
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11 PRIEDAS 

 

Visuomenės informavimo dokumentų kopijos 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.1. Visuomenės informavimo apie PAV programą dokumentai

 

  



 

VšĮ Pajūrio tyrimų ir planavimo institutas 
Vilhelmo Berbomo g. 10, 201 kab. LT-92221, Klaipėda, Lietuva, tel. (8~46) 39 08 18, info@corpi.lt, http://corpi.lt/ 

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 303211151 
PVM mokėtojo kodas LT100008277714, A/s LT477300010137882091, AB Swedbank. 

 

 

 
Pajūrio tyrimų ir planavimo institutas 
 

Aplinkos apsaugos agentūrai  

Juozapavičiaus g. 9,  

LT-09311 Vilnius 

el. paštas: aaa@aaa.am.lt 

 

                   2020-07-28  Nr. S20-128 

 

DĖL INFORAMVIMO APIE PARENGTĄ POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO 

PROGRAMĄ  

Teikiame informaciją apie parengtą „LT Energija“ UAB planuojamos ūkinės veiklos – vėjo elektrinių 
parko įrengimo ir eksploatacijos Pagėgių savivaldybės Natkiškių sen., Pagėgių sen., Lumpėnų sen., 
Vilkyškių sen. – poveikio aplinkai vertinimo programą. Prašome šią informaciją paskelbti Aplinkos 
apsaugos agentūros interneto svetainėje.  

 
Direktorė                                                                                         Rosita Milerienė 
 
Informacija apie parengtą poveikio aplinkai vertinimo (PAV) programą 

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

97282, Kretingos r., tel. +370 65667515, el. pašto adresas: info@renerga.lt. 

2. PAV dokumentų rengėjas: VšĮ Pajūrio tyrimų ir planavimo institutas, V. Berbomo g. 10-201, 

Klaipėda LT-92221 www.corpi.lt, tel.: +370 46 390818, info@corpi.lt. 

3. Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas ir vieta: Vėjo elektrinių parko įrengimas ir 

eksploatacija Tauragės apskrities Pagėgių savivaldybės Natkiškių sen., Pagėgių sen., Lumpėnų sen., 

Vilkyškių sen.  

4. PAV subjektai, kurie nagrinėja poveikio aplinkai vertinimo dokumentus ir pagal 

kompetenciją teikia išvadas: Pagėgių savivaldybės administracija; Nacionalinio visuomenės 

sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Tauragės departamentas; Klaipėdos apskrities 

priešgaisrinė gelbėjimo valdyba; Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Tauragės 

skyrius. Atsakingoji institucija, kuri tvirtins PAV programą: Aplinkos apsaugos agentūra.  

5. Pasiūlymus dėl PAV programos galima teikti 10 darbo dienų nuo informacijos paskelbimo 

dienos (raštu: paštu, el. paštu) VšĮ „Pajūrio tyrimų ir planavimo institutas“ Berbomo g. 10-201, 

Klaipėda LT-92221, info@corpi.lt.  

6. Susipažinti su PŪV PAV programa galima: http://corpi.lt/index.php/informacija-apie-parengta-

pav-programa-vejo-elektriniu-parko-irengimas-ir-eksploatacija-taurages-apskrities-pagegiu-

savivaldybes-natkiskiu-sen-pagegiu-sen-lumpenu-sen-vilkyskiu-sen/ 







 

VšĮ Pajūrio tyrimų ir planavimo institutas 
Vilhelmo Berbomo g. 10, 201 kab. LT-92221, Klaipėda, Lietuva, tel. (8~46) 39 08 18, info@corpi.lt, http://corpi.lt/ 

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 303211151 
PVM mokėtojo kodas LT100008277714, A/s LT477300010137882091, AB Swedbank. 

 

 

 
Pajūrio tyrimų ir planavimo institutas 
 

Pagėgių savivaldybės administracijos 
Natkiškių seniūnijai  

el. paštas: natkiskiai@pagegiai.lt 

Pagėgių savivaldybės administracijos 
Lumpėnų seniūnija 

el. paštas: lumpenai@pagegiai.lt 

Pagėgių savivaldybės administracijos 
Vilkyškių seniūnija 

el. paštas: vilkyskiai@pagegiai.lt 

Pagėgių savivaldybės administracijos 
Pagėgių seniūnija 

el. paštas: pagegiai.seniunija@pagegiai.lt 

 

                   2020-07-28  Nr. S20-130 

 

DĖL INFORAMVIMO APIE PARENGTĄ POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO 

PROGRAMĄ  

Teikiame informaciją apie parengtą „LT Energija“ UAB planuojamos ūkinės veiklos – vėjo elektrinių 
parko įrengimo ir eksploatacijos Pagėgių savivaldybės Natkiškių sen., Pagėgių sen., Lumpėnų sen., 
Vilkyškių sen. – poveikio aplinkai vertinimo programą.  

Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos Aplinkos ministro 2017-10-31 d. įsakymu Nr. D1-885 
patvirtinto planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo tvarkos aprašo II skirsnio 67 
punktu prašome šią informaciją paskelbti seniūnijos skelbimų lentoje.  

Remdamiesi Tvarkos 67.3 punktu prašome jūsų ant skelbimų lentoje skelbiamos informacijos kopijos 
uždėti informacinę žymą apie gavimo faktą, datą ir pasirašyti (o jeigu paskelbti informacijos 
skelbimų lentoje nėra galimybių, ant skelbiamos informacijos šalia informacinės žymos apie gavimo 
faktą turite pažymėti, kad informacijos paskelbti skelbimų lentoje nėra galimybių) bei per 3 darbo 
dienas nuo informacijos paskelbimo dienos prašome informuoti PAV dokumentų rengėją 
elektroniniu paštu rosita@corpi.lt arba info@corpi.lt apie gautą ir paskelbtą informaciją, 
nurodyti informacijos gavimo ir paskelbimo datas arba nurodyti, kad paskelbti informacijos skelbimų 
lentoje nėra galimybių.  

 
Pridedama:  
 
1. Informacija apie parengtą poveikio aplinkai vertinimo (PAV) programą – 1 lapas.  

 
Direktorė                                                                                         Rosita Milerienė 
 
Kontaktinis asmuo: Rosita Milerienė, tel. 868239537, rosita@corpi.lt  



 

VšĮ Pajūrio tyrimų ir planavimo institutas 
Vilhelmo Berbomo g. 10, 201 kab. LT-92221, Klaipėda, Lietuva, tel. (8~46) 39 08 18, info@corpi.lt, http://corpi.lt/ 

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 303211151 
PVM mokėtojo kodas LT100008277714, A/s LT477300010137882091, AB Swedbank. 

 

 

 

 
Pajūrio tyrimų ir planavimo institutas 

 

 

Informacija apie parengtą poveikio aplinkai vertinimo (PAV) programą 

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

97282, Kretingos r., tel. +370 65667515, el. pašto adresas: info@renerga.lt. 

2. PAV dokumentų rengėjas: VšĮ Pajūrio tyrimų ir planavimo institutas, V. Berbomo g. 10-201, 

Klaipėda LT-92221 www.corpi.lt, tel.: +370 46 390818, info@corpi.lt. 

3. Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas ir vieta: Vėjo elektrinių parko įrengimas ir 

eksploatacija Tauragės apskrities Pagėgių savivaldybės Natkiškių sen., Pagėgių sen., Lumpėnų sen., 

Vilkyškių sen.  

4. PAV subjektai, kurie nagrinėja poveikio aplinkai vertinimo dokumentus ir pagal 

kompetenciją teikia išvadas: Pagėgių savivaldybės administracija; Nacionalinio visuomenės 

sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Tauragės departamentas; Klaipėdos apskrities 

priešgaisrinė gelbėjimo valdyba; Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Tauragės 

skyrius. Atsakingoji institucija, kuri tvirtins PAV programą: Aplinkos apsaugos agentūra.  

5. Pasiūlymus dėl PAV programos galima teikti 10 darbo dienų nuo informacijos paskelbimo 

dienos (raštu: paštu, el. paštu) VšĮ „Pajūrio tyrimų ir planavimo institutas“ Berbomo g. 10-201, 

Klaipėda LT-92221, info@corpi.lt.  

6. Susipažinti su PŪV PAV programa galima: http://corpi.lt/index.php/informacija-apie-parengta-

pav-programa-vejo-elektriniu-parko-irengimas-ir-eksploatacija-taurages-apskrities-pagegiu-

savivaldybes-natkiskiu-sen-pagegiu-sen-lumpenu-sen-vilkyskiu-sen/ 



Tema: Re: dėl informacijos apie parengtą PAV programą paskelbimo
Kas: Natkiškių seniūnija <natkiskiai@pagegiai.lt>
Data: 2020-07-28 13:37
Kam: Rosita Mileriene <rosita@corpi.lt>

2020.07.28 11:09, Rosita Mileriene rašė:

Sveiki,

siunčiame informaciją apie parengtą PAV programą, kurią prašome paskelbti seniūnijos
skelbimų lentoje. Daugiau informacijos lydraštyje.

Prašome patvirtinti laiško gavimą. Taip pat laukiame informacijos apie skelbimo paskelbimą.

