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DĖL POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO PROGRAMOS TVIRTINIMO 

 

 

Aplinkos apsaugos agentūra išnagrinėjo parengtą UAB „LT Energija“ planuojamos ūkinės 

veiklos – vėjo elektrinių parko įrengimo ir eksploatacijos Pagėgių savivaldybėje, Natkiškių sen., 

Pagėgių sen., Lumpėnų sen., Vilkyškių sen. poveikio aplinkai vertinimo programą (toliau – PAV 

programa) ir poveikio aplinkai vertinimo subjektų išvadas, suinteresuotos visuomenės pasiūlymų 

įvertinimą. 

PAV programai pritarė šie poveikio aplinkai vertinimo subjektai: Pagėgių savivaldybės 

administracija 2020-08-28 raštu R2-1625, Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos 

apsaugos ministerijos Tauragės departamentas 2020-08-13 raštu Nr. (7-11 14.3.2 E)2-51838, 

Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Tauragės skyrius 2020-08-06 raštu Nr. 

(9.38-T)2T-172, Rambyno regioninio parko direkcija 2020-11-12 raštu Nr. V3-7.7-286, Lietuvos 

geologijos tarnyba prie Aplinkos ministerijos 2020-10-20 raštu Nr. (7)-1.7-6491. 

Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos (toliau – Tarnyba) 2020-12-

07 raštu Nr. (3)-V3E-613 nurodo, kad pagal kompetenciją PAV programai pastabų neturi. Tarnyba 

nurodo, kad išvadą dėl planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai, galimų alternatyvų ir apimties 

priims tik įvertinusi poveikio aplinkai vertinimo ataskaitą, kurioje turės būti atsižvelgta į Tarnybos 

2020-10-22 rašte Nr. (4)-V3E-402 nustatytus reikalavimus. 

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija (toliau –  Aplinkos ministerija) 2020-12-04 raštu Nr. 

(65)-D8(E)-6944 PAV programai pritaria. Aplinkos ministerija nurodo, kad rengiamoje poveikio 

aplinkai vertinimo ataskaitoje privalu įvertinti ir atsižvelgti į Aplinkos ministerijos 2020-11-06 rašte Nr. 

(65)-D8(E)-6321 pateiktas nuostatas, įskaitant galimybę atsisakyti numatomų 12 vėjo elektrinių, 

patenkančių į Nacionalinio kraštovaizdžio tvarkymo plano Kraštovaizdžio vizualinio estetinio 

potencialo brėžinyje Nr. 3 nustatytą ypač raiškios ir vidutinės vertikaliosios sąskaidos atvirų ir pusiau 

atvirų erdvių kraštovaizdžio arealą (vertingą reljefo formą – Vilkyškių gūbrį) (toliau – V2H2-d arealas), 

statybos, parenkant galimas kitas alternatyvias vėjo elektrinių įrengimo vietas, numatant vizualinę taršą 

mažinančias priemones. Aplinkos ministerijos nuomone, vienu iš būsimoje poveikio aplinkai vertinimo 

ataskaitoje pateikiamų ir visapusiškai išnagrinėtų alternatyvių variantų, nemažinant numatomų 62 vėjo 

elektrinių skaičiaus ir nekeičiant siekiamų atsinaujinančios energijos pajėgumų, galėtų būti sprendimas 

tarp Vilkyškių ir Strepeikių PAV programoje numatomas nuo 12 iki 14 vėjo elektrinių vietas išdėstyti 

vakarinėje planuojamo vėjo elektrinių parko dalyje, t. y. pasinaudoti ankstesniuose planavimo etapuose 

numatytomis vėjo elektrinių vietomis, ir esančiomis atokiau nuo Rambyno regioninio parko bei V2H2-d 

arealo. 

Pagramančio regioninio parko direkcija ir Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento 

prie Vidaus reikalų ministerijos Klaipėdos priešgaisrinė gelbėjimo valdyba išvadų dėl PAV 

programos per nustatytą terminą nepateikė, todėl vadovaujantis Lietuvos Respublikos planuojamos 
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ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo 8 straipsnio 7 dalimi laikoma, kad PAV 

programai pritarė.  

Išnagrinėję parengtą PAV programą, remdamiesi poveikio aplinkai vertinimo subjektų 

išvadomis, bei vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai 

vertinimo įstatymo 8 straipsnio 9-10 dalimis, PAV programą tvirtiname. 

