosios meletos, pievinių lingių, putpelių, vidutinio margojo genio, 
paprastojo griciuko bei yra galimos šių migruojančių paukščių sankaupos, numatoma vykdyti 
paukščių ir šikšnosparnių stebėseną (monitoringą).

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

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

7. Motyvai, kuriais remtasi priimant atrankos išvadą:
7.1. PŪV teritorija nepatenka į draustinių, rezervatų, Europos ekologinio tinklo „Natura 2000“ 

ar kitas saugomas teritorijas. Artimiausia saugoma teritorija – Kazlų Rūdos botaninis-zoologinis 
draustinis, nuo PŪV teritorijos nutolęs apie 12 km atstumu. Artimiausia Europos ekologinio tinklo 
„Natura 2000“ teritorija – buveinių apsaugai svarbi teritorija Kazlų rūdos miškas (LTKAZ0005), 
nutolusi apie 12 km atstumu. Atsižvelgiant į atstumus iki saugomų teritorijų, PŪV veikla nedarys 
neigiamo poveikio saugomoms teritorijoms ir jose saugomoms vertybėms.

7.2. PŪV triukšmo vertinimas ir modeliavimas atliktas licencijuota „CADNA A“ paketo 
programa. Įvertinus triukšmo sklaidos rezultatus nustatyta, kad PŪV metu planuojamų vėjo elektrinių 
bei gretimybėse jau suplanuotų vėjo elektrinių triukšmo lygis artimiausiose gyvenamosiose 
teritorijose bus mažesnis kaip 35 dB(A) ir neviršys Lietuvos higienos normoje HN 33:2011 
„Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje“, 
patvirtintoje Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. birželio 13 d. įsakymu Nr. 
V-604 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 33:2011 „Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir 
visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje“ patvirtinimo“, reglamentuojamų triukšmo 
ribinių dydžių. 

7.3. Šešėliavimo poveikio vertinimui Lietuvoje sukurtų ir patvirtintų metodikų ar higienos 
normų nėra, todėl kaip leidžiamas šešėliavimo lygis yra priimtas Vokietijos standartų 
rekomenduojamas leistinas šešėliavimo ribinis lygis, t. y. maksimaliai 30 val./metus arba 30 
min./dieną. Šešėliavimo sklaidos rezultatai parodė, kad šešėliavimo trukmė gyvenamosiose 
teritorijose siektų iki 21 val. 48 min. per metus ir rekomenduojama 30 val. per metus ribinė vertė 
nebūtų viršyta. 

7.4. PŪV vieta nepatenka į vertingiausias estetiniu požiūriu teritorijas ir į Nacionalinio 
kraštovaizdžio tvarkymo plane nustatytus 27 ypač saugomo šalies vizualinio estetinio potencialo 
arealus ir vietoves. Vadovaujantis Nacionaliniu kraštovaizdžio tvarkymo planu, PŪV teritorija 
priskiriama VOH3-c tipui. Šis tipas nepriskiriamas prie vertingiausių estetiniu požiūriu struktūrų, 
vėjo elektrinių statybai apribojimai jame netaikomi. 

7.5. Vėjo elektrinių statybos ir eksploatacijos metu cheminė tarša (oro, dirvožemio, vandens 
teršalų) nesusidarys.

7.6. Statybų ir eksploatacijos metu susidariusios atliekos bus tvarkomos vadovaujantis Atliekų 
tvarkymo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. liepos 14 d. 
įsakymu Nr. 217 „Dėl atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“.

Poveikio aplinkai vertinimo subjektai: Vilkaviškio rajono savivaldybės administracija pagal 
PAV įstatymo 6 straipsnio 5 dalies 5 punktą, atsakinga už PŪV poveikio aplinkai vertinimo ir šios 
veiklos galimo poveikio aplinkai, atsižvelgiant į patvirtintų ir galiojančių teritorijų planavimo 
dokumentų sprendinius bei galimybes pagal teisės aktų reikalavimus juos keisti ir į pagal įstatymus 
vykdomo savivaldybės aplinkos stebėsenos (monitoringo) duomenis, pastabų atrankos informacijai, 
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pagal kurią priimama ši atrankos išvada bei pasiūlymų, kad PŪV reikalinga atlikti poveikio aplinkai 
vertinimą nepateikė. Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos 
Marijampolės departamentas pagal PAV įstatymo 6 straipsnio 5 dalies 1 punktą, atsakingas už PŪV 
veiksnių, darančių įtaką visuomenės sveikatai, galimo poveikio visuomenės sveikatai vertinimą, 
2022-02-28 raštu Nr. (4-21 14.3.5 Mr)2-13484, pateikė siūlymą priimti atrankos išvadą, kad PŪV 
poveikio aplinkai vertinimas neprivalomas. Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie 
Vidaus reikalų ministerijos Kauno priešgaisrinė gelbėjimo valdyba pagal PAV įstatymo 6 straipsnio 
5 dalies 3 punktą, atsakinga už PŪV vykdymo metu galimų įvykių, ekstremaliųjų įvykių, 
ekstremaliųjų situacijų, numatomų priemonių joms išvengti ar sušvelninti ir padariniams likviduoti, 
pastabų atrankos informacijai, pagal kurią priimama ši atrankos išvada bei pasiūlymų, kad PŪV 
reikalinga atlikti poveikio aplinkai vertinimą nepateikė. Kultūros paveldo departamento prie Kultūros 
ministerijos Alytaus – Marijampolės teritorinis skyrius pagal PAV įstatymo 6 straipsnio 5 dalies 2 
punktą, atsakingas už galimą PŪV poveikį nekilnojamajam kultūros paveldui, 2022-02-21 raštu Nr. 
2AM-177-(9.38-AM) pateikė išvadą, kad atrankos informacijai pastabų neturi, PŪV poveikio 
kultūros paveldo apsaugai vertinimas nereikalingas.

Aplinkos apsaugos agentūra pastabų ir pasiūlymų dėl PŪV poveikio aplinkai vertinimo, iš 
suinteresuotos visuomenės negavo.

8. Priimta atrankos išvada. 
Vadovaujantis PAV įstatymo 7 straipsnio 7 dalimi ir atsižvelgus į išdėstytus motyvus 

priimama atrankos išvada: UAB „Bionalis wind“ ir UAB „Bionalis“ PŪV – trijų vėjo elektrinių 
Vilkaviškio r. sav., Pilviškių sen., Bebrininkų kaime ir Balčiūnų kaime statybai ir eksploatavimui – 
poveikio aplinkai vertinimas neprivalomas.

Atrankos išvada yra priimta pagal pateiktą Atrankos informaciją, kuri yra patalpinta Aplinkos 
apsaugos agentūros tinklalapyje Veiklos sritys > Poveikio aplinkai vertinimas (PAV) > 2022 metai > 
3. Atrankos dėl poveikio aplinkai vertinimo informacija 2022 m. > Marijampolės regionas (3) ir yra 
atrankos išvados sudedamoji dalis. 

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

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

Direktorė Milda Račienė
 

Skirmantė Stankevičienė, tel. 8 620 85561, el. p. skirmante.stankeviciene@gamta.lt
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4 PRIEDAS. 

VE specifikacija 
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Licensed user:

Calculated:

2022-05-05 12:14

ENERCON E-66/20.70 2000 70.0 !-!

File C:\Users\X\Documents\WindPRO Data\WTG Data\ENERCON E-66-20.70 2000 70.0 !-!.wtg

Company ENERCON

Type/Version E-66/20.70

Rated power 2 000,0 kW

Secondary generator 0,0 kW

Rotor diameter 70,0 m

Tower Other - unknown

Grid connection 50/60 Hz

Origin country DE

Blade type ENERCON

Generator type Variable

Rpm, rated power 22,0 rpm

Rpm, initial 10,0 rpm

Hub height(s) 65,0; 86,0; 98,0; 114,0 m

Maximum blade width 0,00 m

Blade width for 90% radius 0,00 m

Valid No

Creator EMD

Created 2003-08-05 13:59

Edited 2022-05-05 12:14

For further informations please contact

site.assessment@enercon.de

Noise: Level 0 - guaranteed -  - 07-2003

Source Manufacturer

Source date Creator Created Edited Default

2003-07-01 13:33 EMD 2003-08-05 15:05 2006-07-12 12:20 Yes

Hub height Wind speed at 10 m Lwa,ref Wind speed dependency Pure tones

[m] [m/s] [dB(A)] [dB(A)/m/s]

All 95% 103,0 1,0 No

10,0 103,0 1,0 No

11,0 103,0 1,0 No

12,0 103,0 1,0 No

65,0 8,0 101,0 1,0 No

86,0 8,0 101,5 1,0 No

98,0 8,0 102,0 1,0 No

Noise data at 10 m/s rae dated from 01-2003.



Poveikio visuomenės sveikatai vertinimas, UAB „Ekostruktūra“, 2022 m. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 PRIEDAS. 

Sveikatos apsaugos ministerijos raštas dėl fono 









Poveikio visuomenės sveikatai vertinimas, UAB „Ekostruktūra“, 2022 m. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 PRIEDAS. 

Šešėliavimo rezultatai 
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Project:

1 VE statyba 11 zonoje

(suminis visu 8 VE (1 VE planuojama ir 7 VE patvirtintos) modeliavimas

Licensed user:

UAB Ekostruktura 

Raudondvario pl. 288 a-9, Kaunas 

LT-47164 Kaunas

+370 607 23980

Darius / darius.pratasius@ekostruktura.lt
Calculated:

2022-05-05 13:09/3.5.552

SHADOW - Main Result

Assumptions for shadow calculations

Maximum distance for influence

Calculate only when more than 20 % of sun is covered by the blade

Please look in WTG table

Minimum sun height over horizon for influence 3 °

Day step for calculation 1 days

Time step for calculation 1 minutes

Sunshine probability S (Average daily sunshine hours) [KAUNAS]

Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec

1,41 2,36 4,03 5,55 8,35 8,36 8,16 7,72 5,06 3,23 1,33 0,98

Operational time

N NE E SE S SW W NW Sum

1 095 1 095 1 095 1 095 1 095 1 095 1 095 1 095 8 760

Line-of-sight calculation has been deactivated. This means that sheltering

from obstacles, areas or hills are not taken into account.

All coordinates are in

Lithuanian TM LKS94-LKS94 (LT)

(C) OpenStreetMap contributors, Data OpenStreetMap and contributors, ODbL

Scale 1:125 000

New WTG Existing WTG

Shadow receptor

WTGs

WTG type Shadow data

Y X Z Row data/Description Valid Manufact. Type-generator Power, Rotor Hub Calculation RPM

rated diameter height distance

[m] [kW] [m] [m] [m] [RPM]

1 453 034 6 061 479 48,2 GE WIND ENERGY 5.... No GE WIND ENERGY 5.3-158 Thrust 665-5 300 5 300 158,0 161,0 1 816 0,0

2 454 126 6 060 952 42,5 ENERCON E-138 EP3... Yes ENERCON E-138 EP3 E2-4 200 4 200 138,3 131,0 1 681 13,0

3 446 547 6 063 930 47,1 ENERCON E-138 EP3... Yes ENERCON E-138 EP3 E2-4 200 4 200 138,3 131,0 1 681 13,0

4 447 397 6 064 298 42,2 ENERCON E-66/20.7... No ENERCON E-66/20.70-2 000 2 000 70,0 85,0 2 500 22,0

5 447 089 6 064 687 43,1 ENERCON E-70 E4 2,... Yes ENERCON E-70 E4 2,3 MW-2 300 2 300 71,0 85,0 1 643 20,0

6 447 112 6 064 456 42,4 ENERCON E-70 E4 2,... Yes ENERCON E-70 E4 2,3 MW-2 300 2 300 71,0 85,0 1 643 20,0

7 446 852 6 064 324 45,0 ENERCON E-70 E4 2,... Yes ENERCON E-70 E4 2,3 MW-2 300 2 300 71,0 85,0 1 643 20,0

8 446 687 6 064 151 46,2 ENERCON E-70 E4 2,... Yes ENERCON E-70 E4 2,3 MW-2 300 2 300 71,0 85,0 1 643 20,0

Shadow receptor-Input

No. Y X Z Width Height Elevation Slope of Direction mode Eye height

a.g.l. window (ZVI) a.g.l.

[m] [m] [m] [m] [°] [m]

A 452 336 6 061 207 52,4 1,0 1,0 1,0 90,0 "Green house mode" 2,0

B 453 420 6 060 423 53,8 1,0 1,0 1,0 90,0 "Green house mode" 2,0

C 455 155 6 061 151 49,3 1,0 1,0 1,0 90,0 "Green house mode" 2,0

D 454 092 6 061 716 46,0 1,0 1,0 1,0 90,0 "Green house mode" 2,0

E 447 728 6 063 817 44,9 1,0 1,0 1,0 90,0 "Green house mode" 2,0

F 448 260 6 064 326 42,2 1,0 1,0 1,0 90,0 "Green house mode" 2,0

G 447 656 6 064 991 42,1 1,0 1,0 1,0 90,0 "Green house mode" 2,0

H 446 287 6 064 701 48,5 1,0 1,0 1,0 90,0 "Green house mode" 2,0

Calculation Results

Shadow receptor

Shadow, expected values

No. Shadow hours

per year

[h/year]

A 21:48  

B 2:46  

C 3:29  

D 6:54  

E 7:51  

F 3:36  

G 4:39  

H 11:31  
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SHADOW - Main Result

Total amount of flickering on the shadow receptors caused by each WTG

No. Name Worst case Expected

[h/year] [h/year]

1 GE WIND ENERGY 5.3-158 Thrust 665 5300 158.0 !O! hub: 161,0 m (TOT: 240,0 m) (1) 90:33 26:02

2 ENERCON E-138 EP3 E2 4200 138.3 !O! hub: 131,0 m (TOT: 200,1 m) (2) 51:50 8:54

3 ENERCON E-138 EP3 E2 4200 138.3 !O! hub: 131,0 m (TOT: 200,1 m) (5) 62:18 8:16

4 ENERCON E-66/20.70 2000 70.0 !-! hub: 85,0 m (TOT: 120,0 m) (6) 8:34 1:56

5 ENERCON E-70 E4 2,3 MW 2300 71.0 !O! hub: 85,0 m (TOT: 120,5 m) (1) 22:05 4:47

6 ENERCON E-70 E4 2,3 MW 2300 71.0 !O! hub: 85,0 m (TOT: 120,5 m) (2) 22:10 3:31

7 ENERCON E-70 E4 2,3 MW 2300 71.0 !O! hub: 85,0 m (TOT: 120,5 m) (3) 28:50 6:01

8 ENERCON E-70 E4 2,3 MW 2300 71.0 !O! hub: 85,0 m (TOT: 120,5 m) (4) 36:08 4:39

Total times in Receptor wise and WTG wise tables can differ, as a WTG can lead to flicker at 2 or more receptors simultaneously and/or receptors may receive flicker from 2 or more WTGs simultaneously.

The calculation of the total expected values for a given receptor assumes a weighted average directional reduction for all WTGs contributing to shadow flicker within the same day. In the case where

shadow flicker from different WTGs is not concurrent within the day, the total expected time at a given receptor may deviate marginally from the individual flicker time caused by each turbine separately.
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SHADOW - Map

(C) OpenStreetMap contributors, Data OpenStreetMap and contributors, ODbL

0 1 2 3 4 km

Map: EMD OpenStreetMap , Print scale 1:75 000, Map center Lithuanian TM LKS94-LKS94 (LT)  East: 450 750  North: 6 062 930

New WTG Existing WTG Shadow receptor

Flicker map level: Elevation Grid Data Object: 13 zona_11 suminis VE statyba_EMDGrid_1.wpg (54)

Time step: 2 minutes, Day step: 3 days, Map resolution: 10 m, Visibility resolution: 5 m, Eye height: 1,5 m

Hours per year,

real case

0 

4 

8 

30 
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7 PRIEDAS. 

Infragarso ir žemų dažnių garso matavimo protokolas 
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8 PRIEDAS. 

Pastatų išrašas Kalvų k. 1, kad gyvenamųjų namų sklype nėra 
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9 PRIEDAS. 

Kiti sklypai kur patenka nustatytas SAZ 
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VALSTYBĖS ĮMONĖ REGISTRŲ CENTRAS
Lvivo g. 25-101, 09320 Vilnius, tel. (8 5) 2688 262, el. p. info@registrucentras.lt

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 124110246

NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO DUOMENŲ BAZĖS IŠRAŠAS
2022-06-06 12:24:44

1. Nekilnojamojo turto registre įregistruotas turtas:
Registro Nr.: 44/2708617

Registro tipas: Žemės sklypas
Sudarymo data: 2022-01-04

Adresas: Vilkaviškio r. sav., Pilviškių sen., Kalvų k. 2
2. Nekilnojamieji daiktai:

2.1. Žemės sklypas
Unikalus daikto numeris: 4400-5783-0136

Žemės sklypo kadastro numeris ir kadastro vietovės
pavadinimas: 3953/0005:9934 Pilviškių k.v.

Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Kita
Žemės sklypo naudojimo būdas: Susisiekimo ir inžinerinių komunikacijų aptarnavimo objektų teritorijos

Statusas: Suformuotas padalijus daiktą
Daikto istorinė kilmė: Gautas padalijus daiktą, unikalus daikto numeris 3953-0005-0119
Žemės sklypo plotas: 0.6867 ha

Žemės ūkio naudmenų plotas viso: 0.5674 ha
iš jo: ariamos žemės plotas: 0.5674 ha

Kelių plotas: 0.1193 ha
Žemės ūkio naudmenų našumo balas: 40.3

Matavimų tipas: Žemės sklypas suformuotas atliekant kadastrinius matavimus
Vidutinė rinkos vertė: 1360 Eur

Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2022-01-04
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: Masinis vertinimas

Kadastro duomenų nustatymo data: 2021-11-23
Teritorija, kurioje taikomos specialiosios žemės naudojimo

sąlygos: Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100128398

Teritorijos nustatymo data: 2021-11-26
Žymos apie teritoriją padarymo data: 2021-12-06

Teritorija, kurioje taikomos specialiosios žemės naudojimo
sąlygos: Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)

Teritorijos unikalus numeris: 100144264
Teritorijos nustatymo data: 2021-11-26

Žymos apie teritoriją padarymo data: 2021-12-14
Teritorija, kurioje taikomos specialiosios žemės naudojimo

sąlygos: Gamybinių objektų sanitarinės apsaugos zonos (IV skyrius, pirmasis skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100340344

Teritorijos nustatymo data: 2021-12-09
Žymos apie teritoriją padarymo data: 2022-03-03

3. Daikto priklausiniai iš kito registro: įrašų nėra

4. Nuosavybė:
4.1. Nuosavybės teisė

Savininkas: NERINGA BUDREVIČIENĖ, gim. 1975-03-19
Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-5783-0136, aprašytas p. 2.1.

Įregistravimo pagrindas: 2011-02-03 Pirkimo - pardavimo sutartis Nr. RI-762
2021-12-31 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo sprendimas
Nr. 19SK-1039-(14.19.110 E.)

Įrašas galioja: Nuo 2022-01-06

5. Valstybės ir savivaldybių žemės patikėjimo teisė: įrašų nėra

6. Kitos daiktinės teisės : įrašų nėra

7. Juridiniai faktai:
7.1. Sudaryta panaudos sutartis

Panaudos gavėjas: UAB "Valnanera", a.k. 305724448
Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-5783-0136, aprašytas p. 2.1.

Įregistravimo pagrindas: 2022-01-21 Panaudos sutartis Nr. 21012022-1
Plotas: 0.6867 ha

Įrašas galioja: Nuo 2022-01-26
Terminas: Nuo 2022-01-21 iki 2061-03-08

7.2. Sudaryta panaudos sutartis
Panaudos gavėjas: UAB "Valnanera", a.k. 305724448

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-5783-0136, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2021-03-31 Panaudos sutartis Nr. 31032021-1

Įrašas galioja: Nuo 2022-01-06
Terminas: Iki 2121-02-28

7.3. Asmeninė nuosavybė
Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-5783-0136, aprašytas p. 2.1.

Įregistravimo pagrindas: 2011-02-03 Pirkimo - pardavimo sutartis Nr. RI-762
Įrašas galioja: Nuo 2022-01-06

8. Žymos: įrašų nėra

9. Teritorijos, kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos:

9.1.
Melioruotos žemės ir melioracijos statinių apsaugos zonos (VI skyrius, antrasis
skirsnis)

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-5783-0136, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2021-12-31 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo sprendimas
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Nr. 19SK-1039-(14.19.110 E.)
Plotas: 6197.00 kv. m

Įrašas galioja: Nuo 2022-01-04
9.2. Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-5783-0136, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2021-12-31 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo sprendimas

Nr. 19SK-1039-(14.19.110 E.)
Plotas: 2008.00 kv. m

Įrašas galioja: Nuo 2022-01-04
9.3. Gamybinių objektų sanitarinės apsaugos zonos (IV skyrius, pirmasis skirsnis)

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-5783-0136, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2021-12-31 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo sprendimas

Nr. 19SK-1039-(14.19.110 E.)
Plotas: 6867.00 kv. m

Įrašas galioja: Nuo 2022-01-04
9.4. Kelių apsaugos zonos (III skyrius, antrasis skirsnis)

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-5783-0136, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2021-12-31 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo sprendimas

Nr. 19SK-1039-(14.19.110 E.)
Plotas: 77.00 kv. m

Įrašas galioja: Nuo 2022-01-04

10. Daikto registravimas ir kadastro žymos:
10.1. Kadastrinius matavimus atliko (kadastro žyma)

ŽANA KALIŪNIENĖ
Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-5783-0136, aprašytas p. 2.1.

Įregistravimo pagrindas: 2017-10-05 Kvalifikacijos pažymėjimas Nr. 2M-M-2558
2021-11-23 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla

Įrašas galioja: Nuo 2022-01-04
10.2. Suformuotas padalijimo būdu (daikto registravimas)

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-5783-0136, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2021-12-31 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo sprendimas

Nr. 19SK-1039-(14.19.110 E.)
Įrašas galioja: Nuo 2022-01-04

11. Registro pastabos ir nuorodos:
Padalijus žemės sklypą, kurio kadastrinis Nr.3953/0005:119, susitarimas dėl panaudos sutarties patikslinimo Nekilnojamojo turto registrui nepateiktas.

12. Kita informacija: įrašų nėra

13. Informacija apie duomenų sandoriui tikslinimą: įrašų nėra

Dokumentą atspausdino ONA SAMUCHOVIENĖ
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VALSTYBĖS ĮMONĖ REGISTRŲ CENTRAS
Lvivo g. 25-101, 09320 Vilnius, tel. (8 5) 2688 262, el. p. info@registrucentras.lt

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 124110246

NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO DUOMENŲ BAZĖS IŠRAŠAS
2022-06-06 12:26:49

1. Nekilnojamojo turto registre įregistruotas turtas:
Registro Nr.: 44/2708616

Registro tipas: Žemės sklypas
Sudarymo data: 2022-01-04

Adresas: Vilkaviškio r. sav., Pilviškių sen., Kalvų k. 3
2. Nekilnojamieji daiktai:

2.1. Žemės sklypas
Unikalus daikto numeris: 4400-5782-8840

Žemės sklypo kadastro numeris ir kadastro vietovės
pavadinimas: 3953/0005:9933 Pilviškių k.v.

Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Kita
Žemės sklypo naudojimo būdas: Susisiekimo ir inžinerinių komunikacijų aptarnavimo objektų teritorijos

Statusas: Suformuotas padalijus daiktą
Daikto istorinė kilmė: Gautas padalijus daiktą, unikalus daikto numeris 3953-0005-0119
Žemės sklypo plotas: 0.2937 ha

Žemės ūkio naudmenų plotas viso: 0.2937 ha
iš jo: ariamos žemės plotas: 0.2937 ha

Žemės ūkio naudmenų našumo balas: 40.3
Matavimų tipas: Žemės sklypas suformuotas atliekant kadastrinius matavimus

Vidutinė rinkos vertė: 1260 Eur
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2022-01-04

Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: Masinis vertinimas
Kadastro duomenų nustatymo data: 2021-11-23

Teritorija, kurioje taikomos specialiosios žemės naudojimo
sąlygos: Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)

Teritorijos unikalus numeris: 100128398
Teritorijos nustatymo data: 2021-11-26

Žymos apie teritoriją padarymo data: 2021-12-06
Teritorija, kurioje taikomos specialiosios žemės naudojimo

sąlygos: Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100144264

Teritorijos nustatymo data: 2021-11-26
Žymos apie teritoriją padarymo data: 2021-12-14

Teritorija, kurioje taikomos specialiosios žemės naudojimo
sąlygos: Gamybinių objektų sanitarinės apsaugos zonos (IV skyrius, pirmasis skirsnis)

Teritorijos unikalus numeris: 100340344
Teritorijos nustatymo data: 2021-12-09

Žymos apie teritoriją padarymo data: 2022-03-03
3. Daikto priklausiniai iš kito registro: įrašų nėra

4. Nuosavybė:
4.1. Nuosavybės teisė

Savininkas: NERINGA BUDREVIČIENĖ, gim. 1975-03-19
Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-5782-8840, aprašytas p. 2.1.

Įregistravimo pagrindas: 2011-02-03 Pirkimo - pardavimo sutartis Nr. RI-762
2021-12-31 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo sprendimas
Nr. 19SK-1039-(14.19.110 E.)

Įrašas galioja: Nuo 2022-01-06

5. Valstybės ir savivaldybių žemės patikėjimo teisė: įrašų nėra

6. Kitos daiktinės teisės : įrašų nėra

7. Juridiniai faktai:
7.1. Sudaryta panaudos sutartis

Panaudos gavėjas: UAB "Valnanera", a.k. 305724448
Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-5782-8840, aprašytas p. 2.1.

Įregistravimo pagrindas: 2022-01-21 Panaudos sutartis Nr. 21012022-3
Plotas: 0.2937 ha

Įrašas galioja: Nuo 2022-01-26
Terminas: Nuo 2022-01-21 iki 2061-03-08

7.2. Sudaryta panaudos sutartis
Panaudos gavėjas: UAB "Valnanera", a.k. 305724448

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-5782-8840, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2021-03-31 Panaudos sutartis Nr. 31032021-1

Įrašas galioja: Nuo 2022-01-06
Terminas: Iki 2121-02-28

7.3. Asmeninė nuosavybė
Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-5782-8840, aprašytas p. 2.1.

Įregistravimo pagrindas: 2011-02-03 Pirkimo - pardavimo sutartis Nr. RI-762
Įrašas galioja: Nuo 2022-01-06

8. Žymos: įrašų nėra

9. Teritorijos, kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos:
9.1. Gamybinių objektų sanitarinės apsaugos zonos (IV skyrius, pirmasis skirsnis)

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-5782-8840, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2021-12-31 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo sprendimas

Nr. 19SK-1039-(14.19.110 E.)
Plotas: 2937.00 kv. m
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Įrašas galioja: Nuo 2022-01-04

9.2.
Melioruotos žemės ir melioracijos statinių apsaugos zonos (VI skyrius, antrasis
skirsnis)

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-5782-8840, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2021-12-31 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo sprendimas

Nr. 19SK-1039-(14.19.110 E.)
Plotas: 2937.00 kv. m

Įrašas galioja: Nuo 2022-01-04
9.3. Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-5782-8840, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2021-12-31 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo sprendimas

Nr. 19SK-1039-(14.19.110 E.)
Plotas: 100.00 kv. m

Įrašas galioja: Nuo 2022-01-04
9.4. Kelių apsaugos zonos (III skyrius, antrasis skirsnis)

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-5782-8840, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2021-12-31 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo sprendimas

Nr. 19SK-1039-(14.19.110 E.)
Plotas: 30.00 kv. m

Įrašas galioja: Nuo 2022-01-04

10. Daikto registravimas ir kadastro žymos:
10.1. Kadastrinius matavimus atliko (kadastro žyma)

ŽANA KALIŪNIENĖ
Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-5782-8840, aprašytas p. 2.1.

Įregistravimo pagrindas: 2017-10-05 Kvalifikacijos pažymėjimas Nr. 2M-M-2558
2021-11-23 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla

Įrašas galioja: Nuo 2022-01-04
10.2. Suformuotas padalijimo būdu (daikto registravimas)

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-5782-8840, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2021-12-31 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo sprendimas

Nr. 19SK-1039-(14.19.110 E.)
Įrašas galioja: Nuo 2022-01-04

11. Registro pastabos ir nuorodos:
Padalijus žemės sklypą, kurio kadastrinis Nr.3953/0005:119, susitarimas dėl panaudos sutarties patikslinimo Nekilnojamojo turto registrui nepateiktas.

12. Kita informacija: įrašų nėra

13. Informacija apie duomenų sandoriui tikslinimą: įrašų nėra

Dokumentą atspausdino ONA SAMUCHOVIENĖ
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VALSTYBĖS ĮMONĖ REGISTRŲ CENTRAS
Lvivo g. 25-101, 09320 Vilnius, tel. (8 5) 2688 262, el. p. info@registrucentras.lt

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 124110246

NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO DUOMENŲ BAZĖS IŠRAŠAS
2022-06-06 12:28:01

1. Nekilnojamojo turto registre įregistruotas turtas:
Registro Nr.: 44/2708615

Registro tipas: Žemės sklypas
Sudarymo data: 2022-01-04

Vilkaviškio r. sav., Pilviškių sen., Kalvų k.
2. Nekilnojamieji daiktai:

2.1. Žemės sklypas
Vilkaviškio r. sav., Pilviškių sen., Kalvų k.

Unikalus daikto numeris: 4400-5779-8262
Žemės sklypo kadastro numeris ir kadastro vietovės

pavadinimas: 3953/0005:9932 Pilviškių k.v.
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Žemės ūkio

Žemės sklypo naudojimo būdas: Kiti žemės ūkio paskirties žemės sklypai
Statusas: Suformuotas padalijus daiktą

Daikto istorinė kilmė: Gautas padalijus daiktą, unikalus daikto numeris 3953-0005-0119
Žemės sklypo plotas: 11.8875 ha

Žemės ūkio naudmenų plotas viso: 11.6379 ha
iš jo: ariamos žemės plotas: 11.6379 ha

Kelių plotas: 0.0030 ha
Užstatyta teritorija: 0.2466 ha

Žemės ūkio naudmenų našumo balas: 40.3
Matavimų tipas: Žemės sklypas suformuotas atliekant kadastrinius matavimus

Vidutinė rinkos vertė: 45800 Eur
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2021-01-04

Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: Masinis vertinimas
Kadastro duomenų nustatymo data: 2021-11-23

Teritorija, kurioje taikomos specialiosios žemės naudojimo
sąlygos: Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)

Teritorijos unikalus numeris: 100128398
Teritorijos nustatymo data: 2021-11-26

Žymos apie teritoriją padarymo data: 2021-12-06
Teritorija, kurioje taikomos specialiosios žemės naudojimo

sąlygos: Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100144264

Teritorijos nustatymo data: 2021-11-26
Žymos apie teritoriją padarymo data: 2021-12-14

Teritorija, kurioje taikomos specialiosios žemės naudojimo
sąlygos: Gamybinių objektų sanitarinės apsaugos zonos (IV skyrius, pirmasis skirsnis)

Teritorijos unikalus numeris: 100340344
Teritorijos nustatymo data: 2021-12-09

Žymos apie teritoriją padarymo data: 2022-03-03
3. Daikto priklausiniai iš kito registro: įrašų nėra

4. Nuosavybė:
4.1. Nuosavybės teisė

Savininkas: NERINGA BUDREVIČIENĖ, gim. 1975-03-19
Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-5779-8262, aprašytas p. 2.1.

Įregistravimo pagrindas: 2011-02-03 Pirkimo - pardavimo sutartis Nr. RI-762
2021-12-31 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo sprendimas
Nr. 19SK-1039-(14.19.110 E.)

Įrašas galioja: Nuo 2022-01-06

5. Valstybės ir savivaldybių žemės patikėjimo teisė: įrašų nėra

6. Kitos daiktinės teisės : įrašų nėra

7. Juridiniai faktai:
7.1. Sudaryta panaudos sutartis

Panaudos gavėjas: UAB "Vėjonera", a.k. 306008245
Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-5779-8262, aprašytas p. 2.1.

Įregistravimo pagrindas: 2022-02-10 Panaudos sutartis Nr. 01022202-4
Plotas: 2500.00 kv. m

Įrašas galioja: Nuo 2022-02-11
Terminas: Nuo 2022-02-10 iki 2025-02-10

7.2. Sudaryta panaudos sutartis
Panaudos gavėjas: UAB "Stiprus gūsis", a.k. 306008715

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-5779-8262, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2022-02-10 Panaudos sutartis Nr. 01022202-3

Plotas: 2500.00 kv. m
Įrašas galioja: Nuo 2022-02-11

Terminas: Nuo 2022-02-10 iki 2025-02-10
7.3. Sudaryta panaudos sutartis

Panaudos gavėjas: UAB "Valnanera", a.k. 305724448
Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-5779-8262, aprašytas p. 2.1.

Įregistravimo pagrindas: 2021-03-31 Panaudos sutartis Nr. 31032021-1
Įrašas galioja: Nuo 2022-01-06

Terminas: Iki 2121-02-28
7.4. Asmeninė nuosavybė

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-5779-8262, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2011-02-03 Pirkimo - pardavimo sutartis Nr. RI-762
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Įrašas galioja: Nuo 2022-01-06

8. Žymos: įrašų nėra

9. Teritorijos, kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos:
9.1. Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-5779-8262, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2021-12-31 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo sprendimas

Nr. 19SK-1039-(14.19.110 E.)
Plotas: 18019.00 kv. m

Įrašas galioja: Nuo 2022-01-04

9.2.
Melioruotos žemės ir melioracijos statinių apsaugos zonos (VI skyrius, antrasis
skirsnis)

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-5779-8262, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2021-12-31 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo sprendimas

Nr. 19SK-1039-(14.19.110 E.)
Plotas: 97471.00 kv. m

Įrašas galioja: Nuo 2022-01-04
9.3. Kelių apsaugos zonos (III skyrius, antrasis skirsnis)

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-5779-8262, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2021-12-31 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo sprendimas

Nr. 19SK-1039-(14.19.110 E.)
Plotas: 4388.00 kv. m

Įrašas galioja: Nuo 2022-01-04

9.4.
Dirvožemio apsauga žemės ūkio paskirties žemės sklypuose (VI skyrius,
keturioliktasis skirsnis)

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-5779-8262, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2021-12-31 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo sprendimas

Nr. 19SK-1039-(14.19.110 E.)
Plotas: 116379.00 kv. m

Įrašas galioja: Nuo 2022-01-04
9.5. Gamybinių objektų sanitarinės apsaugos zonos (IV skyrius, pirmasis skirsnis)

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-5779-8262, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2021-12-31 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo sprendimas

Nr. 19SK-1039-(14.19.110 E.)
Plotas: 118875.00 kv. m

Įrašas galioja: Nuo 2022-01-04

10. Daikto registravimas ir kadastro žymos:
10.1. Kadastrinius matavimus atliko (kadastro žyma)

ŽANA KALIŪNIENĖ
Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-5779-8262, aprašytas p. 2.1.