Laba diena, informacinį pranešimą gavome, skelbimų lentoje patalpinsime rytoj, t.y. liepos 25
d. .

Gerų jums darbų.

Pagarbiai., seniūnė Vilyta Sirtautienė

Re: del informacijos apie parengtą PAV programą paskelbimo  

1 is 1 2020-07-28 13:47



Tema: Re: dėl informacijos apie parengtą PAV programą paskelbimo
Kas: Lumpėnų seniūnija <lumpenai@pagegiai.lt>
Data: 2020-07-28 15:48
Kam: Rosita Mileriene <rosita@corpi.lt>

2020-07-28 11:09, Rosita Mileriene rašė:

Sveiki,

siunčiame informaciją apie parengtą PAV programą, kurią prašome paskelbti seniūnijos
skelbimų lentoje. Daugiau informacijos lydraštyje.

Prašome patvirtinti laiško gavimą. Taip pat laukiame informacijos apie skelbimo paskelbimą.

Laba diena.

Laišką gavom, skelbimą pakabinsim.

Pagarbiai

Raštvedė Jūratė Dargienė

(8 441) 40 638

Priedai:

ptpi skelb..pdf 237 KB

Re: del informacijos apie parengtą PAV programą paskelbimo  

1 is 1 2020-07-28 16:16





Tema: Re: dėl informacijos apie parengtą PAV programą paskelbimo
Kas: Vilkyškių seniūnija <vilkyskiai@pagegiai.lt>
Data: 2020-07-28 15:31
Kam: Rosita Mileriene <rosita@corpi.lt>

Laba diena,

informaciją iškabinome skelbimų lentoje.

Pagarbiai

Pagėgių savivaldybės administracijos
Vilkyškių seniūnijos  raštvedė
Elena Smulkienė

2020-07-28 11:09, Rosita Mileriene rašė:

Sveiki,

siunčiame informaciją apie parengtą PAV programą, kurią prašome paskelbti seniūnijos
skelbimų lentoje. Daugiau informacijos lydraštyje.

Prašome patvirtinti laiško gavimą. Taip pat laukiame informacijos apie skelbimo paskelbimą.

Priedai:

informacija.pdf 662 KB

Re: del informacijos apie parengtą PAV programą paskelbimo  

1 is 1 2020-07-28 15:33
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Informacija apie parengt4 poveikio aplinkai vertinimo (PAD programa

l. Planuojamos iikinds veiklos organizatorius: ,,LT Energija" UAB, Vejo g. 5, Benaidiq km., LT-
97282, Kretingos r., tel. *370 65667515, el. pa5to adresas: info@renerga.lt.

2. PAV dokumentq reng6jas: V5{ Pajfirio tyrimq ir planavimo institutas, V. Berbomo g. 10-201,

Klaipeda LT -92221 www.corpi. lt" te l. : + 37 O 46 3 908 I 8, infb@co rp i. lt.

3. Planuojamos iikinds veiklos pavadinimas ir vieta: Vejo elektriniq parko irengimas ir
eksploatacija Taurages apskrities Pagegiq savivaldybes Natki5kiq sen., Pagegill sen., Lumpenq sen.,

Vilkylkiq sen.

4. PAV subjektai, kurie nagrindja poveikio aplinkai vertinimo dokumentus ir pagal
kompetencij4 teikia i5vadas: Pagegiq savivaldybes administracija; Nacionalinio visuomends

sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Taurages departamentas; Klaipddos apskrities

prieigaisrine gelbejimo valdyba; Kulthros paveldo departamento prie Kultlros ministerijos Taurages

skyrius. Atsakingoji institucija, kuri tvirtins PAV programq: Aplinkos apsaugos agentiira.

5. Pasitrlymus ddl PAV programos galima teikti 10 darbo dienq nuo informacijos paskelbimo

dienos (ra5tu: pa5tu, el. paStu) V5[,,Paj[rio tyrimq ir planavimo institutas" Berbomo g. 10-201,

Klaipeda LT -92221, i n fo(0corp i. I t.

6. SusipaZinti su PfrV PAV programa galima: http://corpi,lVindex.phn/informasija-apie-oarengta-
pav-programa-ve.io-elektriniu-parko-irerrgimas-ir-eksploataciia-taurages-Apskrities-pagesiu-

savivaldyles-natkisk iu-$en-pagegiu-sen-lumpenU-selr.-r,ilkys&i!--j;en/

V5l Paj0rio tyrimq ir planavimo institutas
Vilhelmo Berbomo g. 10, 201 kab, LT-92221, Klaip6da, Lietuva, tel. (8-46) 39 08 18, info@corpi,lt. http://corpi.lt/

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridiniq asmenq registre, kodas 303211151
PVM mokdtojo kodas 1T1000082777!4, A/s 1T477300010137882091, AB Swedbank,



Tema: Re: Fwd: dėl informacijos apie parengtą PAV programą paskelbimo
Kas: Pagėgių seniūnija <pagegiai.seniunija@pagegiai.lt>
Data: 2020-07-31 13:13
Kam: Rosita Mileriene <rosita@corpi.lt>

2020.07.30 15:14, Rosita Mileriene rašė:

Sveiki,

noriu pasi�kslin� ar gavote 2020-07-28 siųstą laišką dėl parengtos PAV programos viešinimo.
Labai laukiame patvir�nimo.

Rosita

-------- Persiųstas laiškas --------
Tema:dėl informacijos apie parengtą PAV programą paskelbimo
Data:Tue, 28 Jul 2020 11:31:48 +0300

Kas:Rosita Mileriene <rosita@corpi.lt>
Kam:pagegiai.seniunija@pagegiai.lt

Sveiki,

siunčiame informaciją apie parengtą PAV programą, kurią prašome paskelb� seniūnijos
skelbimų lentoje. Daugiau informacijos lydraštyje.

Prašome patvir�n� laiško gavimą. Taip pat laukiame informacijos apie skelbimo paskelbimą.

-- 
Pagarbiai,

Rosita Mileriene
Pajūrio tyrimų ir planavimo institutas

mob. +370 682 39537
fax. +370 46 390818
e-mail: rosita@corpi.lt

Gavome, informacija paskelbta skelbimų lentoje.

Re: Fwd: del informacijos apie parengtą PAV programą paskelbimo  

1 is 1 2020-07-31 13:14



Tema: Re: Fwd: dėl informacijos apie parengtą PAV programą paskelbimo
Kas: Pagėgių seniūnija <pagegiai.seniunija@pagegiai.lt>
Data: 2020-07-31 13:13
Kam: Rosita Mileriene <rosita@corpi.lt>

2020.07.30 15:14, Rosita Mileriene rašė:

Sveiki,

noriu pasi�kslin� ar gavote 2020-07-28 siųstą laišką dėl parengtos PAV programos viešinimo.
Labai laukiame patvir�nimo.

Rosita

-------- Persiųstas laiškas --------
Tema:dėl informacijos apie parengtą PAV programą paskelbimo
Data:Tue, 28 Jul 2020 11:31:48 +0300

Kas:Rosita Mileriene <rosita@corpi.lt>
Kam:pagegiai.seniunija@pagegiai.lt

Sveiki,

siunčiame informaciją apie parengtą PAV programą, kurią prašome paskelb� seniūnijos
skelbimų lentoje. Daugiau informacijos lydraštyje.

Prašome patvir�n� laiško gavimą. Taip pat laukiame informacijos apie skelbimo paskelbimą.

-- 
Pagarbiai,

Rosita Mileriene
Pajūrio tyrimų ir planavimo institutas

mob. +370 682 39537
fax. +370 46 390818
e-mail: rosita@corpi.lt

Gavome, informacija paskelbta skelbimų lentoje.

Re: Fwd: del informacijos apie parengtą PAV programą paskelbimo  

1 is 1 2020-07-31 13:14
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INFORMACIJA DĖL MELIORACIJOS SISTEMŲ 
IR JŲ STATINIŲ REMONTO 

DARBŲ PROJEKTAVIMO
Informuojame apie rengiamą projektą „Pagėgių savivaldybės, 

Kentrių ir Natkiškių k. v., projekto ,,Valstybei priklausančių melio-
racijos statinių rekonstravimo darbų projektų parengimas Nemuno 
žemupyje, Nemuno mažųjų intakų pabaseinyje“.

