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I. INFORMACIJA APIE PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS 

ORGANIZATORIŲ(UŽSAKOVĄ) 
 

1. Planuojamos ūkinės veiklos organizatoriaus (užsakovo) kontaktiniai duomenys  
Vardas, pavardė: Algirdas Beržinskas 
Įmonės pavadinimas: UAB „KJ 220“ 
Adresas, telefonas, faksas, el. paštas: Jonavos g. 220, Kaunas, kj220@gmail.com, 

+37061648898 
 

2. PAV atrankos dokumentų rengėjas 
Vardas, pavardė: Egidijus Tamonis 
Įmonės pavadinimas: UAB „PHE LT“ 
Adresas, telefonas, faksas, el. paštas: Antvėju k. 17,  Raseinių raj. , uabphe@gmail.com 

+37069876360 
 
 

II. PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS APRAŠYMAS 
 

3. Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas: 
 
Vėjo jėgainių statyba ir eksploatacija. Numatoma veikla atitinka Lietuvos Respublikos 

planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo 2 priedo planuojamos ūkinės 
veiklos, kuriai turi būti atliekama atranka dėl poveikio aplinkai vertinimo, rūšių sąrašo 3.7 punktą 
(Vėjo elektrinių įrengimas (kai jų įrengtoji galia viršija 30 kW)). 

 
4. Planuojamos ūkinės veiklos fizinės charakteristikos (žemės sklypo plotas ir planuojama jo 

naudojimo paskirtis ir būdas (būdai), funkcinės zonos, planuojamas užstatymo plotas, numatomi 

statiniai, įrenginiai ir jų paskirtys, numatomi įrengti giluminiai gręžiniai, kurių gylis viršija 300 m, 

numatomi griovimo darbai, reikalinga inžinerinė infrastruktūra (pvz. inžineriniai tinklai 

(vandentiekio, nuotekų šalinimo, šilumos, energijos ir kt.) susisiekimo komunikacijos).  

 
UAB „KJ220“ planuoja penkių vėjo jėgainių statybą penkiose žemės sklypuose, kurių kad. 

Nr. 3950/0001:127, 3950/0004:18, 3920/0004:79, 3950/0001:8, 3950/0001:28 Bartininkų ir Gražiškių 
sen. Vilkaviškio raj. 
1. kad. Nr. 3950/0001:127 Kalvarijos g. 10, Rūkštėnų k., Gražiškių sen., Vilkaviškio raj. sav., sklypo 

plotas - 7,53 ha; 
2. kad. Nr. 3950/0004:18 Aistiškių g. 22, Vidgirių k., Gražiškių sen., Vilkaviškio raj. sav., sklypo 

plotas – 11,91 ha; 
3. kad. Nr 3920/0004:79 Beržų g. 38, Beržinių k., Gražiškių sen., Vilkaviškio raj. sav., sklypo plotas 

– 9,7105 ha; 
4. kad. Nr. 3950/0001:8 Grajauskų k., Bartininkų sen., Vilkaviškio raj. sav., sklypo plotas – 32,31 

ha; 
5. kad. Nr. 3950/0001:28 Skroblų k., Bartininkų sen., Vilkaviškio raj. sav., sklypo plotas – 8,03 ha; 

VĮ „Registrų centras“ Nekilnojamo turto registro centrinio duomenų banko išrašai pateikiami 
1 PRIEDE. 

Vadovaujantis Vilkaviškio rajono teritorijos bendruoju planu „Inžinerinės infrastruktūros ir 
susisiekimo brėžinio sprendiniai“, esama ir planuojama ūkinė veikla patenka į dirbamos žemės 
teritorijas (4.1 pav.). Ji nepatenka į teritorijas skirtas miško, rekreacijos, turizmo, gamtos ir kultūros 
paveldo plėtojimui. 
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4.1 pav. Ištrauka iš Vilkaviškio rajono bendrojo plano 

 
5. Planuojamos ūkinės veiklos pobūdis (produkcija, technologijos ir pajėgumai (planuojant esamos 

veiklos plėtrą nurodyti ir vykdomos veiklos technologijas ir pajėgumus)).  
 

Vadovaujantis Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės direktoriaus 
2007-10-31 įsakymu Nr. DĮ-226 “Dėl Ekonominės veiklos rūšių klasifikatoriaus patvirtinimo” (Žin., 
2007, Nr.119-4877), pareiškiama ūkinė veikla priskiriama:  

        
       5.1 lentelė. Ūkinės veiklos klasifikavimas 

Sekcija Skyrius Grupė Klasė Pavadinimas 
D 35 35.1  Elektros energijos gamyba, perdavimas ir paskirstymas 

 

Planuojamos ūkinės veiklos paskirtis  – elektros gamyba iš atsinaujinančių energijos šaltinių 
prisijungiant prie esamo AB „ESO“ skirstomojo elektros tinklo, kuris yra Lietuvos vieningos 
energetinės sistemos dalis. Planuojamos ūkinės veiklos produkcija – elektros energija. 

Ūkinės veiklos organizatorius planuoja statyti vieną naują iki 350 kW galios vėjo elektrinę, 
kurios ašies aukštis iki 50 m, sparnų skersmuo iki 35 m. Aprašomas charakteristikas atitinka 350 kW 
galios ENERCON E33. Generuojama elektros energija į elektros tinklus bus perduodama požeminiais 
kabeliais į šalia esantį 10 kV elektros tinklą. 

Planuojamos ūkinės veiklos sklypai yra žemės ūkio paskirties teritorijų apsuptyje, gretimose 
teritorijose išplėtota tinkama infrastruktūra (kelių ir elektros tiekimo sistemos). Vėjo jėgainių 
statymas atitinka Nacionalinės energetinės nepriklausomybės strategijos, kurioje Lietuva 
įsipareigojusi iki 2020 metų padidinti galutinio energijos suvartojimo atsinaujinančių energijos 
išteklių dalį ne mažiau kaip iki 23% ir taip reikšmingai sustiprinti Lietuvos energetinę 
nepriklausomybę bei sumažinti išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį. Vadovaujantis 
Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos duomenimis, elektros energijos gamybai Europos 
Sąjungos geriausi prieinami gamybos būdai netaikomi (www.am.lt, www.gamta.lt, 
http://eippcb.jrc.es/), Helsinkio komisijos (HELCOM) rekomendacijose energijos gamyba taip pat 
neminima. Todėl technologijų tobulumo įvertinimui nėra galimybės (nėra duomenų su kuriais būtų 
galima palyginti planuojamos naudoti gamybos technologijos). 
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5.2 lentelė. Vėjo elektrinių pagrindiniai techniniai duomenys 
Kilmės šalis Vokietija 
Kompanija Enercon 
Tipas E33 
Nominali galia 350 kW 
Bokšto aukštis 50 m 
Rotoriaus skersmuo 33 m 
Menčių skaičius 3 
Bendras VEJ aukštis    66,5 
Nominalus vėjo greitis 11,5 m/s 
Pradinis (paleidimo) vėjo greitis 3 m/s 
Stabdymo vėjo greitis 25 m/s 
Konstrukcijų išlaikomas vėjo greitis 59,5 m/s 

 
Planuojamų vėjo elektrinių Enercon ir analogiškų charakteristikų VE techniniai parametrai 

atitinka Lietuvos ir Europos Sąjungos nustatytus reikalavimus tokiems įrenginiams. Esant poreikiui, 
šios VE gali dirbti sumažintu apsisukimų greičiu ir galingumu, siekiant sumažinti nakties metu 
skleidžiamo triukšmo lygį. 

