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ĮVADAS  

2019 m. gruodžio 11 d. Europos Komisija pristatė Europos žaliąjį kursą1 – veiksmų gaires, kaip 

užtikrinti ES ekonomikos tvarumą, klimato ir aplinkos problemas paverčiant galimybėmis visose 

politikos srityse ir užtikrinant, kad pertvarka būtų visiems teisinga ir įtrauki. Įgyvendinant Europos 

žaliojo kurso siekį iki 2050 m. užtikrinti anglies dioksido poveikio neutralumą, itin svarbu mažinti ES 

energetikos sistemos priklausomybę nuo iškastinio kuro. Vienas iš Europos žalio kurso principų, kurie 

padės sumažinti išmetamą šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį ir pagerinti žmonių gyvenimo kokybę, 

yra plėtoti elektros energijos sektorių, grindžiamą daugiausia atsinaujinančiaisiais energijos ištekliais. 

Nacionalinėje energetinės nepriklausomybės strategijoje, patvirtintoje LR seimo 2012 m. birželio 

26 d. nutarimu Nr. XI-21332 numatyta, jog bus siekiama, kad iki 2030 metų 70 procentų bendrai šalyje 

suvartojamos galutinės elektros energijos sudarytų vietinė elektros energija, o iki 2050 metų iki 100 

procentų bendrai šalyje suvartojamos galutinės elektros energijos sudarytų vietinė elektros energija, o 

elektros energija iš atsinaujinančių energijos išteklių turėtų tapti pagrindinė, palyginti su bendrai šalyje 

suvartojama galutine elektros energija. 

Lietuvos Respublikos bendrojo plano (Lietuva 2030) sprendiniuose3 numatyta vystyti 

atsinaujinančių energijos išteklių (AEI) elektrinių parkus Lietuvos teritorijoje bei skatinti regioninį ir 

tarptautinį bendradarbiavimą AEI elektrinių parkų plėtrai. Plane taip pat pateiktos nuostatos dėl vėjo ir 

saulės šviesos energijos elektrinių parkų plėtros siekiant vizualinės estetinės kraštovaizdžio apsaugos.  

Pasvalio rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano keitimo (koreguojant arba keičiant 

kraštovaizdžio ir gamtinio karkaso sprendinius) sprendiniuose (patvirtinta Pasvalio rajono savivaldybės 

tarybos 2021-02-24 nutarimu Nr. T1-21) nurodytos tik nuostatos vystyti saulės ir vėjo energetiką, tačiau 

nėra išskirtų specialiai vėjo energetikai naudotinų teritorijų.  

Siekiant sudaryti prielaidas vėjo elektrinių parko vystymui UAB „Aukštaitijos vėjas“ iniciavo 

Pasvalio rajono savivaldybės dalies teritorijos (Pušaloto miestelio, Šedeikonių, Kauklių, Valmonių, 

Kidžionių kaimų, Kruopinės viensėdžio, Buojaragio, Pabuojų, Matkūnų, Jaciūnų kaimų, Daukučių 

viensėdžio pagal parengtą schema) atsinaujinančių išteklių energetikos – vėjo energetikos inžinerinės 

infrastruktūros plėtros specialiojo plano (toliau – Specialusis planas) rengimą.  

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. rugpjūčio 18 d. nutarimo Nr. 967 

patvirtinto Planų ir programų strateginio pasekmių aplinkai vertinimo tvarkos aprašo III skyriaus 6.1 p. 
4 yra atliekamas specialiojo plano strateginis pasekmių aplinkai vertinimas (SPAV). Lygiagrečiai 

atliekamam SPAV rengiamas planuojamos ūkinės veiklos - Vėjo elektrinių parko įrengimo, poveikio 

aplinkai vertinimas (toliau - PAV). Vėjo elektrinių įrengimo vietos planuojamos Specialiuoju planu 

išskiriamose  galimose VE vystymo teritorijose (plotuose)5.  

 

1 https://ec.europa.eu/info/publications/communication-european-green-deal_en  

2 https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.429490/asr  

3 http://www.bendrasisplanas.lt/wp-content/uploads/2021/07/LR-BP-SPRENDINIU-DOKUMENTAS-0616.pdf  

4 III sk.6.1 p. „Vertinimą privaloma atlikti kai: rengiamas planas ar programa, skirti pramonės, energetikos, transporto, 

telekomunikacijų, turizmo, žemės ūkio, miškų ūkio, žuvininkystės, vandens ūkio plėtrai, atliekų tvarkymui, specialiojo 

teritorijų planavimo dokumentas, detalusis planas ar žemės valdos projektas, kuris nustato ūkinės veiklos, įrašytos į 

Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo 1 ar 2 priedus, vystymo pagrindus ir kuris rengiamas 

didesniam kaip 10kv. kilometrų plotui.“ 

5 Galimos VE vystymo teritorijos (plotai) išskirti rengiant SPAV atsižvelgiant į teritorijų planavimo dokumentus, galimas 

pasekmes įvairiems aplinkos komponentams ir visuomenės sveikatai.   

https://ec.europa.eu/info/publications/communication-european-green-deal_en
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.429490/asr
http://www.bendrasisplanas.lt/wp-content/uploads/2021/07/LR-BP-SPRENDINIU-DOKUMENTAS-0616.pdf
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PAV atliekamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai 

vertinimo įstatymo (toliau – PAV įstatymas) Nr. XIV-898 (įsigaliojo 2022-01-22) 2 priedo 3.8.1 punkte 

nurodytą ūkinę veiklą: vėjo elektrinių įrengimas, kai įrengiamos 3 vėjo elektrinės, kurių bent vienos 

aukštis 50 m (matuojant iki aukščiausio konstrukcijų taško) ar daugiau.  

 

Pagal planuojamos ūkinės veiklos PAV įstatymą poveikio aplinkai vertinimo tikslai yra: 

1) nustatyti, apibūdinti ir įvertinti galimą tiesioginį ir netiesioginį planuojamos ūkinės 

veiklos poveikį šiems aplinkos elementams: dirvožemiui, žemės paviršiui ir jos gelmėms, orui, 

vandeniui, klimatui, kraštovaizdžiui ir biologinei įvairovei, ypatingą dėmesį skiriant Europos Bendrijos 

svarbos rūšims ir natūralioms buveinėms, taip pat kitoms pagal LR saugomų gyvūnų, augalų ir grybų 

rūšių įstatymą saugomoms rūšims, materialinėms vertybėms, nekilnojamosioms kultūros vertybėms ir 

šių elementų tarpusavio sąveikai; 

2) nustatyti, apibūdinti ir įvertinti galimą tiesioginį ir netiesioginį planuojamos ūkinės 

veiklos sukeliamų biologinių, cheminių ir fizikinių veiksnių poveikį visuomenės sveikatai, taip pat 

aplinkos elementų  ir visuomenės sveikatos tarpusavio sąveikai; - nustatyti galimą planuojamos ūkinės 

veiklos poveikį (1 punkte nurodytiems) aplinkos elementams ir visuomenės sveikatai dėl planuojamos 

ūkinės veiklos pažeidžiamumo rizikos dėl ekstremaliųjų įvykių ir (ar) galimų ekstremaliųjų situacijų; 

3) nustatyti priemones, kurių numatoma imtis siekiant išvengti numatomo reikšmingo 

neigiamo poveikio aplinkai ir visuomenės sveikatai, jį sumažinti ar, jeigu įmanoma, jį kompensuoti; 

4) nustatyti, ar planuojama ūkinė veikla, įvertinus jos pobūdį, vietą ir (ar) poveikį aplinkai, 

atitinka aplinkos apsaugos, visuomenės sveikatos, nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos, gaisrinės 

ir civilinės saugos teisės aktų reikalavimus 

 

Planuojamos ūkinės veiklos – vėjo elektrinių parko įrengimo PAV proceso dalyviai yra: 

• Atsakingoji institucija  - Aplinkos apsaugos agentūra (toliau - Agentūra); 

• PAV subjektai6: 

o Pasvalio rajono savivaldybės administracija;  

o Nacionalinio sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Panevėžio 

departamentas;  

o Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Panevėžio-Utenos teritorinis 

skyrius; 

o Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos 

Panevėžio priešgaisrinės gelbėjimo valdyba. 

• Planuojamos ūkinės veiklos organizatorius - UAB „Aukštaitijos vėjas“; 

• PAV dokumentų rengėjas  - UAB „Ardynas“; 

• Suinteresuota visuomenė.  

 

PAV procesas, įskaitant PAV programos parengimą, vykdomas pagal Lietuvos Respublikos 

aplinkos ministro 2017 m. spalio 31 d. įsakymu Nr. D1-885 patvirtintą Planuojamos ūkinės veiklos 

poveikio aplinkai vertinimo aprašą (toliau- PAV aprašas).  

 

 

6 PAV subjektai gali būti ir kitos valstybinės institucijos, jeigu Atsakingoji institucija poveikio aplinkai vertinimo dokumentų 

nagrinėjimo metu, atsižvelgdama į planuojamos ūkinės veiklos pobūdį, mastą ar vietos ypatumus, aplinkos ministro nustatyta 

tvarka jas pakviečia dalyvauti poveikio aplinkai vertinimo procese 
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PAV proceso etapai: 

• PAV programos parengimas; 

• Visuomenės ir atsakingosios institucijos -Aplinkos apsaugos agentūros (toliau -Agentūra) 

informavimas apie parengtą PAV programą; 

• PAV programos teikimas PAV subjektams išvadoms gauti; 

• PAV programos patvirtinimas; 

• PAV ataskaitos parengimas pagal Agentūros patvirtintą PAV programą; 

• Viešas visuomenės supažindinimas su PAV ataskaita; visuomenės pasiūlymų 

įvertinimas; 

• PAV ataskaitos teikimas PAV subjektams; motyvuotų išvadų dėl PAV ataskaitos ir 

planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai gavimas; 

• PAV ataskaitos teikimas Agentūrai ir sprendimo dėl planuojamos ūkinės veiklos poveikio 

aplinkai priėmimas. 
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1. INFORMACIJA APIE PLANUOJAMĄ ŪKINĘ VEIKLĄ 

1.1. Planuojamos ūkinės veiklos apibūdinimas  

Planuojama ūkinė veikla (toliau - PŪV) – Vėjo elektrinių (toliau - VE) parko įrengimas. 

VE parko paskirtis - elektros energijos gamyba. Pagaminta energija požeminiais kabeliais per 

transformatorių pastotę bus perduodama į elektros tinklus. Numatomas bendras planuojamo VE parko 

galingumas  - iki 100 MW. Parke numatomos statyti šiuolaikinės iki 7,6 MW  galios, kurių bokštų aukštis 

(iki stebulės) gali siekti iki 170 m, o vėjaračio skersmuo gali būti taip pat iki 170 m (žr. 1.5.1 lentelę). 