Užsakovas: Pagėgių rajono savivaldybės administracija.
Projekto rengėjas: UAB „Inžinerinis projektavimas“, Smolensko g. 10 

(korpusas C), Vilnius, tel.  +370 631 12 312.
Melioracijos statinių remonto darbai bus atliekami Natkiškių ir Kentrių 

kadastrinėse vietovių grioviuose,  Veržiuko up., V-21, Veržės up., V-15, V-15-
2, V-15-1, V-15-1-1,  Kamanos up., Gr. Nr.4, K-3, K-1, Sartės up., S-2, Griež-
dupuko up., K-6, T-1, Timsrupės up., J-10, J-4, J-4-1, K-1,  Kulmenos up., 
gr. K-1-1, Z-1, Z-1-1, V-6, V-8, V-8-5, Jordano up., V-1, V-1-2, V-1-4, V-1-
6, kurie patenka arba ribojasi su sklypais, kurių individualūs Nr.: 4400-0835-
9331; 4400-2342-7290; 4400-0835-9197; 4400-0835-5686; 4400-0835-
4501; 4400-2692-1992; 8834-0001-0087; 8834-0001-0066; 4400-2816-
2065; 4400-0311-9517; 4400-2793-1462; 4400-2701-4755; 4400-0265-
9983; 4400-2718-6018; 4400-0910-4845; 4400-0265-9830; 4400-2414-0778; 
4400-2357-4532; 4400-2313-9019; 8834-0001-0079; 4400-1051-8477; 4400-
0835-4578; 4400-1051-8777; 4400-2381-2946; 4400-2297-1971; 4400-0360-
6082; 4400-3217-9158; 4400-2793-1591; 4400-1140-9455; 4400-1142-6089; 
4400-0906-3785; 4400-0906-3496; 4400-0282-0688; 4400-3217-9078; 4400-
2356-7660; 4400-2793-1670; 4400-2331-4585; 8834-0001-0080; 4400-2313-
9128; 4400-1142-6592; 4400-0906-3022; 4400-2804-6988; 4400-0311-9293; 
4400-2792-5384; 4400-0311-9293; 4400-2804-7009; 4400-2095-2821; 4400-
5442-0596; 4400-2369-6480; 4400-5442-0596; 4400-2793-1791; 4400-2369-
6762; 4400-2721-7927; 4400-2361-9778; 4400-2369-1832; 4400-2522-6480; 
4400-2369-1832; 4400-2357-4476; 4400-2721-7927; 4400-2361-8539; 4400-
2381-5892; 4400-2357-4532; 4400-2361-9882; 4400-2369-4953; 4400-2357-
4302; 4400-5442-0596; 4400-2342-7269; 4400-0771-0114; 4400-2381-5005; 
4400-0751-6746; 4400-0771-0003; 4400-1051-7590; 8834-0001-0055; 4400-
0889-5156; 4400-2369-1183; 4400-2369-7467; 4400-2390-0336; 8834-0002-
0014; 4400-2445-2111; 4400-2381-4126; 4400-2361-8506; 8834-0001-0075; 
8834-0001-0074; 4400-0751-7504; 4400-2369-1818; 8834-0001-0064; 4400-
2369-1794; 4400-2450-5882; 4400-2362-1387; 4400-2369-6115; 4400-0751-
6994; 4400-2361-9714; 4400-2361-8571; 4400-2381-2102; 4400-2357-4302; 
4400-2369-0600; 4400-2369-0453; 4400-2369-1172; 4400-2369-7301; 4400-
3777-2233; 8834-0001-0081; 4400-2381-2702; 4400-2331-4363; 8834-0002-
0015; 4400-2445-2044; 4400-2457-0227; 4400-2331-4563; 4400-2457-0227; 
4400-2381-4024; 4400-2450-5882; 4400-2362-1387; 4400-2450-5882; 4400-
3010-4653; 4400-2445-2155; 4400-3010-4653; 4400-2445-2155; 4400-2413-
9902; 4400-1026-8730; 4400-0751-8645; 4400-2307-9474; 8834-0002-0028; 
4400-0581-7567; 4400-0696-4672; 4400-2450-5871; 4400-2413-9894; 4400-
0696-1799; 4400-2450-5706; 4400-0740-9494; 4400-1166-8752; 4400-0946-
5407; 4400-0889-1638; 4400-0895-7186; 4400-0696-8147; 4400-0696-3440; 
8834-0002-0017; 8834-0005-0030; 8834-0005-0002; 4400-0617-1077; 4400-
0537-5751; 4400-0617-6622; 8834-0002-0045; 8834-0003-0047; 8834-0004-
0046; 4400-0845-8808; 4400-0845-9150; 4400-1104-0330; 4400-0869-6566; 
4400-0869-6933 4400-0869-6177; 4400-1050-1601; 4400-1052-2302; 4400-
0905-4197; 4400-0845-9470; 4400-2414-0234; 4400-2361-9369; 4400-2414-
2372; 4400-1584-6841; 8834-0006-0040; 4400-2049-3805; 4400-1186-4638; 
4400-3814-6600; 8834-0005-0049; 4400-2331-4785; 4400-1225-4965; 4400-
2357-5930; 4400-2357-6049; 4400-2331-4641; 8834-0006-0004; 4400-2314-
1715; 4400-2324-5532; 4400-2721-7827; 4400-0617-2341; 4400-2369-6848; 
4400-1145-7431; 4400-1026-9980; 4400-2804-5925; 8822-0004-0086; 8822-
0004-0066; 4400-2804-5647; 7748-0001-0077; 4400-1238-9947; 4400-2772-
1239; 4400-0014-4672; 4400-0538-3042; 4400-3979-2468; 4400-0590-0274; 
4400-1592-0182; 4400-0590-0309; 4400-1225-5173; 4400-1186-8272; 4400-
2362-1432; 4400-1186-8542; 4400-2389-7490; 4400-0614-5299; 8834-0004-
0017; 8834-0004-0037; 4400-1145-5891; 4400-1145-5737; 4400-0979-6356; 
4400-1225-5484; 4400-0602-0591; 4400-1187-4147; 8834-0005-0083; 8834-
0004-0052; 4400-0874-5617; 4400-0870-7404; 4400-0974-4136; 4400-4894-
3042; 4400-1053-0537; 4400-0874-4863; 4400-0905-3956; 4400-0610-2723; 
4400-0617-5800; 4400-0610-2723; 4400-0590-0096; 4400-0529-9249; 4400-
0529-9292; 4400-0825-3122; 4400-0529-9360; 4400-1114-9598; 4400-1114-
9598; 4400-1253-0666; 4400-1749-8258; 4400-1115-0431; 4400-1253-1001; 
4400-1253-1001; 4400-0869-4682; 4400-1225-5373; 4400-0649-1689; 4400-
0895-6389; 8834-0004-0027; 4400-1128-8627; 4400-0905-4100; 4400-0951-
9520; 4400-1492-5963; 4400-3833-8900; 4400-1491-9901; 4400-3833-8900; 
4400-5009-6961; 4400-1568-5293; 4400-4554-7033; 4400-1551-9390; 4400-
1253-1201; 4400-0971-3360; 4400-1027-2574; 4400-1027-2710; 4400-1145-
8407; 8834-0004-0023; 4400-4554-7877; 4400-1749-8647; 4400-1225-4765; 
4400-2504-1452; 4400-0684-0315; 4400-0283-0940; 4400-4969-8873; 8824-
0002-0037; 4400-1608-8185; 4400-1844-7251; 4400-2539-4701; 4400-0422-
8948; 8824-0002-0075; 4400-0398-6942; 8824-0002-0040; 4400-1329-8189; 
4400-1948-8118; 8824-0002-0088; 4400-3184-9986; 4400-0501-9076; 8824-
0002-0057; 4400-0447-8700; 8824-0002-0043; 4400-5026-3906; 8824-0002-
0043; 4400-0282-8922; 4400-3613-9894; 4400-5138-3576; 4400-3751-3361; 
4400-2413-8816; 8824-0002-0100; 4400-3751-1001; 4400-2030-1678; 4400-
0529-2979; 4400-1647-4081; 4400-3751-2120; 4400-0502-2972; 4400-0447-
6617; 4400-0375-8765; 8824-0002-0067; 8834-0002-0042; 8824-0002-0031; 
8824-0002-0081; 8824-0004-0032; 4400-0422-9025; 4400-0311-7499; 4400-
0422-6211; 4400-0422-8328; 4400-2425-4248; 4400-2425-4248; 4400-2369-
0364; 4400-2102-3504; 4400-2369-0364; 8824-0004-0034; 4400-2414-4401; 
4400-0422-7409; 4400-4376-8269; 4400-2450-2490; 8824-0003-0051; 4400-
1591-5672; 4400-0097-9208; 4400-2023-9522; 8824-0003-0040; 8824-0003-
0042; 4400-2118-7954; 4400-0422-9190; 4400-0097-9262; 4400-1761-8589; 
8824-0003-0047; 4400-2425-4168; 4400-4969-3354; 4400-2369-0275; 4400-
2414-0167; 4400-0450-0743; 4400-0974-5466; 4400-2308-8151; 8834-0003-
0072; 4400-0947-0971; 4400-0974-2309; 4400-2499-8445; 4400-0974-2641; 
4400-2369-7190; 4400-0714-4952; 4400-1052-9264; 4400-2414-0667; 4400-
2424-7004;8834-0004-0047; 4400-2599-5359; 4400-3895-4053; 8834-0004-
0048; 4400-2369-4364; 4400-2413-8649; 4400-0946-4131; 4400-0946-4510; 
4400-2369-4342; 4400-2792-6205; 8834-0003-0078; 4400-1125-7138; 4400-
1026-9491; 4400-2369-6904; 8834-0004-0049; 8834-0004-0045; 4400-0714-
7900; 8834-0004-0044; 4400-2308-1381; 4400-2499-8734; 4400-3833-8922; 
4400-1129-6683; 4400-2308-1470; 4400-0714-7377; 4400-2445-2444; 4400-
2414-0312; 4400-4969-9016; 4400-2394-6522; 4400-2565-4602; 4400-4969-
1438; 4400-2414-4656; 4400-2111-6567; 4400-2369-0642; 4400-1817-5016; 
4400-2362-1065; 4400-2370-9482; 4400-2370-9482; 4400-0809-4355; 8834-
0003-0087; 4400-2369-7512; 4400-0620-1976; 4400-0620-1632; 4400-2369-
7512; 4400-0620-1821; 4400-2357-7179; 4400-2357-7279; 4400-4703-6008; 
4400-2308-1281; 4400-4827-2455; 4400-2369-1061; 4400-0422-7910; 4400-
2424-8940; 4400-4968-5420; 4400-5059-7878; 4400-2501-7736; 4400-0944-
1090; 4400-2358-6534; 7730-0007-0004; 7730-0007-0082; 7730-0007-0083; 
4400-2256-9044; 4400-5388-7886; 7730-0007-0034;  4400-0839-1950;

Daugiau informacijos apie pertvarkymo darbus galima gauti susisiekus su 
projekto rengėjais arba puslapyje www.projektavimas.net .