Rengiant poveikio aplinkai vertinimo ataskaitą būtina vadovautis Planuojamos ūkinės veikos 

poveikio aplinkai vertinimo tvarkos aprašo1 ir Planuojamos ūkinės veiklos (vėjo jėgainių įrengimo) 

poveikio aplinkai vertinimo rekomendacijų R 44-032 nuostatomis. 

Šį sprendimą Jūs turite teisę apskųsti teisės aktuose nustatyta tvarka3. 

 

 

 

Direktorius Rimgaudas Špokas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

                                                 
1 Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2017 m. spalio 31 d. įsakymas Nr. D1-885 ,,Dėl planuojamos ūkinės veiklos 

poveikio aplinkai vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“. 
2 Planuojamos ūkinės veiklos (vėjo jėgainių įrengimo) poveikio aplinkai vertinimo rekomendacijos R 44-03, 

patvirtintos Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. liepos 31 d. įsakymu Nr. 406 „Dėl Planuojamos ūkinės 

veiklos (vėjo jėgainių įrengimo) poveikio aplinkai vertinimo rekomendacijų R 44-03 patvirtinimo“. 
3 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. 



 

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTERIJA 
Biudžetinė įstaiga, A. Jakšto g. 4 , LT-01105 Vilnius,  

tel.  8 706 63661, faks. 8 706 63663, el . p. info@am.lt, http://am.lrv.lt .  
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188602370  

 

VšĮ Pajūrio tyrimų ir planavimo institutui  

el. p. info@corpi.lt  

Aplinkos apsaugos agentūrai  

Valstybinei saugomų teritorijų tarnybai prie AM  

Rambyno regioninio parko direkcijai  

Pagramančio regioninio parko direkcijai  

 

 2020-12-04 Nr. (65)-D8(E)-6944  

Į 2020-11-26 Nr. S20-195 

DĖL VĖJO ELEKTRINIŲ IR KRAŠTOVAIZDŽIO VIZUALINĖS APSAUGOS 

REIKALAVIMŲ PAGĖGIŲ SAVIVALDYBĖJE  

 

Kraštovaizdžio vizualinės apsaugos požiūriu išnagrinėję VšĮ Pajūrio tyrimų ir planavimo 

instituto 2020-11-26 raštu Nr. S20-195 Aplinkos ministerijai pateiktą papildytą UAB „LT Energija“ 

planuojamos ūkinės veiklos – vėjo elektrinių parko įrengimo ir eksploatacijos Pagėgių savivaldybės 

Natkiškių sen., Pagėgių sen., Lumpėnų sen., Vilkyškių sen. – poveikio aplinkai vertinimo programą 

(toliau – PAV programa), taip pat įvertinę minėto rašto teiginius, kad „poveikio aplinkai (įskaitant 

kraštovaizdžiui) vertinimas bus atliktas ir vertinimo išvados pateiktos poveikio aplinkai vertinimo 

ataskaitoje“ (toliau – PAV ataskaita), „PAV programoje yra numatyta, kad PAV ataskaitoje bus 

atliktas visų planuojamų VE vizualinio poveikio vertinimas ir vizualizacija iš visų su Rambyno ir 

Pagramančio regioninių parkų direkcijomis suderintų apžvalgos taškų, taip pat suminio esamų jau 

veikiančių VE, suplanuotų PAV atrankomis ir PAV procese planuojamų VE vizualinio poveikio 

įvertinimas, pateikiant išsamius analizės duomenis, žemėlapius, grafinį atvaizdavimą. Rengiant 

PAV ataskaitą bus pagrįstas poveikio kraštovaizdžiui mažinimo priemonių taikymo būtinumas. LT 

energija, UAB yra pasirengusi ieškoti sprendimų ir priemonių, kurios galimai mažintų ne tik 

planuojamų VE poveikį aplinkai, tačiau ir esamų VE vizualinį poveikį“, programai pritariame. 