Parke numatoma įrengti iki 17 vėjo elektrinių.  

Principinė vėjo elektrinių generuojamos elektros energijos perdavimo schema pateikta 1.1 

paveiksle: 

1. Pučiant vėjui ir sukant VE vėjaratį mechaninė energija elektros generatoriaus pagalba 

paverčiama elektros energija; 

2. Pagaminta elektros energija požeminiais kabeliais perduodama į esamą arba naujai įrengiamą 

aukštinančiąją transformatorių pastotę/ pastotes;  

3.  Iš aukštinančiosios pastotės (TP) elektros perdavimo linijomis elektros energija perduodama į 

žeminančiąsias transformatorių pastotes; 

4. Iš šių TP skirstomaisiais elektros tinklais elektros energija teikiama vartotojams. 
 

 
1.1 pav.  Supaprastinta vėjo elektrinių generuojamos elektros energijos perdavimo schema (šaltinis: 

https://www.renewwisconsin.org/wind-farms/ ) 

PŪV įgyvendinimui (VE statybai) numatoma maksimaliai panaudoti esamus kelius, nuo kurių iki 

planuojamų VE įrengimo vietų bus įrengti privažiavimai. Esami keliai pagal poreikį bus sustiprinti, 

įrengtos melioracijos sistemos, esant poreikiui, bus pertvarkomos išlaikant jų funkcionalumą.  

Vėjo 

elektrinių 

parkas 

Aukštinančioji 

TP 

Žeminančioji 

TP 

Elektros skirstomieji tinklai 

Vartotojai 

https://www.renewwisconsin.org/wind-farms/
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Preliminarūs PŪV įgyvendinimo etapai: 

▪ Teritorijų planavimo ir poveikio aplinkai vertinimo etapas 2022 m.;  

▪ Techninio projektavimo etapas - 2023 m. I-II ketvirtis ir vėliau; 

▪ VE ir inžinerinės infrastruktūros statybos etapas - 2023 m. IV ketvirtis ir vėliau; 

▪ VE eksploatacija - 2024 m. ir vėliau. 

 

 

1.2. Informacija apie PŪV vietą  

PŪV įgyvendinimas numatomas Specialiuoju planu7 planuojamoje teritorijoje, apimančioje 

Pasvalio raj. sav. Pušaloto sen. Pušaloto miestelio, Šedeikonių, Kauklių, Valmonių, Kidžionių kaimų, 

Kruopinės viensėdžio, Buojaragio, Pabuojų, Matkūnų, Jaciūnų kaimų, Daukučių viensėdžio teritorijų 

plotuse. Specialiojo plano planuojamos teritorijos plotas yra apie 54,55 km2. Specialiojo plano rengimo 

etape, atliekant strateginį pasekmių aplinkai vertinimą (SPAV), planuojamoje teritorijoje, atsižvelgiant 

į techninius, aplinkosauginius, ekonominius ir socialinius aspektus, teritorijų planavimo dokumentus bei 

galimas pasekmes įvairiems aplinkos komponentams ir visuomenės sveikatai,  išskirti plotai, kuriuose 

galima VE statyba (VE vystymas). Šiuose plotuose, įvertinant technologinius ir žemės nuosavybės 

aspektus, parinkta 17 preliminarių vėjo elektrinių įrengimo vietų. 

 

1.2.1 paveiksle pateikta informacija apie PŪV ir jos vietą: 

• Numatomos preliminarios vėjo elektrinių vietos8; 

• Numatomos preliminarios galimos VE vystymo teritorijos (plotai)9: 

o VE vystymo teritorija be kariuomenės10 apribojimų bei jos buferinės11 zonos; 

o VE vystymo teritorijos su kariuomenės apribojimais bei jų buferinės zonos. 

 

Vėjo elektrinių sugeneruotos elektros energijos perdavimui į elektros tinklus bus tiesiami požeminiai 

kabeliai iki elektros perdavimo linijų priklausomai nuo gautų Litgrid sąlygų, t.y. prisijungimo taškas dar nėra 

žinomas. Numatoma, kad kabelis bus klojamas išnaudojant kelių apsaugos zonas, per privačius žemės 

sklypus ar valstybinę žemę. Elektros kabelių tiesimui per privačius žemės sklypus bus reikalinga gauti 

rašytinį žemės savininko sutikimą, o valstybinėje žemėje derinti su Nacionaline žemės tarnyba. 

 

7 Pasvalio rajono savivaldybės dalies teritorijos (Pušaloto miestelio, Šedeikonių, Kauklių, Valmonių, Kidžionių kaimų, 

Kruopinės viensėdžio, Buojaragio, Pabuojų, Matkūnų, Jaciūnų kaimų, Daukučių viensėdžio pagal parengtą schemą) 

atsinaujinančių išteklių energetikos – vėjo energetikos inžinerinės infrastruktūros plėtros specialusis planas. Šio specialiojo 

plano iniciatorius, kaip ir PŪV organizatorius yra UAB „Aukštaitijos vėjas“. Plačiau apie specialųjį planą informaciją galima 

rasti Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros 

informacinėje sistemoje TPDRIS (TPD Nr.: S-VT-67-22-91).   
8 Atlikus poveikio aplinkai vertinimą VE vietos gali neženkliai keistis. 
9 PAV programoje žymimos preliminarios VE vystymo teritorijos. Tikslios šios teritorijos bus patvirtintos specialiuoju planu  
10 Karinių orlaivių treniruočių skraidymo zonoje VE statyba derinama su LR kariuomene (žr. 2.9 skyrių). 
11 Buferinės zonos išskiriamos kaip zonos kuriose galima VE statyba, kurių bendras aukštis (bokšto kartu su sparnu) yra iki 

200 m.   
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1.2.1 pav. Pasvalio rajone Pušaloto seniūnijoje Specialiuoju planu planuojama teritorija, kurioje 

išskirtos galimos VE vystymo teritorijos ir planuojamų VE preliminarios įrengimo vietos (PŪV)    
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1.3 Planuojamos ūkinės veiklos teritorijoje galiojantys teritorijų planavimo dokumentai 

Pasvalio rajono savivaldybės teritorijoje, į kurią patenka Specialiuoju planu planuojama teritorija, 

o taip pat ir PŪV teritorija, galiojantys bendrieji planai: 

• Lietuvos Respublikos teritorijos bendrasis planas, patvirtintas Lietuvos Respublikos 

vyriausybės 2021-09-29 nutarimu Nr. 789 (T00087007); 

• Nacionalinis kraštovaizdžio tvarkymo planas, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos 

ministro 2015-10-02 įsakymu Nr. D1-703 (T00077225);  

• Pasvalio rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano keitimas (koreguojant arba keičiant 

kraštovaizdžio ir gamtinio karkaso sprendinius), patvirtintas Pasvalio r. savivaldybės tarybos 2021-02-

24 nutarimu T1-21 (T00086302). 

 

Pasvalio rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano keitimo (koreguojant arba keičiant 

kraštovaizdžio ir gamtinio karkaso sprendinius) grafiniuose sprendiniuose nėra išskirtos specialiai vėjo 

energetikai naudotinos teritorijos, tačiau aiškinamajame rašte nurodyta, kad visose funkcinėse zonose 

galimi šie teritorijų naudojimo tipai: inžinerinės infrastruktūros koridorių; inžinerinės infrastruktūros 

teritorija; vandenviečių; bendro naudojimo erdvių, želdynų teritorijos; aikštės. 

Remiantis Pasvalio r. teritorijos bendrojo plano12 Pagrindiniu brėžiniu, t.y. Teritorijų naudojimo 

reikalavimų brėžiniu (žr. 1.3.1 pav.) didžioji dalis planuojamos teritorijos patenka į žemės ūkio teritorijų 

funkcinę zoną (Z2)13. Šioje zonoje vyrauja agrarinės teritorijos. Į teritorijos sudėtį įeina pavienių miškų 

dalys, mažesni vandens telkiniai, esamos sodybos, susisiekimo ir inžinerinės infrastruktūros objektai.  

Zonai nustatyti funkciniai prioritetai: intensyvus žemės ūkis; tausojantis žemės ūkis (gamtinio karkaso 

teritorijose); ekstensyvi rekreacija; tausojantis miškų ūkis.  

Kidžionių ir Šedeikonių kaimų teritorijų dalis patenka į miškų ir miškingų teritorijų zoną M14. Šiai 

zonai nustatyti galimi funkciniai prioritetai: intensyvus miškų ūkis (ūkiniuose miškuose) bei tausojantis 

miškų ūkis (ekosistemų apsaugos miškuose, rekreaciniuose miškuose ir apsauginiuose miškuose). 

Gamtiniame karkaso ir saugomose teritorijose nustatyti funkciniai prioritetai: tausojantis žemės ūkis; 

tausojantis miškų ūkis. 

Pušaloto miestelis žymimas kaip G2 vidutinio užstatymo intensyvumo gyvenamoji zona.  

 

 

12 Pasvalio rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano keitimas (koreguojant arba keičiant kraštovaizdžio ir gamtinio 

karkaso sprendinius), patvirtintas 2021-02-24 Pasvalio r. savivaldybės tarybos nutarimu T1-21. https://www.e-

tar.lt/portal/lt/legalAct/54082670769f11eb9601893677bfd7d8  
13 Pagrindinė žemės naudojimo paskirtis: Dominuojanti - žemės ūkio paskirties žemė; Papildanti: kitos paskirties žemė 
14 Pagrindinė žemės naudojimo paskirtis: Dominuojanti: miškų ūkio paskirties žemė; Papildanti: žemės ūkio paskirties žemė  

 

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/54082670769f11eb9601893677bfd7d8
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/54082670769f11eb9601893677bfd7d8
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1.3.1 pav. Planuojamos teritorijos funkcinis 

zonavimas (šaltinis: Ištrauka iš Pasvalio r. 

bendrojo plano Pagrindinio brėžinio 

Teritorijų naudojimo reikalavimai) 
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Kiti analizuojamoje teritorijoje galiojantys teritorijų planavimo dokumentai 

• Pasvalio rajono savivaldybės šilumos ūkio specialusis planas, 2009 m., T00031228 

(000672000173); 

• Pasvalio rajono savivaldybės vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros 

specialusis planas, 2010 m., T00032099 (000672000214); 

• Pasvalio rajono teritorijos vietinės reikšmės viešųjų kelių tinklo išdėstymo žemėtvarkos 

schema, 2009 m., 005672000164; 

• Pasvalio rajono teritorijos miškų išdėstymo žemėtvarkos schema, 2005 m., T00031643 

(000672000076). 