Planuojamos ūkinės veiklos organizatorius UAB „KJ220“ šiame veiklos etape negali 
įsipareigoti statyti tik numatyto vieno modelio vėjo jėgaines (dėl gamintojų galimų pakeisti gaminių 
asortimento, kainų bei pristatymo sąlygų), todėl bet kuriuo atveju nusprendus statyti bet kurio kito 
modelio vėjo jėgaines negu skaičiuota šiuose atrankos dokumentuose, vėliau formuojant sanitarinės 
apsaugos zoną turės būti atlikti papildomi triukšmo ir šešėliavimo sklaidos skaičiavimai, kad įsitikinti 
ar pasirinkto modelio keliama tarša neviršys ribinių lygių. Vėjo jėgainių veikimas bus autonominis, 
valdomas automatiniu režimu. Elektros įrenginių, turbinos ir kt. jėgainės mechanizmų darbas bus 
fiksuojamas automatiniais davikliais, duomenys nuotolinio ryšio pagalba pastoviai perduodami į vėjo 
jėgainių valdymo centrą. Esant gedimui jėgainėse, jų darbas stabdomas automatiškai. 

Vėjo jėgainių įranga bus pagaminta specializuotose gamyklose, atvežta į vietą ir čia 
montuojama, pagrindinė įranga turės įdiegtas moderniausias ir naujausias technologijas. Statybų metu 
bus naudojamas specialios paskirties betonas – pamatams lieti. Suformavus pamatus ant jų bus 
montuojami jėgainių bokštai, kurie gali būti plieniniai arba betoniniai. Toliau montuojamos kitos 
konstrukcijos – rotorius ir mentės surenkami ant žemės ir visa konstrukcija keliama ir pritvirtinama 
bokšto viršuje. Mentės gaminamos iš stiklo pluošto ir epoksidinių dervų. Numatomi nežymūs žemės 
kasybos darbai vėjo jėgainių pamatų statybos metu, užstatymo plotas kiekvienai vėjo jėgainei – apie 
0,15 ha.  

 
6. Žaliavų naudojimas; cheminių medžiagų ir preparatų (mišinių) naudojimas (įskaitant ir 

pavojingų cheminių medžiagų ir preparatų naudojimą (nurodant jų pavojingumo klasę ir kategoriją); 

radioaktyviųjų medžiagų naudojimas; pavojingų (nurodant pavojingų atliekų technologinius srautus) 

ir nepavojingų atliekų (nurodant atliekų susidarymo šaltinį arba atliekų tipą) naudojimas; 

planuojamos ūkinės veiklos metu numatomas naudoti ir laikyti tokių žaliavų ir medžiagų preliminarus 

kiekis.  

 
Vėjo elektrinės statybai bus naudojami paruošti produktai. Pavojingų, radioaktyvių žaliavų 

ir/ar cheminių medžiagų bei preparatų (mišinių) naudoti nenumatoma.VE veiklos metu pavojingos, 
radioaktyvios ir cheminės medžiagos naudojamos ar saugojamos nebus.  

 
7. Gamtos išteklių (natūralių gamtos komponentų), visų pirma vandens, žemės, dirvožemio, 

biologinės įvairovės naudojimo mastas ir regeneracinis pajėgumas (atsistatymas).  
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Penkiose žemės sklypuose pastačius penkias vėjo jėgaines, vandens, žemės, dirvožemio ir/ar 
biologinės įvairovės ištekliai naudojami nebus. Gamybai bus naudojami atsinaujinantys gamtos 
ištekliai – vėjo energija. 

 
8. Energijos išteklių naudojimo mastas, nurodant kuro rūšį: 

 
Veiklos metu bus naudojama tik vėjo energija.  
 

9. Pavojingų, nepavojingų ir radioaktyviųjų atliekų susidarymas (nurodant, atliekų susidarymo 

vietą, kokios atliekos susidaro (atliekų susidarymo šaltinis arba atliekų tipas), preliminarų jų kiekį, jų 

tvarkymo veiklos rūšis).  
 
Vėjo jėgainės veiklos metu pavojingos, nepavojingos ir radioaktyvios medžiagos nesusidarys. 
 

10. Nuotekų susidarymas, preliminarus jų kiekis, jų tvarkymas.  
 
Vėjo jėgainių eksploatacijos metu vanduo nenaudojamas, todėl gamybinių nuotekų 

susidarymo ši veikla neįtakos. Pastovios darbo vietos nebus sukuriamos, todėl buitinių nuotekų taip 
pat nesusidarys.  

 
11. Cheminės, fizikinės, biologinės taršos susidarymas (oro, dirvožemio, vandens teršalų, nuosėdų 

susidarymas, preliminarus jų kiekis) ir jos prevencija.  
 

11.1 lentelė. Duomenys apie veiklos fizikinę, cheminę ir biologinę taršą. 

Taršos rūšis 
Taršos 
šaltiniai 

Taršos 
šaltinių 
skaičius 

Numatoma veiklos tarša 
(matavimo vienetais) 

Priemonės 
taršai mažinti 

Objekto 
teritorijoje 

Objekto 
sanitarinėje 
apsaugos 
zonoje 

Gyvenamoje, 
rekreacinėje 
teritorijoje 

1 2 3 4 5 6 7 

Triukšmas  Vėjo jėgainė 5 Iki 100 dB (0-
10 m 
spinduliu 
aplink 
jėgainę) 

55 dB (50 m 
spinduliu aplink 
jėgainę) 

Foninis 
triukšmo lygis 
(neviršys HN 
33:2011 normų) 

- 

Jonizuojan-čioji 
spinduliuotė 

- - - - - - 

Nejonizuo-
jančioji 
spinduliuotė 

Elektromagne-
tinis laukas 

Iki 0,5 kV/m 
(neviršys HN 
80:2011 normų) 

- - - - 

Infragarsas Vėjo jėgainė 5 - - Neviršija 
leistinų normų 

- 

Žemo dažnio 
garsas 

Vėjo jėgainė 5 - - Neviršija 
leistinų normų 

- 

Vibracija Vėjo jėgainė 5 - - Neviršija 
leistinų normų 

- 

Biologinė tarša - - - - - - 

Cheminė tarša - - - - - - 
 



UAB „KJ220“ planuojamos ūkinės veiklos – 5-ių vėjo elektrinių Vilkaviškio rajono savivaldybėje (Skroblų k., Grajauskų k., 
Bartininkų sen.; Rūkštėnų k., Vidgirių k., Beržinių k., Gražiškių sen.) poveikio aplinkai vertinimo atrankos dokumentai 

 

Lapas 9 iš 22 
 

Taršos rūšis 
Taršos 
šaltiniai 

Taršos 
šaltinių 
skaičius 

Numatoma veiklos tarša 
(matavimo vienetais) 

Priemonės 
taršai mažinti 

Kitos taršos 
rūšys (psicho-
geninė, tarša 
kvapais ir pan.) 

Šešėliavimas 5 - - Neviršys 30 
val./metus 

Automatinis 
jėgainės 
stabdymas 

 
Remiantis literatūra (CUSTIC 1.1 Noise pollution modeling software), tokio tipo teritorijose 

t.y. medžių, paukščių, žmonių veiklos ir vėjo keliamas foninis triukšmas yra lygus 40 dBA. 
Analizuojamoje teritorijoje nėra vykdomi taršos fono monitoringai.  