Įregistravimo pagrindas: 2017-10-05 Kvalifikacijos pažymėjimas Nr. 2M-M-2558
2021-11-23 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla

Įrašas galioja: Nuo 2022-01-04
10.2. Suformuotas padalijimo būdu (daikto registravimas)

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-5779-8262, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2021-12-31 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo sprendimas

Nr. 19SK-1039-(14.19.110 E.)
Įrašas galioja: Nuo 2022-01-04

11. Registro pastabos ir nuorodos:
Padalijus žemės sklypą, kurio kadastrinis Nr.3953/0005:119, susitarimas dėl panaudos sutarties patikslinimo Nekilnojamojo turto registrui nepateiktas.

12. Kita informacija: įrašų nėra

13. Informacija apie duomenų sandoriui tikslinimą: įrašų nėra

Dokumentą atspausdino ONA SAMUCHOVIENĖ
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VALSTYBĖS ĮMONĖ REGISTRŲ CENTRAS
Lvivo g. 25-101, 09320 Vilnius, tel. (8 5) 2688 262, el. p. info@registrucentras.lt

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 124110246

NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO DUOMENŲ BAZĖS IŠRAŠAS
2022-06-06 12:30:07

1. Nekilnojamojo turto registre įregistruotas turtas:
Registro Nr.: 44/2706289

Registro tipas: Žemės sklypas
Sudarymo data: 2021-12-27

Adresas: Vilkaviškio r. sav., Pilviškių sen., Balčiūnų k. 1B
2. Nekilnojamieji daiktai:

2.1. Žemės sklypas
Unikalus daikto numeris: 4400-5779-9381

Žemės sklypo kadastro numeris ir kadastro vietovės
pavadinimas: 3953/0005:9930 Pilviškių k.v.

Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Kita
Žemės sklypo naudojimo būdas: Susisiekimo ir inžinerinių komunikacijų aptarnavimo objektų teritorijos

Statusas: Suformuotas padalijus daiktą
Daikto istorinė kilmė: Gautas padalijus daiktą, unikalus daikto numeris 3953-0005-0101
Žemės sklypo plotas: 0.2887 ha

Žemės ūkio naudmenų plotas viso: 0.2887 ha
iš jo: ariamos žemės plotas: 0.2887 ha

Žemės ūkio naudmenų našumo balas: 50.1
Matavimų tipas: Žemės sklypas suformuotas atliekant kadastrinius matavimus

Vidutinė rinkos vertė: 1280 Eur
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2021-12-27

Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: Masinis vertinimas
Kadastro duomenų nustatymo data: 2021-11-23

Teritorija, kurioje taikomos specialiosios žemės naudojimo
sąlygos: Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)

Teritorijos unikalus numeris: 100128398
Teritorijos nustatymo data: 2021-11-26

Žymos apie teritoriją padarymo data: 2021-12-06
Teritorija, kurioje taikomos specialiosios žemės naudojimo

sąlygos: Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100144264

Teritorijos nustatymo data: 2021-11-26
Žymos apie teritoriją padarymo data: 2021-12-14

Teritorija, kurioje taikomos specialiosios žemės naudojimo
sąlygos: Gamybinių objektų sanitarinės apsaugos zonos (IV skyrius, pirmasis skirsnis)

Teritorijos unikalus numeris: 100340344
Teritorijos nustatymo data: 2021-12-09

Žymos apie teritoriją padarymo data: 2022-03-03
3. Daikto priklausiniai iš kito registro: įrašų nėra

4. Nuosavybė:
4.1. Nuosavybės teisė

Savininkas: NERINGA BUDREVIČIENĖ, gim. 1975-03-19
Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-5779-9381, aprašytas p. 2.1.

Įregistravimo pagrindas: 2014-10-16 Pirkimo - pardavimo sutartis Nr. DŽM-4258
2021-12-20 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo sprendimas
Nr. 19SK-1010-(14.19.110 E.)

Įrašas galioja: Nuo 2021-12-28

5. Valstybės ir savivaldybių žemės patikėjimo teisė: įrašų nėra

6. Kitos daiktinės teisės : įrašų nėra

7. Juridiniai faktai:
7.1. Sudaryta panaudos sutartis

Panaudos gavėjas: UAB "Valnanera", a.k. 305724448
Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-5779-9381, aprašytas p. 2.1.

Įregistravimo pagrindas: 2022-01-21 Panaudos sutartis Nr. 21012022-2
Plotas: 0.2887 ha

Įrašas galioja: Nuo 2022-01-26
Terminas: Nuo 2022-01-21 iki 2061-03-08

7.2. Sudaryta panaudos sutartis
Panaudos gavėjas: UAB "Valnanera", a.k. 305724448

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-5779-9381, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2021-03-31 Panaudos sutartis Nr. 31032021-2

Įrašas galioja: Nuo 2021-12-28
Terminas: Nuo 2021-03-31 iki 2121-02-28

7.3. Asmeninė nuosavybė
Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-5779-9381, aprašytas p. 2.1.

Įregistravimo pagrindas: 2014-10-16 Pirkimo - pardavimo sutartis Nr. DŽM-4258
Įrašas galioja: Nuo 2021-12-28

8. Žymos: įrašų nėra

9. Teritorijos, kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos:
9.1. Kelių apsaugos zonos (III skyrius, antrasis skirsnis)

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-5779-9381, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2021-12-20 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo sprendimas

Nr. 19SK-1010-(14.19.110 E.)
Plotas: 46.00 kv. m
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Įrašas galioja: Nuo 2021-12-27
9.2. Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-5779-9381, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2021-12-20 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo sprendimas

Nr. 19SK-1010-(14.19.110 E.)
Plotas: 195.00 kv. m

Įrašas galioja: Nuo 2021-12-27

9.3.
Melioruotos žemės ir melioracijos statinių apsaugos zonos (VI skyrius, antrasis
skirsnis)

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-5779-9381, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2021-12-20 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo sprendimas

Nr. 19SK-1010-(14.19.110 E.)
Plotas: 2887.00 kv. m

Įrašas galioja: Nuo 2021-12-27
9.4. Gamybinių objektų sanitarinės apsaugos zonos (IV skyrius, pirmasis skirsnis)

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-5779-9381, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2021-12-20 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo sprendimas

Nr. 19SK-1010-(14.19.110 E.)
Plotas: 2887.00 kv. m

Įrašas galioja: Nuo 2021-12-27

10. Daikto registravimas ir kadastro žymos:
10.1. Kadastrinius matavimus atliko (kadastro žyma)

ŽANA KALIŪNIENĖ
Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-5779-9381, aprašytas p. 2.1.

Įregistravimo pagrindas: 2017-10-05 Kvalifikacijos pažymėjimas Nr. 2M-M-2558
2021-11-23 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla

Įrašas galioja: Nuo 2021-12-27
10.2. Suformuotas padalijimo būdu (daikto registravimas)

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-5779-9381, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2021-12-20 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo sprendimas

Nr. 19SK-1010-(14.19.110 E.)
Įrašas galioja: Nuo 2021-12-27

11. Registro pastabos ir nuorodos:
Atlikus žemės sklypo (kadastrinis Nr. 3953/0005:101) padalinimą, dokumentas dėl žemės sklypo 2021-03-31 panaudos sutarties Nr. 31032021-2
patikslinimo Nekilnojamojo turto registrui nepateiktas.

12. Kita informacija: įrašų nėra

13. Informacija apie duomenų sandoriui tikslinimą: įrašų nėra

Dokumentą atspausdino ONA SAMUCHOVIENĖ
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VALSTYBĖS ĮMONĖ REGISTRŲ CENTRAS
Lvivo g. 25-101, 09320 Vilnius, tel. (8 5) 2688 262, el. p. info@registrucentras.lt

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 124110246

NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO DUOMENŲ BAZĖS IŠRAŠAS
2022-06-06 12:38:21

1. Nekilnojamojo turto registre įregistruotas turtas:
Registro Nr.: 44/2706291

Registro tipas: Žemės sklypas
Sudarymo data: 2021-12-27

Vilkaviškio r. sav., Pilviškių sen., Balčiūnų k.
2. Nekilnojamieji daiktai:

2.1. Žemės sklypas
Vilkaviškio r. sav., Pilviškių sen., Balčiūnų k.

Unikalus daikto numeris: 4400-5782-8250
Žemės sklypo kadastro numeris ir kadastro vietovės

pavadinimas: 3953/0005:9931 Pilviškių k.v.
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Žemės ūkio

Žemės sklypo naudojimo būdas: Kiti žemės ūkio paskirties žemės sklypai
Statusas: Suformuotas padalijus daiktą

Daikto istorinė kilmė: Gautas padalijus daiktą, unikalus daikto numeris 3953-0005-0101
Žemės sklypo plotas: 10.3830 ha

Žemės ūkio naudmenų plotas viso: 8.7429 ha
iš jo: ariamos žemės plotas: 8.7429 ha

Miško žemės plotas: 1.5580 ha
Miško plotas, įregistruotas Miškų valstybės kadastre: 1.5579 ha

Duomenų apie Miškų valstybės kadastre įregistruotą miško
plotą pateikimo data: 2022-03-14

Užstatyta teritorija: 0.0821 ha
Žemės ūkio naudmenų našumo balas: 50.1

Matavimų tipas: Žemės sklypas suformuotas atliekant kadastrinius matavimus
Indeksuota miško medynų vertė: 1963 Eur

Miško medynų vertė: 409 Eur
Vidutinė rinkos vertė: 41463 Eur

Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2021-12-27
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: Masinis vertinimas

Kadastro duomenų nustatymo data: 2021-11-23
Teritorija, kurioje taikomos specialiosios žemės naudojimo

sąlygos: Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100128398

Teritorijos nustatymo data: 2021-11-26
Žymos apie teritoriją padarymo data: 2021-12-06

Teritorija, kurioje taikomos specialiosios žemės naudojimo
sąlygos: Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)

Teritorijos unikalus numeris: 100144264
Teritorijos nustatymo data: 2021-11-26

Žymos apie teritoriją padarymo data: 2021-12-14
Teritorija, kurioje taikomos specialiosios žemės naudojimo

sąlygos: Gamybinių objektų sanitarinės apsaugos zonos (IV skyrius, pirmasis skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100340344

Teritorijos nustatymo data: 2021-12-09
Žymos apie teritoriją padarymo data: 2022-03-03

3. Daikto priklausiniai iš kito registro: įrašų nėra

4. Nuosavybė:
4.1. Nuosavybės teisė

Savininkas: NERINGA BUDREVIČIENĖ, gim. 1975-03-19
Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-5782-8250, aprašytas p. 2.1.

Įregistravimo pagrindas: 2014-10-16 Pirkimo - pardavimo sutartis Nr. DŽM-4258
2021-12-20 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo sprendimas
Nr. 19SK-1010-(14.19.110 E.)

Įrašas galioja: Nuo 2021-12-28

5. Valstybės ir savivaldybių žemės patikėjimo teisė: įrašų nėra

6. Kitos daiktinės teisės : įrašų nėra

7. Juridiniai faktai:
7.1. Sudaryta panaudos sutartis

Panaudos gavėjas: UAB "Vėjo planas", a.k. 306008074
Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-5782-8250, aprašytas p. 2.1.

Įregistravimo pagrindas: 2022-02-10 Panaudos sutartis Nr. 01022202-5
Plotas: 2500.00 kv. m

Įrašas galioja: Nuo 2022-02-11
Terminas: Nuo 2022-02-10 iki 2025-02-10

7.2. Sudaryta panaudos sutartis
Panaudos gavėjas: UAB "Valnanera", a.k. 305724448

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-5782-8250, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2021-03-31 Panaudos sutartis Nr. 31032021-2

Įrašas galioja: Nuo 2021-12-28
Terminas: Nuo 2021-03-31 iki 2121-02-28

7.3. Asmeninė nuosavybė
Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-5782-8250, aprašytas p. 2.1.

Įregistravimo pagrindas: 2014-10-16 Pirkimo - pardavimo sutartis Nr. DŽM-4258
Įrašas galioja: Nuo 2021-12-28

EKOSTRUKTURA
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8. Žymos: įrašų nėra

9. Teritorijos, kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos:
9.1. Kelių apsaugos zonos (III skyrius, antrasis skirsnis)

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-5782-8250, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2021-12-20 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo sprendimas

Nr. 19SK-1010-(14.19.110 E.)
Plotas: 1987.00 kv. m

Įrašas galioja: Nuo 2021-12-27

9.2.
Dirvožemio apsauga žemės ūkio paskirties žemės sklypuose (VI skyrius,
keturioliktasis skirsnis)

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-5782-8250, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2021-12-20 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo sprendimas

Nr. 19SK-1010-(14.19.110 E.)
Plotas: 87429.00 kv. m

Įrašas galioja: Nuo 2021-12-27
9.3. Miško žemė (VI skyrius, trečiasis skirsnis)

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-5782-8250, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2021-12-20 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo sprendimas

Nr. 19SK-1010-(14.19.110 E.)
Plotas: 15579.00 kv. m

Įrašas galioja: Nuo 2021-12-27

9.4.
Melioruotos žemės ir melioracijos statinių apsaugos zonos (VI skyrius, antrasis
skirsnis)

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-5782-8250, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2021-12-20 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo sprendimas

Nr. 19SK-1010-(14.19.110 E.)
Plotas: 87955.00 kv. m

Įrašas galioja: Nuo 2021-12-27
9.5. Gamybinių objektų sanitarinės apsaugos zonos (IV skyrius, pirmasis skirsnis)

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-5782-8250, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2021-12-20 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo sprendimas

Nr. 19SK-1010-(14.19.110 E.)
Plotas: 41194.00 kv. m

Įrašas galioja: Nuo 2021-12-27
9.6. Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-5782-8250, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2021-12-20 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo sprendimas

Nr. 19SK-1010-(14.19.110 E.)
Plotas: 5920.00 kv. m

Įrašas galioja: Nuo 2021-12-27

10. Daikto registravimas ir kadastro žymos:
10.1. Kadastrinius matavimus atliko (kadastro žyma)

ŽANA KALIŪNIENĖ
Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-5782-8250, aprašytas p. 2.1.

Įregistravimo pagrindas: 2017-10-05 Kvalifikacijos pažymėjimas Nr. 2M-M-2558
2021-11-23 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla

Įrašas galioja: Nuo 2021-12-27
10.2. Suformuotas padalijimo būdu (daikto registravimas)

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-5782-8250, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2021-12-20 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo sprendimas

Nr. 19SK-1010-(14.19.110 E.)
Įrašas galioja: Nuo 2021-12-27

11. Registro pastabos ir nuorodos:
Atlikus žemės sklypo (kadastrinis Nr. 3953/0005:101) padalinimą, dokumentas dėl žemės sklypo 2021-03-31 panaudos sutarties Nr. 31032021-2
patikslinimo Nekilnojamojo turto registrui nepateiktas.

12. Kita informacija: įrašų nėra

13. Informacija apie duomenų sandoriui tikslinimą: įrašų nėra

Dokumentą atspausdino ONA SAMUCHOVIENĖ
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VALSTYBĖS ĮMONĖ REGISTRŲ CENTRAS
Lvivo g. 25-101, 09320 Vilnius, tel. (8 5) 2688 262, el. p. info@registrucentras.lt

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 124110246

NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO DUOMENŲ BAZĖS IŠRAŠAS
2022-06-06 12:40:46

1. Nekilnojamojo turto registre įregistruotas turtas:
Registro Nr.: 44/2744567

Registro tipas: Žemės sklypas
Sudarymo data: 2022-04-20

Adresas: Vilkaviškio r. sav., Pilviškių sen., Balčiūnų k. 1C
2. Nekilnojamieji daiktai:

2.1. Žemės sklypas
Unikalus daikto numeris: 4400-5848-4941

Žemės sklypo kadastro numeris ir kadastro vietovės
pavadinimas: 3953/0005:9935 Pilviškių k.v.

Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Kita
Žemės sklypo naudojimo būdas: Susisiekimo ir inžinerinių komunikacijų aptarnavimo objektų teritorijos

Statusas: Suformuotas padalijus daiktą
Daikto istorinė kilmė: Gautas padalijus daiktą, unikalus daikto numeris 4400-0318-1724
Žemės sklypo plotas: 0.3901 ha

Žemės ūkio naudmenų plotas viso: 0.3901 ha
iš jo: ariamos žemės plotas: 0.3901 ha

Žemės ūkio naudmenų našumo balas: 46.3
Matavimų tipas: Žemės sklypas suformuotas atliekant kadastrinius matavimus

Vidutinė rinkos vertė: 1060 Eur
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2022-04-20

Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: Masinis vertinimas
Kadastro duomenų nustatymo data: 2022-03-01

Teritorija, kurioje taikomos specialiosios žemės naudojimo
sąlygos: Gamybinių objektų sanitarinės apsaugos zonos (IV skyrius, pirmasis skirsnis)

Teritorijos unikalus numeris: 100340344
Teritorijos nustatymo data: 2021-12-09

Žymos apie teritoriją padarymo data: 2022-03-03
3. Daikto priklausiniai iš kito registro: įrašų nėra

4. Nuosavybė:
4.1. Nuosavybės teisė

Savininkas: UAB "Bionalis wind", a.k. 305912119
Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-5848-4941, aprašytas p. 2.1.

Įregistravimo pagrindas: 2022-05-18 Pirkimo - pardavimo sutartis Nr. 2911
Įrašas galioja: Nuo 2022-05-18

5. Valstybės ir savivaldybių žemės patikėjimo teisė: įrašų nėra

6. Kitos daiktinės teisės :
6.1. Hipoteka

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-5848-4941, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2022-05-24 Sutartinė hipoteka Nr. 3123

2022-05-24 IDK Nr. 30000115917030
Įrašas galioja: Nuo 2022-05-24

6.2. Hipoteka
Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-5848-4941, aprašytas p. 2.1.

Įregistravimo pagrindas: 2022-01-21 Sutartinė hipoteka Nr. 328
2022-01-21 Sutartinė hipoteka Nr. 328
2022-01-24 IDK Nr. 30000111980780

Aprašymas: Įkeista turtinė teisė - Sudaryta panaudos sutartis, kurios atsiradimo pagrindas 2021-
04-21 Panaudos sutartis Nr. 21042021-1

Įrašas galioja: Nuo 2022-04-20

7. Juridiniai faktai:
7.1. Sudaryta panaudos sutartis

Panaudos gavėjas: UAB "Bionalis", a.k. 304229558
Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-5848-4941, aprašytas p. 2.1.