• Pasvalio rajono nekilnojamojo kultūros paveldo tinklų schema, patvirtinta Kultūros 

ministro 2009-05-05 įsakymu Nr. ĮV-212; 

• Pasvalio rajono savivaldybės 2020-2022 metų, 2021-2023 metų ir 2022-2024 metų  

strateginiai veiklos planai; 

• Pasvalio rajono savivaldybės 2021-2027 metų strateginis plėtros planas, patvirtintas 

Pasvalio r. savivaldybės tarybos 2019-08-21 nutarimu T1-161. 

 

Šiuo metu gretimoje teritorijoje (ir dalinai persidengiant) yra rengiamas Pasvalio rajono 

savivaldybės dalies teritorijos (Pušaloto miestelio, Pušaloto viensėdžio, Orelių, Papiškių, Dičiūnų, 

Lavėnų, Smilgelių, Mikoliškio, Palėvenių, Sereikonių, Molynės, Toliūnų, Stumbriškio, Vytėnų kaimų 

pagal parengtą schemą) atsinaujinančių išteklių energetikos – vėjo energetikos inžinerinės 

infrastruktūros plėtros specialusis planas. 

 

1.4. PŪV alternatyvos 

Pasvalio raj. sav. Pušaloto sen. Pušaloto miestelio, Šedeikonių, Kauklių, Valmonių, Kidžionių 

kaimų, Kruopinės viensėdžio, Buojaragio, Pabuojų, Matkūnų, Jaciūnų kaimų, Daukučių viensėdžio 

teritorijose rengiamas vėjo energetikos inžinerinės infrastruktūros plėtros specialusis planas13 ir 

strateginis pasekmių aplinkai , kurio pagrindu numatomi išskirti  plotai, kuriuose galima VE statyba. Šie 

plotai išskiriami atsižvelgiant į aplinkosauginius, ekonominius ir socialinius aspektus. Plotuose, 

įvertinant technologinius ir žemės nuosavybės aspektus, parinkta 17 preliminarių vėjo elektrinių 

įrengimo vietų. 

PAV ataskaitoje numatoma kiekvieną VE rengimo lokalizaciją analizuoti ir įvertinti atskirai, o  

galimas poveikis bus prognozuojamas vertinant maksimalų galimą įrengiamų VE skaičių. Vėjo 

elektrinių įrengimo elektrinių pasirinktose vietose alternatyva bus vertinama lyginant su „nuline 

alternatyva“15. Atsižvelgiant į nustatomą galimo poveikio reikšmingumą galimas pasirinktų preliminarių 

VE vietų keitimas (VE paslinkimas), VE vietų anuliavimas arba technologinių alternatyvų pasirinkimas. 

Kaip technologinės alternatyvos PAV metu vertinamas šiuolaikinių galingiausių VE įrengimas, kurių 

vardinė galia iki 7,6 MW, bokštų aukštis gali siekti iki 170 m, o vėjaračio skersmuo taip pat gali būti iki 

170 m (žr. 1.5.1 lentelę). 

Poveikio aplinkai vertinimas bus atliekamas maksimaliai blogiausiam numatomam scenarijui pagal 

planuojamų VE matmenis ir galimą triukšmo lygį. Esant poreikiui gali būti numatomos technologinės 

alternatyvos, parenkant mažesnių išmatavimų ar mažesnio triukšmingumo vėjo elektrines.   

 

 

15 „Nulinė alternatyva“ kuomet vėjo elektrinių parko projektas nevykdomas, o aplinkos būklė išlieka iš esmės nepakitusi 

lyginant su esama situacija  
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1.5. Trumpas technologinio proceso aprašymas, fizinės ir techninės charakteristikos  

Vėjo elektrinėse sugeneruota elektros energija požeminiais kabeliais numatoma perduoti į esamą 

arba naujai įrengiamą transformatorių pastotę/ pastotes priklausomai nuo gautų AB Litgrid prisijungimo 

prie elektros perdavimo linijų sąlygų. VE pajungimo prie pastočių sprendiniai sprendžiami atskiru 

projektu.  

Parke numatomos statyti šiuolaikinės iki 7,6 MW galios VE, kurių bokštų aukštis gali siekti iki 170 

m, o vėjaračio skersmuo gali būti taip pat iki 170 m. Preliminariai numatomų (galimų) VE blogiausiu 

scenarijumi vertinamų modelių sąrašas ir pagrindinės techninės charakteristikos pateiktos 1.5.1 lentelėje. 

PAV metu ar rengiant techninius projektus VE modeliai ar jų techninės charakteristikos (bokšto 

aukščiai) gali kisti.  

 

1.5.1 lentelė  PAV blogiausiu scenarijumi ar kaip technologinės alternatyvos vertinami galimi VE modeliai.  

VE modelis VE galia 

Maksimalus 

bokšto 

aukštis 

Vėjaračio 

diametras 

Maksimalus garso galios lygis prie 

10 -13 m/s vėjo greičio stebulės 

aukštyje, LWA  

Siemens Gamesa – SG 6.0 - 155 6,6 MW 165 m 170 m 105 dBA 

Vestas V162-6.2 6200 6,2 MW 169 m 162 m  104,8 dBA 

Nordex N163/5.X 5700 5,7 MW 164 m 163 m 105,5 dBA 

Enercon E-126  7,58 MW 135 m 127 m 108,5 dBA  

 

Vėjo elektrinę sudaro 4 pagrindinės dalys:  

• Pamatas, kuris laiko visą vėjo elektrinės konstrukciją; 

• Bokštas, kuriame įrengiamas pakilimas į gondolą techninei priežiūrai bei išvedžiojami 

elektros kabeliai; 

• Gondola, kurios viduje montuojami generatorius, valdymo įranga ir pavarų dėžė;  

• Vėjaratis, kuris (pučiant vėjui) besisukdamas per pavarų dėžę mechaninę sukimo momento 

energiją perduoda į generatorių, kuriame, išnaudojant elektromagnetinės indukcijos 

principą, ši pakeičiama į elektros energiją. 
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1.5.1 pav. Supaprastinta vėjo elektrinės schema (Šaltinis: 

https://www.researchgate.net/publication/235340138_On_techno-economic_evaluation_of_wind-based_DG ) 

 

1.6. Duomenys apie naudojamas žaliavas, chemines medžiagas ir preparatus 

Vėjo elektrinių statybai bus naudojama įranga, pagaminta specializuotose gamyklose, kuri bus 

atvežama jau pagaminta ir statybos vietoje vyks jos montavimas. Statybos metu pamatams bus 

naudojamas spec. paskirties betonas. Suformavus pamatus ant jų montuojami VE bokštai, po to 

montuojamos kitos konstrukcijos – rotorius ir mentės surenkami ant žemės ir visa konstrukcija keliama 

bei pritvirtinama bokšto viršuje.  

 VE, kabelių bei kelių statybos metu dirbančiose transporto priemonėse bus naudojamas dyzelinis 

kuras.  

Įgyvendinus PŪV eksploatavimo metu žaliavos, cheminės medžiagos ar preparatai, įskaitant ir 

pavojingas chemines medžiagas bei preparatus, radioaktyvios medžiagos, pavojingos bei nepavojingos 

atliekos nebus naudojami ar saugojami. 
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https://www.researchgate.net/publication/235340138_On_techno-economic_evaluation_of_wind-based_DG
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1.7. Gamtos išteklių (gyvosios ir negyvosios gamtos elementų) naudojimo mastas 

Elektros energijos gamybai bus naudojamas tik alternatyvus atsinaujinantis energijos šaltinis- vėjo 

energija. Kitų gamtos išteklių naudojimas nenumatomas. 

 

1.8. Atliekos  

VE eksploatavimo metu atliekų nesusidarys, kadangi nuolatinių darbo vietų nenumatoma. Nedidelis 

atliekų kiekis gali susidaryti techninės priežiūros ir remonto metu. Techninio aptarnavimo metu 

susidariusios atliekos surenkamos ir perduodamos atitinkamoms pagal atliekų rūšį atliekas tvarkančioms 

įmonėms.   

Statybos metu susidarys tam tikras atliekų kiekis. Atliekų rūšys, kiekiai ir jų tvarkymo būdai bus 

pateikti PAV ataskaitoje. 

Statybos metu susidariusios statybinės atliekos turi būti tvarkomos vadovaujantis LR Atliekų 

tvarkymo įstatymu Nr. VIII-787, LR aplinkos ministro 2006 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. D1-637 

patvirtintomis „Statybinių atliekų tvarkymo taisyklėmis“ bei LR aplinkos ministro 1999 m. liepos 14 d. 

įsakymu Nr. 217 patvirtintomis „Atliekų tvarkymo taisyklėmis“.  

Statybos metu visos atliekos apskaitomos per Gaminių, pakuočių ir atliekų apskaitos informacinę 

sistemą (GPAIS) vadovaujantis LR aplinkos ministro 2011 m. gegužės 3 d. įsakymu Nr. D1-367 

patvirtintomis „Atliekų susidarymo ir tvarkymo apskaitos ir ataskaitų teikimo taisyklėmis“.  

Atliekos turi būti rūšiuojamos, laikinai laikomos, surenkamos, vežamos ir apdorojamos taip, kad 

nekeltų neigiamo poveikio visuomenės sveikatai ir aplinkai.  

 PAV ataskaitoje pateikiama informacija 

Atliekos 

Galimas (numatomas) 

poveikis 

Bus pateikta informacija apie statybų ir eksploatavimo metu 

susidarysiančias atliekas.  

Vertinimo metodas 

Bus įvertintas statybos metu susidarančių atliekų preliminarus kiekis, jų 

rūšys, tolimesnis panaudojimas, tvarkymo bei šalinimo būdai, 

vadovaujantis šiuo metu galiojančiais LR teisės aktais. Esant saugojimo 

poreikiui, bus numatomi apribojimai atliekų saugojimo vietoms ir būdui.   

Poveikį mažinančios 

priemonės 

Atliekos bus rūšiuojamos, tinkamai sandėliuojamos ir perduodamos 

atitinkamiems atliekų tvarkytojams, vadovaujantis LR teisės aktų 

reikalavimais. 
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1.9. Pagrindiniai VE statybos darbai  

Numatomi VE statybos darbai: 

• Statybos aikštelės paruošiamieji darbai: aikštelės ribose nukasamas/nustumiamas derlingas 

dirvožemio sluoksnis į laikino saugojimo vietą. Reikiamame plote iškasama duobė pamatams. Iškastas 

gruntas sandėliuojamas numatytoje vietoje. 