Tačiau informuojame, kad rengiamoje PAV ataskaitoje privalu įvertinti ir atsižvelgti į Aplinkos 

ministerijos 2020-11-06 rašte Nr. (65)-D8(E)-6321 pateiktas nuostatas, įskaitant galimybę atsisakyti 

numatomų 12 vėjo elektrinių (toliau – VE), patenkančių į Nacionalinio kraštovaizdžio tvarkymo 

plano (toliau – NKTP) Kraštovaizdžio vizualinio estetinio potencialo brėžinyje Nr. 3 nustatytą ypač 

raiškios ir vidutinės vertikaliosios sąskaidos atvirų ir pusiau atvirų erdvių kraštovaizdžio arealą 

(vertingą reljefo formą – Vilkyškių gūbrį) (toliau – V2H2-d arealas), statybos, parenkant galimas 

kitas alternatyvias VE įrengimo vietas, numatant vizualinę taršą mažinančias priemones. Manome, 

kad vienu iš būsimoje PAV ataskaitoje pateikiamų ir visapusiškai išnagrinėtų alternatyvių variantų, 

nemažinant numatomų 62 VE skaičiaus ir nekeičiant siekiamų atsinaujinančios energijos pajėgumų, 

galėtų būti sprendimas tarp Vilkyškių ir Strepeikių PAV programoje numatomas nuo 12 iki 14 VE 

vietas išdėstyti vakarinėje planuojamo VE parko dalyje, t. y. pasinaudoti ankstesniuose planavimo 

etapuose numatytomis VE vietomis, pažymėtomis PAV programos 2.5.2 pav. ir esančiomis atokiau 

nuo Rambyno regioninio parko bei V2H2-d arealo.  

 

Aplinkos viceministrė Ligita Valalytė  

 

 
 

E. Vaitkevičius, tel. 8~616 35652, el. p. eduardas.vaitkevicius@am.lt 
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NACIONALINIO VISUOMENĖS SVEIKATOS CENTRO 

PRIE SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS 

TAURAGĖS DEPARTAMENTAS 
 

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

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 291349070. 

Departamento duomenys: Prezidento g. 38, LT-72253 Tauragė, tel. (8 446) 61 167, faks. (8 446) 79 352, 

el. p. taurage@nvsc.lt 
 

VšĮ Pajūrio tyrimų ir planavimo 

institutui 

el. p. info@corpi.lt                                                                  
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DĖL PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO 

PROGRAMOS 

 

 

Informacija apie planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo programos 

rengėją – VšĮ Pajūrio tyrimų ir planavimo institutas, V. Berbomo g. 10-201, Klaipėda, tel. +370 46  

390 818, el. paštas info@corpi.lt. 

Planuojamos ūkinės veiklos organizatorius – UAB „LT Energija“, Vėjo g. 5, Benaičių km.,  

Kretingos r. sav., tel. +370 656  67 515, el. paštas info@renerga.lt. 

Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas – vėjo elektrinių parko įrengimas ir eksploatacija 

Pagėgių savivaldybėje.  

Planuojamos ūkinės veiklos vieta – UAB „LT Energija“ Pagėgių sav. Natkiškių sen., Pagėgių 

sen., Lumpėnų sen. ir Vilkyškių sen. planuoja įrengti vėjo elektrinių parką. 

Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo programos vertinimas – 

Planuojama ūkinė veikla (toliau – PŪV) – vėjo elektrinių (toliau – VE) įrengimas. Planuojama įrengti 

iki 62 VE. VE parkas planuojamas Tauragės apskrities Pagėgių savivaldybės Natkiškių, Pagėgių, 

Lumpėnų, Vilkyškių seniūnijų ribose, esančiuose atidalintuose kitos paskirties žemės sklypuose. 

Vėjo elektrinių įrengimui yra atidalinti žemės sklypai, pakeista jų pagrindinė naudojimo paskirtis iš 

žemės ūkio į kitą paskirtį. Greta jau yra įrengtos 69-ios VE. Atidalintuose kitos paskirties žemės 

sklypuose užstatymo teisė priklauso PŪV organizatoriui.  

Artimiausios PŪV teritorijai gyvenvietės yra Rupkiai, Ropkojai, Vėlaičiai, Eisvariškiai, 

Vydutaičiai, Kentriai, Kulmenai, Bajėnai, Geniai, Piktupėnai, Vigiriai, Strepeikiai, Trakininkai, 

Kerkutviečiai, Vilkyškiai, Lumpėnai. 

UAB „LT Energija“ planuojamų statyti VE nominali galia 4,6 – 6,2 MW, rotoriaus skersmuo 

158 – 170 m, bendras aukštis 200 – 220 m (priklausomai nuo statomo VE modelio). 