Įregistravimo pagrindas: 2022-04-29 Panaudos sutartis Nr. 0205022-1
Plotas: 0.25 ha

Įrašas galioja: Nuo 2022-05-03
Terminas: Nuo 2022-04-29 iki 2121-02-28

8. Žymos: įrašų nėra

9. Teritorijos, kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos:
9.1. Gamybinių objektų sanitarinės apsaugos zonos (IV skyrius, pirmasis skirsnis)

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-5848-4941, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2022-04-15 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo sprendimas

Nr. 19SK-265-(14.19.110 E.)
Plotas: 3901.00 kv. m

Įrašas galioja: Nuo 2022-04-20

9.2.
Melioruotos žemės ir melioracijos statinių apsaugos zonos (VI skyrius, antrasis
skirsnis)

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-5848-4941, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2022-04-15 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo sprendimas

Nr. 19SK-265-(14.19.110 E.)
Plotas: 3901.00 kv. m

Įrašas galioja: Nuo 2022-04-20
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10. Daikto registravimas ir kadastro žymos:
10.1. Kadastrinius matavimus atliko (kadastro žyma)

ŽANA KALIŪNIENĖ
Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-5848-4941, aprašytas p. 2.1.

Įregistravimo pagrindas: 2017-10-05 Kvalifikacijos pažymėjimas Nr. 2M-M-2558
2022-03-01 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla

Įrašas galioja: Nuo 2022-04-20
10.2. Suformuotas padalijimo būdu (daikto registravimas)

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-5848-4941, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2022-04-15 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo sprendimas

Nr. 19SK-265-(14.19.110 E.)
Įrašas galioja: Nuo 2022-04-20

11. Registro pastabos ir nuorodos: įrašų nėra

12. Kita informacija: įrašų nėra

13. Informacija apie duomenų sandoriui tikslinimą: įrašų nėra

Dokumentą atspausdino ONA SAMUCHOVIENĖ
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VALSTYBĖS ĮMONĖ REGISTRŲ CENTRAS
Lvivo g. 25-101, 09320 Vilnius, tel. (8 5) 2688 262, el. p. info@registrucentras.lt

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 124110246

NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO DUOMENŲ BAZĖS IŠRAŠAS
2022-06-06 12:42:24

1. Nekilnojamojo turto registre įregistruotas turtas:
Registro Nr.: 44/2744568

Registro tipas: Žemės sklypas
Sudarymo data: 2022-04-20

Vilkaviškio r. sav., Pilviškių sen., Balčiūnų k.
2. Nekilnojamieji daiktai:

2.1. Žemės sklypas
Vilkaviškio r. sav., Pilviškių sen., Balčiūnų k.

Unikalus daikto numeris: 4400-5847-6983
Žemės sklypo kadastro numeris ir kadastro vietovės

pavadinimas: 3953/0005:9936 Pilviškių k.v.
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Žemės ūkio

Žemės sklypo naudojimo būdas: Kiti žemės ūkio paskirties žemės sklypai
Statusas: Suformuotas padalijus daiktą

Daikto istorinė kilmė: Gautas padalijus daiktą, unikalus daikto numeris 4400-0318-1724
Žemės sklypo plotas: 10.4666 ha

Žemės ūkio naudmenų plotas viso: 10.2982 ha
iš jo: ariamos žemės plotas: 10.2982 ha

Užstatyta teritorija: 0.1684 ha
Žemės ūkio naudmenų našumo balas: 46.3

Matavimų tipas: Žemės sklypas suformuotas atliekant kadastrinius matavimus
Vidutinė rinkos vertė: 45300 Eur

Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2022-04-20
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: Masinis vertinimas

Kadastro duomenų nustatymo data: 2022-03-01
Teritorija, kurioje taikomos specialiosios žemės naudojimo

sąlygos: Gamybinių objektų sanitarinės apsaugos zonos (IV skyrius, pirmasis skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100340344

Teritorijos nustatymo data: 2021-12-09
Žymos apie teritoriją padarymo data: 2022-03-03

3. Daikto priklausiniai iš kito registro: įrašų nėra

4. Nuosavybė:
4.1. Nuosavybės teisė

Savininkas: KAZIMIERAS VENCKUS, gim. 1953-12-01
Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-5847-6983, aprašytas p. 2.1.

Įregistravimo pagrindas: 2012-10-16 Turto pardavimo skolininko pasiūlytam pirkėjui aktas Nr. S-20294
2022-04-15 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo sprendimas
Nr. 19SK-265-(14.19.110 E.)

Įrašas galioja: Nuo 2022-04-20

5. Valstybės ir savivaldybių žemės patikėjimo teisė: įrašų nėra

6. Kitos daiktinės teisės :

6.1.
Kelio servitutas - teisė važiuoti transporto priemonėmis, naudotis pėsčiųjų taku, varyti
galvijus (tarnaujantis)

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-5847-6983, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2004-03-22 Apskrities viršininko įsakymas Nr. ŽV-161

2022-04-15 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo sprendimas
Nr. 19SK-265-(14.19.110 E.)

Plotas: 596.00 kv. m
Įrašas galioja: Nuo 2022-04-20

6.2. Hipoteka
Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-5847-6983, aprašytas p. 2.1.

Įregistravimo pagrindas: 2022-01-21 Sutartinė hipoteka Nr. 328
2022-01-21 Sutartinė hipoteka Nr. 328
2022-01-24 IDK Nr. 30000111980780

Aprašymas: Įkeista turtinė teisė - Sudaryta panaudos sutartis, kurios atsiradimo pagrindas 2021-
04-21 Panaudos sutartis Nr. 21042021-1

Įrašas galioja: Nuo 2022-04-20

7. Juridiniai faktai:
7.1. Sudaryta panaudos sutartis

Panaudos gavėjas: UAB "Bionalis", a.k. 304229558
Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-5847-6983, aprašytas p. 2.1.

Įregistravimo pagrindas: 2021-04-21 Panaudos sutartis Nr. 21042021-1
Plotas: 0.8813 ha

Įrašas galioja: Nuo 2022-04-20
Terminas: Nuo 2021-04-21 iki 2121-02-28

8. Žymos: įrašų nėra

9. Teritorijos, kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos:

9.1.
Melioruotos žemės ir melioracijos statinių apsaugos zonos (VI skyrius, antrasis
skirsnis)

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-5847-6983, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2022-04-15 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo sprendimas

Nr. 19SK-265-(14.19.110 E.)
Plotas: 104666.00 kv. m

Įrašas galioja: Nuo 2022-04-20

EKOSTRUKTURA
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9.2. Gamybinių objektų sanitarinės apsaugos zonos (IV skyrius, pirmasis skirsnis)
Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-5847-6983, aprašytas p. 2.1.

Įregistravimo pagrindas: 2022-04-15 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo sprendimas
Nr. 19SK-265-(14.19.110 E.)

Plotas: 61778.00 kv. m
Įrašas galioja: Nuo 2022-04-20

9.3.
Dirvožemio apsauga žemės ūkio paskirties žemės sklypuose (VI skyrius,
keturioliktasis skirsnis)

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-5847-6983, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2022-04-15 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo sprendimas

Nr. 19SK-265-(14.19.110 E.)
Plotas: 102982.00 kv. m

Įrašas galioja: Nuo 2022-04-20

10. Daikto registravimas ir kadastro žymos:
10.1. Kadastrinius matavimus atliko (kadastro žyma)

ŽANA KALIŪNIENĖ
Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-5847-6983, aprašytas p. 2.1.

Įregistravimo pagrindas: 2017-10-05 Kvalifikacijos pažymėjimas Nr. 2M-M-2558
2022-03-01 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla

Įrašas galioja: Nuo 2022-04-20
10.2. Suformuotas padalijimo būdu (daikto registravimas)

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-5847-6983, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2022-04-15 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo sprendimas

Nr. 19SK-265-(14.19.110 E.)
Įrašas galioja: Nuo 2022-04-20

11. Registro pastabos ir nuorodos: įrašų nėra

12. Kita informacija: įrašų nėra

13. Informacija apie duomenų sandoriui tikslinimą: įrašų nėra

Dokumentą atspausdino ONA SAMUCHOVIENĖ
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VALSTYBĖS ĮMONĖ REGISTRŲ CENTRAS
Lvivo g. 25-101, 09320 Vilnius, tel. (8 5) 2688 262, el. p. info@registrucentras.lt

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 124110246

NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO DUOMENŲ BAZĖS IŠRAŠAS
2022-06-06 12:44:59

1. Nekilnojamojo turto registre įregistruotas turtas:
Registro Nr.: 44/164556

Registro tipas: Žemės sklypas
Sudarymo data: 2004-03-15

Vilkaviškio r. sav., Pilviškių sen., Balčiūnų k.
2. Nekilnojamieji daiktai:

2.1. Žemės sklypas
Vilkaviškio r. sav., Pilviškių sen., Balčiūnų k.

Unikalus daikto numeris: 4400-0241-0544
Žemės sklypo kadastro numeris ir kadastro vietovės

pavadinimas: 3953/0005:6403 Pilviškių k.v.
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Miškų ūkio

Žemės sklypo plotas: 0.6000 ha
Miško žemės plotas: 0.6000 ha

Miško plotas, įregistruotas Miškų valstybės kadastre: 0.3802 ha
Duomenų apie Miškų valstybės kadastre įregistruotą miško

plotą pateikimo data: 2021-03-31
Žemės ūkio naudmenų našumo balas: 43.8

Matavimų tipas: Žemės sklypas suformuotas atliekant preliminarius matavimus
Indeksuota miško medynų vertė: 610 Eur

Miško medynų vertė: 127 Eur
Vidutinė rinkos vertė: 902 Eur

Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2021-01-28
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: Masinis vertinimas

Kadastro duomenų nustatymo data: 2022-02-08
Teritorija, kurioje taikomos specialiosios žemės naudojimo

sąlygos: Gamybinių objektų sanitarinės apsaugos zonos (IV skyrius, pirmasis skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100340344

Teritorijos nustatymo data: 2021-12-09
Žymos apie teritoriją padarymo data: 2022-03-03

3. Daikto priklausiniai iš kito registro: įrašų nėra

4. Nuosavybė:
4.1. Nuosavybės teisė

Savininkas: KAZIMIERAS VENCKUS, gim. 1953-12-01
RITA VENCKIENĖ, gim. 1955-06-14

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-0241-0544, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2021-02-02 Pirkimo - pardavimo sutartis Nr. 543

Įrašas galioja: Nuo 2021-02-12

5. Valstybės ir savivaldybių žemės patikėjimo teisė: įrašų nėra

6. Kitos daiktinės teisės : įrašų nėra

7. Juridiniai faktai:
7.1. Bendroji jungtinė sutuoktinių nuosavybė

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-0241-0544, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2021-02-02 Pirkimo - pardavimo sutartis Nr. 543

Įrašas galioja: Nuo 2021-02-12

8. Žymos: įrašų nėra

9. Teritorijos, kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos:
9.1. Gamybinių objektų sanitarinės apsaugos zonos (IV skyrius, pirmasis skirsnis)

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-0241-0544, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2022-02-14 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo sprendimas

Nr. 19SK-115-(14.19.110 E.)
Plotas: 0.60 ha

Įrašas galioja: Nuo 2022-02-23
9.2. Miško žemė (VI skyrius, trečiasis skirsnis)

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-0241-0544, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas

Nr. XIII-2166
2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711

Plotas: 0.60 ha
Įrašas galioja: Nuo 2020-01-02

10. Daikto registravimas ir kadastro žymos:
10.1. Kadastro duomenų tikslinimas (daikto registravimas)

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-0241-0544, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2022-02-08 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla

2022-02-14 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo sprendimas
Nr. 19SK-115-(14.19.110 E.)

Įrašas galioja: Nuo 2022-02-23
10.2. Kadastrinius matavimus atliko (kadastro žyma)

ŽANA KALIŪNIENĖ
Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-0241-0544, aprašytas p. 2.1.

Įregistravimo pagrindas: 2017-10-05 Kvalifikacijos pažymėjimas Nr. 2M-M-2558
2022-02-08 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla

EKOSTRUKTURA
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Įrašas galioja: Nuo 2022-02-23

11. Registro pastabos ir nuorodos: įrašų nėra

12. Kita informacija: įrašų nėra

13. Informacija apie duomenų sandoriui tikslinimą: įrašų nėra

Dokumentą atspausdino ONA SAMUCHOVIENĖ
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VALSTYBĖS ĮMONĖ REGISTRŲ CENTRAS
Lvivo g. 25-101, 09320 Vilnius, tel. (8 5) 2688 262, el. p. info@registrucentras.lt

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 124110246

NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO DUOMENŲ BAZĖS IŠRAŠAS
2022-06-06 12:48:52

1. Nekilnojamojo turto registre įregistruotas turtas:
Registro Nr.: 39/13374

Registro tipas: Žemės sklypas
Sudarymo data: 1998-05-15

Vilkaviškio r. sav., Pilviškių sen., Balčiūnų k.
2. Nekilnojamieji daiktai:

2.1. Žemės sklypas
Vilkaviškio r. sav., Pilviškių sen., Balčiūnų k.

Unikalus daikto numeris: 3953-0005-0756
Žemės sklypo kadastro numeris ir kadastro vietovės

pavadinimas: 3953/0005:756 Pilviškių k.v.
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Žemės ūkio

Žemės sklypo plotas: 1.9400 ha
Žemės ūkio naudmenų plotas viso: 1.8200 ha

iš jo: ariamos žemės plotas: 1.8200 ha
Vandens telkinių plotas: 0.1200 ha

Nusausintos žemės plotas: 1.9400 ha
Žemės ūkio naudmenų našumo balas: 43.6

Matavimų tipas: Žemės sklypas suformuotas atliekant preliminarius matavimus
Vidutinė rinkos vertė: 1688 Eur

Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2013-03-13
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: Masinis vertinimas

Kadastro duomenų nustatymo data: 2022-01-31
Teritorija, kurioje taikomos specialiosios žemės naudojimo

sąlygos: Gamybinių objektų sanitarinės apsaugos zonos (IV skyrius, pirmasis skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100340344

Teritorijos nustatymo data: 2021-12-09
Žymos apie teritoriją padarymo data: 2022-03-03

3. Daikto priklausiniai iš kito registro: įrašų nėra

4. Nuosavybė:
4.1. Nuosavybės teisė

Savininkas: KAZIMIERAS VENCKUS, gim. 1953-12-01
RITA VENCKIENĖ, gim. 1955-06-14

Daiktas: žemės sklypas Nr. 3953-0005-0756, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2013-03-21 Pirkimo - pardavimo sutartis Nr. 1363

Įrašas galioja: Nuo 2013-04-03

5. Valstybės ir savivaldybių žemės patikėjimo teisė: įrašų nėra

6. Kitos daiktinės teisės : įrašų nėra

7. Juridiniai faktai:
7.1. Sudaryta panaudos sutartis

Panaudos gavėjas: UAB "Bionalis", a.k. 304229558
Daiktas: žemės sklypas Nr. 3953-0005-0756, aprašytas p. 2.1.

Įregistravimo pagrindas: 2021-04-21 Panaudos sutartis Nr. 21042021-2
Plotas: 0.0452 ha

Įrašas galioja: Nuo 2021-05-06
Terminas: Nuo 2021-04-21 iki 2121-02-28

7.2. Bendroji jungtinė sutuoktinių nuosavybė
Daiktas: žemės sklypas Nr. 3953-0005-0756, aprašytas p. 2.1.

Įregistravimo pagrindas: 2013-03-21 Pirkimo - pardavimo sutartis Nr. 1363
Įrašas galioja: Nuo 2013-04-03

8. Žymos: įrašų nėra

9. Teritorijos, kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos:
9.1. Gamybinių objektų sanitarinės apsaugos zonos (IV skyrius, pirmasis skirsnis)

Daiktas: žemės sklypas Nr. 3953-0005-0756, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2022-02-14 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo sprendimas

Nr. 19SK-117-(14.19.110 E.)
Plotas: 1.8229 ha

Įrašas galioja: Nuo 2022-02-23

9.2.
Paviršinių vandens telkinių pakrantės apsaugos juostos (VI skyrius, aštuntasis
skirsnis)

Daiktas: žemės sklypas Nr. 3953-0005-0756, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas

Nr. XIII-2166
2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711

Įrašas galioja: Nuo 2020-01-02
9.3. Paviršinių vandens telkinių apsaugos zonos (VI skyrius, septintasis skirsnis)

Daiktas: žemės sklypas Nr. 3953-0005-0756, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas

Nr. XIII-2166
2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711

Įrašas galioja: Nuo 2020-01-02

9.4.
Melioruotos žemės ir melioracijos statinių apsaugos zonos (VI skyrius, antrasis
skirsnis)
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Daiktas: žemės sklypas Nr. 3953-0005-0756, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas

Nr. XIII-2166
2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711

Įrašas galioja: Nuo 2020-01-02

10. Daikto registravimas ir kadastro žymos:
10.1. Kadastro duomenų tikslinimas (daikto registravimas)

Daiktas: žemės sklypas Nr. 3953-0005-0756, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2022-01-31 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla

2022-02-14 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo sprendimas
Nr. 19SK-117-(14.19.110 E.)