 
Prognozuojama triukšmo sklaida 
 
Pagal pateikiamas VE gamintojų technines charakteristikas, planuojamų vėjo elektrinių 

sukeliamas triukšmo lygis ašies aukštyje esant 10 m/s vėjo greičiui sudaro 100 dB(A). Remiantis šiais 
duomenimis atlikti preliminarūs triukšmo sklaidos skaičiavimai (11.1 pav.). Skaičiavimai atlikti 
Danijos vėjo pramonės asociacijos pateikiama metodika 

 (http://guidedtour.windpower.org/en/tour/env/db/dbcalc.htm). 
 

 
11.1 pav. Prognozuojama triukšmo sklaida aplink planuojamą vėjo jėgainę 

 
Taip pat atliktas triukšmo lygio sklaidos priklausomybės nuo atstumo iki jėgainės 

modeliavimas Enercon E-33 ir Vergnet GEV MP atvejams pagal ISO 9613-2 standartą. 
Šie rezultatai ir triukšmo zonų modeliavimo rezultatai analogiškoms 350 kW galios vėjo 

elektrinėms rodo, jog higienos normoje HN 33:2011 nurodytos ribinės triukšmo vertės viršijamos tik 
zonoje iki apie 50 m spinduliu aplink jėgainę. Kadangi artimiausi gyvenamieji pastatai sklypuose yra 
už 167 m, planuojamos vėjo jėgainės keliamas triukšmas gyvenamojoje aplinkoje neviršys  
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higienos normoje HN 33:2011 nurodytų ribinių verčių ir poveikio artimiausių gyventojų sveikatai 
neturės.  

 
Šešėliai ir mirgėjimas 
 
Lietuvoje nėra reglamentuojama sveikatos apsaugos zonų nustatymo metodika pagal vėjo 

elektrinių metamus šešėlius, todėl vadovaujamasi Vokietijos rekomenduojamomis normomis, pagal 
kurias šešėliavimo trukmė gyvenamojoje aplinkoje neturi viršyti 30 val. per metus ir 30 min. per 
dieną. Siekiant minimizuoti galimą neigiamą šešėliavimo poveikį artimiausiems gyventojams, 
planuojamoje vėjo elektrinėje įdiegtos technologijos suteikia galimybę intensyvaus šešėliavimo metu 
ją automatiškai sustabdyti.Šviesos mirgėjimo galimybės nėra, nes jėgainės menčių danga turi 
neatspindintį paviršių. 

 
Elektromagnetinis spinduliavimas 
 
VE parko sudaromo elektromagnetinio lauko spinduliavimas neigiamo poveikio žmonių 

sveikatai neturės, nes sveikatą įtakojantis elektromagnetinio lauko stiprumas susidarytų tik greta 
aukštos  įtampos elektros transformavimo ir perdavimo įrenginių bei greta elektros generatorių VE, 
kurie būtų 50 m aukštyje. 

 
Infragarsas, žemo dažnio garsas 
 
Užsienio mokslininkų atliktų tyrimų rezultatai rodo, kad šiuolaikinių vėjo jėgainių 

skleidžiamas infragarsas nesukelia pavojaus vėjo jėgainių aplinkoje gyvenančių gyventojų sveikatai. 
Žemo dažnio garso matavimo rezultatai neviršija leidžiamų normų. 

 
Vibracija  
 
Pagal gamintojo pateikiamas technines specifikacijas, vėjo jėgainių sukeliamos vibracijos 

greičio vidurkis 100 m atstumu nuo jėgainės  bokšto yra 0,1-2,0 Hz diapazone ir siekia 0,05–
0,09 mm/s, t.y. mažesnis už Lietuvos higienos normos HN 50:2003 ,,Visą kūną veikianti vibracija: 
didžiausi leidžiami dydžiai ir matavimo  reikalavimai gyvenamuosiuose bei visuomeniniuose 
pastatuose“ reglamentuojamą dydį. Atsižvelgiant į tai, daroma išvada, kad vibracijos greitis už vėjo 
jėgainių parko sanitarinės apsaugos zonų ribų nesieks didžiausių leistinų vibracijos dydžių reikšmių.   

 
12. Planuojamos ūkinės veiklos pažeidžiamumo rizika dėl ekstremaliųjų įvykių (pvz., gaisrų, didelių 

avarijų, nelaimių (pvz., potvynių, jūros lygio kilimo, žemės drebėjimų)) ir (arba) susidariusių 
ekstremaliųjų situacijų, įskaitant tas, kurias gali lemti klimato kaita; ekstremalių įvykių ir 
ekstremalių situacijų tikimybė ir jų prevencija.  

 
Ekstremalūs įvykiai, galintys kilti vėjo elektrinių parko eksploatacijos metu ir galintys turėti 

įtakos aplinkai ir aplinkiniams gyventojams, yra avarijos, susijusios su mechaniniu elektrinių 
konstrukcijų pažeidimu, galinčiu sukelti bokštų griūtį arba menčių nukritimą, viršutinės bokšto dalies 
kartu su mentėmis ir rotoriumi nugriuvimą ir panašias mechanines avarijas, galinčias sutrikdyti 
aplinkinių gyventojų normalias darbo ir gyvenimo sąlygas.  

Mechaninės vėjo elektrinės bokšto deformacijos, griūtis ir menčių nukritimas sukeltų 
neigiamas pasekmes ir būtų pavojingas tik arti bokštų. Galimo poveikio zoną apsprendžia tik 
elektrinės bokšto ir menčių suminis aukštis, kuris Enercon E33 ir analogiškų parametrų jėgainėms 
neviršija 67 m. 

Vėjo elektrinės galimos griūties zonoje statinių nebus. Rengiant techninį projektą bus 
nustatytos reikalingos priešgaisrinės priemonės ir būdai, apsaugantys nuo gaisro kilimo. Elektrinėje 
bus įrengta žaibosaugos ir įžeminimo sistema.  
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Planuojama vėjo elektrinė atitinka ES keliamus saugumo reikalavimus tokio tipo įrenginiams. 
Pati planuojama ūkinė veikla ekstremaliųjų įvykių tikimybės niekaip neįtakoja. 

Vėjo elektrinių bokštai yra pakankama atitolę nuo artimiausios užstatytos teritorijos, todėl 
vėjo elektrinės bokšto deformacija, kurią galėtų sukelti gamtiniai ir antropogeniniai veiksniai, įtakos 
esantiems statiniams neturės. 

 
13. Planuojamos ūkinės veiklos rizika žmonių sveikatai (pvz., dėl vandens ar oro užterštumo).  

 
Veikla žmonių saugai ir sveikatai įtakos neturės, kadangi tai yra alternatyvios energijos 

šaltinis neteršiantis oro ir į aplinką neiškiriantis kenksmingų medžiagų. Veikla planuojama taip, kad į 
padidinto triukšmo ir/ar kito poveikio zonas nepatektų nei vienas gyvenamasis namas ir/ar 
gyvenamoji teritorija. 2014 m. birželio 25 d. yra gauta Marijampolės visuomenės sveikatos centro 
Sprendimas dėl planuojamos ūkinės veiklos galimybių Nr. PVS-3, informacija pateikiama 2 PRIEDE. 