1. Planuojamos ūkinės veiklos organiza-
torius: „LT Energija“ UAB, Vėjo g. 5, Benai-
čių km., LT-97282, Kretingos r., tel. +370 656 
67 515, el. pašto adresas: info@renerga.lt

2. PAV dokumentų rengėjas: VšĮ Pajū-
rio tyrimų ir planavimo institutas, V. Berbo-
mo g. 10-201, Klaipėda LT-92221 www.corpi.
lt, tel.: +370 46 390 818, info@corpi.lt

3. Planuojamos ūkinės veiklos pavadi-
nimas ir vieta: Vėjo elektrinių parko įrengi-
mas ir eksploatacija Tauragės apskrities Pa-
gėgių savivaldybės Natkiškių sen., Pagėgių 
sen., Lumpėnų sen., Vilkyškių sen. 

4. PAV subjektai, kurie nagrinėja povei-
kio aplinkai vertinimo dokumentus ir pa-
gal kompetenciją teikia išvadas: Pagėgių 
savivaldybės administracija; Nacionalinio vi-
suomenės sveikatos centro prie Sveikatos ap-

saugos ministerijos Tauragės departamentas; 
Klaipėdos apskrities priešgaisrinė gelbėjimo 
valdyba; Kultūros paveldo departamento prie 
Kultūros ministerijos Tauragės skyrius. Atsa-
kingoji institucija, kuri tvirtins PAV progra-
mą: Aplinkos apsaugos agentūra. 

5. Pasiūlymus dėl PAV programos galima 
teikti 10 darbo dienų nuo informacijos paskel-
bimo dienos (raštu: paštu, el. paštu) VšĮ „Pa-
jūrio tyrimų ir planavimo institutas“ Berbomo 
g. 10-201, Klaipėda LT-92221, info@corpi.lt. 

6. Susipažinti su PŪV PAV programa 
galima: http://corpi.lt/index.php/informaci-
ja-apie-parengta-pav-programa-vejo-elektri-
niu-parko-irengimas-ir-eksploatacija-taura-
ges-apskrities-pagegiu-savivaldybes-natkis-
kiu-sen-pagegiu-sen-lumpenu-sen-vilkyskiu-
sen/

Informacija apie parengtą poveikio aplinkai vertinimo (PAV) programą

Įvyko Pagėgių savivaldybės 
seniūnijų sporto žaidynės 
Natkiškiuose

Kasmet VšĮ Sporto ir tu-
rizmo centro organizuojamos 
Pagėgių savivaldybės seniūnijų 
žaidynės šiemet vyko Natkiš-
kiuose tradicinės vasaros šven-
tės „Šventa Ona – duonos po-
nia“ metu.

Žaidynių pirmasis eta-
pas prasidėjo vidurdienį ir 
tęsėsi iki pat vakaro. Seniū-
nijų sportininkai ir mėgė-
jai varžėsi stalo teniso, smi-
ginio, vyrų parko tinklinio 
(3x3), moterų parko tinkli-
nio, krepšinio (3x3) įvairaus 
amžiaus mėgėjų varžybose.

Tarp 20–40 m. amžiaus 
krepšininkų stipriausia buvo 

Lumpėnų seniūnijos koman-
da (R. Bačiulis, Š. Mikelis, 
D.  Viršilas, D. Austynas). 
Antra vieta atiteko Stoniškių 
seniūnijos komandai, trečia 
– Pagėgių seniūnijos. 41 m. 
ir vyresnių grupėje nugalėjo 
Stoniškių seniūnijos koman-
da (R. Puodžiūnas, S. Še-
putis, V. Genys), antra liko 
Natkiškių seniūnijos koman-
da, trečia – Pagėgių seniūni-
jos komanda.

Moterų parko tinklinio 
3x3 nugalėtoja tapo Pagė-
gių seniūnijos komanda (G. 
Musvydienė, A. Čepukaitė,  
N. Markauskaitė). Antra liko 
Natkiškių, trečia – Stoniškių 

seniūnijos komanda.
Vyrų parko tinklinio 3x3 

varžybose triumfavo šeimi-
ninkų –  Natkiškių seniūni-
jos komanda (M. Jonikas, R. 
Sirtautas, D. Žičkus, E. Ra-
cevičius). Antrą vietą iško-
vojo Pagėgių seniūnijos ko-
manda, trečią – Vilkyškių se-
niūnijos komanda.

Stalo teniso varžybos vyko 
A. Mackaus gimnazijos gim-
nastikos salėje. Įnirtingoje 
kovoje nugalėjo  Pagėgių se-
niūnijos atstovai D. Rumšas 
ir E. Kriščiūnas, įveikę Vil-
kyškių seniūnijos atstovus. 
Trečia vieta atiteko Natkiš-
kių seniūnijos komandai.

Smiginio varžybose tai-
kliausia buvo Vilkyškių se-
niūnijos komanda (V. Štui-
kys, S. Jončienė, V. Jončas), 
antra liko Pagėgių seniūnijos 
komanda, trečia –  Natkiškių 
seniūnijos komanda.

Susumavus visų rungčių 
taškus, 2020 m. Pagėgių sa-
vivaldybės seniūnijų sporti-
nių žaidynių nugalėtoja pri-
pažinta Pagėgių seniūnija. 
Kiekvienos rungties pirmos 
vietos nugalėtoja (seniūnija) 
vyks į II etapo atrankines zo-
nos varžybas Jurbarke.

Žaidynių nugalėtojai ap-
dovanoti taurėmis ir meda-
liais. Nugalėtojus sveikino 
ir apdovanojimus teikė Pa-
gėgių savivaldybės mero pa-
vaduotojas Edgaras Kuturys, 
Natkiškių seniūnė Vilyta Sir-
tautienė, Natkiškių bendruo-
menės pirmininkė Nida Bu-
šniauskienė, Pagėgių savival-
dybės tarybos narys Remigi-
jus Špečkauskas.

Seniūnijų žaidynės savi-
tos tuo, kad kasmet pritrau-
kia įvairaus amžiaus sporto 
entuziastų, susirenka gausus 
būrys žiūrovų. Šių žaidynių 
metu netrūko gerų emocijų, 
vyko įnirtingos, tačiau drau-
giškos kovos.

Pagėgių sav. inf. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.2. PAV ataskaitos viešinimo dokumentai ir viešo susirinkimo protokolas 
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ÐILUTËS RAJONO IR PAGËGIØ SAVIVALDYBËS NEPRIKLAUSOMAS LAIKRAÐTIS

3 p.
4 p.

8 p.

Policija
praðo atpaþinti
átariamuosius

Tauragës AVPK nuotr.

Skaitykite 3 p.

Ðilutëje á klases
gráþta pradiniø
klasiø mokiniai

 Asociatyvi nuotr.

uo pirmadienio, kovo 22 d., 45 savivaldybëse á klases
leista sugráþti pradiniø klasiø mokiniams. Leidþiamos
kontaktinës konsultacijos abiturientams – grupëmis

ne daugiau kaip po 5 mokinius. Pamaþu atveriamas neforma-
lusis vaikø ir suaugusiøjø ðvietimas. Taip ketvirtadiená nu-
spræsta Vyriausybës posëdyje. Taigi, moksleiviai á klases su-
gráþta ir Ðilutës rajone.

Nukelta á 2 p.

Ðilutës „vaþnyèiotojai“ pralaimi
eiliná karaliaus gambità,

bet partija nebaigta
Valdþia akla savo rinkëjø valiai

ienu svarbesniu pastarøjø dienø ávykiu dràsiai galëtume ávardinti Ðilutës valdþios
dedamas pastangas árengti þiedinæ sankryþà mûsø miesto urbanistinëje dalyje, kuri
akivaizdþiai ir galutinai sunaikins istorinæ Þibø aikðtæ. Ðiam sumanymui ágyvendinti

buvo þengtas beprecedentis miesto naujojoje istorijoje þingsnis – surengta gyventojø apklau-
sa... per elektroninius valdþios vartus. Taèiau kokia reali nauda ið tokio valdþios „ëjimo
þirgu“ ir kiek bus atsiþvelgiama á apklausos rezultatus?