Įrašas galioja: Nuo 2022-02-23
10.2. Kadastrinius matavimus atliko (kadastro žyma)

ŽANA KALIŪNIENĖ
Daiktas: žemės sklypas Nr. 3953-0005-0756, aprašytas p. 2.1.

Įregistravimo pagrindas: 2017-10-05 Kvalifikacijos pažymėjimas Nr. 2M-M-2558
2022-01-31 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla

Įrašas galioja: Nuo 2022-02-23

11. Registro pastabos ir nuorodos: įrašų nėra

12. Kita informacija: įrašų nėra

13. Informacija apie duomenų sandoriui tikslinimą: įrašų nėra

Dokumentą atspausdino ONA SAMUCHOVIENĖ
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VALSTYBĖS ĮMONĖ REGISTRŲ CENTRAS
Lvivo g. 25-101, 09320 Vilnius, tel. (8 5) 2688 262, el. p. info@registrucentras.lt

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 124110246

NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO DUOMENŲ BAZĖS IŠRAŠAS
2022-06-06 12:50:58

1. Nekilnojamojo turto registre įregistruotas turtas:
Registro Nr.: 39/18864

Registro tipas: Žemės sklypas
Sudarymo data: 2001-06-22

Vilkaviškio r. sav., Pilviškių sen., Gulbiniškių k.
2. Nekilnojamieji daiktai:

2.1. Žemės sklypas
Vilkaviškio r. sav., Pilviškių sen., Gulbiniškių k.

Unikalus daikto numeris: 3953-0005-0479
Žemės sklypo kadastro numeris ir kadastro vietovės

pavadinimas: 3953/0005:479 Pilviškių k.v.
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Žemės ūkio

Žemės sklypo plotas: 6.7200 ha
Žemės ūkio naudmenų plotas viso: 6.5700 ha

iš jo: ariamos žemės plotas: 6.5700 ha
Miško žemės plotas: 0.1500 ha

Miško plotas, įregistruotas Miškų valstybės kadastre: 0.2788 ha
Duomenų apie Miškų valstybės kadastre įregistruotą miško

plotą pateikimo data: 2021-03-31
Nusausintos žemės plotas: 6.5700 ha

Žemės ūkio naudmenų našumo balas: 40.0
Matavimų tipas: Žemės sklypas suformuotas atliekant preliminarius matavimus

Indeksuota miško medynų vertė: 101 Eur
Miško medynų vertė: 21 Eur
Vidutinė rinkos vertė: 6295 Eur

Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2008-08-12
Kadastro duomenų nustatymo data: 2022-01-31

Teritorija, kurioje taikomos specialiosios žemės naudojimo
sąlygos: Gamybinių objektų sanitarinės apsaugos zonos (IV skyrius, pirmasis skirsnis)

Teritorijos unikalus numeris: 100340344
Teritorijos nustatymo data: 2021-12-09

Žymos apie teritoriją padarymo data: 2022-03-03
3. Daikto priklausiniai iš kito registro: įrašų nėra

4. Nuosavybė:
4.1. Nuosavybės teisė

Savininkas: BIRUTĖ KRIVICKIENĖ, gim. 1962-11-25
Daiktas: 336/672 žemės sklypo Nr. 3953-0005-0479, aprašyto p. 2.1.

Įregistravimo pagrindas: 2008-08-21 Paveldėjimo teisės pagal įstatymą liudijimas Nr. 5-2-4852
Įrašas galioja: Nuo 2008-09-01

4.2. Nuosavybės teisė
Savininkas: ARŪNAS BALTRUŠAITIS, gim. 1958-12-28

Daiktas: 336/672 žemės sklypo Nr. 3953-0005-0479, aprašyto p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2001-04-05 Apskrities viršininko sprendimas Nr. 39-10331-11325

2001-05-08 Apskrities viršininko įsakymas Nr. 271ŽV
Įrašas galioja: Nuo 2001-05-08

5. Valstybės ir savivaldybių žemės patikėjimo teisė: įrašų nėra

6. Kitos daiktinės teisės : įrašų nėra

7. Juridiniai faktai:

7.1.
Nekilnojamasis daiktas yra nekilnojamųjų kultūros vertybių teritorijoje (jų apsaugos
zonoje)

Daiktas: žemės sklypas Nr. 3953-0005-0479, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2017-08-07 Kultūros paveldo departamento pranešimas Nr. 08-01

Aprašymas: 2016-02-01 Vertinimo tarybos aktas Nr.: KPD-KP-879
Įrašas galioja: Nuo 2017-08-24

8. Žymos: įrašų nėra

9. Teritorijos, kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos:
9.1. Gamybinių objektų sanitarinės apsaugos zonos (IV skyrius, pirmasis skirsnis)

Daiktas: žemės sklypas Nr. 3953-0005-0479, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2022-02-08 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo sprendimas

Nr. 19SK-101-(14.19.110 E.)
Plotas: 20620.00 kv. m

Įrašas galioja: Nuo 2022-02-14
9.2. Miško žemė (VI skyrius, trečiasis skirsnis)

Daiktas: žemės sklypas Nr. 3953-0005-0479, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas

Nr. XIII-2166
2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711

Įrašas galioja: Nuo 2020-01-02

9.3.
Melioruotos žemės ir melioracijos statinių apsaugos zonos (VI skyrius, antrasis
skirsnis)

Daiktas: žemės sklypas Nr. 3953-0005-0479, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas

Nr. XIII-2166
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2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711
Įrašas galioja: Nuo 2020-01-02

10. Daikto registravimas ir kadastro žymos:
10.1. Kadastro duomenų tikslinimas (daikto registravimas)

Daiktas: žemės sklypas Nr. 3953-0005-0479, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2022-01-31 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla

2022-02-08 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo sprendimas
Nr. 19SK-101-(14.19.110 E.)

Įrašas galioja: Nuo 2022-02-14
10.2. Kadastrinius matavimus atliko (kadastro žyma)

ŽANA KALIŪNIENĖ
Daiktas: žemės sklypas Nr. 3953-0005-0479, aprašytas p. 2.1.

Įregistravimo pagrindas: 2017-10-05 Kvalifikacijos pažymėjimas Nr. 2M-M-2558
2022-01-31 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla

Įrašas galioja: Nuo 2022-02-14

11. Registro pastabos ir nuorodos: įrašų nėra

12. Kita informacija: įrašų nėra

13. Informacija apie duomenų sandoriui tikslinimą: įrašų nėra

Dokumentą atspausdino ONA SAMUCHOVIENĖ
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VALSTYBĖS ĮMONĖ REGISTRŲ CENTRAS
Lvivo g. 25-101, 09320 Vilnius, tel. (8 5) 2688 262, el. p. info@registrucentras.lt

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 124110246

NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO DUOMENŲ BAZĖS IŠRAŠAS
2022-06-06 12:52:34

1. Nekilnojamojo turto registre įregistruotas turtas:
Registro Nr.: 39/5063

Registro tipas: Žemės sklypas
Sudarymo data: 1995-09-06

Vilkaviškio r. sav., Pilviškių sen., Gulbiniškių k.
2. Nekilnojamieji daiktai:

2.1. Žemės sklypas
Vilkaviškio r. sav., Pilviškių sen., Gulbiniškių k.

Unikalus daikto numeris: 3953-0005-0292
Žemės sklypo kadastro numeris ir kadastro vietovės

pavadinimas: 3953/0005:292 Pilviškių k.v.
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Žemės ūkio

Žemės sklypo plotas: 1.1300 ha
Žemės ūkio naudmenų plotas viso: 1.1300 ha

iš jo: ariamos žemės plotas: 1.1300 ha
Nusausintos žemės plotas: 1.1300 ha

Žemės ūkio naudmenų našumo balas: 46.1
Matavimų tipas: Žemės sklypas suformuotas atliekant preliminarius matavimus

Vidutinė rinkos vertė: 5260 Eur
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2022-03-02

Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: Masinis vertinimas
Kadastro duomenų nustatymo data: 1995-09-06

3. Daikto priklausiniai iš kito registro: įrašų nėra

4. Nuosavybė:
4.1. Nuosavybės teisė

Savininkas: JONAS KĘSTUTIS ŠPOKEVIČIUS, gim. 1943-08-20
Daiktas: 4/5 žemės sklypo Nr. 3953-0005-0292, aprašyto p. 2.1.

Įregistravimo pagrindas: 2022-04-05 Paveldėjimo teisės pagal testamentą liudijimas Nr. 2107
Įrašas galioja: Nuo 2022-04-08

4.2. Nuosavybės teisė
Savininkas: VIDA ŠPOKEVIČIENĖ, gim. 1949-01-30

Daiktas: 1/5 žemės sklypo Nr. 3953-0005-0292, aprašyto p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2021-12-08 Paveldėjimo teisės pagal įstatymą liudijimas Nr. 5611

Įrašas galioja: Nuo 2021-12-21

5. Valstybės ir savivaldybių žemės patikėjimo teisė: įrašų nėra

6. Kitos daiktinės teisės : įrašų nėra

7. Juridiniai faktai:
7.1. Asmeninė nuosavybė

Daiktas: 4/5 žemės sklypo Nr. 3953-0005-0292, aprašyto p. 2.1. , 4.1. 
Įregistravimo pagrindas: 2022-04-05 Paveldėjimo teisės pagal testamentą liudijimas Nr. 2107

Įrašas galioja: Nuo 2022-04-08
7.2. Asmeninė nuosavybė

Daiktas: 1/5 žemės sklypo Nr. 3953-0005-0292, aprašyto p. 2.1. , 4.2. 
Įregistravimo pagrindas: 2021-12-08 Paveldėjimo teisės pagal įstatymą liudijimas Nr. 5611

Įrašas galioja: Nuo 2021-12-21

8. Žymos: įrašų nėra

9. Teritorijos, kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos:

9.1.
Melioruotos žemės ir melioracijos statinių apsaugos zonos (VI skyrius, antrasis
skirsnis)

Daiktas: žemės sklypas Nr. 3953-0005-0292, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas

Nr. XIII-2166
2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711

Plotas: 1.30 ha
Įrašas galioja: Nuo 2020-01-02

10. Daikto registravimas ir kadastro žymos: įrašų nėra

11. Registro pastabos ir nuorodos: įrašų nėra

12. Kita informacija: įrašų nėra

13. Informacija apie duomenų sandoriui tikslinimą: įrašų nėra

Dokumentą atspausdino ONA SAMUCHOVIENĖ
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VALSTYBĖS ĮMONĖ REGISTRŲ CENTRAS
Lvivo g. 25-101, 09320 Vilnius, tel. (8 5) 2688 262, el. p. info@registrucentras.lt

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 124110246

NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO DUOMENŲ BAZĖS IŠRAŠAS
2022-06-06 12:54:37

1. Nekilnojamojo turto registre įregistruotas turtas:
Registro Nr.: 39/24787

Registro tipas: Žemės sklypas
Sudarymo data: 2003-04-24

Vilkaviškio r. sav., Pilviškių sen., Gulbiniškių k.
2. Nekilnojamieji daiktai:

2.1. Žemės sklypas
Vilkaviškio r. sav., Pilviškių sen., Gulbiniškių k.

Unikalus daikto numeris: 3953-0005-8901
Žemės sklypo kadastro numeris ir kadastro vietovės

pavadinimas: 3953/0005:8901 Pilviškių k.v.
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Žemės ūkio

Žemės sklypo plotas: 2.8300 ha
Žemės ūkio naudmenų plotas viso: 2.8300 ha

iš jo: ariamos žemės plotas: 2.8300 ha
Nusausintos žemės plotas: 2.8300 ha

Žemės ūkio naudmenų našumo balas: 52.0
Matavimų tipas: Žemės sklypas suformuotas atliekant preliminarius matavimus

Vidutinė rinkos vertė: 13900 Eur
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2021-04-28

Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: Masinis vertinimas
Kadastro duomenų nustatymo data: 2002-06-28

3. Daikto priklausiniai iš kito registro: įrašų nėra

4. Nuosavybė:
4.1. Nuosavybės teisė

Savininkas: VISVALDAS KANTAUTAS, gim. 1964-04-14
Daiktas: žemės sklypas Nr. 3953-0005-8901, aprašytas p. 2.1.

Įregistravimo pagrindas: 2013-03-08 Paveldėjimo teisės pagal įstatymą liudijimas Nr. IJ-852
Įrašas galioja: Nuo 2013-03-21

5. Valstybės ir savivaldybių žemės patikėjimo teisė: įrašų nėra

6. Kitos daiktinės teisės :
6.1. Hipoteka

Daiktas: žemės sklypas Nr. 3953-0005-8901, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2021-04-29 Sutartinė hipoteka Nr. 3440

2021-04-30 IDK Nr. 20120210028320
Įrašas galioja: Nuo 2022-01-01

7. Juridiniai faktai:
7.1. Asmeninė nuosavybė

Daiktas: žemės sklypas Nr. 3953-0005-8901, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2013-03-08 Paveldėjimo teisės pagal įstatymą liudijimas Nr. IJ-852

Įrašas galioja: Nuo 2013-03-21

8. Žymos: įrašų nėra

9. Teritorijos, kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos:

9.1.
Melioruotos žemės ir melioracijos statinių apsaugos zonos (VI skyrius, antrasis
skirsnis)

Daiktas: žemės sklypas Nr. 3953-0005-8901, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas

Nr. XIII-2166
2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711

Plotas: 2.83 ha
Įrašas galioja: Nuo 2020-01-02

10. Daikto registravimas ir kadastro žymos: įrašų nėra

11. Registro pastabos ir nuorodos: įrašų nėra

12. Kita informacija: įrašų nėra

13. Informacija apie duomenų sandoriui tikslinimą: įrašų nėra

Dokumentą atspausdino ONA SAMUCHOVIENĖ
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VALSTYBĖS ĮMONĖ REGISTRŲ CENTRAS
Lvivo g. 25-101, 09320 Vilnius, tel. (8 5) 2688 262, el. p. info@registrucentras.lt

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 124110246

NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO DUOMENŲ BAZĖS IŠRAŠAS
2022-06-06 12:56:01

1. Nekilnojamojo turto registre įregistruotas turtas:
Registro Nr.: 39/5057

Registro tipas: Žemės sklypas
Sudarymo data: 1995-09-05

Vilkaviškio r. sav., Pilviškių sen., Gulbiniškių k.
2. Nekilnojamieji daiktai:

2.1. Žemės sklypas
Vilkaviškio r. sav., Pilviškių sen., Gulbiniškių k.

Unikalus daikto numeris: 3953-0005-0290
Žemės sklypo kadastro numeris ir kadastro vietovės

pavadinimas: 3953/0005:290 Pilviškių k.v.
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Žemės ūkio

Žemės sklypo plotas: 0.8700 ha
Žemės ūkio naudmenų plotas viso: 0.8700 ha

iš jo: ariamos žemės plotas: 0.8700 ha
Nusausintos žemės plotas: 0.8700 ha

Žemės ūkio naudmenų našumo balas: 46.1
Matavimų tipas: Žemės sklypas suformuotas atliekant preliminarius matavimus

Vidutinė rinkos vertė: 1870 Eur
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2018-02-15

Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: Masinis vertinimas
Kadastro duomenų nustatymo data: 1995-09-05

3. Daikto priklausiniai iš kito registro: įrašų nėra

4. Nuosavybė:
4.1. Nuosavybės teisė

Savininkas: VISVALDAS KANTAUTAS, gim. 1964-04-14
Daiktas: žemės sklypas Nr. 3953-0005-0290, aprašytas p. 2.1.

Įregistravimo pagrindas: 2006-05-24 Pirkimo - pardavimo sutartis Nr. 4576
2016-12-27 Apylinkės teismo sprendimas Nr. e2YT-2602-503/2016
2017-03-15 Apylinkės teismo nutartis Nr. e2YT-2602-503/2016

Įrašas galioja: Nuo 2017-04-07

5. Valstybės ir savivaldybių žemės patikėjimo teisė: įrašų nėra

6. Kitos daiktinės teisės : įrašų nėra

7. Juridiniai faktai:
7.1. Asmeninė nuosavybė

Daiktas: žemės sklypas Nr. 3953-0005-0290, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2016-12-27 Apylinkės teismo sprendimas Nr. e2YT-2602-503/2016

2017-03-15 Apylinkės teismo nutartis Nr. e2YT-2602-503/2016
Įrašas galioja: Nuo 2017-04-07

8. Žymos: įrašų nėra

9. Teritorijos, kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos:

9.1.
Melioruotos žemės ir melioracijos statinių apsaugos zonos (VI skyrius, antrasis
skirsnis)

Daiktas: žemės sklypas Nr. 3953-0005-0290, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas

Nr. XIII-2166
2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711

Įrašas galioja: Nuo 2020-01-02

10. Daikto registravimas ir kadastro žymos: įrašų nėra

11. Registro pastabos ir nuorodos: įrašų nėra

12. Kita informacija: įrašų nėra

13. Informacija apie duomenų sandoriui tikslinimą: įrašų nėra

Dokumentą atspausdino ONA SAMUCHOVIENĖ
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VALSTYBĖS ĮMONĖ REGISTRŲ CENTRAS
Lvivo g. 25-101, 09320 Vilnius, tel. (8 5) 2688 262, el. p. info@registrucentras.lt

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 124110246

NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO DUOMENŲ BAZĖS IŠRAŠAS
2022-06-06 12:57:40

1. Nekilnojamojo turto registre įregistruotas turtas:
Registro Nr.: 39/5056

Registro tipas: Žemės sklypas
Sudarymo data: 1995-09-05

Vilkaviškio r. sav., Pilviškių sen., Gulbiniškių k.
2. Nekilnojamieji daiktai:

2.1. Žemės sklypas
Vilkaviškio r. sav., Pilviškių sen., Gulbiniškių k.