 
14. Planuojamos ūkinės veiklos sąveika su kita vykdoma ūkine veikla ir (arba) pagal teisės aktų 

reikalavimus patvirtinta ūkinės veiklos (pvz., pramonės, žemės ūkio) plėtra gretimose 
teritorijose (pagal patvirtintus teritorijų planavimo dokumentus).  

 
UAB „KJ220“ planuojama ūkinė veikla neturės įtakos jokiai kitai planuojamai veiklai toje 

pačioje teritorijoje ar jos gretimybėse. 
15. Veiklos vykdymo terminai ir eiliškumas, numatomas eksploatacijos laikas.  

 
Statybos pradžia priklausomai nuo visų dokumentų gavimo - 2017 – 2019 m. Statybą bus 

vykdoma vienu etapu. Statybos darbų eiliškumas:  
- privažiavimo kelių įrengimas;  
- vėjo jėgainių pamatų ar atatampų įrengimas;  
- aptarnaujančių elektros kabelių linijų statyba;  
- vėjo jėgainių konstrukcijų montavimas;  
- mechanizmų ir elektros įrenginių darbo derinimas, statybos aikštelės tvarkymas, statybos  
metu pažeistų dangų ir dirvožemio sluoksnio atstatymas.  
Pastačius vėjo elektrinę numatomas eksploatacijos laikas 20-25 m. 
 

III. PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS VIETA 
 

16. Planuojamos ūkinės veiklos vieta: 
 

Adresas (pagal administracinius teritorinius vienetus, jų dalis ir gyvenamąsias vietoves (apskritis, 

savivaldybė, seniūnija, miestas, miestelis, kaimas, viensėdis, gatvė)). 

 
UAB „KJ220“ planuoja penkių vėjo jėgainių statybą penkiose žemės sklypuose Bartininkų ir 

Gražiškių sen. Vilkaviškio raj: 
1. kad. Nr. 3950/0001:127 Kalvarijos g. 10, Rūkštėnų k., Gražiškių sen., Vilkaviškio raj. sav. 
2. kad. Nr. 3950/0004:18 Aistiškių g. 22, Vidgirių k., Gražiškių sen., Vilkaviškio raj. sav. 
3. kad. Nr 3920/0004:79  Beržų g. 38, Beržinių k., Gražiškių sen., Vilkaviškio raj. sav. 
4. kad. Nr. 3950/0001:8 Grajauskų k., Bartininkų sen., Vilkaviškio raj. sav. 
5. kad. Nr. 3950/0001:28 Skroblų k., Bartininkų sen., Vilkaviškio raj. sav. 
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Žemėlapis su gretimybėmis ne senesnis kaip 3 metų (ortofoto ar kitame žemėlapyje, kitose grafinės  

informacijos pateikimo priemonėse  apibrėžta planuojama teritorija, planų mastelis pasirenkamas 

atsižvelgiant į planuojamos teritorijos ir teritorijos, kurią planuojama ūkinė veikla gali paveikti, 

dydžius);  
350 kW galios vėjo elektrinės numatoma vieta Kalvarijos g. 10, Rūkštėnų k., Gražiškių sen., 

Vilkaviškio r. sav. (sklypo kadastr. Nr. 3950/0001:127). Artimiausias kaimas – Dotamai už 750 m, 
artimiausias vienkiemis už 294 m, 294-693m atstumu yra 6 vienkiemiai.  

 
Sodyba Atstumas m 
A 509 
B 322 
C 294 
D 492 
E 688 
F 550 
G 693 

 

 
                        16.1 pav. Artimiausių sodybų išsidėstymo schema. Kad. Nr. 3950/0001:127 

350 kW galios vėjo elektrinės numatoma vieta Aistiškių g. 22, Vidgirių k., Gražiškių sen., 
Vilkaviškio r. sav. (sklypo kadastr. Nr. 3950/0004:18). Artimiausias kaimas – Aistiškiai už 3 km, 
artimiausias vienkiemis už 291 m, 294-848 m atstumu yra 5 vienkiemiai.  

 
Sodyba Atstumas 

m 
A 294 
B 291 
C 444 
D 848 
E 824 
F 719 

 

 
                 16.2 pav. Artimiausių sodybų išsidėstymo schema. Kad. Nr. 3950/0004:18 
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350 kW galios vėjo elektrinės numatoma vieta Beržų g. 38, Beržinių k., Gražiškių sen., 
Vilkaviškio r. sav. (sklypo kadastr. Nr. 3920/0004:79). Artimiausias kaimas – Beržiniai (apie 0,75 
km), artimiausias vienkiemis už 167 m, 344-728 m atstumu yra 5 vienkiemiai.  

 
Sodyba Atstumas 

m 
A 526 
B 465 
C 491 
D 167 
E 344 
F 728 

 

 
                                                16.3 pav. Artimiausių sodybų išsidėstymo schema. Kad. Nr. 3920/0004:79 

 
 
350 kW galios vėjo elektrinės numatoma vieta Grajauskų k., Bartninkų sen., Vilkaviškio r. 

sav. (sklypo kadastr. Nr. 3950/0001:8). Artimiausias kaimas – Dotamai už 1 km, artimiausias 
vienkiemis už 426 m, 760-861 m atstumu yra 3 vienkiemiai.  

 
Sodyba Atstumas 

m 
A 799 
B 861 
C 760 
D 426 

 

 
                             16.4 pav. Artimiausių sodybų išsidėstymo schema. Kad. Nr. 3950/0001:8 
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350 kW galios vėjo elektrinės numatoma vieta Skroblų k., Bartninkų sen., Vilkaviškio r. sav. (sklypo 
kadastr. Nr. 3950/0001:28). Artimiausias kaimas – Skroblai už 1000 m, artimiausias vienkiemis už 197 
m, 247-619 m atstumu yra 3 vienkiemiai. Vienkiemis, esantis už 177 m nuo VE, negyvenamas, priklauso 
C sodybos savininkui. 
 

Sodyba Atstumas, 
m 

A 177 
B 267 
C 615 
D 523 

 

       
                            16.5 pav. Artimiausių sodybų išsidėstymo schema. kad. Nr. 3950/0001:28 

Informacija apie teisę valdyti, naudoti ar disponuoti planuojamos teritorijos žemės sklypą 
(privati, savivaldybės ar valstybinė nuosavybė, sutartinė nuoma); žemės sklypo planas, jei parengtas.  

 
Žemės sklypai, kuriuose planuojama vykdyti ūkinę veiklą, nuosavybės teise priklauso 

fiziniams asmenis. Sklypus ir/ar jų dalis UAB „KJ220“ išsinuomojo, pridedami registro centro išrašai 
1 PRIEDE. 

 
      Žemės sklypo planas (jei parengtas): 

 
Žemės sklypų planai pateikiami prieduose (3 PRIEDAS) 
 

17. Planuojamos ūkinės veiklos sklypo ir gretimų žemės sklypų ar teritorijų funkcinis zonavimas ir 
teritorijos naudojimo reglamentas (pagrindinė žemės naudojimo paskirtis ir būdas (būdai), 

nustatytos specialiosios žemės naudojimo sąlygos, vyraujančių statinių ar jų grupių paskirtis) pagal 

patvirtintus teritorijų planavimo dokumentus.  
Planuojama veikla numatoma žemės ūkio paskirties sklypuose, gretimos teritorijos yra žemės 

ūkio paskirties. Esami gyvenamieji namai išsidėstę 167 m ir didesniu atstumu nuo planuojamų vėjo 
elektrinių. Atstumai nuo sklype planuojamos vėjo elektinės iki artimiausiu gyvenamųjų namų pateikti 
16 punkte.  