• Pamatų įrengimas: vėjo jėgainių pamatai monolitiniai, liejami vietoje iš atvežtinio betono 

paruošto betono mazge. Į pamatus numatoma montuoti gamyklines įdėtines detales, prie kurių inkarinių 

varžtų bus tvirtinami vėjo elektrinių bokštai. Pamatų įrengimui numatoma pasitelkti mechanizuotas 

grunto kasimo, kėlimo ir betonavimo priemones. Įrengus pamatus, iškasa užpilama anksčiau iškastu 

gruntu, sutankinama. Statybos aikštelė paruošiama VE montavimui.  

• Vėjo elektrinių bokštų įrengimas: į statybos vietą atvežami gamykliniai vėjo elektrinių 

elementai. Ant įrengtų pamatų montuojami gamykliniai bokštai, tvirtinamas rotorius su mentėmis.  

• Kabelių linijų tiesimas ir prijungimas prie elektros tinklų: kabelių linijų nuo vėjo elektrinės 

iki pastotės paklojimas numatomas naudojant mechanizuotą kasimo techniką, iškasant 1 m gylio ir iki 1 

m pločio tranšėjas. Tranšėjos dugne paruošti 10 cm smėlio paklotą. Kabelio linijos pirminiam 20 cm 

užpylimui panaudojamas atvežtinis smėlis, likusiam užpylimui naudojamas iškastinis, nuo akmenų 

išvalytas gruntas.  

• Privažiavimo keliai: įrengiami (ar pritaikomi esami) privažiavimo keliai, skirti VE 

aptarnavimui.  

Statybos zonos rekultivacija. Sutvarkoma aplinka apie naujai pastatytas vėjo jėgaines. Rekultivacija 

atliekama įprastiniu būdu, t. y. perteklinio grunto paskirstomas tolygiai aplinkinėje teritorijoje padarant 

nuolydį ir derlingojo dirvožemio sluoksnio paskleidimas (grąžinimas) į tas vietas, iš kurių buvo paimtas. 
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2. PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS NUMATOMAS REIKŠMINGAS 

POVEIKIS, NUMATOMO REIKŠMINGO POVEIKIO APLINKAI IŠVENGIMO, 

SUMAŽINIMO IR KOMPENSAVIMO PRIEMONĖS 

PŪV poveikio aplinkai vertinimas atliekamas vadovaujantis vertinimo proceso laikotarpiu 

galiojančiais LR įstatymais ir kitais teisės aktais, normatyviniais dokumentais. Pagrindinis jų – PŪV 

PAV įstatymas bei įstatymo įgyvendinamieji teisės aktai.  

PAV metu numatoma naudotis ES šalių leidiniais, juose pateiktomis metodikomis ir 

rekomendacijomis, patvirtintų ir planuojamų teritorijų planavimo dokumentų sprendiniais ir duomenų 

bazėmis. 

Poveikio aplinkai vertinimui bus panaudojamas ekspertinis vertinimas, daugiakriterinė analizė, 

atliekamas triukšmo, vizualinio poveikio ir šešėliavimo modeliavimas specializuota vėjo elektrinių 

poveikio vertinimo programa WindPro 3.5. Aplinkos būklės įvertinimas, aplinkos komponentų 

identifikavimas, dvimačių ir trimačių žemėlapių parengimas numatomas programa QGIS 3.10.4.  

Išanalizavus esamą situaciją ir atsižvelgiant į PŪV pobūdį išskirti pagrindiniai aplinkos 

komponentai, kuriems poveikis gali būti reikšmingas: 

• poveikis visuomenės sveikatai, vertinant triukšmo, šešėliavimo aspektus; 

• poveikis saugomoms teritorijoms; 

• biologinei įvairovei (paukščiams ir šikšnosparniams); 

• poveikis kultūros paveldui, kraštovaizdžiui ir rekreacijai. 

PAV ataskaitoje bus pateikti duomenys ir nagrinėtas poveikis vandeniui, aplinkos orui ir klimatui, 

dirvožemiui ir žemės gelmėms, nekilnojamoms kultūros vertybėms bei kitoms materialinėms vertybėms.  

PŪV poveikis bus analizuojamas VE statybos ir eksploatavimo etapais, taip pat ir ekstremalių 

situacijų ar avarijų atvejais.  

 

2.1. Vanduo  

Nagrinėjamoje teritorijoje yra keletas paviršinio vandens telkinių – upės Meškerdys, Smukužis, 

Tyrelis, Šakynė, Karklinė, kuriems nustatytos vandens telkinių apsaugos zonos.  

Remiantis LGT teikiamu Požeminio vandens vandenviečių su VAZ ribomis žemėlapiu artimiausios 

PŪV požeminio vandens vandenvietės yra:  Nr. 433716, esanti Mikoliškio gyvenvietėje, ir nuo VE 7 

nutolusi ~ 2,1 km atstumu, o taip pat Nr. 434117, esanti Pušaloto miestelyje ir nuo VE 7 nutolusi ~ 2,5 

km atstumu. 

 

16 Registro Nr. 4337; Išteklių rūšis: gėlas vanduo; Būklė: naudojama; Geol. indeksas:  D3-2šv-up, Vandenvietės grupė: 

IIa1. 
17 Registro Nr. 4341; Išteklių rūšis: gėlas vanduo; Būklė: naudojama; Geol. indeksas:  D3-2šv-up, Vandenvietės grupė: 

IIa1. 
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2.1.1 pav. Paviršinio vandens telkiniai ir jų apsaugos zonos nagrinėjamoje teritorijoje (šaltinis: GEOLIS) 
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2.1.2 pav. Požeminio vandens vandenvietės ir jų apsaugos zonos nagrinėjamoje teritorijoje (šaltinis: GEOLIS) 
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PAV ataskaitoje pateikiama informacija 

Vanduo 

Esama situacija 

Teritorijoje esantys paviršiniai vandens telkiniai, jų apsaugos 

reikalavimai. 

Artimiausios vandenvietės, jų apsaugos reikalavimai. 

Galimas (numatomas) 

poveikis 

Galimas poveikis paviršiniams, požeminiams vandens 

telkiniams statybos metu. 

Vertinimo metodas 

Paviršinių vandens telkinių apsaugos zonose ir pakrantės 

apsaugos juostose taikomos specialiosios žemės naudojimo 

sąlygos. 

Požeminio vandens vandenviečių apsaugos zonos ir jose 

taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos. 

 Pirminių ir antrinių duomenų analizė, GIS žemėlapiai, 

duomenų bazės, ekspertinis vertinimas. 

Reikšmingo neigiamo 

poveikio aplinkai 

išvengimo, sumažinimo ir 

kompensavimo priemonės 

Atsižvelgiant į galimą poveikį bus numatomos priemonės, 

kurios padės išvengti ar sumažinti neigiamą poveikį 

paviršiniams ir požeminiams vandens telkiniams. 

Grafinė medžiaga 

Pateikiamas žemėlapis su PŪV vietovėje esančiomis 

vandenvietėmis ir jų apsaugos zonomis, kertamų vandens 

telkinių apsaugos juostos ir zonos. 
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2.2. Aplinkos oras  

Trumpalaikis poveikis aplinkos orui yra galimas iš mobilių taršos šaltinių VE statybos metu bei 

atliekant priežiūros ir remonto darbus eksploatavimo metu. 

Mobilūs aplinkos oro taršos šaltiniai statybos metu – transporto priemonių bei aptarnaujančios 

technikos vidaus degimo varikliai. Iš transporto priemonių vidaus degimo variklių, priklausomai nuo 

kuro rūšies, bus išmetami šie teršalai: anglies monoksidas, angliavandeniliai, azoto oksidai, sieros 

dioksidas, kietos dalelės.  

 Įgyvendinus PŪV mobilūs oro taršos šaltiniai – aptarnaujantis transportas, padidinto pravažumo 

lengvojo transporto priemonės, naudojamos atliekant VE priežiūrą ir remontą eksploatavimo metu. 

PAV ataskaitoje pateikiama informacija 

Aplinkos oras 

Esama situacija 
Esamas foninis aplinkos oro užterštumas teritorijoje, kurioje 

planuojama ūkinė veikla. 

Galimas (numatomas) 

poveikis 

Numatomas trumpalaikis aplinkos oro taršos padidėjimas statybos 

metu.  

Eksploatavimo metu reikšmingo poveikio aplinkos orui 

nenumatoma. 

Vertinimo metodas 
Nustatant PŪV įtaką aplinkos orui, bus apskaičiuoti mobilių taršos 

šaltinių teršalų išmetimai į aplinkos orą.  

Reikšmingo neigiamo 

poveikio aplinkai išvengimo, 

sumažinimo ir kompensavimo 

priemonės 

Bus numatomos poveikio išvengimo ir sumažinimo priemonės  
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2.3. Klimatas 

PŪV turės tiesioginį ir netiesioginį poveikį klimatui.  Prie netiesioginio neigiamo poveikio galima 

priskirti ŠESD išmetimus  VE elementų gamyboje. Tiesioginis neigiamas poveikis susijęs su statybos ir 

priežiūros metu naudojamų mechanizmų teršalų emisijomis.  

Dėl planuojamos ūkinės veiklos pobūdžio netiesioginis teigiamas poveikis sietinas su iškastinio 

kuro naudojimo sumažėjimu, sąlygojančių šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijų mažėjimą.    

PAV ataskaitoje pateikiama informacija: 

Klimatas 

Esama situacija Klimatinės sąlygos.  

Galimas (numatomas) 

poveikis 

Netiesioginis teigiamas poveikis klimatui vėjo energijos 

panaudojimu pakeičiant iškastinį kurą. 

Tiesioginis neigiamas poveikis klimatui dėl ŠESD padidėjimo 

statybos metu. 

Netiesioginis neigiamas poveikis klimatui vykdant VE elementų 

gamybą. 

Vertinimo metodas 

Vertinant  PŪV įtaką klimato kaitai, bus apskaičiuotas galimai 

mažesnis CO2 emisijų kiekis dėl vėjo energijos panaudojimo bei VE 

statybų metu išmetamas CO2 kiekis.  

Reikšmingo neigiamo 

poveikio aplinkai 

išvengimo, sumažinimo ir 

kompensavimo priemonės 

Numatomas platesnis atsinaujinančių energijos išteklių 

panaudojimas. 

 

  



 

VĖJO ELEKTRINIŲ PARKO ĮRENGIMAS PASVALIO RAJ. SAV. PUŠALOTO SEN. PUŠALOTO MIESTELIO, 

ŠEDEIKONIŲ, KAUKLIŲ, VALMONIŲ, KIDŽIONIŲ KAIMŲ, KRUOPINĖS VIENSĖDŽIO, BUOJARAGIO, 

PABUOJŲ, MATKŪNŲ, JACIŪNŲ KAIMŲ, DAUKUČIŲ VIENSĖDŽIO TERITORIJOSE 

1 leidimas 

Puslapis 

24 iš 51 

 

 

POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO PROGRAMA 2022 m. 