S. Gvildþio nuotr.

Nukelta á 2 p.

Save vadina nesurimtëjanèia
moterimi

iena populiariausiø moterø laisvalaikio praleidimo for-
mø yra mezgimas. Kai kas teigia, jog tai net savotiðka
gydymosi forma. Pagëgiø seniûnijoje socialinio darbo

organizatore dirbanèiai Daivai Karpienei mezgimas - tai pa-
laima, kurios metu ji panyra á savo erdvæ, pasaulá.

Paveldëjo ið tetø
„Mezgëja buvo mano senelio

sesuo Petronëlë gimusi 1911 m.
Jos dukros, mano tetos Irena,
Bronislava ir Antanina, teta An-
tanina Freitakienë - ypatingos
mezgëjos. Paveldëjau tai ið jø“, -
sakë Daiva. Jà, kaip puikià rieði-
niø mezgëjà, mums padëjo atras-
ti facebook‘as. Iðvydus sociali-
niame tinkle pavieðintas jos
megztø rieðiniø fotografijas bu-
vo sunku patikëti, kad tai ta pati
Daiva, kuri vienuoliktus metus
dirba socialiná darbà.

Gerai, kad anuomet bûdavo

Darbðèiøjø rankø bûrelis, jo dë-
ka mergaitës daug kà iðmokda-
vo. Daivos pradþia buvo ðiame
bûrelyje. Nors Daivos mama Al-
bina Gaidienë, Pagëgiø vaikø
lopðelio darþelio buvusi vedëja,
Pagëgiø himno muzikos autorë,
buvo puiki siuvëja ir mezgëja. Jos
rankose gimdavo graþiausi rûbai,
kilimø riðimai, pynimai, viskas
Gaidþiø ðeimoje buvo iðbandy-
ta.

„Mama dar vesdavo privaèias
akardeono pamokas vaikams, o að
sëdëdama stebëdavau. Vakare, par-
ëjusi namo, viskà, kà grodavo ma-
mos mokomi vaikai, atkartodavu.
Kaþkoks nesuprantamas noras ási-

Nukelta á 9 p.

Su pinigø plovimo
nusikaltimais bus

kovojama veiksmingiau 

Áamþinamas kraðtui
brangaus ðviesuolio

atminimas

„Nekalta“ pramoga gali
virsti priklausomybe



2021 m. kovo 19 d., penktadienis

Informacija apie parengtà poveikio aplinkai
vertinimo (PAV) ataskaità ir vieðà

visuomenës supaþindinimà
Planuojamos ûkinës veiklos organizatorius: „LT Energija“

UAB, Vëjo g. 5, Benaièiø k., LT-97282, Kretingos r., internetinë
svetainë: https://ltenergija.lt/, tel. +370 65667515, el. paðto adre-
sas: info@renerga.lt

PAV dokumentø rengëjas: VðÁ Pajûrio tyrimø ir planavimo institu-
tas, V. Berbomo g. 10-201, Klaipëda LT-92221, internetinë svetainë:
www.corpi.lt, tel.: +370 46 390818, info@corpi.lt

Planuojamos ûkinës veiklos pavadinimas ir vieta: Vëjo elek-
triniø parko árengimas ir eksploatacija Tauragës apskrities Pagë-
giø savivaldybës Natkiðkiø sen., Pagëgiø sen., Lumpënø sen., Vil-
kyðkiø sen.

PAV subjektai, kurie nagrinëja poveikio aplinkai vertinimo
dokumentus ir pagal kompetencijà teikia iðvadas: Pagëgiø savi-
valdybës administracija; Nacionalinio visuomenës sveikatos cen-
tro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Tauragës departamentas;
Klaipëdos apskrities prieðgaisrinë gelbëjimo valdyba; Kultûros
paveldo departamento prie Kultûros ministerijos Tauragës sky-
rius, Valstybinë saugomø teritorijø tarnyba; Lietuvos geologijos
tarnyba; Rambyno regioninio parko direkcija; Pagramanèio re-
gioninio parko direkcija.

Atsakingoji institucija, kuri priims sprendimà dël planuojamos
ûkinës veiklos poveikio aplinkai: Aplinkos apsaugos agentûra.

PAV ataskaitos eksponavimas ekstremaliosios situacijos metu
apribojus visuomenës patekimà á savivaldybës ir seniûnijø patalpas
atliekamas internetu PAV dokumentø rengëjo interneto svetainëje
http://corpi.lt/index.php/informacija-apie-parengta-pav-ataskaita-ve-
parko-irengimas-ir-eksploatacija-pagegiu-savivaldybeje/.

Jei apribojimai bus panaikinti, su PAV ataskaitos popierine
versija bus galima susipaþinti Pagëgiø rajono savivaldybës admi-
nistracijos patalpose. Dël PAV ataskaitos eksponavimo vietos kreip-
tis á Pagëgiø savivaldybës Priëmimo skyriø adresu Vilniaus g. 11,
Pagëgiai.

Su ataskaita susipaþinti ir pasiûlymus galima teikti (raðtu: pað-
tu, el. paðtu) PAV rengëjui VðÁ „Pajûrio tyrimø ir planavimo institu-
tas“ Berbomo g. 10-201, Klaipëda LT-92221, rosita@corpi.lt ir in-
fo@corpi.lt iki vieðo susirinkimo pabaigos (2021 balandþio 20 d.)
(pasiûlymø kopijas pagal kompetencijà teikti PAV subjektams ir
Aplinkos apsaugos agentûrai informacijai).

Dël ekstremalios situacijos metu paskelbtø apribojimø vykdyti ren-
ginius uþdarose patalpose vieðas visuomenës supaþindinimas su ata-
skaita organizuojamas internetinës vaizdo transliacijos bûdu þemiau
pateiktu laiku pagal transliacijos nuorodà:

2021 m. balandþio 20 d., 17.00 val.; transliacijos nuoroda:
https://zoom.us/j/94894577809?pwd=QVIxMDJRaEl2cm

ZMK1VPSDc5WUpYdz09
Tuo atveju, jei bus leista organizuoti renginius uþdarose patalpose,

vieðas visuomenës supaþindinimas su ataskaita bus vykdomas 2021 m.
balandþio 20 d., 17.00 val., Pagëgiø savivaldybës administracijos
patalpose, Vilniaus g. 11, LT-99288 Pagëgiai.

Prisijungimo prie tiesioginës transliacijos instrukcija ir daugiau
informacijos pateikta VðÁ Pajûrio tyrimø ir planavimo institutas inter-
netinëje svetainëje adresu: http://corpi.lt/index.php/informacija-apie-
parengta-pav-ataskaita-ve-parko-irengimas-ir-eksploatacija-pagegiu-sa-
vivaldybeje/.

Áamþinamas kraðtui
brangaus ðviesuolio

atminimas
Vydûno vieðoji biblioteka teikë pasiûlymà suteikti

doc. dr. Vaclovo Bagdonavièiaus vardà Pagëgiø miesto gatvei

imboliðka ir liûdna, jog 2021 m. kovo 22 dienà, mi-
nint Vydûno (tikr. Vilhelmas Storostas) 153-iàsias
gimimo metines, bus minimos ir 2020 m. Amþinybën

iðkeliavusio Pagëgiø kraðto Garbës pilieèio, filosofo, Maþo-
sios Lietuvos kultûros tyrinëtojo, ilgameèio Vydûno draugijos
vadovo, Nacionalinës Jono Basanavièiaus premijos, Akade-
minio Skautø Sàjûdþio Vydûno fondo premijos laureato doc.
dr. Vaclovo Bagdonavièiaus mirties metinës.

Ðis liûdnas sutapimas, rodos,
nëra atsitiktinis – gerb. Vaclo-
vas visà savo gyvenimà skyrë
Vydûno –  filosofo, màstytojo,
raðytojo – asmenybës atskleidi-
mui, jo kûrybinio palikimo stu-
dijoms ir sklaidai plaèiajai vi-
suomenei.

V. Bagdonavièius – 1991 m.
spalio 19 dienà vykusio Vydûno
palaikø perlaidojimo Bitënø ka-
pinaitëse iniciatorius. Ne vienà
deðimtmetá Vydûno atminimui
skirtà veiklà vykdæs V. Bagdona-
vièius numatë, jog ne tik Lietu-
voje, bet ir pasaulyje vertinamo
filosofo, visuomenës veikëjo, ra-
ðytojo, sveikuolio Vilhelmo Sto-
rosto (Vydûno) vardas turi bûti
suteiktas bûtent Pagëgiø savival-
dybës vieðajai bibliotekai. Ir tai
pareiðkë visai Lietuvai, inicijuo-
damas, jog ðis sprendimas bûtø
átrauktas á Lietuvos Respublikos
Vyriausybës 150-øjø Vydûno gi-
mimo metiniø minëjimo rengi-

niø planà. Pritarus Pagëgiø savi-
valdybës tarybai, 2018 m. kovo
29 d. Pagëgiø savivaldybës vie-
ðajai bibliotekai buvo suteiktas
Vydûno vardas. Tai – didþiulë
garbë ne tik bibliotekai, taèiau
ir visai Pagëgiø savivaldybei.