 
 
 
 
 
 
 
 
     17.1 lentelė. Informacija apie žemės sklypus 
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Eil.  
Nr. 

Žemės sklypo 
kadastrinis 
numeris 

Adresas 

Žemės sklypo 
plotas 
(ha)/Nuomojamas 
žemės sklypo 
plotas 

Specialiosios naudojimo sąlygos 
Planuojama 
ūkinė veikla 

1 2 3 4 5 6 

1 3950/0001:127 

Kalvarijos 
g. 10, 
Rūkštėnų 
k., 
Gražiškių 
sen., 
Vilkaviškio 
raj. sav. 

7,53 ha 

XXIX. Paviršinio vandens 
telkinių apsaugos zonos ir 
pakrantės apsaugos juostos 
XXI. Žemės sklypai, kuriuose 
įrengtos valstybei priklausančios 
melioracijos sistemos bei 
įrenginiai 
VI. Elektros linijų apsaugos zonos 

Vėjo 
elektrinės 

2 3950/0004:18 

Aistiškių g. 
22, Vidgirių 
k., 
Gražiškių 
sen., 
Vilkaviškio 
raj. sav., 

11,91 ha 

VI. Elektros linijų apsaugos zonos 
XXIX. Paviršinio vandens 
telkinių apsaugos zonos ir 
pakrantės apsaugos juostos 
XXI. Žemės sklypai, kuriuose 
įrengtos valstybei priklausančios 
melioracijos sistemos 
bei įrenginiai 

Vėjo 
elektrinės 

3 3920/0004:79 

Beržų g. 38, 
Beržinių k., 
Gražiškių 
sen., 
Vilkaviškio 
raj. sav., 

9,7105 ha 

XXVI. Miško naudojimo 
apribojimai 
VI. Elektros linijų apsaugos zonos 
II. Kelių apsaugos zonos 

Vėjo 
elektrinės 

4 3950/0001:8 

Grajauskų 
k., 
Bartininkų 
sen., 
Vilkaviškio 
raj. sav., 

32,31 ha 

XXX. Pelkės ir šaltinynai 
XXI. Žemės sklypai, kuriuose 
įrengtos valstybei priklausančios 
melioracijos 
sistemosbei įrenginiai 

Vėjo 
elektrinės 

5 3950/0001:28 

Skroblų k., 
Bartininkų 
sen., 
Vilkaviškio 
raj. sav. 

8,03 ha 

VI. Elektros linijų apsaugos zonos 
XXX. Pelkės ir šaltinynai 

Vėjo 
elektrinės 

 
18. Informacija apie vietovės infrastruktūrą, urbanizuotas teritorijas (gyvenamąsias, pramonines, 

rekreacines, visuomeninės paskirties), esamus statinius ir šių teritorijų ir (ar) statinių atstumus 
nuo planuojamos ūkinės veiklos vietos (objekto ar sklypo, kai toks suformuotas, ribos). 

 
Planuojamos ūkinės veiklos sklypai išsidėstę žemės ūkio paskirties teritorijoje, atokiau nuo 

urbanizuotų teritorijų, tačiau kaip matyti iš pateikiamos informacijos, veiklos teritorija nėra jautri 
aplinkos apsaugos požiūriu. 

Esamų ir planuojamų statyti vėjo jėgainių artimiausioje gretimybėje nėra jokių mokymo ir 
gydymo įstaigų.  

Artimiausios gydymo įstaigos yra Gražiškių medicinos punktas įsikūręs Gražiškių miestelyje 
(nuo esamų ir planuojamų statyti vėjo jėgainių nutolusi apie 2 - 6 km) bei Bartininkų ambulatorija 
(nuo esamų ir planuojamų statyti vėjo jėgainių nutolusi apie 4,5 - 10 km). Kitos gydymo įstaigos yra  

įsikūrusios rajono centre, Vilkaviškyje bei Marijampolės mieste, šios gydymo įstaigos 
nutolusios didesniu nei 10 km atstumu. 
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Susisiekimas su planuojamos ūkinės veiklos sklypais patogus – iš esamų rajoninių kelių tinklo 
per vietinės reikšmės žvyrkelius (lauko kelius) ir/ar privažiavimus. Jėgainių statybai ir priežiūrai 
numatomi privažiuojamieji keliai. Visuose planuojamos ūkinės veiklos sklypų plotuose įrengtos 
melioracijos sistemos ir įrenginiai. 

Prie kiekvienos esamos jėgainės bus įrengta modulinė transformatorinė, nuo kurios 10 kV 
požeminiu kabeliu nuvedama į oro linijos skyriklį ir pajungiama į AB  „Energijos skirstymo 
operatorius“ tinklus. 

 
19. Informacija apie eksploatuojamus ir išžvalgytus žemės gelmių telkinių išteklius ((naudingas 

iškasenas, gėlo ir mineralinio vandens vandenvietes), įskaitant dirvožemį; geologinius procesus ir 

reiškinius (pvz., erozija, sufozija, karstas, nuošliaužos), geotopus),  kurių duomenys kaupiami 

GEOLIS (geologijos informacijos sistema) duomenų bazėje (https://epaslaugos.am.lt/)  
 
Planuojamos ūkinės veiklos sklypuose nei jų gretimybėse nėra eksploatuojamų žemės gelmių 

telkinių (naudingų iškasenų, gėlo ir mineralinio vandens vandenviečių), įskaitant dirvožemio, 
geologinius procesus ir reiškinius (pvz., eroziją, sufoziją, karstus, nuošliaužas). 

  
20. Informacija apie kraštovaizdį, gamtinį karkasą, vietovės reljefą (vadovautis Europos 

kraštovaizdžio konvencijos, Europos Tarybos ministrų komiteto 2008 m. rekomendacijomis CM/Rec 

(2008-02-06)3 valstybėms narėms dėl Europos kraštovaizdžio konvencijos  įgyvendinimo gairių  

nuostatomis, Lietuvos kraštovaizdžio politikos krypčių aprašu (http:www.am.lt/VI/index.php#a/12929) 

ir Lietuvos Respublikos kraštovaizdžio erdvinės struktūros įvairovės ir jos tipų identifikavimo studija 
http://www.am.lt/VI/article.php3?article_id=13398), kurioje vertingiausios estetiniu požiūriu 

Lietuvos kraštovaizdžio vizualinės struktūros išskirtos studijoje pateiktame Lietuvos kraštovaizdžio 

vizualinės struktūros žemėlapyje ir pažymėtos indeksais V3H3, V2H3, V3H2, V2H2, V3H1, V1H3, jų 

vizualinis dominantiškumas yra a, b, c.) 

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos kraštovaizdžio erdvinės struktūros įvairovės ir jos tipų 
identifikavimo studija sklypai, kuriuose numatoma ūkinė veikla, pagal bendrojo kraštovaizdžio 
pobūdį priskirtini moreninių kalvyvų kraštovaizdžiui. Vyraujantys medynai– beržas ir juodalksniai. 
Teritorijos sukultūrinimo pobūdis – agrarinis kraštovaizdis (K‘-s/e-p/4>) (20.1 pav.). 