 

2.4. Žemė (jos paviršius, gelmės), dirvožemis 

Naudingųjų iškasenų telkinių ar jų išteklių plotų nagrinėjamoje teritorijoje nėra. Specialiuoju planu 

planuojama teritorija, kurioje numatoma PŪV, ribojasi su šiaurės Lietuvos karsto regiono apsaugos 

zona. Nuo artimiausios vėjo elektrinės (VE7), karsto regionas nutolęs ~ 3,5 km. 

 

2.4.1 pav. Naudingųjų iškasenų telkinių ir išteklių plotų išsidėstymas nagrinėjamoje teritorijoje 
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PŪV statybos darbų metu poveikis dirvožemiui galimas atramų bei laikinų kelių įrengimo vietose. 

Siekiant išsaugoti derlingąjį dirvožemio sluoksnį, atramų pamatų aikštelėse prieš atliekant žemės kasimo 

darbus, dirvožemis bus nukasamas ir supilamas darbų zonos pakraštyje, o baigus statybos darbus bus 

panaudojamas pažeistiems žemės plotams rekultivuoti.  

VE eksploatavimo metu poveikis mažai tikėtinas. Galimas tik laikinas trumpalaikis poveikis 

periodinio VE aptarnavimo metu ar esant avarinėms situacijoms, sunkiasvorio autotransporto 

manevravimo metu. 

PAV ataskaitoje pateikiama informacija 

Žemės gelmės, dirvožemis 

Esama situacija 

Naudingų iškasenų telkiniai. 

Saugomi geologiniai objektai. 

Dirvožemių būklė. 

Galimas (numatomas) 

poveikis 

Galimas poveikis žemės gelmėms. 

Nuimamo dirvožemio sluoksnis, sandėliavimas. 

Galimas transporto poveikis dirvožemiui statybos metu 

Vertinimo metodas 

PAV sudėtyje bus atliekama pirminių ir antrinių informacijos 

duomenų analizė, ekspertinis vertinimas, GIS žemėlapių 

sudarymas.  

Reikšmingo neigiamo 

poveikio aplinkai 

išvengimo, sumažinimo ir 

kompensavimo priemonės 

Priemonės taikomos žemės gelmių ir požeminio vandens apsaugai. 

Neigiamo poveikio dirvožemiui mažinimo priemonės, derlingo 

dirvožemio sluoksnio panaudojimas teritorijų rekultivacijai. 
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2.5. Kraštovaizdis ir biologinė įvairovė  

2.5.1 Informacija apie kraštovaizdį  

Pagal Nacionalinį kraštovaizdžio tvarkymo planą, patvirtintą Lietuvos Respublikos aplinkos 

ministro 2015 m. spalio 2 d. įsakymu Nr. D1-703, kraštovaizdžio morfologiniu požiūriu Pasvalio rajono 

savivaldybės teritorija patenka į vidurio Pabaltijo žemumų ruožo Šiaurės Lietuvos (Žiemgalos) 

kraštovaizdinės srities Mūšos mažai miškingos agrarinės žemumos rajoną (18).  

Nagrinėjamoje teritorijoje vyrauja sukultūrintas agrarinis intensyvaus naudojimo pobūdžio 

kraštovaizdis. Pietinė PŪV teritorijos dalis patenka į mišraus pobūdžio miškingą mažai sukultūrintą 

intensyvaus naudojimo kraštovaizdį. Kraštovaizdžio gamtinis pobūdis pagal gamtinio komplekso tipą 

nagrinėjamoje teritorijoje - molinga banguota/rumbėta lyguma (žr. 2.5.1 pav.).  

 

Pagal Lietuvos Respublikos kraštovaizdžio erdvinės struktūros įvairovės ir jos tipų identifikavimo 

studiją (am.lt) PŪV teritorija patenka į V1H2-d indeksu pažymėtą kraštovaizdžio vizualinės struktūros 

tipą (žr. 2.5.2 pav.). Šio vizualinio struktūros tipo kraštovaizdžiuose vyrauja silpna vertikalioji sąskaida 

(V1) (banguotasis bei lėkštašlaičių slėnių kraštovaizdis su dviejų lygmenų videotopų kompleksais) su 

vyraujančių pusiau atvirų didžiąja dalimi apžvelgiamų erdvių kraštovaizdžiu (H2). Kraštovaizdžio 

erdvinėje struktūroje nėra išreikštų dominančių  (d). Kita dalis PŪV teritorijos patenka į V0H1-d indeksu 

pažymėtą kraštovaizdžio vizualinės struktūros tipą (žr. 2.5.2 pav.). Šiose vietose vyrauja neraiškios 

vertikaliosios sąskaidos lyguminis kraštovaizdis su vieno lygmens videotopais (VO) su vyraujančių 

pusiau uždarų iš dalies pražvelgiamų erdvių kraštovaizdžiu (H1). Kraštovaizdžio erdvinėje struktūroje 

nėra išreikštų dominančių (d). 

 

Pagal Pasvalio r. teritorijos bendrojo plano Turizmo ir rekreacijos vystymo sprendinių brėžinį 

teritorija rytinėje planuojamo Rail Baltica geležinkelio pusėje pažymėta kaip kultūrinio kraštovaizdžio 

erdvinei struktūrai svarbi teritorija, kur vyraujančios tiek atviros gerai apžvelgiamos agrarinės lygumų 

erdvės, tiek kaimų gyvenvietės, vienkiemių sodybos bei kompaktiškos sodybų grupės sudaro svarbius 

kaimo kraštovaizdžio komponentus, kurie formuoja svarbų Pasvalio rajono savivaldybės teritorijos 

erdvinės struktūros savitumo požymį (žr. 2.8.2 pav.). 

Gamtiniam karkasui priskiriamos teritorijos Pasvalio rajono savivaldybės teritorijoje užima ~42 

proc. visos savivaldybės teritorijos ir tai yra žymiai mažiau nei Lietuvos vidurkis (apie 60 proc.). 

Atsižvelgiant į tai, kad didžioji rajono savivaldybės teritorijos dalis palanki agrarinei – ūkinei veiklai 

(išskyrus karstinę dalį), neigiamo poveikio aplinkai grėsmė nėra tokia didelė lyginant su kalvotose 

teritorijose esančiomis savivaldybėmis, tačiau gamtinio karkaso natūralumas yra santykinai žemas, 

maždaug pusei jo teritorijos reikalingas kraštovaizdžio natūralumą atkuriančių elementų gražinimas ir 

gausinimas. 

Remiantis Pasvalio r. savivaldybių teritorijos bendrojo plano Gamtinės aplinkos brėžiniu (žr. 2.5.3 

pav.) Kidžionių kaimo ir Daukučių viensėdžio teritorijų dalys patenka į regioninės reikšmės 

geoekologines takoskyras – teritorijų juostas, atskiriančias stambias geosistemas ir atliekančias 

ekologinį tarpsisteminį kompensavimą. Šiaurinėje planuojamos teritorijos dalyje Jaciūnų ir Valmonių 

kaimų teritorijose yra migracijos koridoriai – tai upės ir jų slėniai, kur vyksta intensyvi medžiagų, 

energijos ir gamtinės informacijos srautų apykaita ir augalų bei gyvūnų rūšių migracija , tačiau šiose 

teritorijose VE statyba nenumatyta.    
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2.5.1 pav. Kraštovaizdžio rajonavimas (pagrindas: LR Nacionalinis kraštovaizdžio tvarkymo planas. 

Sprendiniai: Kraštovaizdžio tvarkymo zonos) 
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2.5.2 pav. Kraštovaizdžio vizualinė struktūra (pagrindas: Lietuvos kraštovaizdžio vizualinės struktūros 

žemėlapis)18. 

 

 

18 LR kraštovaizdžio erdvinės struktūros įvairovės ir jos tipų identifikavimo studija. I ir II dalys, www.am.lt. 



 

VĖJO ELEKTRINIŲ PARKO ĮRENGIMAS PASVALIO RAJ. SAV. PUŠALOTO SEN. PUŠALOTO MIESTELIO, 

ŠEDEIKONIŲ, KAUKLIŲ, VALMONIŲ, KIDŽIONIŲ KAIMŲ, KRUOPINĖS VIENSĖDŽIO, BUOJARAGIO, 

PABUOJŲ, MATKŪNŲ, JACIŪNŲ KAIMŲ, DAUKUČIŲ VIENSĖDŽIO TERITORIJOSE 

1 leidimas 

Puslapis 

29 iš 51 

 

 

POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO PROGRAMA 2022 m. 

 

 

2.5.3 pav. Gamtinis karkasas (šaltinis: Ištrauka iš Pasvalio r. bendrojo plano Gamtinės aplinkos brėžinio) 
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2.5.2 Informacija apie saugomas teritorijas, saugomas rūšis, jų augavietes ir radavietes, vietovės 

augaliją ir gyvūniją 

Europos ekologinio tinklo Natura 2000 ir kitų saugomų teritorijų planuojamoje teritorijoje, kur 

numatoma PŪV bei jos gretimybėse nėra.  

Artimiausios saugomos teritorijos – Šermukšnių durpyno botaninis-zoologinis draustinis - nutolęs 

nuo VE 11 apie 4,17  km atstumu vakarų kryptimi bei  ES saugoma buveinių apsaugai svarbi teritorija 

(toliau - BAST)  „Lepšynės miškas“ ir LR saugoma teritorija Lepšynės botaninis draustinis išsidėstę už 

4,65 km šiaurės kryptimi nuo VE 15. Kitos saugomos teritorijos yra toliau nei 5 km atstumu (žr. 2.5.4 

pav.).  

Gamtos paveldo objektų artimoje PŪV aplinkoje nėra. Artimiausias Gaidžiakalnio akmuo nuo VE 

6 nutolęs ~4,48 km, o Šilų ąžuolas nuo VE 11 nutolęs 5,22 km  atstumu.  

Beveik visos Europos bendrijos (EB) svarbos natūralios buveinės nagrinėjamoje teritorijoje 

išsidėsčiusios miškuose. Žemės ūkio paskirties sklypuose EB svarbos natūralių buveinių nėra. Šalia 

Pušaloto TP 38 m atstumu yra natūrali EB svarbos pievų buveinė 6270 Rūšių turtingi smilgynai.  

Nagrinėjamoje teritorijoje esančios saugomų rūšių augavietės ir radavietės pagal saugomų rūšių 

informacinės sistemos duomenis, pateiktos 2.5.5 paveiksle.    