Unikalus daikto numeris: 3953-0005-0291
Žemės sklypo kadastro numeris ir kadastro vietovės

pavadinimas: 3953/0005:291 Pilviškių k.v.
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Žemės ūkio

Žemės sklypo plotas: 0.8700 ha
Žemės ūkio naudmenų plotas viso: 0.8700 ha

iš jo: ariamos žemės plotas: 0.8700 ha
Nusausintos žemės plotas: 0.8700 ha

Žemės ūkio naudmenų našumo balas: 46.1
Matavimų tipas: Žemės sklypas suformuotas atliekant preliminarius matavimus

Vidutinė rinkos vertė: 802 Eur
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2013-09-16

Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: Masinis vertinimas
Kadastro duomenų nustatymo data: 2022-01-31

Teritorija, kurioje taikomos specialiosios žemės naudojimo
sąlygos: Gamybinių objektų sanitarinės apsaugos zonos (IV skyrius, pirmasis skirsnis)

Teritorijos unikalus numeris: 100340344
Teritorijos nustatymo data: 2021-12-09

Žymos apie teritoriją padarymo data: 2022-03-03
3. Daikto priklausiniai iš kito registro: įrašų nėra

4. Nuosavybė:
4.1. Nuosavybės teisė

Savininkas: VISVALDAS KANTAUTAS, gim. 1964-04-14
Daiktas: žemės sklypas Nr. 3953-0005-0291, aprašytas p. 2.1.

Įregistravimo pagrindas: 2006-05-24 Pirkimo - pardavimo sutartis Nr. 4559
2016-12-27 Apylinkės teismo sprendimas Nr. e2YT-2602-503/2016
2017-03-15 Apylinkės teismo nutartis Nr. e2YT-2602-503/2016

Įrašas galioja: Nuo 2017-04-07

5. Valstybės ir savivaldybių žemės patikėjimo teisė: įrašų nėra

6. Kitos daiktinės teisės : įrašų nėra

7. Juridiniai faktai:
7.1. Asmeninė nuosavybė

Daiktas: žemės sklypas Nr. 3953-0005-0291, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2016-12-27 Apylinkės teismo sprendimas Nr. e2YT-2602-503/2016

2017-03-15 Apylinkės teismo nutartis Nr. e2YT-2602-503/2016
Įrašas galioja: Nuo 2017-04-07

8. Žymos: įrašų nėra

9. Teritorijos, kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos:
9.1. Gamybinių objektų sanitarinės apsaugos zonos (IV skyrius, pirmasis skirsnis)

Daiktas: žemės sklypas Nr. 3953-0005-0291, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2022-02-08 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo sprendimas

Nr. 19SK-103-(14.19.110 E.)
Plotas: 2586.00 kv. m

Įrašas galioja: Nuo 2022-02-15

9.2.
Melioruotos žemės ir melioracijos statinių apsaugos zonos (VI skyrius, antrasis
skirsnis)

Daiktas: žemės sklypas Nr. 3953-0005-0291, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas

Nr. XIII-2166
2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711

Įrašas galioja: Nuo 2020-01-02

10. Daikto registravimas ir kadastro žymos:
10.1. Kadastrinius matavimus atliko (kadastro žyma)

ŽANA KALIŪNIENĖ
Daiktas: žemės sklypas Nr. 3953-0005-0291, aprašytas p. 2.1.

Įregistravimo pagrindas: 2017-10-05 Kvalifikacijos pažymėjimas Nr. 2M-M-2558
2022-01-31 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla

Įrašas galioja: Nuo 2022-02-15
10.2. Kadastro duomenų tikslinimas (daikto registravimas)

Daiktas: žemės sklypas Nr. 3953-0005-0291, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2022-02-08 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo sprendimas

Nr. 19SK-103-(14.19.110 E.)
Įrašas galioja: Nuo 2022-02-15
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11. Registro pastabos ir nuorodos: įrašų nėra

12. Kita informacija: įrašų nėra

13. Informacija apie duomenų sandoriui tikslinimą: įrašų nėra

Dokumentą atspausdino ONA SAMUCHOVIENĖ
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VALSTYBĖS ĮMONĖ REGISTRŲ CENTRAS
Lvivo g. 25-101, 09320 Vilnius, tel. (8 5) 2688 262, el. p. info@registrucentras.lt

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 124110246

NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO DUOMENŲ BAZĖS IŠRAŠAS
2022-06-06 13:05:26

1. Nekilnojamojo turto registre įregistruotas turtas:
Registro Nr.: 39/2482

Registro tipas: Žemės sklypas
Sudarymo data: 1994-04-01

Vilkaviškio r. sav., Pilviškių sen., Kalvų k.
2. Nekilnojamieji daiktai:

2.1. Žemės sklypas
Vilkaviškio r. sav., Pilviškių sen., Kalvų k.

Unikalus daikto numeris: 3953-0005-0293
Žemės sklypo kadastro numeris ir kadastro vietovės

pavadinimas: 3953/0005:293 Pilviškių k.v.
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Žemės ūkio

Žemės sklypo naudojimo būdas: Kiti žemės ūkio paskirties žemės sklypai
Žemės sklypo plotas: 7.9841 ha

Žemės ūkio naudmenų plotas viso: 7.7315 ha
iš jo: ariamos žemės plotas: 7.7315 ha

Užstatyta teritorija: 0.2526 ha
Nusausintos žemės plotas: 7.9841 ha

Žemės ūkio naudmenų našumo balas: 40.1
Matavimų tipas: Žemės sklypas suformuotas atliekant kadastrinius matavimus

Vidutinė rinkos vertė: 31800 Eur
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2021-07-26

Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: Masinis vertinimas
Kadastro duomenų nustatymo data: 2022-01-31

Teritorija, kurioje taikomos specialiosios žemės naudojimo
sąlygos: Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)

Teritorijos unikalus numeris: 100128398
Teritorijos nustatymo data: 2021-11-26

Žymos apie teritoriją padarymo data: 2021-12-06
Teritorija, kurioje taikomos specialiosios žemės naudojimo

sąlygos: Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100144264

Teritorijos nustatymo data: 2021-11-26
Žymos apie teritoriją padarymo data: 2021-12-14

Teritorija, kurioje taikomos specialiosios žemės naudojimo
sąlygos: Gamybinių objektų sanitarinės apsaugos zonos (IV skyrius, pirmasis skirsnis)

Teritorijos unikalus numeris: 100340344
Teritorijos nustatymo data: 2021-12-09

Žymos apie teritoriją padarymo data: 2022-03-03
3. Daikto priklausiniai iš kito registro: įrašų nėra

4. Nuosavybė:
4.1. Nuosavybės teisė

Savininkas: NERINGA BUDREVIČIENĖ, gim. 1975-03-19
Daiktas: žemės sklypas Nr. 3953-0005-0293, aprašytas p. 2.1.

Įregistravimo pagrindas: 2014-06-19 Pirkimo - pardavimo sutartis Nr. 4813
Įrašas galioja: Nuo 2014-07-03

5. Valstybės ir savivaldybių žemės patikėjimo teisė: įrašų nėra

6. Kitos daiktinės teisės :
6.1. Hipoteka

Daiktas: žemės sklypas Nr. 3953-0005-0293, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2021-07-29 Sutartinė hipoteka Nr. 6586

2021-08-02 IDK Nr. 20120210051385
Įrašas galioja: Nuo 2022-01-01

7. Juridiniai faktai:
7.1. Asmeninė nuosavybė

Daiktas: žemės sklypas Nr. 3953-0005-0293, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2014-06-19 Pirkimo - pardavimo sutartis Nr. 4813

Įrašas galioja: Nuo 2014-07-03

8. Žymos: įrašų nėra

9. Teritorijos, kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos:
9.1. Gamybinių objektų sanitarinės apsaugos zonos (IV skyrius, pirmasis skirsnis)

Daiktas: žemės sklypas Nr. 3953-0005-0293, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2022-02-08 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo sprendimas

Nr. 19SK-102-(14.19.110 E.)
Plotas: 3.0503 ha

Įrašas galioja: Nuo 2022-02-14

9.2.
Melioruotos žemės ir melioracijos statinių apsaugos zonos (VI skyrius, antrasis
skirsnis)

Daiktas: žemės sklypas Nr. 3953-0005-0293, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas

Nr. XIII-2166
2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711

Plotas: 7.9841 ha
Įrašas galioja: Nuo 2020-01-02
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9.3. Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)
Daiktas: žemės sklypas Nr. 3953-0005-0293, aprašytas p. 2.1.

Įregistravimo pagrindas: 2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas
Nr. XIII-2166
2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711

Plotas: 0.7056 ha
Įrašas galioja: Nuo 2020-01-02

9.4. Kelių apsaugos zonos (III skyrius, antrasis skirsnis)
Daiktas: žemės sklypas Nr. 3953-0005-0293, aprašytas p. 2.1.

Įregistravimo pagrindas: 2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas
Nr. XIII-2166
2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711

Plotas: 0.1775 ha
Įrašas galioja: Nuo 2020-01-02

10. Daikto registravimas ir kadastro žymos:
10.1. Kadastro duomenų tikslinimas (daikto registravimas)

Daiktas: žemės sklypas Nr. 3953-0005-0293, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2022-01-31 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla

2022-02-08 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo sprendimas
Nr. 19SK-102-(14.19.110 E.)

Įrašas galioja: Nuo 2022-02-14
10.2. Kadastrinius matavimus atliko (kadastro žyma)

ŽANA KALIŪNIENĖ
Daiktas: žemės sklypas Nr. 3953-0005-0293, aprašytas p. 2.1.

Įregistravimo pagrindas: 2017-10-05 Kvalifikacijos pažymėjimas Nr. 2M-M-2558
2022-01-31 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla

Įrašas galioja: Nuo 2022-02-14
10.3. Kadastrinius matavimus atliko (kadastro žyma)

TOMAS VILBIKAS
Daiktas: žemės sklypas Nr. 3953-0005-0293, aprašytas p. 2.1.

Įregistravimo pagrindas: 2008-10-15 Kvalifikacijos pažymėjimas Nr. 2M-M-729
2018-01-10 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla

Įrašas galioja: Nuo 2018-05-10
10.4. Kadastro duomenų tikslinimas (daikto registravimas)

Daiktas: žemės sklypas Nr. 3953-0005-0293, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2018-03-14 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo sprendimas

Nr. 19SK-279-(14.19.110.)
Įrašas galioja: Nuo 2018-05-10

11. Registro pastabos ir nuorodos: įrašų nėra

12. Kita informacija: įrašų nėra

13. Informacija apie duomenų sandoriui tikslinimą: įrašų nėra

Dokumentą atspausdino ONA SAMUCHOVIENĖ
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VALSTYBĖS ĮMONĖ REGISTRŲ CENTRAS
Lvivo g. 25-101, 09320 Vilnius, tel. (8 5) 2688 262, el. p. info@registrucentras.lt

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 124110246

NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO DUOMENŲ BAZĖS IŠRAŠAS
2022-06-06 13:06:53

1. Nekilnojamojo turto registre įregistruotas turtas:
Registro Nr.: 39/11039

Registro tipas: Žemės sklypas
Sudarymo data: 1996-10-31

Adresas: Vilkaviškio r. sav., Pilviškių sen., Kalvų k. 1
2. Nekilnojamieji daiktai:

2.1. Žemės sklypas
Unikalus daikto numeris: 3953-0005-6842

Žemės sklypo kadastro numeris ir kadastro vietovės
pavadinimas: 3953/0005:6842 Pilviškių k.v.

Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Žemės ūkio
Žemės sklypo naudojimo būdas: Kiti žemės ūkio paskirties žemės sklypai

Žemės sklypo plotas: 6.8100 ha
Žemės ūkio naudmenų plotas viso: 5.5058 ha

iš jo: ariamos žemės plotas: 5.0323 ha
iš jo: pievų ir natūralių ganyklų plotas: 0.4735 ha

Užstatyta teritorija: 0.6247 ha
Vandens telkinių plotas: 0.0720 ha

Kitos žemės plotas: 0.6075 ha
Žemės ūkio naudmenų našumo balas: 55.9

Matavimų tipas: Žemės sklypas suformuotas atliekant kadastrinius matavimus
Vidutinė rinkos vertė: 12400 Eur

Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2017-07-25
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: Masinis vertinimas

Kadastro duomenų nustatymo data: 2022-02-08
Teritorija, kurioje taikomos specialiosios žemės naudojimo

sąlygos: Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100128398

Teritorijos nustatymo data: 2021-11-26
Žymos apie teritoriją padarymo data: 2021-12-06

Teritorija, kurioje taikomos specialiosios žemės naudojimo
sąlygos: Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)

Teritorijos unikalus numeris: 100130213
Teritorijos nustatymo data: 2021-11-26

Žymos apie teritoriją padarymo data: 2021-12-06
Teritorija, kurioje taikomos specialiosios žemės naudojimo

sąlygos: Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100130288

Teritorijos nustatymo data: 2021-11-26
Žymos apie teritoriją padarymo data: 2021-12-06

Teritorija, kurioje taikomos specialiosios žemės naudojimo
sąlygos: Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)

Teritorijos unikalus numeris: 100130315
Teritorijos nustatymo data: 2021-11-26

Žymos apie teritoriją padarymo data: 2021-12-06
Teritorija, kurioje taikomos specialiosios žemės naudojimo

sąlygos: Gamybinių objektų sanitarinės apsaugos zonos (IV skyrius, pirmasis skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100340344

Teritorijos nustatymo data: 2021-12-09
Žymos apie teritoriją padarymo data: 2022-03-03

3. Daikto priklausiniai iš kito registro: įrašų nėra

4. Nuosavybė:
4.1. Nuosavybės teisė

Savininkas: NERINGA BUDREVIČIENĖ, gim. 1975-03-19
Daiktas: žemės sklypas Nr. 3953-0005-6842, aprašytas p. 2.1.

Įregistravimo pagrindas: 2011-02-03 Pirkimo - pardavimo sutartis Nr. RI-762
Įrašas galioja: Nuo 2011-02-21

5. Valstybės ir savivaldybių žemės patikėjimo teisė: įrašų nėra

6. Kitos daiktinės teisės : įrašų nėra

7. Juridiniai faktai:
7.1. Asmeninė nuosavybė

Daiktas: žemės sklypas Nr. 3953-0005-6842, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2011-02-03 Pirkimo - pardavimo sutartis Nr. RI-762

Įrašas galioja: Nuo 2011-02-21

8. Žymos: įrašų nėra

9. Teritorijos, kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos:
9.1. Gamybinių objektų sanitarinės apsaugos zonos (IV skyrius, pirmasis skirsnis)

Daiktas: žemės sklypas Nr. 3953-0005-6842, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2022-02-09 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo sprendimas

Nr. 19SK-106-(14.19.110 E.)
Plotas: 18083.00 kv. m

Įrašas galioja: Nuo 2022-02-17

9.2.
Melioruotos žemės ir melioracijos statinių apsaugos zonos (VI skyrius, antrasis
skirsnis)

EKOSTRUKTURA
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Daiktas: žemės sklypas Nr. 3953-0005-6842, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas

Nr. XIII-2166
2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711

Plotas: 5.9153 ha
Įrašas galioja: Nuo 2020-01-02

9.3. Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)
Daiktas: žemės sklypas Nr. 3953-0005-6842, aprašytas p. 2.1.

Įregistravimo pagrindas: 2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas
Nr. XIII-2166
2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711

Plotas: 0.1904 ha
Įrašas galioja: Nuo 2020-01-02

9.4. Kelių apsaugos zonos (III skyrius, antrasis skirsnis)
Daiktas: žemės sklypas Nr. 3953-0005-6842, aprašytas p. 2.1.

Įregistravimo pagrindas: 2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas
Nr. XIII-2166
2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711

Plotas: 0.2146 ha
Įrašas galioja: Nuo 2020-01-02

10. Daikto registravimas ir kadastro žymos:
10.1. Kadastrinius matavimus atliko (kadastro žyma)

ŽANA KALIŪNIENĖ
Daiktas: žemės sklypas Nr. 3953-0005-6842, aprašytas p. 2.1.

Įregistravimo pagrindas: 2017-10-05 Kvalifikacijos pažymėjimas Nr. 2M-M-2558
2022-02-08 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla

Įrašas galioja: Nuo 2022-02-17
10.2. Kadastro duomenų tikslinimas (daikto registravimas)

Daiktas: žemės sklypas Nr. 3953-0005-6842, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2022-02-09 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo sprendimas

Nr. 19SK-106-(14.19.110 E.)
Įrašas galioja: Nuo 2022-02-17

10.3. Kadastrinius matavimus atliko (kadastro žyma)
TOMAS VILBIKAS

Daiktas: žemės sklypas Nr. 3953-0005-6842, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2008-10-15 Kvalifikacijos pažymėjimas Nr. 2M-M-729

2017-07-25 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla
Įrašas galioja: Nuo 2017-11-17

10.4. Kadastro duomenų tikslinimas (daikto registravimas)
Daiktas: žemės sklypas Nr. 3953-0005-6842, aprašytas p. 2.1.

Įregistravimo pagrindas: 2017-10-02 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo sprendimas
Nr. 19SK-802-(14.19.110.)

Įrašas galioja: Nuo 2017-11-17

11. Registro pastabos ir nuorodos:
Statiniai - registro Nr.70/7254. Buvęs adresas: Vilkaviškio r. sav., Kalvų k.

12. Kita informacija: įrašų nėra

13. Informacija apie duomenų sandoriui tikslinimą: įrašų nėra

Dokumentą atspausdino ONA SAMUCHOVIENĖ
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VALSTYBĖS ĮMONĖ REGISTRŲ CENTRAS
Lvivo g. 25-101, 09320 Vilnius, tel. (8 5) 2688 262, el. p. info@registrucentras.lt

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 124110246

NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO DUOMENŲ BAZĖS IŠRAŠAS
2022-06-06 13:08:01

1. Nekilnojamojo turto registre įregistruotas turtas:
Registro Nr.: 44/2187694

Registro tipas: Žemės sklypas
Sudarymo data: 2017-11-20

Vilkaviškio r. sav., Pilviškių sen., Kalvų k.
2. Nekilnojamieji daiktai:

2.1. Žemės sklypas
Vilkaviškio r. sav., Pilviškių sen., Kalvų k.