 
20.1 pav. Ištrauka iš Lietuvos kraštovaizdžio fiziomorfotopų žemėlapio 
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Vadovaujantis Lietuvos kraštovaizdžio vizualinės struktūros studijoje pateiktu vertingiausiu 

estetiniu požiūriu Lietuvos kraštovaizdžio vizualinės struktūros žemėlapiu, teritorijos, kurioje 
planuojama veikla, vizualinei struktūrai būdinga (20.2 pav.) ypač raiški vertikalioji sąskaida, stipriai 
kalvotas bei gilių slėnių kraštovaizdis su keturių, penkių lygmenų videotopų kompleksais (V3H2-d). 
Pagal horizontaliąją sąskaidą vyrauja pusiau atvirų, didžiąja dalimi apžvelgiamų erdvių kraštovaizdis. 
Kraštovaizdžio erdvinėje struktūroje nėra išreikštų dominantų. 

 

 
20.2 pav. Ištrauka iš Lietuvos kraštovaizdžio vizualinės struktūros žemėlapio 

 
Sklypai išsidėstę žemės ūkio paskirties sklypų apsuptyje. Penkių vėjo jėgainių įrengimas juose 

nežymiai pakeistų vizualinę vietos charakteristiką. Agrariniame mažai urbanizuotame kraštovaizdyje 
atsirastų vertikalūs dominuojantys elementai - technogeninio dizaino aukštuminiai statiniai, 
iškylantys virš esamų kraštovaizdžio elementų, tačiau šių statinių pati forma nėra labai išraiškinga, 
kad sukeltų didelį vizualinį poveikį aplinkoje ar užstotų ir/ar trukdytų apžvelgti saugomas ir/ar 
rekreacines teritorijas bei vertingas panoramas. Žemėnaudos struktūra sklypuose iš esmės taip pat 
nepakis, nes vėjo jėgainės yra vertikalūs statiniai ir jų pagrindo užimamas plotas yra nedidelis, o 
privažiavimų iki jėgainių įrengimas neįtakos gretimybėse esančių žemės ūkio sklypų. Tokiu būdu 
kraštovaizdžio ekologinis stabilumas (hidrologinis režimas, augalinė danga, dirvožemio struktūra bei 
erozijos sąlygos) nebus paveiktas.  

Vadovaujantis J. Abromo disertacijoje „Vėjo elektrinių vizualinio poveikio kraštovaizdžiui 
vertinimas“ pateikiamais duomenimis galima teigti, jog vizualinis kontrastas su kaimo kraštovaizdžiu 
gali būti ir teigiamas: dažniausia iš žalios į baltą spalvą pereinantys vėjo jėgainių bokštai gali 
vizualiai derėti su žalia kaimo agrarine aplinka. Oro sąlygos irgi turi didelę įtaką, ypač vėjaračio 
matomumui. 

Vizualinio poveikio kraštovaizdžiui efektas kiekybiškai negali būti išmatuotas ar 
apskaičiuotas, todėl poveikio mažinimo priemonės yra ribotos. Siekiant sumažinti įtaką 
kraštovaizdžiui, rekomenduojama vėjo jėgainių konstrukcijas projektuoti imituojant gamtoje esančias 
formas, dažyti šviesiomis dangaus fonui artimomis spalvomis. Speciali dažų sudėtis leidžia išvengti 
konstrukcijų blizgėjimo ir atspindžių susidarymo. 

 
21. Informacija apie saugomas teritorijas ((pvz.,  draustiniai, parkai ir kt.), įskaitant Europos 

ekologinio tinklo „Natura 2000“  teritorijas, kurios registruojamos STK (Saugomų teritorijų 

valstybės kadastras) duomenų bazėje (http://stk.vstt.lt) ir šių teritorijų  atstumus nuo planuojamos 

ūkinės veiklos vietos (objekto ar sklypo, kai toks suformuotas, ribos).  Pridedama Valstybinės 

saugomų teritorijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos Poveikio reikšmingumo „Natura 2000“ 

teritorijoms išvada, jeigu tokia išvada reikalinga pagal teisės aktų reikalavimus).  
 



UAB „KJ220“ planuojamos ūkinės veiklos – 5-ių vėjo elektrinių Vilkaviškio rajono savivaldybėje (Skroblų k., Grajauskų k., 
Bartininkų sen.; Rūkštėnų k., Vidgirių k., Beržinių k., Gražiškių sen.) poveikio aplinkai vertinimo atrankos dokumentai 

 

Lapas 18 iš 22 
 

Sklypas kad. Nr. 3950/0001:127 į saugomų ar NATURA 2000 teritorijų ribas nepatenka. 
Atstumas iki artimiausios saugomos teritorijos – Vištyčio regioninio parko – apie 6,2 km. Atstumas 
iki artimiausios NATURA 2000 teritorijos (Grybingirio miškas) – apie 7,2 km. 

Sklypas kad. Nr.3950/0004:18 į saugomų ar NATURA 2000 teritorijų ribas nepatenka. 
Atstumas iki artimiausios saugomos teritorijos – Vištyčio regioninio parko – apie 4,9 km. Atstumas 
iki artimiausios NATURA 2000 teritorijos (Grybingirio miškas) – apie 5,9 km. 

Sklypas kad. Nr. 3920/0004:79 į saugomų ar NATURA 2000 teritorijų ribas nepatenka. 
Atstumas iki artimiausios saugomos teritorijos – Vištyčio regioninio parko – apie 2,3 km. Atstumas 
iki artimiausios NATURA 2000 teritorijos (Tadarinės ir Vištytgirio miškai) – apie 5,5 km. 

Sklypas kad. Nr. 3950/0001:8 į saugomų ar NATURA 2000 teritorijų ribas nepatenka. 
Atstumas iki artimiausios saugomos teritorijos – Vištyčio regioninio parko – apie 8,6 km. Atstumas 
iki artimiausios NATURA 2000 teritorijos (Grybingirio miškas) – apie 9 km. 

Sklypas kad Nr. 3950/0001:28 į saugomų ar NATURA 2000 teritorijų ribas nepatenka. 
Atstumas iki artimiausios saugomos teritorijos – Vištyčio regioninio parko – apie 7,6 km. Atstumas 
iki artimiausios NATURA 2000 teritorijos (Grybingirio miškas) – apie 9 km. 

Kitos saugomos teritorijos nuo planuojamų vėjo jėgainių statybos vietų nutolusios didesniu 
atstumu. 

22. Informacija apie biotopus (miškus, jų paskirtį ir apsaugos režimą; pievas, pelkes, vandens telkinius 

ir jų apsaugos zonas, juostas, jūros aplinką ir kt.; biotopų buveinėse esančias saugomas rūšis, jų 

augavietes ir radavietes, kurių informacija kaupiama SRIS (saugomų rūšių informacinė sistema)  

duomenų bazėje (https://epaslaugos.am.lt/), jų atstumą nuo planuojamos ūkinės veiklos vietos 

(objekto ar sklypo, kai  toks suformuotas, ribos)  ir biotopų buferinį pajėgumą (biotopų atsparumo 

pajėgumas)). 
Planuojamos ūkinės veiklos sklype biotopų nėra, todėl informacija nepateikiama. 
 