 

PŪV miškų teritorijose nenumatoma, tačiau VE įrengimas numatomas miškui gretimoje ( iki 100 

m atstumu) aplinkoje. PŪV gretimybės vyrauja ūkiniai miškai (žr. 2.5.6 pav.). Kertinių buveinių 

gretimybėse nėra. PŪV neįtakos miško kirtimo.   
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2.5.4 pav. Natura 2000 ir kitos saugomos teritorijos  
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2.5.5 pav. Saugomų rūšių augavietės ir radavietės (šaltinis: SRIS)   
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2.5.6 pav. Miškai PŪV aplinkoje (šaltinis: Miškų kadastras)    
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PAV ataskaitoje pateikiama informacija  

Kraštovaizdis ir biologinė įvairovė 

Esamos būklės 

aprašymas 

Informacija apie kraštovaizdį: kraštovaizdžio charakteristika, esamas gamtinis 

karkasas, vietovės reljefas ir geomorfologinės charakteristikos, rekreacinės 

teritorijos. 

Informacija apie saugomas teritorijas ir Europos ekologinio tinklo Natura 2000 

teritorijas.  

Informacija apie PŪV gretimybėse esančias saugomas rūšis, jų augavietes ir 

radavietes. 

Duomenys apie vietovės augaliją: vietovės miškingumas, miškų grupės ir 

režimas.  

Informacija apie vietovės gyvūniją: vietovei būdingos gyvūnų rūšys; gyvūnų 

susitelkimo, veisimosi, maitinimosi, poilsio, žiemojimo vietos, migracijos keliai; 

informacija apie vietovės ekosistemines paslaugas.  

Galimas 

(numatomas) 

poveikis 

Poveikis kraštovaizdžiui, pasižyminčiam estetinėmis, nekilnojamosiomis 

kultūros ar kitomis vertybėmis, rekreaciniais ištekliais. 

Poveikis gamtiniam karkasui, rekreacinėms teritorijoms, miškams, atskiriesiems 

želdynams, rekreacinėms teritorijoms. 

Planuojamos ūkinės veiklos sąlygojamas kraštovaizdžio tipų, mozaikiškumo 

kitimas, vizualinis poveikis kraštovaizdžiui. 

Poveikis Europos ekologinio tinklo Natura 2000 teritorijų vientisumui. 

Poveikis biologinei įvairovei, vertinant gamtinių buveinių sunaikinimą ir 

fragmentaciją (vertinant miško proskynų apimtis). 

Poveikis gyvūnų susitelkimo, veisimosi, maitinimosi, poilsio, žiemojimo vietoms 

dėl gyvenamosios aplinkos erdvės sumažėjimo, ekosistemos sutrikdymo ar 

gamtos išteklių neatsakingo naudojimo. Poveikis gyvūnų migracijai dėl miško 

masyvų, žaliųjų jungčių ir kitos ekologiniu požiūriu vieningos teritorijos, kuriose 

vyksta reguliari gyvūnų migracija, skaidymo ar populiacijos izoliavimo. 

Vertinimo 

metodai 

Fondinės medžiagos ir literatūrinių duomenų analizė; kraštovaizdžio erdvinės 

sandaros rodiklių vertinimas; vizualinės taršos objekto matomumo įvertinimas 

bei vizualizacija; ekspertinis vertinimas; GIS taikymas parengiant grafinę 

medžiagą. 

 

SRIS, VENBIS ir kitų duomenų apie biologinę įvairovę analizė. Numatomi 

biologinės įvairovės lauko tyrimai. 

Reikšmingo 

neigiamo 

poveikio aplinkai 

išvengimo, 

sumažinimo ir 

kompensavimo 

priemonės 

Neigiamo poveikio kraštovaizdžiui mažinimo priemonės, pažeistų teritorijų 

rekultivacija, ekosistemų atkūrimo (renatūralizacijos) galimybės. 

Poveikio augalijai ir gyvūnijai išvengimo, mažinimo ir kompensacinės 

priemonės. 

Grafinė medžiaga 

Pateikiami žemėlapiai ir schemos su PŪV vietovėje ir jos gretimybėse 

esančiomis saugomomis teritorijomis ir Europos ekologinio tinklo Natura 2000 

teritorijomis, EB svarbos natūraliomis buveinėmis.   

Vėjo elektrinių vizualizacija kraštovaizdyje. 
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2.6. Materialinės vertybės 

2.6.1 Inžinerinė infrastruktūra  

Kaip matyti iš Pasvalio r. teritorijos bendrojo plano19 Inžinerinės infrastruktūros vystymo sprendinių 

brėžinio (žr. 2.6.1 pav.) nagrinėjamoje teritorijoje praeina 110 kV (iki Pušaloto TP) bei žemesnės 

įtampos orinės elektros linijos. Pietinėje Pušaloto miestelio dalyje įrengta 10/110 kV transformatorių 

pastotė (TP). 

Planuojamą teritoriją Šedeikonių kaimo ribose kerta suplanuotas Rail Baltica geležinkelis (žr. 2.6.1 

pav.). Pušaloto miestelio teritorijoje praeina siaurasis geležinkelis, kurio kompleksas yra kultūros 

paveldo vertybė ir patenka į konservacinės teritorijos zoną.  

Vėjo elektrinių nagrinėjamoje teritorijoje nėra. Aukščiausi statiniai – vandens bokštai yra pastatyti 

Pušaloto miestelyje ir Kidžionių kaime.  

Kitų svarbių inžinerinės infrastruktūros objektų, numatytų Pasvalio r. teritorijos bendrajame plane, 

nėra.  

 

19 Pasvalio rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano keitimas (koreguojant arba keičiant kraštovaizdžio ir gamtinio 

karkaso sprendinius), patvirtintas 2021-02-24 Pasvalio r. savivaldybės tarybos nutarimu T1-21. https://www.e-

tar.lt/portal/lt/legalAct/54082670769f11eb9601893677bfd7d8  

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/54082670769f11eb9601893677bfd7d8
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/54082670769f11eb9601893677bfd7d8
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2.6.2 Gyvenamoji aplinka  

Vėjo elektrinių išdėstymas numatomas žemės ūkio paskirties sklypuose, kuriuose gyvenamų pastatų 

ar kitų statinių nėra.  

Šių žemės sklypų (arba jų atidalintų dalių) paskirtis bus keičiama į kitos paskirties, nustatant 

naudojimo būdą - Susisiekimo ir inžinerinių komunikacijų aptarnavimo objektų teritorijos. Su šių žemės 

sklypų savininkais bus sudaromos sutartys dėl žemės nuomos ir/ar išmokamos kompensacijos arba 

žemės sklypai išperkami. Vadovaujantis LR Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymu SAZ 

nustatymui turės būti gautas į SAZ patenkančių žemės sklypo savininkų, o kai žemės sklypas 

nesuformuotas – valstybinės žemės patikėtinio, rašytinis sutikimas.  

Įgyvendinus PŪV žemė aplink įrengtas VE toliau galės būti naudojama pagal šiuo metu vykdomą 

ūkinę veiklą laikantis Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymu nustatytų specialiųjų žemės 

naudojimo sąlygų.  

PAV ataskaitoje pateikiama informacija 

Materialinės vertybės 

Esama situacija 

Informacija apie PŪV gretimybėse esančią inžinerinę ir socialinę 

infrastruktūrą.  

Esamas teritorijos naudojimas ir žemėnauda. 

Galimas (numatomas) 

poveikis 

Galimas planuojamos ūkinės veiklos poveikis materialinėms 

vertybėms. 

Žemėnaudos kitimas, servitutų nustatymas ir veiklos apribojimai. 

Vertinimo metodas 
Pirminių ir antrinių informacijos duomenų analizė, ekspertinis 

vertinimas. 

Reikšmingo neigiamo 

poveikio aplinkai išvengimo, 

sumažinimo ir kompensavimo 

priemonės 

Poveikio socialinei-ekonominei aplinkai galimos mažinimo ar 

kompensacinės priemonės.  

Grafinė medžiaga 

Pateikiamas žemėlapis su PŪV vietovėje esama inžinerine ir 

socialine infrastruktūra, esamais nekilnojamo turto objektais ir 

apribojimais pagal nustatytas specialiąsias žemės naudojimo sąlygas.  

 

2.7. Nekilnojamosios kultūros vertybės 

Kultūros vertybių registro duomenimis planuojamoje teritorijoje, kur numatoma PŪV,  identifikuota 

registruotų kultūros vertybių teritorijų (žr. 2.7.1 pav.).  

Numatant vėjo elektrinių išdėstymą planuojamoje teritorijoje galimos vietos VE statybai nebus 

parenkamos nekilnojamo kultūros vertybių teritorijose ir jų apsaugos zonose bei artimoje aplinkoje 

(atstumą nustatant atsižvelgus į galimą poveikį kultūros vertybei). 

Trumpa informacija apie kultūros paveldo objektus, patenkančius į planuojamą teritoriją. remiantis 

Kultūros vertybių registro internetine duomenų baze pateikiama 2.7.1 lentelėje. 

Nagrinėjamą teritoriją kerta suplanuotas Rail Baltica geležinkelis ir siaurasis geležinkelis. Siaurojo 

geležinkelio kompleksas yra kultūros paveldo vertybė ir patenka į konservacinės teritorijos zoną.  
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2.7.1 lentelė. Kultūros paveldo objektai 

Kodas Pavadinimas 
Atstumas 

iki  PŪV 

Trumpas aprašymas 

34489 
Knygnešio Jono 

Melinsko kapas 

2,89 km 

iki VE 7 

Statusas: Registrinis 

Adresas: Pasvalio rajono sav., Pušaloto sen., Pušaloto mstl., Savanorių g. 

Vertingųjų savybių pobūdis: Dailės (lemiantis reikšmingumą tipiškas);Istorinis 

(lemiantis reikšmingumą svarbus);Memorialinis (lemiantis reikšmingumą 

svarbus); 

Vertingosios savybės: 
7.1.3.3. įvairios išraiškos formos - nukirsto medžio formos paminklas su kryžmėje pritvirtinta lieto 

metalo Nukryžiuotojo skulptūrėle (paminklo aukštis 2,5 m, plotis 0,6 m, storis 0,5 m; būklė 

patenkinama. Pastaba: Paminklas pastatytas apie 1939 m.; TRP 2; FF Nr. 1-3; 2015 m.); 
7.1.3.4. žemės ir jos paviršiaus elementai - knygnešio Jono Melinsko palaikai; reljefas (lygus; būklė 

patenkinama; TRP; FF Nr. 1-3; 2009 m.); 

7.5. Faktai apie svarbias visuomenės, kultūros ir valstybės istorijos asmenybes, įvykius - palaidotas 
knygnešys Jonas Melinskas, g. 1877-06-18, gyv. Kirkiliškyje, Pumpėnų vlsč., dabar Pasvalio r. 