V. Bagdonavièiø visà gyveni-
mà siejo ypatingai glaudus ryðys
su Pagëgiø kraðtu. Svarø indëlá
ðio kraðto kultûrai V. Bagdona-
vièius áneðë savo skelbtomis pub-
likacijomis, kuriose minimas Pa-
gëgiø vardas, apraðomi èia savo
gyvenimo brydæ palikusiø krað-
to raðtijos, visuomenës veikëjø –
Vydûno, Martyno Jankaus, En-
zio Jagomasto, Viliaus Gaigalai-
èio ir kt. – veikla, darbai, nuo-
pelnai Pagëgiø kraðtui. V. Bag-
donavièius visuomet rasdavo lai-
ko apsilankymams Pagëgiø krað-
to kultûros ástaigø organizuoja-
muose renginiuose, kraðtieèiams
pristatydavo naujausius savo lei-
dinius, negailëdavo graþiø þo-

dþiø bei patarimø vykdant Vy-
dûno idëjø bei kito kultûrinio pa-
likimo sklaidà, kuri ðiuo metu
ypatingai reikðminga visoje Lie-
tuvoje.

2020 m. rugpjûèio 7 d. Pagë-
giø savivaldybës Vydûno vieðo-
sios bibliotekos organizuotos
tarptautinës konferencijos „Vy-
dûno ir doc. dr. V. Bagdonavi-
èiaus atminties þenklai Pagëgiø
kraðte“ metu nuskambëjo idëja
áprasminti V. Bagdonavièiaus in-
dëlá á ðio kraðto kultûrà, pavadi-
nant jo vardu vienà ið Pagëgiø
miesto gatviø.

Dël visø ðiø prieþasèiø Pagë-
giø savivaldybës Vydûno vieðo-
sios bibliotekos bendruomenë
2021 m. kovo 22 dienà, minint
Vaclovo Bagdonavièiaus mirties
metines, teikë raðtiðkà pasiûlymà
Pagëgiø savivaldybës tarybai áam-
þinti ðio Pagëgiø kraðtui brangaus
ðviesuolio atminimà, suteikiant
V. Bagdonavièiaus vardà Pagëgiø
mieste esanèiai gatvei. Sprendi-
mà Taryba turëtø priimti 2021
m. kovo 25 dienà vyksianèio po-
sëdþio metu.

Milda Jaðinskaitë-
Jasevièienë,

Pagëgiø savivaldybës
Vydûno vieðosios

bibliotekos direktorë
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Pajfrrio ty, i:nq ir planal'imo institutas J

Informacija apie parengtq poveikio aplinkai vertinimo (PAV) ataskait4

supaiindinim4

Planuojamos iikin$s veiklos organizatorius: ,oLT Energija" UAB, Vejo g. 5, Benaidiq km', LT-
g1111,kretingos r., internetine svetaine: https:/ilteneryija.ltl,tel. +370 65667515, el' pa5to adresas:

info@renerga.lt

pAV dokumentq rengejas: Vsf Pajflrio tyrimq ir planavimo institutas, V' Berbomo g. 10-201,

Klaipeda LT-gy4;l,inlernetin€ svetaine: www.corpi.lt, +370 46 390818, info@corpi'lt

planuojamos tikin6s veiklos pavadinimas ir vieta: Vejo elektriniq parko irengimas ir eksploatacija

TauragJs apskrities Pagegiq savivaldybes Natki5kiq sen., Pagegiq sen', Lumpenq sen', Vilky5kiq sen'

pAV subjektai, kurie nagrindja poveikio aplinkaivertinimo dokumentus ir pagal kompetencij4

teikia i5vadas: Pagegiq ririruiOyUes administracija;Nacionalinio visuomenes sveikatos centro prie

Sveikatos apsaugos 
- 

ministerijos Taurages departamentas; Klaipedos apskrities prie$gaisrind

gelbejimo ,utAyUu; Kultiiros iaveldo departamento prie Kult[ros ministerijos Taurages skyrius,

Valstybine saugomq teritorijrl tarnyba; ii.tuuot geologijos tarnyba; Rambyno regioninio parko

direkc ij a; Pagramand io re gioninio parko direkc ij a.

Atsakingoji institucija, kuri priims sprendim4 d€l planuojamos trkinEs veiklos poveikio

aplinkai: Aplinkos apsaugos agentfira'

pAV ataskaitos eksponavimas ekstremaliosios situacijos metu apribojus visuomenes patekim4 i

savivaldybes ir senifinijq patalpas atliekamas internetu PAV dokumentq rengejo interneto svetaineje

eksploatacii a-paeeeiu-savivaldybej e/.

Jei apribojimai bus panaikinti, su PAV ataskaitos popierine versija bus galima susipaZinti Pagegiq

rajono savivaldybes administiacijos patalpose. Del iAV ataskaitos eksponavimo vietos kreiptis i
Pagegiq savivaldybes Priemimo skyriq adresu vilniaus g. 11, Pagegiai.

Su ataskaita susipaZinti ir pasiulymus galima teikti (ra5tu: pa5tu, el. pa5tu) PAV rengejui V5[

,,PajUrio tyrimq ir planavimolnstitutas" Berbomo g' 10-201, Klaipeda LT'92221, rosita@corpi'lt ir

inro6.orpi.tt it<i vieso susirinkimo pabaigos lzozt a4,nd1io 20 d.) (pasitrlymq kopijas pagal

t<omi'etencijq teikti pAV subjektams ii Aplinkos'apsaugos agentlrai informacijai).

Del ekstremalios situacijos metu paskelbtq apribojimq vykdl'ti renginius uZdarose patalpose vie5as

visuomen6s supaZindinimas su ataskaita organizuojamas internetines vaizdo transliacijos bfldu

Zemiau pateiktu laiku pagal transliacijos nuorod4:

2021m. balandiio 20 d., 17:00 val.;

transliacijos nuoroda:

Tuo atveju, jei bus leista organizuoti renginius uZdarose patalpose, viesas visuomen€s supaZindinimas

su ataskaita bus vykdori as 2021 m. balandZio 20 d., 17:00 val., Pag6giq savivaldybds

administracijos patalpose, Vilniaus g. 11, LT-99288 Pag6giai'

Prisijungimo prie tiesiogines
tyrimq ir planavimo institutas

transliacijos instrukcija ir daugiau informacijos pateikta vsl Pajfirio

internetinej e svetainej e adresu : http : //comi. lvindex.php/informacij a-

VSl PajUrio tyrimq ir planavimo institutas

Vilhelmo Berbomo g. 10, 201 kab. LT-92221, Klaipeda, Lietuva, tel. (8-46) 39 08 18, inlo(acorpi'lt' http://corpi'lt/

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridiniq asmenq registre, kodas 303211151

pVM moketojo kodas 1T10000 82777 74, A/s 1T477300010137882091, AB Swed bank.
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Fajurio t1r'imq ir planavimo institutas
Informacija apie parengt4 poveikio aplinkai vertinimo (PAy) ataskait4 ir vie5q visuomen6s
supaZindinimq

Planuojamos iikinds veiklos organizatorius: ,,LT Energija" UAB, Vejo g. 5, Benaidiq km., LT-
97282, Kretingos r., internetine svetaine: https://ltenergija.ltl, tel. +370 65667515, el. pa5to adresas:
info@renerga.lt

PAV dokumentg rengdjas: VSl Pajurio tyrimq ir planavimo institutas, V. Berbomo g. 10-201,
Klaipeda LT-92221, intemetine svetaine: www.corpi.lt,+370 46 390818, info@corpi.lt

Planuojamos iikinds veiklos pavadinimas ir vieta: Vejo elektriniq parko irengimas ir eksploatacija
Taurages apskrities Pagegiq savivaldybes Natki5kiq sen., Pagegiq sen., Lumpenq sen., Vilky5kiq sen.

PAV subjektai, kurie nagrin6ja poveikio aplinkai vertinimo dokumentus ir pagal kompetencij4
teikia iSvadas: Pagegiq savivaldybes administracija; Nacionalinio visuomenes sveikatos centro prie
Sveikatos apsaugos ministerijos Taurages departamentas; Klaipedos apskrities prie5gaisrine
gelbejimo valdyba; Kult{iros paveldo departamento prie Kultiiros ministerijos Taurages skyrius,
Valstybine saugomq teritorijq tarnyba; Lietuvos geologijos tamyba; Rambyno regioninio parko
direkcij a; Pagramandio regioninio parko direkcij a.

Atsakingoji institucija, kuri priims sprendimq d6l planuojamos tikinOs veiklos poveikio
aplinkai: Aplinkos apsaugos agentiira.

PAV ataskaitos eksponavimas ekstremaliosios situacijos metu apribojus visuomenes patekimq i
savivaldybes ir seniflnijq patalpas atliekamas internetu PAV dokumentq rengejo interneto svetaineje
htto://corpi.ltlindex.php/informacija-apie-parensta-pav-ataskaita-ve:parko-ireneimas-ir-
eksploatacij a-page giu-savivaldybej e/.