23. Informacija apie jautrias aplinkos apsaugos požiūriu teritorijas (vandens pakrančių zonas, 

potvynių zonas, karstinį regioną, gėlo ir mineralinio vandens vandenvietes, jų apsaugos zonas ir 

juostas ir pan.).  
 
Planuojamos ūkinės veiklos sklypai išsidėstę žemės ūkio paskirties teritorijoje, atokiau nuo 

urbanizuotų teritorijų, tačiau kaip matyti iš pateikiamos informacijos, veiklos teritorija nėra jautri 
aplinkos apsaugos požiūriu. 

 
24. Informacija apie teritorijos taršą praeityje ((teritorijos, kuriose jau buvo nesilaikoma projektui 

taikomų aplinkos kokybės normų), jei tokie duomenys turimi). 
 
Informacijos apie teritorijos taršą praeityje nėra  
 

25. Informacija apie tankiai apgyvendintas teritorijas ir jų atstumą nuo planuojamos ūkinės veiklos 
vietos (objekto ar sklypo, kai toks suformuotas, ribos).  

 
Planuojamos ūkinės veiklos sklypai yra išsidėstę žemės ūkio teritorijų apsuptyje, artimiausia 

gyvenamoji aplinka/gyvenamieji namai nuo vėjo jėgainių statybos vietų nutolę 167 m ir didesniu 
atstumu.  

 
Vėjo jėgainių gretimybėje yra:  
Gražiškių miestelis (349 gyventojai), nutolęs nuo jėgainių 1,1-3,8 km atstumu; 
Vartų kaimas (167 gyventojai), nutolęs apie 1,8-3,7 km atstumu;  
Aistiškių kaimas (206 gyventojai), nutolęs 3,1-3,6  km atstumu (2011 metų gyventojų 

surašymo duomenys, Lietuvos statistikos departamentas).  
Prie 5-ių vėjo jėgainių yra pavienių sodybų, tačiau tankiai gyvenamų teritorijų nėra. Detali 

informacija apie gyvenamąsias teritorijas pateikta 25.1 lentelėje.  
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25.1 lentelė. Informacija apie gyvenamąsias teritorijas 

Ūkinės veiklos 
organizatorius 

Žemės sklypo 
kadastrinis Nr. 

Artimiausia gyvenamoji aplinka 

UAB „KJ220“  3950/0001:127 Gražiškių mstl. nutolęs 3,8 km šiaurės vakarų kryptimi;  
Vartų kaimas nutolęs 3,7 km šiaurės rytų kryptimi;  
Aistiškių kaimas nutolęs 3,8 km pietryčių kryptimi. 

UAB „KJ220“  3950/0004:18 Aistiškių kaimas nutolęs 3,5 km pietryčių kryptimi. 
UAB „KJ220“  3920/0004:79 Gražiškių mstl. nutolęs 3,5 km šiaurės kryptimi. 
UAB „KJ220“  3950/0001:8 Vartų kaimas nutolęs 2,5 km rytų kryptimi. 
UAB „KJ220“  3950/0001:28 Vartų kaimas nutolęs 1,8 km šiaurės rytų kryptimi. 

 
26. Informacija apie vietovėje esančias nekilnojamąsias kultūros vertybes, kurios registruotos 

Kultūros vertybių registre (http://kvr.kpd.lt/heritage) (jų atstumai nuo planuojamos ūkinės 
veiklos vietos (objekto ar sklypo, kai toks suformuotas, ribos)).  

 

Artimiausi kultūros paveldo objektai (žiūr. 26.1 pav.):  
Unik. Nr. 23995, Dotamų k. senosios kapinės, Vilkaviškio r. sav., Dotamų k. (Gražiškių sen.);  
Unik. Nr. 23981, Grajauskų k. senosios kapinės, Vilkaviškio r. sav., Grajauskų k. (Bartninkų 

sen.);  
Unik. Nr. 23991, Vartų k. senosios kapinės, Vilkaviškio r. sav., Vartų k. (Bartninkų sen.);  
Unik. Nr. 23988, Skroblų k. senosios kapinės, Vilkaviškio r. sav., Skroblų k. (Bartninkų sen.);  
Unik. Nr. 24000, Vokiečių senosios kapinės, Vilkaviškio r. sav., Vidgirių k. (Gražiškių sen.);  
Unik. Nr. 23998, Strazdinės k. senosios kapinės, Vilkaviškio r. sav., Strazdinės k. (Gražiškių 

sen.). 

 
26.1 pav. Artimiausi kultūros paveldo objektai 

 
26.1 lentelė. Artimiausi kultūros paveldo objektai 

Vėjo jėgainės  
pavadinimas 

Žemės sklypo 
kadastrinis Nr.   

Artimiausi kultūros paveldo objektai 

UAB „KJ220“ 
 

3950/0001:127 Dotamų k. senosios kapinės, nutolusios ~ 830 metrų šiaurės 
vakarų kryptimi;  
Vokiečių senosios kapinės, nutolusios ~ 1,3 km pietvakarių 
kryptimi. 

UAB „KJ220“  3950/0004:18 Vokiečių senosios kapinės, nutolusios ~650 metrų šiaurės 
rytų kryptimi. 

UAB „KJ220“ 3920/0004:79 Strazdynės k. senosios kapinės, nutolusios ~ 800 metrų 
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Vėjo jėgainės  
pavadinimas 

Žemės sklypo 
kadastrinis Nr.   

Artimiausi kultūros paveldo objektai 

pietvakarių kryptimi. 
UAB „KJ220“  3950/0001:8 Grajauskų k. senosios kapinės, nutolusios ~450 metrų 

šiaurės kryptimi;  
Vartų k. senosios kapinės, nutolusios ~1,8 km pietryčių 
kryptimi. 

UAB „KJ220“ 3950/0001:28 Skroblų k. senosios kapinės, nutolusios ~460 metrų rytų 
kryptimi. 

 

Ūkinė veikla nesiriboja ir nepatenka į saugomas teritorijas, išskirtas Saugomų teritorijų 
Valstybės kadastre.  

 
IV. GALIMO POVEIKIO APLINKAI RŪŠIS IR APIBŪDINIMAS 

 
Galimas reikšmingas poveikis aplinkos veiksniams:  
27. poveikis gyventojams ir visuomenės sveikatai, įskaitant galimą neigiamą poveikį gyvenamajai, 

rekreacinei, visuomeninei aplinkai, gyventojų  saugai ir  visuomenės sveikatai dėl fizikinės, 
cheminės, biologinės taršos (atsižvelgiant į foninį užterštumą) ir kvapų (pvz., vykdant veiklą, 
susidarys didelis oro teršalų kiekis dėl kuro naudojimo, padidėjusio transporto srauto, gamybos 
proceso ypatumų, statybų metu ir pan.); galimą poveikį vietos darbo rinkai ir vietovės 
gyventojų demografijai;  

 
Veikla gyventojų ir visuomenės sveikatai, įskaitant galimą neigiamą poveikį gyvenamajai, 

rekreacinei, visuomeninei aplinkai, gyventojų saugai ir visuomenės sveikatai dėl fizikinės, cheminės, 
biologinės taršos įtakos neturės, kadangi planuojamos ūkinės veiklos taršos (triukšmo, šešėliavimo 
elektromagnetinės spinduliuotės) rodikliai nesieks ribinių verčių artimiausioje gyvenamojoje 
aplinkoje. Veikla įtakos gyventojų demografijai neturi, tačiau gali paskatinri vietos darbo rinkos 
plėtrą. 