Knygnešys Kriklinių apylinkėse lietuvišką spaudą pradėjo platinti nuo 1900 m. Palaikė tiesioginius 

ryšius su Garšvių knygnešių d-ja, bendradarbiavo su knygnešiu Jurgiu Bieliniu. Kaimuose turėjo 
pagalbininkų spaudos platintojų. Platino spaudą apie 5 metus Pumpėnų, Kriklinių ir Pušaloto 

apylinkėse. Miręs 1938-12-01. 

426 
Buv. dvaro sodybos 

fragmentai 

1,29 km 

iki VE 3 

Statusas: Registrinis 

Adresas: Pasvalio rajono sav., Pušaloto sen., Kauklių k. 

Vertybė pagal sandarą: Kompleksas; plotas 50975,75 kv.m. 

 

21898 

Siaurojo 

geležinkelio 

kompleksas* 

1,34 km 

iki VE 7 

Statusas: Valstybės saugomas 

Adresas: Panevėžio m.sav., Panevėžio m. 

Objekto reikšmingumo lygmuo: Nacionalinis. 

Vertybė pagal sandarą: Kompleksas. KVR objektas  7528179 kv.m. 

Vertingųjų savybių pobūdis: Architektūrinis (lemiantis reikšmingumą unikalus); 

Inžinerinis (lemiantis reikšmingumą tipiškas); Istorinis (lemiantis reikšmingumą 

svarbus); Kraštovaizdžio. 

Vertingosios savybės: siaurojo geležinkelio komplekso infrastruktūra, reljefas, 

komunikacinė, objektą supantis kraštovaizdis.  

Į Siaurojo geležinkelio kompleksą įeinantys kultūros paveldo objektai Pušaloto 

mstl.: 

21925  Siaurojo geležinkelio komplekso Pušaloto stoties prekių sandėlis. 

Adresas: Pasvalio rajono sav., Pušaloto sen., Pušaloto mstl., Stoties g. 

Vertingųjų savybių pobūdis: Inžinerinis (lemiantis reikšmingumą tipiškas); 

 

21924 Siaurojo geležinkelio komplekso Pušaloto stotis. Adresas: Pasvalio rajono 

sav., Pušaloto sen., Pušaloto mstl., Stoties g. 

Vertingųjų savybių pobūdis: Architektūrinis (lemiantis reikšmingumą tipiškas); 

Inžinerinis (lemiantis reikšmingumą tipiškas); 

 

21926 Siaurojo geležinkelio komplekso Pušaloto stoties namas. Adresas: 

Pasvalio rajono sav., Pušaloto sen., Pušaloto mstl., Stoties g.25. 

Vertingųjų savybių pobūdis: Architektūrinis (lemiantis reikšmingumą tipiškas); 

33319 

1941 m. birželio 

sukilėlių Stepono 

Balčiūno ir Antano 

Norvaišos kapai 

2,83 km 

iki VE 7 

Statusas: Registrinis 

Adresas: Pasvalio rajono sav., Pušaloto sen., Pušaloto mstl., Savanorių g. 

Objekto reikšmingumo lygmuo: Nacionalinis. 

Vertybė pagal sandarą: Pavienis objektas. 

Vertingųjų savybių pobūdis: Istorinis (lemiantis reikšmingumą svarbus); 

Memorialinis (lemiantis reikšmingumą svarbus). 

9991 
Pavasarininkų 

kryžius 

2,89 km 

iki VE 7 

Statusas: Valstybės saugomas 

Adresas: Pasvalio rajono sav., Pušaloto sen., Pušaloto mstl. 

Objekto reikšmingumo lygmuo: Regioninis. Autorius: Stanislovas Gegeckas. 

Vertybė pagal sandarą: Pavienis objektas. 

Vertingųjų savybių pobūdis: Dailės (lemiantis reikšmingumą retas); Memorialinis 

(lemiantis reikšmingumą svarbus). 

11076 Kapinės 
2,83 km 

iki VE 7 

Statusas: Kultūros paveldo objekto apsauga panaikinta 

Adresas: Pasvalio rajono sav., Pušaloto sen., Pušaloto mstl. 



 

VĖJO ELEKTRINIŲ PARKO ĮRENGIMAS PASVALIO RAJ. SAV. PUŠALOTO SEN. PUŠALOTO MIESTELIO, 

ŠEDEIKONIŲ, KAUKLIŲ, VALMONIŲ, KIDŽIONIŲ KAIMŲ, KRUOPINĖS VIENSĖDŽIO, BUOJARAGIO, 

PABUOJŲ, MATKŪNŲ, JACIŪNŲ KAIMŲ, DAUKUČIŲ VIENSĖDŽIO TERITORIJOSE 

1 leidimas 

Puslapis 

39 iš 51 

 

 

POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO PROGRAMA 2022 m. 

 

Kodas Pavadinimas 
Atstumas 

iki  PŪV 

Trumpas aprašymas 

Vertingųjų savybių nėra. Nekilnojamai kultūros vertybei apsauga netaikoma. 

20732 
Pušaloto žydų 

senosios kapinės 

2,36 km 

iki VE 7 

Statusas: Registrinis 

Adresas: Pasvalio rajono sav., Pušaloto sen., Pušaloto mstl. 

Objekto reikšmingumo lygmuo: Vietinis. 

Vertybė pagal sandarą: Pavienis objektas. Teritorijos pl. 3945 kv.m. 

Vertingųjų savybių pobūdis: Dailės (lemiantis reikšmingumą tipiškas); 

Memorialinis (lemiantis reikšmingumą svarbus). 

22246 

Knygnešystės 

veikėjo, 

Nepriklausomybės 

kovų savanorio, 

kunigo Jono 

Jaskevičiaus kapas 

2,83 km 

iki VE 7 

Statusas: Paminklas 

Adresas: Pasvalio rajono sav., Pušaloto sen., Pušaloto mstl., Savanorių g. 

Objekto reikšmingumo lygmuo: Nacionalinis. 

Vertybė pagal sandarą: Pavienis objektas. Teritorijos pl. 11 kv.m 

Vertingųjų savybių pobūdis: Istorinis (lemiantis reikšmingumą svarbus); 

Memorialinis (lemiantis reikšmingumą svarbus). 

37518 

Pušaloto žydų 

žudynių vieta ir 

kapas 

0,46 km 

iki VE 7 

Statusas: Registrinis 

Adresas: Pasvalio rajono sav., Pušaloto sen., Mikoliškio k. 

Objekto reikšmingumo lygmuo: Nacionalinis.  

Vertybė pagal sandarą: Pavienis objektas.  KVR objektas 58 kv.m.  

Vertingųjų savybių pobūdis: Istorinis (lemiantis reikšmingumą svarbus); 

Memorialinis (lemiantis reikšmingumą svarbus). 

Vertingosios savybės: žydų palaikai, reljefas. 

33181 
Lietuvos karių 

savanorių kapas 

2,83 km 

iki VE 7 

Statusas: Valstybės saugomas 

Adresas: Pasvalio rajono sav., Pušaloto sen., Pušaloto mstl., Savanorių g. 

Objekto reikšmingumo lygmuo: Nacionalinis. 

Vertybė pagal sandarą: Pavienis objektas. KVR objektas 34 kv.m., Apsaugos nuo 

fizinio poveikio pozonis 57 kv.m. 

Vertingųjų savybių pobūdis: Dailės (lemiantis reikšmingumą, retas), Istorinis 

(lemiantis reikšmingumą svarbus); Memorialinis (lemiantis reikšmingumą 

svarbus). 

43149 Pušaloto sinagoga 
2,57 km 

iki VE 7 

Statusas: Valstybės saugomas 

Adresas: Pasvalio rajono sav., Pušaloto sen., Pušaloto mstl., Taikos g.5 

Objekto reikšmingumo lygmuo: Regioninis.  

Vertybė pagal sandarą: Pavienis objektas. Pastatyta 1913 m., iš dalies 

rekonstruota po Antrojo pasaulinio karo, pristačius du priestatus PR pusėje.  

KVR objektas 1418 kv.m., Vizualinės apsaugos pozonis 5215 kv.m. 

Vertingųjų savybių pobūdis: Architektūrinis (lemiantis reikšmingumą svarbus). 

6632 Pušaloto kapinynas 
2,94 km 

iki VE 7 

Statusas: Registrinis 

Adresas: Pasvalio rajono sav., Pušaloto sen., Pušaloto mstl. 

Objekto reikšmingumo lygmuo: Regioninis.  

Vertybė pagal sandarą: Pavienis objektas. Amžius – IX-XIIa. KVR objektas 1803 

kv.m.  

Vertingųjų savybių pobūdis: Archeologinis (lemiantis reikšmingumą). 

Vertingosios savybės: reljefas, kapai. 

6634 

Senkapis, vad. 

Prancūzkalniu, 

Napoleono kepure 

1,25 km 

iki VE 7 

Statusas: Registrinis 

Adresas: Pasvalio rajono sav., Pušaloto sen., Šedeikonių k.  

Vertybė pagal sandarą: Pavienis objektas.  

6626 
Kidžionių 

kapinynas 

0,4 km 

iki VE 9 

Statusas: Registrinis 

Adresas: Pasvalio rajono sav., Pušaloto sen., Kidžionių k. 

Objekto reikšmingumo lygmuo: Regioninis.  

Vertybė pagal sandarą: Pavienis objektas. KVR objektas 8983 kv.m. 

Vertingųjų savybių pobūdis: Archeologinis (lemiantis reikšmingumą), 

Memorialinis (lemiantis reikšmingumą svarbus). 

Vertingosios savybės: reljefas, akmenų tvora, kapai. 

2334 Pastatas 
2,62 km 

iki VE 7 

Statusas: Registrinis 

Adresas: Pasvalio rajono sav., Pušaloto sen., Pušaloto mstl., Panevėžio g.4 

Objekto reikšmingumo lygmuo: Vietinis.  

Vertybė pagal sandarą: Pavienis objektas. KVR objektas 618 kv.m.  

Vertingųjų savybių pobūdis: Architektūrinis (lemiantis reikšmingumą tipiškas). 
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PAV ataskaitoje pateikiama informacija:  

Nekilnojamos kultūros vertybės 

Esamos būklės aprašymas 
Informacija apie analizuojamoje teritorijoje esančias kultūros 

paveldo vertybes ir objektus. 

Galimas (numatomas) 

poveikis 

Planuojamos ūkinės veiklos reikšmingas neigiamas poveikis 

nekilnojamosioms kultūros vertybėms (kultūros paveldo 

objektams ir (ar) vietovėms), jų vertingosioms savybėms, 

paveldosaugos reikalavimams.  

Vertinimo metodai 

Fondinės medžiagos ir literatūrinių duomenų analizė, ekspertinis 

vertinimas, vizualinės taršos objekto matomumo įvertinimas bei 

vizualizacija, GIS taikymas parengiant grafinę medžiagą. 