Jei apribojimai bus panaikinti, su PAV ataskaitos popierine versija bus galima susipaZinti Pagegiq
rajono savivaldybes administracijos patalpose. Del PAV ataskaitos eksponavimo vietos kreiptis i
Pagegiq savivaldybes Priemimo skyriq adresu Vilniaus g. 11, Pagegiai.

Su ataskaita susipaiinti ir pasiiilymus galima teikti (ra5tu: pa5tu, el. pa5tu) PAV rengejui V5[
,,Pajflrio tyrimq ir planavimo institutaso'Berbomo g. 10-201, Klaipeda LT-9222I, rosita@corpi.lt ir
info@corpi.lt iki vie5o susirinkimo pabaigos (2021 balandZio 20 d.) (pasi[lymq kopijas pagal
kompetencijq teikti PAV subjektams ir Aplinkos apsaugos agentErai informacijai).

Del ekstremalios situacijos metu paskelbtq apribojimq vykdyti renginius uZdarose patalpose vieSas
visuomenOs supaiindinimas su ataskaita organizuojamas internetines vaizdo transliacijos bfldu
Lemialu pateiktu laiku pagal transl iacij o s nuorod4 :

2021m. balandZio 20 d., 17:00 val.;

transliacijos nuoroda:
https ://zoom.us/j/948945778O9?pwd:OVIxMDJRaEI2cmZMK I VPSDc5WUpYdz09

Tuo atveju, jei bus leista organizuoti renginius uZdarose patalpose, viesas visuomenes supaZindinimas
su ataskaita bus vykdomas 2021 m. balandZio 20 d., 17:00 val., Pagdgirl savivaldyb6s
administracijos patalpose, Vilniaus g. 11, LT-99288 Pag6giai.

Prisijungimo prie tiesiogines transliacijos instrukcija ir daugiau informacijos pateikta V5{ Pajurio
tyrimq ir planavimo institutas internetineje svetaineje adresu: http://corpi.ltlindex.oho/informacija-
aoie-parengta-oav-ataskaita-ve-parko-irengimas-ir-eksploatacija-pagegiu-savivaldybeje/

Vit Pai[rio tyrimq ir planavimo institutas
Vilhelmo Berbomo g. L0,20Lkab. fl-9222L, Klaip6da, Lietuva, tel. (8-46) 39 08 18, info@corpi.lt, htto://corpi.ltl

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridiniq asmenq registre, kodas 303211151
PVM moketojo kodas 1T100008277714, Als 1T477300010L3788209t, AB Swedbank.

N at ki&ki4 s e niii nij os raltvede
Mild.a Kesarauskicnt4
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VIEŠO SUPAŽINDINIMO SU LT ENERGIJA UAB PLANUOJAMO VĖJO ELEKTRINIŲ 

PARKO ĮRENGIMAS IR EKSPLOATACIJA TAURAGĖS APSKRITIES PAGĖGIŲ 

SAVIVALDYBĖS NATKIŠKIŲ SEN., PAGĖGIŲ SEN., LUMPĖNŲ SEN., VILKYŠKIŲ SEN. 

POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO ATASKAITA 

PROTOKOLAS 

2021-04-20 

Susirinkimas įvyko 2021 m. balandžio 20 d. 17.00 val. Dėl karantino metu paskelbtų apribojimų 

vykdyti renginius uždarose patalpose, viešas visuomenės supažindinimas su ataskaita organizuotas 

internetinės vaizdo transliacijos būdu naudojant ZOOM platformą.  

Prasidėjus transliacijai PAV dokumentų rengėjas pristatė susirinkimo darbotvarkę bei informavo, kad 

susirinkimą ves poveikio aplinkai vertinimo (toliau – PAV) rengėjo atstovai: pirmininkaus Rosita 

Milerienė, sekretoriaus – Arūnas Balčiūnas. Prieštaraujančių nebuvo. Iki susirinkimo pradžios visų 

prisijungusių buvo paprašyta identifikuoti save vardu pavarde bei teikiant pastabas atgaliniam ryšiui 

nurodyti savo el. paštą arba pašto adresą.  

Viso susirinkime dalyvavo 17 dalyvių. Iki viešo susirinkimo pradžios suinteresuotos visuomenės 

pasiūlymų raštu (faksu, paštu arba el. paštu) gauta nebuvo. 

Susirinkimo darbotvarkė:  

1. Projekto pristatymas. Pasisakė UAB „LT Energija“ direktorius Mindaugas Juodis; 

2. PAV ataskaitos pristatymas. Pasisakė VšĮ „Pajūrio tyrimų ir planavimo institutas“ (toliau – PTPI) 

atstovė Rosita Milerienė; 

3. Diskusija, klausimai, atsakymai.  

Susirinkimo metu kalbėta:  

1. LT Energija, UAB direktorius Mindaugas Juodis. Pristatė planuojamą ūkinę veiklą – numatomą 

vėjo elektrinių (toliau – VE) parką, investicijas, planuojamą naudą vietos bendruomenei, 

savivaldybei. Planuojamas 62 VE parkas, bendra galia 310 MW, pagamintų per metus 1 TWh 

energijos arba 1/12 Lietuvos suvartojamos elektros energijos. Projekto teikiama nauda: savivaldybė 

gautų nekilnojamojo turto mokestį, apie 600 000 eurų per metus, investicijos į parką siektų 340 mln. 

EUR. Numatoma parama bendruomenėms: pasirašytos sutartys su 7 bendruomenėms, 58 000 EUR 

bus išmokama kasmet nuo parko eksploatacijos pradžios. Parama mokama jau dabar, iki parko 

veiklos pradžios. Planuojama sukurti iki 500 darbo vietų statybos darbų metu. Planuojama prisidėti 

prie turizmo skatinimo: statyti apžvalgos bokštą. Šiuo metu kuriamas bokšto projektas bei 

organizuojamas finansavimas.  

2. VšĮ PTPI, Rosita Milerienė. Pristatė parengtą PAV ataskaitą. VE parko planavimo procedūros 

pradėtos nuo 2017 metų, atliktos PAV atrankos, kurių metu gautas pritarimas 93 VE teritorijoje 

įrengimui. Rinkoje atsiradus didesnės galios VE, tam, kad pasiektų 310 MW galią, nebereikia 93 VE, 

užtenka mažesnio jų skaičiaus. Tam, kad būtų išsiaiškinta, ar yra galimas didesnės galios VE modelio 

įrengimas, pradėtas PAV procesas, suderinta ir patvirtinta PAV programa bei parengta PAV ataskaita. 

Pristatė PŪV užsakovą, PAV rengėją, PAV subjektus bei atsakingą instituciją. Pristatė vertintas 

alternatyvas: „nulinė“ alternatyva – esama būklė; I-a alternatyva – 70 VE parkas, II-a alternatyva – 



62 VE parkas. Pristatė analizuojamas VE technologijas bei VE modelių fizinius-techninius 

parametrus. Pristatė, kad VE vietos patenka į Pagėgių rajono alternatyvios energijos vystymo 

specialiojo plano sprendiniais suplanuotą teritoriją. Pristatė analizuotus aplinkos komponentus ir 

poveikio aspektus. Pristatė pagrindinius poveikio visuomenės sveikatai aspektus: triukšmas, 

šešėliavimas, elektromagnetinė spinduliuotė, infragarsas. Pristatė triukšmo ir šešėliavimo ribines 

vertes bei poveikius, numatomas poveikio mažinimo priemones. Informavo, kaip nustatytos 

sanitarinės apsaugos zonos. Aptarė poveikį paviršiniam ir požeminiam vandeniui, aplinkos orui ir 

klimatui, saugomoms ir „Natura 2000“ teritorijoms, miškams, taip pat poveikį biologinei įvairovei: 

paukščiams ir šikšnosparniams, atliktus stebėjimus, poveikį kraštovaizdžiui bei naudotas vertinimo 

metodikas, poveikį kultūros vertybėms bei atliktą rizikos vertinimą. Pristatė alternatyvų analizę ir I 

bei II alternatyvų palyginimą. Pristatė, kad pagal atliktą vertinimą II-oji alternatyva yra vertinama 

kaip palankesnė parko įgyvenimui, taikant PAV metu numatytas poveikio mažinimo priemones. 

Pristatė tolimesnes PAV procedūras.  

3. Diskusija, klausimai, atsakymai: 

Lina Krūminienė, Lumpėnų kaimo bendruomenė, klausė, ar jau yra žinoma, kurioms VE bus 

taikomos šešėliavimo mažinimo – stabdymo – priemonės.  

R. Milerienė atsakė, kad yra žinoma. PAV ataskaitos visuomenės sveikatos skyriuje yra pateikta 

lentelė, kurioje pagal kiekvieną alternatyvą ir pagal kiekvieną skirtingų charakteristikų modelį yra 

būtina instaliuoti šešėliavimo stabdymo mechanizmą.  

L. Krūminienė paklausė, kaip vykdomas paukščių ir šikšnosparnių stebėjimas. Kokiose vietose yra 

vykdomi? 