Unikalus daikto numeris: 4400-4677-0705
Žemės sklypo kadastro numeris ir kadastro vietovės

pavadinimas: 3953/0005:50 Pilviškių k.v.
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Žemės ūkio

Statusas: Suformuotas padalijus daiktą
Daikto istorinė kilmė: Gautas padalijus daiktą, unikalus daikto numeris 3953-0005-4771
Žemės sklypo plotas: 8.7809 ha

Žemės ūkio naudmenų plotas viso: 8.6233 ha
iš jo: ariamos žemės plotas: 8.6233 ha

Kitos žemės plotas: 0.1576 ha
Nusausintos žemės plotas: 8.2762 ha

Žemės ūkio naudmenų našumo balas: 42.8
Matavimų tipas: Žemės sklypas suformuotas atliekant kadastrinius matavimus

Vidutinė rinkos vertė: 36800 Eur
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2021-07-26

Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: Masinis vertinimas
Kadastro duomenų nustatymo data: 2022-01-28

Teritorija, kurioje taikomos specialiosios žemės naudojimo
sąlygos: Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)

Teritorijos unikalus numeris: 100130288
Teritorijos nustatymo data: 2021-11-26

Žymos apie teritoriją padarymo data: 2021-12-06
Teritorija, kurioje taikomos specialiosios žemės naudojimo

sąlygos: Gamybinių objektų sanitarinės apsaugos zonos (IV skyrius, pirmasis skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100340344

Teritorijos nustatymo data: 2021-12-09
Žymos apie teritoriją padarymo data: 2022-03-03

3. Daikto priklausiniai iš kito registro: įrašų nėra

4. Nuosavybė:
4.1. Nuosavybės teisė

Savininkas: NERINGA BUDREVIČIENĖ, gim. 1975-03-19
Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-4677-0705, aprašytas p. 2.1.

Įregistravimo pagrindas: 2011-02-28 Dovanojimo sutartis Nr. DŽM-793
2017-10-02 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo sprendimas
Nr. 19SK-804-(14.19.110.)

Įrašas galioja: Nuo 2017-11-23

5. Valstybės ir savivaldybių žemės patikėjimo teisė: įrašų nėra

6. Kitos daiktinės teisės :
6.1. Hipoteka

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-4677-0705, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2021-07-29 Sutartinė hipoteka Nr. 6586

2021-08-02 IDK Nr. 20120210051385
Įrašas galioja: Nuo 2022-01-01

7. Juridiniai faktai:
7.1. Asmeninė nuosavybė

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-4677-0705, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2011-02-28 Dovanojimo sutartis Nr. DŽM-793

Įrašas galioja: Nuo 2017-11-23

8. Žymos: įrašų nėra

9. Teritorijos, kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos:
9.1. Gamybinių objektų sanitarinės apsaugos zonos (IV skyrius, pirmasis skirsnis)

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-4677-0705, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2022-02-08 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo sprendimas

Nr. 19SK-105-(14.19.110 E.)
Plotas: 3.2557 ha

Įrašas galioja: Nuo 2022-02-14

9.2.
Melioruotos žemės ir melioracijos statinių apsaugos zonos (VI skyrius, antrasis
skirsnis)

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-4677-0705, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas

Nr. XIII-2166
2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711

Plotas: 8.2762 ha
Įrašas galioja: Nuo 2020-01-02

9.3. Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)
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Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-4677-0705, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas

Nr. XIII-2166
2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711

Plotas: 0.0651 ha
Įrašas galioja: Nuo 2020-01-02

9.4. Kelių apsaugos zonos (III skyrius, antrasis skirsnis)
Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-4677-0705, aprašytas p. 2.1.

Įregistravimo pagrindas: 2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas
Nr. XIII-2166
2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711

Plotas: 0.0943 ha
Įrašas galioja: Nuo 2020-01-02

10. Daikto registravimas ir kadastro žymos:
10.1. Kadastro duomenų tikslinimas (daikto registravimas)

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-4677-0705, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2022-01-28 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla

2022-02-08 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo sprendimas
Nr. 19SK-105-(14.19.110 E.)

Įrašas galioja: Nuo 2022-02-14
10.2. Kadastrinius matavimus atliko (kadastro žyma)

ŽANA KALIŪNIENĖ
Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-4677-0705, aprašytas p. 2.1.

Įregistravimo pagrindas: 2017-10-05 Kvalifikacijos pažymėjimas Nr. 2M-M-2558
2022-01-28 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla

Įrašas galioja: Nuo 2022-02-14
10.3. Kadastrinius matavimus atliko (kadastro žyma)

TOMAS VILBIKAS
Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-4677-0705, aprašytas p. 2.1.

Įregistravimo pagrindas: 2008-10-15 Kvalifikacijos pažymėjimas Nr. 2M-M-729
2017-07-24 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla

Įrašas galioja: Nuo 2017-11-20
10.4. Suformuotas padalijimo būdu (daikto registravimas)

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-4677-0705, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2017-10-02 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo sprendimas

Nr. 19SK-804-(14.19.110.)
Įrašas galioja: Nuo 2017-11-20

11. Registro pastabos ir nuorodos: įrašų nėra

12. Kita informacija: įrašų nėra

13. Informacija apie duomenų sandoriui tikslinimą: įrašų nėra

Dokumentą atspausdino ONA SAMUCHOVIENĖ
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VALSTYBĖS ĮMONĖ REGISTRŲ CENTRAS
Lvivo g. 25-101, 09320 Vilnius, tel. (8 5) 2688 262, el. p. info@registrucentras.lt

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 124110246

NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO DUOMENŲ BAZĖS IŠRAŠAS
2022-06-06 13:09:55

1. Nekilnojamojo turto registre įregistruotas turtas:
Registro Nr.: 44/2188252

Registro tipas: Žemės sklypas
Sudarymo data: 2017-11-20

Vilkaviškio r. sav., Pilviškių sen., Kalvų k.
2. Nekilnojamieji daiktai:

2.1. Žemės sklypas
Vilkaviškio r. sav., Pilviškių sen., Kalvų k.

Unikalus daikto numeris: 4400-4676-4574
Žemės sklypo kadastro numeris ir kadastro vietovės

pavadinimas: 3953/0005:53 Pilviškių k.v.
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Žemės ūkio

Žemės sklypo naudojimo būdas: Kiti žemės ūkio paskirties žemės sklypai
Statusas: Suformuotas padalijus daiktą

Daikto istorinė kilmė: Gautas padalijus daiktą, unikalus daikto numeris 3953-0005-0476
Žemės sklypo plotas: 4.2198 ha

Žemės ūkio naudmenų plotas viso: 4.2198 ha
iš jo: ariamos žemės plotas: 4.2198 ha
Nusausintos žemės plotas: 4.2198 ha

Žemės ūkio naudmenų našumo balas: 45.6
Matavimų tipas: Žemės sklypas suformuotas atliekant kadastrinius matavimus

Vidutinė rinkos vertė: 7150 Eur
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2017-07-21

Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: Masinis vertinimas
Kadastro duomenų nustatymo data: 2022-01-28

Teritorija, kurioje taikomos specialiosios žemės naudojimo
sąlygos: Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)

Teritorijos unikalus numeris: 100130288
Teritorijos nustatymo data: 2021-11-26

Žymos apie teritoriją padarymo data: 2021-12-06
Teritorija, kurioje taikomos specialiosios žemės naudojimo

sąlygos: Gamybinių objektų sanitarinės apsaugos zonos (IV skyrius, pirmasis skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100340344

Teritorijos nustatymo data: 2021-12-09
Žymos apie teritoriją padarymo data: 2022-03-03

3. Daikto priklausiniai iš kito registro: įrašų nėra

4. Nuosavybė:
4.1. Nuosavybės teisė

Savininkas: NERINGA BUDREVIČIENĖ, gim. 1975-03-19
Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-4676-4574, aprašytas p. 2.1.

Įregistravimo pagrindas: 2011-02-28 Dovanojimo sutartis Nr. DŽM-793
2017-10-02 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo sprendimas
Nr. 19SK-815-(14.19.110.)

Įrašas galioja: Nuo 2017-11-23

5. Valstybės ir savivaldybių žemės patikėjimo teisė: įrašų nėra

6. Kitos daiktinės teisės : įrašų nėra

7. Juridiniai faktai:
7.1. Asmeninė nuosavybė

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-4676-4574, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2011-02-28 Dovanojimo sutartis Nr. DŽM-793

Įrašas galioja: Nuo 2017-11-23

8. Žymos: įrašų nėra

9. Teritorijos, kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos:
9.1. Gamybinių objektų sanitarinės apsaugos zonos (IV skyrius, pirmasis skirsnis)

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-4676-4574, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2022-02-08 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo sprendimas

Nr. 19SK-104-(14.19.110 E.)
Plotas: 0.0636 ha

Įrašas galioja: Nuo 2022-02-14
9.2. Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-4676-4574, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas

Nr. XIII-2166
2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711

Plotas: 0.0338 ha
Įrašas galioja: Nuo 2020-01-02

9.3.
Melioruotos žemės ir melioracijos statinių apsaugos zonos (VI skyrius, antrasis
skirsnis)

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-4676-4574, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas

Nr. XIII-2166
2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711

Plotas: 4.2198 ha
Įrašas galioja: Nuo 2020-01-02
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9.4. Kelių apsaugos zonos (III skyrius, antrasis skirsnis)
Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-4676-4574, aprašytas p. 2.1.

Įregistravimo pagrindas: 2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas
Nr. XIII-2166
2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711

Plotas: 0.0527 ha
Įrašas galioja: Nuo 2020-01-02

10. Daikto registravimas ir kadastro žymos:
10.1. Kadastro duomenų tikslinimas (daikto registravimas)

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-4676-4574, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2022-01-28 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla

2022-02-08 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo sprendimas
Nr. 19SK-104-(14.19.110 E.)

Įrašas galioja: Nuo 2022-02-14
10.2. Kadastrinius matavimus atliko (kadastro žyma)

ŽANA KALIŪNIENĖ
Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-4676-4574, aprašytas p. 2.1.

Įregistravimo pagrindas: 2017-10-05 Kvalifikacijos pažymėjimas Nr. 2M-M-2558
2022-01-28 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla

Įrašas galioja: Nuo 2022-02-14
10.3. Kadastrinius matavimus atliko (kadastro žyma)

TOMAS VILBIKAS
Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-4676-4574, aprašytas p. 2.1.

Įregistravimo pagrindas: 2008-10-15 Kvalifikacijos pažymėjimas Nr. 2M-M-729
2017-06-26 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla

Įrašas galioja: Nuo 2017-11-20
10.4. Suformuotas padalijimo būdu (daikto registravimas)

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-4676-4574, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2017-10-02 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo sprendimas

Nr. 19SK-815-(14.19.110.)
Įrašas galioja: Nuo 2017-11-20

11. Registro pastabos ir nuorodos: įrašų nėra

12. Kita informacija: įrašų nėra

13. Informacija apie duomenų sandoriui tikslinimą: įrašų nėra

Dokumentą atspausdino ONA SAMUCHOVIENĖ



2022-06-06 13:11 NT Registras 39/11038

https://www.registrucentras.lt/ntr/paieska/r.php?nocache=1654510288&tnr=39&rnr=11038&ntr=&doktipas=0 1/2

VALSTYBĖS ĮMONĖ REGISTRŲ CENTRAS
Lvivo g. 25-101, 09320 Vilnius, tel. (8 5) 2688 262, el. p. info@registrucentras.lt

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 124110246

NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO DUOMENŲ BAZĖS IŠRAŠAS
2022-06-06 13:11:29

1. Nekilnojamojo turto registre įregistruotas turtas:
Registro Nr.: 39/11038

Registro tipas: Žemės sklypas
Sudarymo data: 1996-10-31

Vilkaviškio r. sav., Pilviškių sen., Kalvų k.
2. Nekilnojamieji daiktai:

2.1. Žemės sklypas
Vilkaviškio r. sav., Pilviškių sen., Kalvų k.

Unikalus daikto numeris: 3953-0005-6841
Žemės sklypo kadastro numeris ir kadastro vietovės

pavadinimas: 3953/0005:6841 Pilviškių k.v.
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Žemės ūkio

Žemės sklypo plotas: 13.1800 ha
Žemės ūkio naudmenų plotas viso: 13.1800 ha

iš jo: ariamos žemės plotas: 13.1800 ha
Nusausintos žemės plotas: 13.1800 ha

Žemės ūkio naudmenų našumo balas: 45.3
Matavimų tipas: Žemės sklypas suformuotas atliekant kadastrinius matavimus

Vidutinė rinkos vertė: 55300 Eur
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2021-07-26

Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: Masinis vertinimas
Kadastro duomenų nustatymo data: 2022-02-08

Teritorija, kurioje taikomos specialiosios žemės naudojimo
sąlygos: Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)

Teritorijos unikalus numeris: 100130288
Teritorijos nustatymo data: 2021-11-26

Žymos apie teritoriją padarymo data: 2021-12-06
Teritorija, kurioje taikomos specialiosios žemės naudojimo

sąlygos: Gamybinių objektų sanitarinės apsaugos zonos (IV skyrius, pirmasis skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100340344

Teritorijos nustatymo data: 2021-12-09
Žymos apie teritoriją padarymo data: 2022-03-03

3. Daikto priklausiniai iš kito registro: įrašų nėra

4. Nuosavybė:
4.1. Nuosavybės teisė

Savininkas: NERINGA BUDREVIČIENĖ, gim. 1975-03-19
Daiktas: žemės sklypas Nr. 3953-0005-6841, aprašytas p. 2.1.

Įregistravimo pagrindas: 2011-02-03 Pirkimo - pardavimo sutartis Nr. RI-762
Įrašas galioja: Nuo 2011-02-21

5. Valstybės ir savivaldybių žemės patikėjimo teisė: įrašų nėra

6. Kitos daiktinės teisės :
6.1. Hipoteka

Daiktas: žemės sklypas Nr. 3953-0005-6841, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2021-07-29 Sutartinė hipoteka Nr. 6586

2021-08-02 IDK Nr. 20120210051385
Įrašas galioja: Nuo 2022-01-01

7. Juridiniai faktai:
7.1. Asmeninė nuosavybė

Daiktas: žemės sklypas Nr. 3953-0005-6841, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2011-02-03 Pirkimo - pardavimo sutartis Nr. RI-762

Įrašas galioja: Nuo 2011-02-21

8. Žymos: įrašų nėra

9. Teritorijos, kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos:
9.1. Gamybinių objektų sanitarinės apsaugos zonos (IV skyrius, pirmasis skirsnis)

Daiktas: žemės sklypas Nr. 3953-0005-6841, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2022-02-14 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo sprendimas

Nr. 19SK-116-(14.19.110 E.)
Plotas: 1.9238 ha

Įrašas galioja: Nuo 2022-02-23

9.2.
Melioruotos žemės ir melioracijos statinių apsaugos zonos (VI skyrius, antrasis
skirsnis)

Daiktas: žemės sklypas Nr. 3953-0005-6841, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas

Nr. XIII-2166
2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711

Plotas: 13.18 ha
Įrašas galioja: Nuo 2020-01-02

9.3. Kelių apsaugos zonos (III skyrius, antrasis skirsnis)
Daiktas: žemės sklypas Nr. 3953-0005-6841, aprašytas p. 2.1.

Įregistravimo pagrindas: 2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas
Nr. XIII-2166
2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711

Plotas: 0.20 ha

EKOSTRUKTURA
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Įrašas galioja: Nuo 2020-01-02

10. Daikto registravimas ir kadastro žymos:
10.1. Kadastro duomenų tikslinimas (daikto registravimas)

Daiktas: žemės sklypas Nr. 3953-0005-6841, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2022-02-08 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla

2022-02-14 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo sprendimas
Nr. 19SK-116-(14.19.110 E.)

Įrašas galioja: Nuo 2022-02-23
10.2. Kadastrinius matavimus atliko (kadastro žyma)

ŽANA KALIŪNIENĖ
Daiktas: žemės sklypas Nr. 3953-0005-6841, aprašytas p. 2.1.

Įregistravimo pagrindas: 2017-10-05 Kvalifikacijos pažymėjimas Nr. 2M-M-2558
2022-02-08 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla

Įrašas galioja: Nuo 2022-02-23

11. Registro pastabos ir nuorodos: įrašų nėra

12. Kita informacija: įrašų nėra

13. Informacija apie duomenų sandoriui tikslinimą: įrašų nėra

Dokumentą atspausdino ONA SAMUCHOVIENĖ
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VALSTYBĖS ĮMONĖ REGISTRŲ CENTRAS
Lvivo g. 25-101, 09320 Vilnius, tel. (8 5) 2688 262, el. p. info@registrucentras.lt

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 124110246

NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO DUOMENŲ BAZĖS IŠRAŠAS
2022-06-06 13:13:30

1. Nekilnojamojo turto registre įregistruotas turtas:
Registro Nr.: 44/520836

Registro tipas: Žemės sklypas
Sudarymo data: 2006-01-05

Vilkaviškio r. sav., Pilviškių sen., Balčiūnų k.
2. Nekilnojamieji daiktai:

2.1. Žemės sklypas
Vilkaviškio r. sav., Pilviškių sen., Balčiūnų k.