PAV programoje teigiama, jog akustinis triukšmas, šešėliavimas, infragarsas ir 

elektromagnetinė spinduliuotė yra pagrindiniai PŪV veiksniai, galintys daryti įtaką visuomenės 

sveikatai. Remiantis mokslinių tyrimų duomenimis VE nesukelia infragarso lygių, kurie galėtų turėti 

neigiamo poveikio visuomenės sveikatai. Šiuolaikinės priešvėjinės vėjo turbinos sukelia pulsacijas, 

kurios gali būti analizuojamos kaip infragarsas, tačiau įprastai yra tarp 50 ir 70 dB, daug žemiau 

poveikio ribos. Analizuojant modernių VE poveikį aplinkai infragarsas gali būti atmestas kaip 

nereikšmingas. Programoje taip pat teigiama, kad veikiant vėjo elektrinei elektromagnetinis laukas 

susidaro tik greta aukštos įtampos elektros transformavimo ir perdavimo įrenginių bei greta elektros 

generatoriaus, kurie analizuojamu atveju būtų 115–135 m aukštyje. 

Cheminė aplinkos oro tarša galima VE įrengimo etape, mašinų ir mechanizmų, su vidaus 

degimo varikliais, darbų metu, kai į aplinkos orą bus išmetamos vidaus degimo variklių dujos. Šis 

Elektroninio dokumento nuorašas
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poveikis bus lokalus – tik mašinų ir mechanizmų darbų vietoje, laikinas, epizodinis – tik mašinų ir 

mechanizmų darbų metu, todėl reikšmingo poveikio gyventojams ir visuomenės sveikatai neturės. 

Poveikio visuomenės sveikatai vertinimo metu bus nustatyti reikšmingi PŪV įtakojami 

fizikiniai veiksniai, nustatytas ir įvertintas jų poveikis žmonių sveikatai, taip pat aplinkos elementų ir 

visuomenės sveikatos tarpusavio sąveikai. PAV ataskaitoje prašome įvertinti suminį planuojamų 

statyti ir esamų VE triukšmo lygį. Atsižvelgiant į vertinimo (skaičiavimų, sklaidos modeliavimo) 

rezultatus – numatomos poveikio išvengimo ir mažinimo priemonės, alternatyvūs VE techniniai 

sprendimai, įvertinamas jų efektyvumas. Poveikio visuomenės sveikatai vertinimas bus užbaigiamas 

PŪV sanitarinės apsaugos zonos (toliau – SAZ) dydžio nustatymu. PŪV veiklai ankstesniuose 

projekto etapuose (atskiriems VE parkams atliktų PVSV metu) yra nustatytos ir įregistruotos SAZ 

ribos. Atliekamo PAV metu vertinant poveikį visuomenės sveikatai bus nustatyta, ar PŪV poveikis 

neviršija gyvenamai aplinkai nustatytų ribinių verčių už įregistruotų SAZ ribų. Esant poreikiui SAZ 

ribos bus tikslinamos. SAZ ribos bus tokios, kad PŪV keliama fizikinė aplinkos tarša ar/ir kita tarša, 

kurios rodiklių ribinės vertės yra reglamentuotos teisės norminiuose aktuose, už jos ribų neviršys 

gyvenamai aplinkai ir (ar) visuomeninės paskirties pastatų aplinkai nustatytų ribinių taršos verčių. 

Vertinimo išvada: UAB „LT Energija“ planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai 

vertinimo programai pritariame. 

 

 

 

 

Tauragės departamento Visuomenės sveikatos 

saugos kontrolės skyriaus vedėja, laikinai vykdanti 

Tauragės departamento direktoriaus funkcijas                                                          Vitalija Juzėnienė 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R. Petrylienė, tel. (8 446) 72 368, el. p. reda.petryliene@nvsc.lt 
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RAMBYNO REGIONINIO PARKO DIREKCIJA 

Biudžetinė įstaiga,  Nemuno g. 4, Bitėnų k., LT - 99265, Pagėgių savivaldybė, 

tel./faks.: ( 8 441) 40 640, el. p. info@rambynoparkas.lt, http://www.rambynoparkas.lt 

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas  188764671 

 

VšĮ Pajūrio tyrimų ir planavimo institutas 

El. p. info@corpi.lt  

 2020-11-12 Nr. V3-7.7 - 286 

Į 2020-11-11 Nr. S20-191 

 

 

 

 

DĖL POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO PROGRAMOS DERINIMO 

 

 

 

      Rambyno regioninio parko  direkcija (toliau -Direkcija) išnagrinėjo VšĮ Pajūrio 

tyrimų ir planavimo instituto pagal Direkcijos pastabas papildytą UAB „LT Energija“ 

planuojamos ūkinės veiklos - vėjo  elektrinių parko įrengimo ir eksploatacijos Pagėgių 

savivaldybėje  poveikio aplinkai vertinimo programą ir  savo  kompetencijos ribose jai 

pritaria.  