J. Morkūnas, atsakė, kad stebėjimai buvo vykdomi tiesioginiu metodu. Stebėtojai su optiniais 

prietaisais parinktose vietose, transektose, stebi, apžvelgia maždaug 3 km. Vykdomi paukščių 

sankaupų, žiemojančių paukščių stebėjimai. Stebima vakarinė ir rytinė parko dalis. Paskaičiuotas 

paukščių tankis, skridimo trajektorija, duomenys analizuojami pagal paukščių grupes, jų jautrumą VE 

poveikiui. Atlikti perinčių paukščių tyrimai. Stebimos paukščių sankaupos. Šikšnosparniai stebėti 

maršrutais. Užfiksuotos visos Lietuvoje aptinkamos rūšys. Buvo instaliuoti du detektoriai, užfiksuoti 

vėjo stiprumo duomenys, pagal nustatytą intensyviausią migraciją bus parenkamos poveikio 

mažinimo priemonės.  

L. Krūminienė paklausė, kas reguliuos VE stabdymą šešėliavimo atveju. 

R. Milerienė paaiškino šešėliavimo stabdymo mechanizmo veikimo principą. 

J. Morkūnas papasakojo, kad VE gali būti stabdomos ir dėl poveikio šikšnosparniams mažinimo. VE 

viduje yra instaliuota operacinė sistema ir užprogramuota, kad, pvz.,  naktimis  nuo rugpjūčio 

pradžios iki rugsėjo pabaigos, kada vėjas yra silpnesnis negu 6 m/s, VE nesisuka. Kai vėjas stipresnis, 

šikšnosparniai neskraido ir VE gali suktis. Poveikio mažinimo priemonių įgyvendinimo kontrolę 

vykdo Aplinkos apsaugos departamentas. Taip pat yra matoma iš elektrinės darbo režimo ataskaitos.  

L. Krūminienė: VE bus apie 600 m nuo mano namų. Jeigu iškiltų, kad poveikis realiai didesnis nei 

prognozuojama, kaip tuomet?  



R. Milerienė atsakė, kad, kol VE nėra įrengtos, atlikti poveikio matavimų nėra galimybių, todėl 

poveikiai yra modeliuojami matematinėmis programomis. Norint sužinoti koks poveikis 

prognozuojamas konkrečiame sklype, galite parašyti mums savo sklypo kadastrinį numerį ar kitaip jį 

nurodyti ir suteiksime tikslios informacijos apie prognozuojamą poveikį. Jei realus poveikis bus 

didesnis nei prognozuojamas, tuomet užsakovas turės taikyti papildomas poveikio mažinimo 

priemones.  

L. Krūminienė paklausė apie planuojamas darbo vietas. Numatoma 500 darbo vietų, ar čia tiek 

savivaldybės darbuotojų galės gauti darbo vietas?  

M. Juodis atsakė, kad 500 darbo vietų, tai yra visi prie projekto prisidedantys specialistai, ne tik iš 

Pagėgių savivaldybės. Tai ir rangovai, kurie ties kelius, kabelius, drenažo darbus, ir kiti darbuotojai. 

Tiek iš viso reikės personalo. Vėliau reikės VE parko priežiūros, kurią vykdys savivaldybės 

gyventojai, nes taip ekonomiškai naudingiau.  

A. Stumbras papildė, kad dar nepradėjus statybų jau 10–15 vietinių žmonių yra įdarbinti, kurie 

darbuojasi projekte: renka sutikimus, deriną projektą su gyventojais bei važinėja po pasaulį 

montuoja/išmontuoja kitas VE. Vienas iš tikslų yra, kad projekte darbuotųsi kuo daugiau vietos 

žmonių.  

P. Petraška papildė, kad didžiausią įtaką vietos gyventojai pajus dėl būsto nuomos, ypač statybos 

laikotarpiu, bei maitinimo įstaigos, kurios turės pamaitinti vienu metu dirbančius nuo 50 iki 100 

žmonių.  

L. Krūminienė paklausė ar tiesa, kad apžvalgos bokštas stovės Lumpėnų seniūnijoje?  

A. Stumbras atsakė, kad renkama geriausia vieta. Svarstoma vieta pakeliui iš Pagėgių į Lumpėnus, 

kad keliaujant būtų galima iš vienos pusės aplankyti regioninį parką ir iš kitos pusės susipažinti su 

technologiniu parku. Su savivaldybe vyksta vietos derinimo procesas. Kai bus sprendimas, bus 

pradėtas techninis projektavimas ir apžvalgos bokšto įgyvendinimo darbai.  

Jūratė Mažutienė pokalbių langelyje uždavė klausimą ar su ataskaita galima susipažinti tik 

savivaldybės administracijoje, ar galima ir viešojoje erdvėje kažkur rasti šią ataskaitą? 

Valdemaras Dikmonas pateikė nuorodą į ataskaitą: http://corpi.lt/index.php/informacija-apie-

parengta-pav-ataskaita-ve-parko-irengimas-ir-eksploatacija-pagegiu-savivaldybeje/. 

Jūratė Mažutienė pokalbių langelyje paklausė: ar čia paskutinis pristatymas, ar bus dar?  

R. Milerienė atsakė, kad daugiau pristatymo bendruomenėms nėra numatyta, tačiau ataskaitos 

derinimo metu Aplinkos apsaugos agentūra gali kviesti PAV subjektų išvadų, visuomenės nuomonės 

ir pastabų aptarimui.  

L. Krūminienė paklausė kada numatomi konkretūs darbai.  

M. Juodis atsakė, kad konkretūs darbai galėtų prasidėti kitų metų vasarą, 2022 metų II–III ketvirtį.  

Jūratė Mažutienė pokalbių langelyje paklausė: Ar bendruomenėms taip pat buvo pristatyta ataskaita? 

Gaila, kad tik šiandien pamačiau ir aš sužinojau... Manau, kad daugiau su bendruomenėmis reikėtų 

bendrauti, manau mūsų bendruomenės pirmininkė Lina tikrai būtų daugiau dalyvių sukvietusi...  



R. Milerienė atsakė, kad bendruomenės yra suinteresuotos visuomenės dalis. PAV programos 

derinimo metu buvo gauta raštiškų pasiūlymų, todėl jos buvo asmeniškai raštu informuotos apie PAV 

ataskaitos viešo pristatymo susirinkimą. Kitos bendruomenės buvo kviečiamos bendra tvarka per 

seniūnijas, savivaldybę ir vietos laikraščius.  

L. Krūminienė pastebėjo, kad pakvietimą sužinojo tik paskutinę dieną.  

R. Milerienė atsakė, kad buvo prašymas seniūnams, savivaldybei, kad kuo daugiau informuotų vietos 

gyventojus, tačiau nepriklausomai nuo to kaip bebūtų informuojama, dažnai svarstant PAV ataskaitas 

būna visuomenės pastebėjimų, kad per vėlai sužinojo. Kaip PAV rengėjai įvykdėme visus 

įsipareigojimus, kvietėme gyventojus ir per savo tinklapį. PAV rengėjas visuomet pasiruošę atsakyti 

į visus klausimus, prašome kreiptis nurodytais kontaktais, suteiksime informaciją.  

D. Grigaliūnas papildė, kad bendraudami su bendruomenėmis stengėmės pranešti, kad bus projekto 

viešinimas, buvo tik datos klausimas. Datos kiekvienam asmeniškai nepasakėm, tačiau visi žinojo, 

kad bus viešinimas. Oficialiomis priemonėmis buvo pranešta. Vietos gyventojai tikrai buvo gerai 

informuoti.  

L. Krūminienė sužinojau iš seniūnės. Yra įdomu ir aktualu.  

A. Stumbras: mes atviri ir galima diskutuoti ir po susirinkimo. Visuomet einame į kontaktą ir 

stengiamės įsiklausyti. Galėsime ir toliau aktyviai komunikuoti, procesas dar ilgas.  

J. Mažutienė pokalbių langelyje apgailestavo, kad net tarybos narių nėra prisijungusių... Su kiek 

tarybos narių bendravote. 

R. Milerienė atsakė, kad Pagėgių rajono tarybai projektas buvo pristatytas dar PAV programos 

rengimo etape. PAV programos pristatyme dalyvavo visi tarybos nariai.  

D. Grigaliūnas informavo, kad su tarybos nariais yra nuolat bendraujama, jiems teikiama daug 

informacijos. 

A. Stumbras: taryba vienbalsiai pritarė PAV programai. Labai tikiuosi, kad tarybos nariai susipažino 

ir su ataskaita. Vienas iš PAV subjektų yra Pagėgių savivaldybės administracija, tai derinimo metu 

atsakysime į visus tarybos klausimus.  

J. Mažutienė pokalbių langelyje padėkojo už norą bendrauti.  

R. Milerienė padėkojo visiems dalyvavusiems ir teikusiems klausimus. Informavo, kad susirinkimo 

protokolas bus surašytas ir paskelbtas corpi.lt svetainėje.  

 

Susirinkimo pirmininkė       Rosita Milerienė 

Susirinkimo sekretorius        Arūnas Balčiūnas 
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