 
28. Poveikis biologinei įvairovei (įskaitant galimą poveikį natūralioms buveinėms dėl jų užstatymo 

ar suskaidymo, hidrologinio režimo pokyčio, želdinių sunaikinimo ir pan.; galimas natūralių 
buveinių tipų plotų sumažėjimas, saugomų rūšių, jų augaviečių ir radaviečių išnykimas ar 
pažeidimas, galimas neigiamas poveikis gyvūnų maitinimuisi, migracijai, veisimuisi ar 
žiemojimui):  

 
VE statyba ir eksploatacija neigiamo poveikio biologinei įvairovei neturi. 
 

29. Poveikis žemei ir dirvožemiui (pavyzdžiui, dėl numatomų didelės apimties žemės darbų (pvz., 
kalvų nukasimas, vandens telkinių gilinimas ar upių vagų tiesinimas); gausaus gamtos išteklių 
naudojimo; pagrindinės tikslinės žemės paskirties pakeitimo): 

 
VE statyba ir eksploatacija neigiamo poveikio žemei ir dirvožemiui neturi. 
 

30. Poveikis vandeniui, pakrančių zonoms, jūrų aplinkai (pvz., paviršinio ir požeminio vandens 
kokybei, hidrologiniam režimui, žvejybai, navigacijai, rekreacijai);  

 
VE statyba ir eksploatacija poveikio vandeniui, vandens telkinių pakrančių zonoms ar jūrų 

aplinkai neturės, nes veiklos metu teršalai į aplinką išmetami nebus. 
 

31. Poveikis orui ir vietovės meteorologinėms sąlygoms (pvz., aplinkos oro kokybei, mikroklimatui):  
 
VE statyba ir eksploatacija poveikio aplinkos orui neturės. 
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32. poveikis kraštovaizdžiui (pasižyminčiam estetinėmis, nekilnojamosiomis kultūros ar kitomis 

vertybėmis, rekreaciniais ištekliais, ypač vizualinis, įskaitant poveikį dėl reljefo formų keitimo 
(pažeminimas, paaukštinimas, lyginimas)): 

 
Naujausi vėjo jėgainių modeliai kuriami ir gaminami naudojant geriausias žinomas 

technologijas. Projektuojant vėjo jėgaines, ypatingas dėmesys skiriamas konstrukcijų dizainui, 
siekiant  subalansuoto įrenginio  ir  natūralios gamtos santykio. Siekiant sumažinti įtaką 
kraštovaizdžiui, vėjo jėgainių  konstrukcijos projektuojamos naudojant gamtoje dominuojančias 
formas, dažomos šviesiomis  artimomis dangaus fonui spalvomis. Enercon kompanijos vėjo jėgainių 
bokštų apatinė dalis dažoma žaliais atspalviais, dėka kurių jėgainė įsilieja į gamtos spalvų foną. 
Speciali naudojamų dažų struktūra leidžia išvengti konstrukcijų blizgėjimo ir atspindžių susidarymo.  

Sklypo, kuriame planuojama vėjo jėgainė, aplinkinės teritorijos nėra reikšmingos rekreaciniu  
aspektu, numatoma ūkinė veikla neįtakos apylinkių rekreacinio potencialo. Statybos ir eksploatacijos 
metu nebus keičiamos reljefo formos. 

 
33. Poveikis materialinėms vertybėms (pvz., nekilnojamojo turto (žemės, statinių) paėmimas, 

poveikis statiniams dėl veiklos sukeliamo triukšmo, vibracijos, numatomi apribojimai 
nekilnojamajam turtui); Poveikis kultūros paveldui, (pvz., dėl veiklos sukeliamo triukšmo, 
vibracijos, šviesos, šilumos, spinduliuotės).  
 

Planuojama veikla numatoma žemės ūkio paskirties sklypuose, gretimos teritorijos yra žemės 
ūkio paskirties. Esami gyvenamieji namai išsidėstę 167 m ir didesniu atstumu nuo planuojamų vėjo 
jėgainių. UAB „KJ220“ ūkinė veikla materialinėms vertybėms ir kultūros paveldui neigiamo 
poveikio neturės.  
 

34. Galimas reikšmingas poveikis 27 - 33 punktuose nurodytų veiksnių sąveikai 
 
Planuojama ūkinė veikla galimo reikšmingo poveikio 27 - 33 punktuose nurodytų veiksnių 

sąveikai neturės. 
 

35. Galimas reikšmingas poveikis 27 - 33 punkte nurodytiems veiksniams, kurį lemia planuojamos 
ūkinės veiklos pažeidžiamumo izika dėl ekstremaliųjų įvykių ((pvz., didelių avarijų) ir (arba) 

ekstremaliųjų situacijų (nelaimių)).  
 
Planuojamos ūkinės veiklos pažeidžiamumas dėl ekstremaliųjų įvykių ir (arba) ekstremaliųjų  
situacijų galimo reikšmingo poveikio 29 punkte nurodytiems veiksniams neturės. 
 

36. Galimas reikšmingas tarpvalstybinis poveikis. 
 
Lietuvos Respublikos įstatymuose yra įtvirtintas siekis didinti energetikos nepriklausomybę. 

Pagal Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo 1 straipsnio 4 punktą pagrindinis šio įstatymo 
uždavinys – užtikrinti, kad atsinaujinančių išteklių energijos dalis, palyginus su šalies bendruoju 
galutiniu energijos suvartojimu, 2020 metais sudarytų ne mažiau kaip 23 procentus ir ši dalis toliau 
būtų didinama, tam panaudojant naujausias ir veiksmingiausias atsinaujinančių energijos išteklių 
naudojimo technologijas ir skatinant energijos vartojimo efektyvumą. Lygiai toks pat įpareigojimas 
Lietuvos Respublikai yra įtvirtintas ir 2009 m. balandžio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos 
direktyva Nr. 2009/28/EB, kuria Lietuvos Respublika yra įpareigota iki 2020 m. pasiekti 23% 
atsinaujinančių išteklių energijos dalį bendrame galutiniame energijos suvartojimo rodiklyje. Siekiant  
įgyvendinti Lietuvos Respublikos strateginius energetikos tikslus bei 2009 m. balandžio 23 d. 
Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje Nr. 2009/28/EB nustatytus rodiklius, būtina sudaryti 
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palankias sąlygas atsinaujinančių energijos išteklių, įskaitant ir vėjo energetiką. Galime teigti, kad 
įgyvendinus planuojamą ūkinę veiklą bus jaučiamas teigiamas tarpvalstybinis poveikis. 

 
37. Planuojamos ūkinės veiklos charakteristikos ir (arba) priemonės, kurių numatoma imtis 

siekiant išvengti bet kokio reikšmingo neigiamo poveikio arba užkirsti jam kelią.  
 
Ūkinei veiklai pasirinkta teritorija yra nuošalioje vietovėje, retai apgyvendintoje teritorijoje. 

Vėjo jėgainę numatoma įrengti taip, kad leistų išvengti neigiamo poveikio gyvenamai aplinkai ir 
išlaikyti visus normatyvinius atstumus (triukšmo, šešėliavimo zonos). Eksploatacijos metu, nustačius 
nenumatytą veiklos poveikį aplinkai, bus imtasi priemonių šiam poveikiui sumažinti arba jo išvengti. 

 




























