 

 

               

Direktorė     Diana Milašauskienė 
 

 

   
 

 

 8-441-40640 el. p. info@rambynoparkas.lt                                                           
Originalas nebus siunčiamas 
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VALSTYBINĖ SAUGOMŲ TERITORIJŲ TARNYBA
PRIE APLINKOS MINISTERIJOS

Biudžetinė  įstaiga, Antakalnio g. 25, LT-10312 Vilnius,
tel. (8 5) 272 3284, faks. (8 5) 272 2572, el. p. vstt@vstt.lt  http://www.vstt.lrv.lt.

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių  asmenų  registre, kodas 188724381

2020-12- Nr. (3)-V3E-  VšĮ Pajūrio tyrimų ir planavimo institutas
El. p. info@corpi.lt

Kopija:
Aplinkos apsaugos agentūros Taršos prevencijos 
departamentui
Aplinkos ministerijos Gamtos apsaugos politikos 
grupei
Rambyno regioninio parko direkcijai
Pagramančio regioninio parko direkcijai

Į 2020-11-26 Nr. S20-195

DĖL PATIKSLINTOS POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO PROGRAMOS DERINIMO

Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos (toliau – Tarnyba) 
išnagrinėjo pateiktą patikslintą poveikio aplinkai vertinimo (toliau – PAV) dokumentų rengėjo VšĮ 
Pajūrio tyrimų ir planavimo institutas parengtą UAB „LT Energija“ planuojamos ūkinės veiklos 
(toliau – PŪV) – Vėjo elektrinių parko įrengimo ir eksploatacijos Pagėgių savivaldybėje poveikio 
aplinkai vertinimo programą (toliau – PAV programa), ir informuoja, kad pagal kompetenciją 
pastabų neturi. 

Atkreipiame dėmesį, kad išvadą dėl PŪV poveikio aplinkai, galimų alternatyvų ir apimties 
Tarnyba priims tik įvertinusi PAV ataskaitą, kurioje turės būti atsižvelgta į Tarnybos 2020-10-22 
rašte Nr. (4)-V3E-402 nustatytus reiklavimus. 

V. Rukas, 8 659 64335, el. p. vytautas.rukas@vstt.lt

Direktorius Albertas Stanislovaitis

Elektroninio dokumento nuorašas
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LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTERIJA
Biudžetinė  įstaiga, A. Jakšto g. 4, LT-01105 Vilnius,

tel. 8 706 63661, faks. 8 706 63663, el. p. info@am.lt, http://am.lrv.lt.
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių  asmenų  registre, kodas 188602370

2021-03- Nr. (10)-D8(E)-

Į Nr.

Aplinkos apsaugos agentūrai

Kopija
Valstybinei saugomų teritorijų tarnybai

DĖL PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS ORGANIZATORIŲ INFORMAVIMO

2021 m. kovo 9 d. vykusio pasitarimo su UAB „LT Energija“ metu išaiškėjo, kad į jų 
inicijuotą planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo procesą Aplinkos ministerija 
įtraukta kaip poveikio aplinkai vertinimo subjektas.

Primename, kad 2020 m. gruodžio 28 d. Aplinkos ministerija raštu Nr. (10)-D8(E)-7430 
informavo, kad Aplinkos ministerija negali būti poveikio aplinkai vertinimo subjektu. 

Atsižvelgiant į tai, prašome informuoti planuojamos ūkinės veiklos organizatorius 
(užsakovus) ir (ar) poveikio aplinkai vertinimo dokumentų rengėjus, į kurių inicijuotas planuojamos 
ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo procedūras Aplinkos ministerija įtraukta kaip poveikio 
aplinkai vertinimo subjektas, kad Aplinkos ministerija nedalyvaus poveikio aplinkai vertinimo 
procedūrose PAV subjekto teisėmis ir jai nereikia teikti poveikio aplinkai vertinimo dokumentų.

Aplinkos viceministrė Raminta Radavičienė

B. Vilimaitė Šilobritienė, +370 645 89487, el. p. beata.silobritiene@am.lt
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