Unikalus daikto numeris: 4400-0765-7118
Žemės sklypo kadastro numeris ir kadastro vietovės

pavadinimas: 3953/0005:9852 Pilviškių k.v.
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Miškų ūkio

Žemės sklypo naudojimo būdas: Ūkinių miškų sklypai
Žemės sklypo plotas: 2.6000 ha
Miško žemės plotas: 2.6000 ha

Miško plotas, įregistruotas Miškų valstybės kadastre: 2.1728 ha
Duomenų apie Miškų valstybės kadastre įregistruotą miško

plotą pateikimo data: 2021-03-31
Matavimų tipas: Žemės sklypas suformuotas atliekant preliminarius matavimus

Indeksuota miško medynų vertė: 2717 Eur
Miško medynų vertė: 566 Eur
Vidutinė rinkos vertė: 3282 Eur

Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2006-10-19
Kadastro duomenų nustatymo data: 2022-02-08

Teritorija, kurioje taikomos specialiosios žemės naudojimo
sąlygos: Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)

Teritorijos unikalus numeris: 100128398
Teritorijos nustatymo data: 2021-11-26

Žymos apie teritoriją padarymo data: 2021-12-06
Teritorija, kurioje taikomos specialiosios žemės naudojimo

sąlygos: Gamybinių objektų sanitarinės apsaugos zonos (IV skyrius, pirmasis skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100340344

Teritorijos nustatymo data: 2021-12-09
Žymos apie teritoriją padarymo data: 2022-03-03

3. Daikto priklausiniai iš kito registro: įrašų nėra

4. Nuosavybė:
4.1. Nuosavybės teisė

Savininkas: ALIUS NORKELIŪNAS, gim. 1974-09-27
Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-0765-7118, aprašytas p. 2.1.

Įregistravimo pagrindas: 2006-11-23 Pirkimo - pardavimo sutartis Nr. 6371
Įrašas galioja: Nuo 2006-12-06

5. Valstybės ir savivaldybių žemės patikėjimo teisė: įrašų nėra

6. Kitos daiktinės teisės : įrašų nėra

7. Juridiniai faktai:
7.1. Asmeninė nuosavybė

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-0765-7118, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2006-11-23 Pirkimo - pardavimo sutartis Nr. 6371

Įrašas galioja: Nuo 2006-12-06

8. Žymos: įrašų nėra

9. Teritorijos, kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos:
9.1. Gamybinių objektų sanitarinės apsaugos zonos (IV skyrius, pirmasis skirsnis)

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-0765-7118, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2022-02-14 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo sprendimas

Nr. 19SK-114-(14.19.110 E.)
Plotas: 0.9341 ha

Įrašas galioja: Nuo 2022-02-23
9.2. Miško žemė (VI skyrius, trečiasis skirsnis)

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-0765-7118, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas

Nr. XIII-2166
2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711

Plotas: 2.60 ha
Įrašas galioja: Nuo 2020-01-02

10. Daikto registravimas ir kadastro žymos:
10.1. Kadastro duomenų tikslinimas (daikto registravimas)

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-0765-7118, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2022-02-08 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla

2022-02-14 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo sprendimas
Nr. 19SK-114-(14.19.110 E.)

Įrašas galioja: Nuo 2022-02-23
10.2. Kadastrinius matavimus atliko (kadastro žyma)

ŽANA KALIŪNIENĖ

EKOSTRUKTURA
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Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-0765-7118, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2017-10-05 Kvalifikacijos pažymėjimas Nr. 2M-M-2558

2022-02-08 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla
Įrašas galioja: Nuo 2022-02-23

11. Registro pastabos ir nuorodos: įrašų nėra

12. Kita informacija: įrašų nėra

13. Informacija apie duomenų sandoriui tikslinimą: įrašų nėra

Dokumentą atspausdino ONA SAMUCHOVIENĖ
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VALSTYBĖS ĮMONĖ REGISTRŲ CENTRAS
Lvivo g. 25-101, 09320 Vilnius, tel. (8 5) 2688 262, el. p. info@registrucentras.lt

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 124110246

NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO DUOMENŲ BAZĖS IŠRAŠAS
2022-06-06 13:14:45

1. Nekilnojamojo turto registre įregistruotas turtas:
Registro Nr.: 44/164552

Registro tipas: Žemės sklypas
Sudarymo data: 2004-03-15

Vilkaviškio r. sav., Pilviškių sen., Balčiūnų k.
2. Nekilnojamieji daiktai:

2.1. Žemės sklypas
Vilkaviškio r. sav., Pilviškių sen., Balčiūnų k.

Unikalus daikto numeris: 4400-0241-0499
Žemės sklypo kadastro numeris ir kadastro vietovės

pavadinimas: 3953/0005:6402 Pilviškių k.v.
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Miškų ūkio

Žemės sklypo plotas: 4.5600 ha
Miško žemės plotas: 4.5600 ha

Miško plotas, įregistruotas Miškų valstybės kadastre: 4.4023 ha
Duomenų apie Miškų valstybės kadastre įregistruotą miško

plotą pateikimo data: 2020-11-27
Žemės ūkio naudmenų našumo balas: 43.8

Matavimų tipas: Žemės sklypas suformuotas atliekant preliminarius matavimus
Indeksuota miško medynų vertė: 4637 Eur

Miško medynų vertė: 966 Eur
Kadastro duomenų nustatymo data: 2022-02-08

Teritorija, kurioje taikomos specialiosios žemės naudojimo
sąlygos: Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)

Teritorijos unikalus numeris: 100144264
Teritorijos nustatymo data: 2021-11-26

Žymos apie teritoriją padarymo data: 2021-12-14
Teritorija, kurioje taikomos specialiosios žemės naudojimo

sąlygos: Gamybinių objektų sanitarinės apsaugos zonos (IV skyrius, pirmasis skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100340344

Teritorijos nustatymo data: 2021-12-09
Žymos apie teritoriją padarymo data: 2022-03-03

3. Daikto priklausiniai iš kito registro: įrašų nėra

4. Nuosavybė:
4.1. Nuosavybės teisė

Savininkas: BIRUTĖ DIELININKAITIENĖ, gim. 1964-03-23
Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-0241-0499, aprašytas p. 2.1.

Įregistravimo pagrindas: 2003-11-17 Apskrities viršininko sprendimas Nr. 39-14112-15106
2003-12-09 Apskrities viršininko įsakymas Nr. ŽV-868

Įrašas galioja: Nuo 2004-07-19

5. Valstybės ir savivaldybių žemės patikėjimo teisė: įrašų nėra

6. Kitos daiktinės teisės : įrašų nėra

7. Juridiniai faktai: įrašų nėra

8. Žymos: įrašų nėra

9. Teritorijos, kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos:
9.1. Gamybinių objektų sanitarinės apsaugos zonos (IV skyrius, pirmasis skirsnis)

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-0241-0499, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2022-02-14 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo sprendimas

Nr. 19SK-113-(14.19.110 E.)
Plotas: 1.5479 ha

Įrašas galioja: Nuo 2022-02-23
9.2. Miško žemė (VI skyrius, trečiasis skirsnis)

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-0241-0499, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas

Nr. XIII-2166
2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711

Plotas: 4.56 ha
Įrašas galioja: Nuo 2020-01-02

10. Daikto registravimas ir kadastro žymos:
10.1. Kadastro duomenų tikslinimas (daikto registravimas)

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-0241-0499, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2022-02-08 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla

2022-02-14 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo sprendimas
Nr. 19SK-113-(14.19.110 E.)

Įrašas galioja: Nuo 2022-02-23
10.2. Kadastrinius matavimus atliko (kadastro žyma)

ŽANA KALIŪNIENĖ
Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-0241-0499, aprašytas p. 2.1.

Įregistravimo pagrindas: 2017-10-05 Kvalifikacijos pažymėjimas Nr. 2M-M-2558
2022-02-08 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla

Įrašas galioja: Nuo 2022-02-23

EKOSTRUKTURA
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11. Registro pastabos ir nuorodos: įrašų nėra

12. Kita informacija: įrašų nėra

13. Informacija apie duomenų sandoriui tikslinimą: įrašų nėra

Dokumentą atspausdino ONA SAMUCHOVIENĖ
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VALSTYBĖS ĮMONĖ REGISTRŲ CENTRAS
Lvivo g. 25-101, 09320 Vilnius, tel. (8 5) 2688 262, el. p. info@registrucentras.lt

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 124110246

NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO DUOMENŲ BAZĖS IŠRAŠAS
2022-06-06 13:16:12

1. Nekilnojamojo turto registre įregistruotas turtas:
Registro Nr.: 44/16735

Registro tipas: Žemės sklypas
Sudarymo data: 2003-06-11

Adresas: Vilkaviškio r. sav., Pilviškių sen., Balčiūnų k. 1
2. Nekilnojamieji daiktai:

2.1. Žemės sklypas
Unikalus daikto numeris: 4400-0023-1065

Žemės sklypo kadastro numeris ir kadastro vietovės
pavadinimas: 3953/0005:9771 Pilviškių k.v.

Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Žemės ūkio
Žemės sklypo naudojimo būdas: Kiti žemės ūkio paskirties žemės sklypai

Žemės sklypo plotas: 47.1703 ha
Miško žemės plotas: 1.1863 ha

Miško plotas, įregistruotas Miškų valstybės kadastre: 1.5971 ha
Duomenų apie Miškų valstybės kadastre įregistruotą miško

plotą pateikimo data: 2022-03-14
Užstatyta teritorija: 17.6678 ha

Vandens telkinių plotas: 0.8860 ha
Kitos žemės plotas: 27.4302 ha

Žemės ūkio naudmenų našumo balas: 43.4
Matavimų tipas: Žemės sklypas suformuotas atliekant kadastrinius matavimus

Indeksuota miško medynų vertė: 2261 Eur
Miško medynų vertė: 471 Eur
Vidutinė rinkos vertė: 40547 Eur

Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2014-05-20
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: Masinis vertinimas

Kadastro duomenų nustatymo data: 2022-02-24
Teritorija, kurioje taikomos specialiosios žemės naudojimo

sąlygos: Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100126037

Teritorijos nustatymo data: 2021-11-26
Žymos apie teritoriją padarymo data: 2021-12-03

Teritorija, kurioje taikomos specialiosios žemės naudojimo
sąlygos: Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)

Teritorijos unikalus numeris: 100126431
Teritorijos nustatymo data: 2021-11-26

Žymos apie teritoriją padarymo data: 2021-12-03
Teritorija, kurioje taikomos specialiosios žemės naudojimo

sąlygos: Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100126800

Teritorijos nustatymo data: 2021-11-26
Žymos apie teritoriją padarymo data: 2021-12-03

Teritorija, kurioje taikomos specialiosios žemės naudojimo
sąlygos: Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)

Teritorijos unikalus numeris: 100126890
Teritorijos nustatymo data: 2021-11-26

Žymos apie teritoriją padarymo data: 2021-12-03
Teritorija, kurioje taikomos specialiosios žemės naudojimo

sąlygos: Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100128398

Teritorijos nustatymo data: 2021-11-26
Žymos apie teritoriją padarymo data: 2021-12-06

Teritorija, kurioje taikomos specialiosios žemės naudojimo
sąlygos: Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)

Teritorijos unikalus numeris: 100140358
Teritorijos nustatymo data: 2021-11-26

Žymos apie teritoriją padarymo data: 2021-12-13
Teritorija, kurioje taikomos specialiosios žemės naudojimo

sąlygos: Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100143466

Teritorijos nustatymo data: 2021-11-26
Žymos apie teritoriją padarymo data: 2021-12-14

Teritorija, kurioje taikomos specialiosios žemės naudojimo
sąlygos: Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)

Teritorijos unikalus numeris: 100144264
Teritorijos nustatymo data: 2021-11-26

Žymos apie teritoriją padarymo data: 2021-12-14
Teritorija, kurioje taikomos specialiosios žemės naudojimo

sąlygos: Gamybinių objektų sanitarinės apsaugos zonos (IV skyrius, pirmasis skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100340344

Teritorijos nustatymo data: 2021-12-09
Žymos apie teritoriją padarymo data: 2022-03-03

3. Daikto priklausiniai iš kito registro: įrašų nėra

4. Nuosavybė:
4.1. Nuosavybės teisė

Savininkas: LIETUVOS RESPUBLIKA, a.k. 111105555
Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-0023-1065, aprašytas p. 2.1.

Įregistravimo pagrindas: 2003-05-22 Apskrities viršininko įsakymas Nr. ŽV-445
Įrašas galioja: Nuo 2003-06-23
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5. Valstybės ir savivaldybių žemės patikėjimo teisė:
5.1. Valstybinės žemės patikėjimo teisė

Patikėtinis: Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos, a.k. 188704927
Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-0023-1065, aprašytas p. 2.1.

Įregistravimo pagrindas: Žemės įstatymo pakeitimo ir papildymo įstatymas Nr. XI-912, 2010 m. birželio 18 d.
Įrašas galioja: Nuo 2010-07-01

6. Kitos daiktinės teisės :
6.1. Kelio servitutas (tarnaujantis)

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-0023-1065, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2003-05-22 Apskrities viršininko įsakymas Nr. ŽV-445

Plotas: 0.018 ha
Aprašymas: Teisė kitiems asmenims eiti, važiuoti per sklypo dalį (53-54-55-56-205-53).

Įrašas galioja: Nuo 2003-06-23
6.2. Kelio servitutas (tarnaujantis)

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-0023-1065, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2003-05-22 Apskrities viršininko įsakymas Nr. ŽV-445

Plotas: 0.4891 ha
Aprašymas: Teisė kitiems asmenims eiti, važiuoti per sklypo dalį (1-65...-74-77...90-93...-97-1).

Įrašas galioja: Nuo 2003-06-23

7. Juridiniai faktai:
7.1. Sudaryta nuomos sutartis

Nuomininkas: UAB "SISTEM", a.k. 110378330
Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-0023-1065, aprašytas p. 2.1.

Įregistravimo pagrindas: 2003-07-03 Valstybinės žemės sklypo nuomos sutartis Nr. 6
2014-09-05 Susitarimas pakeisti sutartį Nr. 19SŽN-165

Plotas: 47.1703 ha
Įrašas galioja: Nuo 2014-09-12

Terminas: Iki 2102-07-03

8. Žymos: įrašų nėra

9. Teritorijos, kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos:
9.1. Gamybinių objektų sanitarinės apsaugos zonos (IV skyrius, pirmasis skirsnis)

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-0023-1065, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2022-02-25 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo sprendimas

Nr. 19SK-144-(14.19.110 E.)
Plotas: 7784.00 kv. m

Įrašas galioja: Nuo 2022-03-03
9.2. Miško žemė (VI skyrius, trečiasis skirsnis)

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-0023-1065, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas

Nr. XIII-2166
2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711

Plotas: 1.1863 ha
Įrašas galioja: Nuo 2020-01-02

9.3.
Vandens tiekimo ir nuotekų, paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros apsaugos
zonos (III skyrius, dešimtasis skirsnis)

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-0023-1065, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas

Nr. XIII-2166
2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711

Plotas: 1.546 ha
Įrašas galioja: Nuo 2020-01-02

9.4.
Paviršinių vandens telkinių pakrantės apsaugos juostos (VI skyrius, aštuntasis
skirsnis)

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-0023-1065, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas

Nr. XIII-2166
2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711

Plotas: 0.0686 ha
Įrašas galioja: Nuo 2020-01-02

9.5. Paviršinių vandens telkinių apsaugos zonos (VI skyrius, septintasis skirsnis)
Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-0023-1065, aprašytas p. 2.1.

Įregistravimo pagrindas: 2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas
Nr. XIII-2166
2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711

Plotas: 0.0686 ha
Įrašas galioja: Nuo 2020-01-02

9.6. Skirstomųjų dujotiekių apsaugos zonos (III skyrius, šeštasis skirsnis)
Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-0023-1065, aprašytas p. 2.1.

Įregistravimo pagrindas: 2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas
Nr. XIII-2166
2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711

Plotas: 0.034 ha
Įrašas galioja: Nuo 2020-01-02

9.7. Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)
Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-0023-1065, aprašytas p. 2.1.

Įregistravimo pagrindas: 2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas
Nr. XIII-2166
2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711

Plotas: 3.342 ha
Įrašas galioja: Nuo 2020-01-02

10. Daikto registravimas ir kadastro žymos:
10.1. Kadastrinius matavimus atliko (kadastro žyma)

ŽANA KALIŪNIENĖ
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Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-0023-1065, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2017-10-05 Kvalifikacijos pažymėjimas Nr. 2M-M-2558

2022-02-24 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla
Įrašas galioja: Nuo 2022-03-03

10.2. Kadastro duomenų tikslinimas (daikto registravimas)
Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-0023-1065, aprašytas p. 2.1.

Įregistravimo pagrindas: 2022-02-25 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo sprendimas
Nr. 19SK-144-(14.19.110 E.)

Įrašas galioja: Nuo 2022-03-03
10.3. Kadastrinius matavimus atliko (kadastro žyma)

Vilmanto Šlekio įmonė, a.k. 185335364
Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-0023-1065, aprašytas p. 2.1.

Įregistravimo pagrindas: 2011-06-06 Kvalifikacijos pažymėjimas Nr. 2M-M-1318
2014-04-18 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla

Įrašas galioja: Nuo 2014-06-23
10.4. Kadastro duomenų tikslinimas (daikto registravimas)

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-0023-1065, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2014-04-18 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla

Įrašas galioja: Nuo 2014-06-23

11. Registro pastabos ir nuorodos:
Statiniai - Registro Nr. 70/682. Buvęs adresas: Vilkaviškio r. sav. Balčiūnų k.

12. Kita informacija: įrašų nėra

13. Informacija apie duomenų sandoriui tikslinimą: įrašų nėra

Dokumentą atspausdino ONA SAMUCHOVIENĖ