Reikšmingo neigiamo 

poveikio aplinkai išvengimo, 

sumažinimo ir kompensavimo 

priemonės 

VE statybos darbų poveikį nekilnojamosioms kultūros 

vertybėms (kultūros paveldo objektams ir (ar) vietovėms) 

mažinančios priemonės. 
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2.7.1 pav. Registruotos kultūros paveldo vertybės  
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2.8. Visuomenės sveikata 

PAV ataskaitos visuomenės sveikatos dalis bus rengiama bei galimas poveikis visuomenės sveikatai 

bus vertinamas vadovaujantis LR aplinkos ministro 2017 m. spalio 31 d. įsakymu Nr. D1-885 patvirtintų 

Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo tvarkos aprašo 1 priedo „Rekomendacijos dėl 

poveikio aplinkai vertinimo dokumentų struktūros ir apimties“ II skyriaus 8 skirsnio „Visuomenės 

sveikata“ nurodymais. 

Rengiant PAV ataskaitą PŪV poveikis visuomenės sveikatai bus nustatomas vertinant galimą 

tiesioginį ir netiesioginį PŪV sukeliamų cheminių ir fizikinių veiksnių poveikį visuomenės sveikatai, 

taip pat aplinkos elementų ir visuomenės sveikatos tarpusavio sąveikai. Poveikis visuomenės sveikatai 

nagrinėjamas gyventojams, gyvenantiems ūkinės veiklos poveikio zonoje ir kitiems žmonėms, ypač 

gyventojų jautriausioms grupėms (pvz., vaikai, senyvo amžiaus žmonės ir sergantieji, jautriausiai 

reaguojantys į padidintą taršą). 

Planuojant vėjo elektrinių išdėstymą teritorijos žemės sklypuose bus išlaikomi atstumai, 

užtikinantys, kad vėjo elektrinių generuojamas triukšmo lygis artimiausioje gyvenamojoje aplinkoje 

neviršytų LR Higienos normoje HN 33:2011 nustatytų triukšmo rodiklių ribinių verčių. 

PŪV bus įgyvendinama Pasvalio rajono savivaldybės Pušaloto seniūnijos teritorijoje. 

Nagrinėjamoje teritorijoje yra vienas tankiau (apie 700 gyventojų) apgyvendintas - Pušaloto miestelis. 

Likusi teritorija nėra tankiai apgyvendinta, vyrauja pavienės gyvenamos sodybos, kurios daugumoje 

išsidėsčiusios šalia kelių. Gyvenamųjų, visuomeninių ir rekreacinių vietovių išsidėstymas nagrinėjamoje 

teritorijoje pateiktas 2.8.1 pav.   

Nagrinėjamoje teritorijoje visuomeninės paskirties teritorijos yra tik Pušaloto miestelyje, tuo tarpu 

Kaukliuose, buvusios dvaro sodybos teritorijoje, yra planuojamas skveras20. Kitos artimos planuojamai 

teritorijai rekreacinės teritorijos -  Mikoliškio želdynai ir parkas, nutolę ~0,5 km bei Deglėnų želdynas 

ir parkas, nutolę 1,2 km atstumu. 

Remiantis Pasvalio r. teritorijos bendrojo plano Turizmo ir rekreacijos vystymo sprendinių brėžiniu 

(žr. 2.8.2 pav.), planuojamą teritoriją kerta autoturizmo trasos: Regioninis maršrutas „Vidurio Lietuvos 

parkų žiedas“, Panevėžio regiono turizmo maršrutas bei Nacionalinės svarbos dviračių turizmo trasa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

20 Pasvalio rajono savivaldybės tarybos sprendimas 2010-05-26 „Dėl rekreacijai skirtų neprivatizuotinų žemės ir vandens 

plotų bei schemų patvirtinimo“, Nr. T1-140 
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2.8.1 pav. Vietovėje esančių sklypų pasiskirstymas pagal paskirtį ar naudojimo pobūdį. Gyvenamosios, 

visuomeninės ir rekreacinės teritorijos   
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2.8.2 pav. Planuojamos teritorijos turizmo ir rekreacijos 

infrastruktūra (šaltinis: Ištrauka iš Pasvalio r. bendrojo plano 

Turizmo ir rekreacijos vystymo sprendinių brėžinio)  

 

Sutartiniai ženklai 
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PAV ataskaitoje pateikiama informacija 

Visuomenės sveikata 

Esamos būklės aprašymas  

Pasvalio raj. sav. visuomenės sveikatos būklės analizė. 

Gyvenamosios aplinkos, rekreacinių, kurortinių, 

visuomeninės paskirties teritorijų išsidėstymas 

nagrinėjamoje teritorijoje. 

Galimas (numatomas) poveikis 

Veiksnių (cheminių, fizikinių), darančių įtaką 

visuomenės sveikatai, analizė:   

PŪV (triukšmas, šešėliavimas, elektromagnetinė 

spinduliuotė, infragarsas, psichoemocinis poveikis) 

taršos, galinčios daryti reikšmingą poveikį visuomenės 

sveikatai, vertinimas. 

Vertinimo metodai  

Fondinės medžiagos ir literatūrinių duomenų analizė,   

ekspertinis vertinimas, GIS taikymas parengiant grafinę 

medžiagą, programinės įrangos naudojimas triukšmo ir 

šešėliavimo modeliavimui. 

Reikšmingo neigiamo poveikio 

aplinkai išvengimo, sumažinimo 

ir kompensavimo priemonės 

PŪV poveikį visuomenės sveikatai mažinančios 

priemonės . 

Sanitarinės apsaugos zonos ribų nustatymas. 

Grafinė medžiaga 

Pridedamas žemėlapis, kuriame pažymimas planuojamas 

objektas, prognozuojami fizikinės taršos lygiai ar dydžiai, 

planuojamo objekto gretimybės (gyvenamieji namai, 

visuomeniniai pastatai, taršos ar kiti reikšmingi objektai), 

nustatytos SAZ ribos.  

 

2.9. Kariuomenės ribojimai  

Planuojamą teritoriją šiaurinėje dalyje kerta LR kariuomenės vado 2016 02 15 įsakymu Nr. V-21721 

išskirta teritorija, kurioje VE statybos vietos derinamos su sąlyga, kad kad energijos iš atsinaujinančių 

išteklių gamintojas pasirašys su Lietuvos kariuomene sutartį dėl dalies investicijų ir kitų išlaidų 

nacionalinio saugumo funkcijų vykdymui užtikrinti kompensavimo. Ši teritorija yra karinių orlaivių 

treniruočių skraidymo zona.   

 

21 https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/52fb4fc1d58011e59019a599c5cbd673?jfwid=-fxdp80pu   

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/52fb4fc1d58011e59019a599c5cbd673?jfwid=-fxdp80pu
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2.9.1 pav. Kariuomenės ribojimai VE statybai planuojamoje teritorijoje 
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2.10 Rizikos analizė  

PAV ataskaitoje bus aprašyti nagrinėjamoje teritorijoje esantys pavojingi ir valstybinės reikšmės 

objektai, įvertinta esamų sklypų žemės paskirtis, aprašant galinčių kilti avarinių ar ekstremaliųjų 

situacijų pasekmes kiekvienam žemėnaudos tipui, išaiškintos ir aprašytos galimų gamtinių pavojingų 

reiškinių zonos, keliančios didelę grėsmę planuojamai ūkinei veiklai.  

PAV ataskaitoje bus išnagrinėtas galimas avarijų ir ekstremaliųjų situacijų eksploatuojant VE 

poveikis, pasiūlyti sprendimai kaip šio poveikio išvengti, taip pat numatytos galimų avarijų ir 

ekstremaliųjų situacijų prevencijos ir poveikio sumažinimo priemonės. 

 

PAV ataskaitoje pateikiama informacija 

Rizikos analizė 

Esamos būklės 

aprašymas 

Informacija apie vietovėje esančius pavojingus ir pažeidžiamus objektus: 

Pavojingi objektai, kuriuose gaminamos, naudojamos, tvarkomos ar 

laikomos pavojingos medžiagos;  

Valstybinės reikšmės objektai, kurie užtikrina valstybei svarbių ūkio 

objektų ar infrastruktūros (pvz., energetikos, transporto, telekomunikacijų) 

funkcionavimą; 

Sklypų ar teritorijos naudojimo žemės paskirtis, įvertinant šioms 

teritorijoms galimas pasekmes dėl galimų ekstremaliųjų įvykių vykdant 

ūkinę veiklą; 

Galimų gamtinių pavojingų reiškinių zonos (pvz., žemės drebėjimai, 

karstinio regiono zona, nuošliaužos, įgriuvos, potvyniai), kurios dėl savo 

vietos, stiprumo ir dažnumo gali kelti didelę grėsmę planuojamai ūkinei 

veiklai. 

Numatomas 

reikšmingas 

poveikis 

Galimas reikšmingas avarijų ir ekstremaliųjų situacijų poveikis aplinkai ir 

aplinkiniams gyventojams dėl avarijų.  

Rizikos veiksnių aptikimas, nustatymas, suklasifikavimas ir įvertinimas:  

• Statybos metu galimos avarijos ir ekstremalūs įvykiai; 

• VE eksploatacijos metu galimos avarijos ir ekstremalūs įvykiai;  

• Išorės veiksnių sukeltos avarijos;  

• Ekstremalių gamtos reiškinių sukeltos avarijos. 

Reikšmingo 

neigiamo poveikio 

aplinkai išvengimo, 

sumažinimo ir 

kompensavimo 

priemonės 

Parenkami tinkami sprendimai, kaip avarinių situacijų ir avarijų išvengti, 

maksimaliai sumažinti jų tikimybę. 

Atsižvelgiant į rizikos analizės rezultatus numatomos ir 

rekomenduojamos prevencijos ir avarinių situacijų poveikio sumažinimo 

priemonės. 

 

Grafinė medžiaga 

Žemėlapis, nurodant sklypų žemės paskirtį ir artimiausius 

pavojinguosius ir valstybinės reikšmės objektus (informacija pateikiama 

pagrindiniame PŪV žemėlapyje, pridedame grafiniame priede). 

Galimų gamtinių pavojingų reiškinių zonų žemėlapis, jeigu tokie 

reiškiniai bus nustatyti rizikos analizės metu. 

Kiti potencialios grėsmės, jeigu tokia bus nustatyta, rizikos analizės 

metu, žemėlapiai. 
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2.10 Alternatyvų analizė ir jų vertinimas 

PAV ataskaitoje bus nagrinėjamos alternatyvos: 

• „nulinė“ alternatyva – esama situacija nevykdant PŪV; 

• Vietos alternatyvos, planuojant iki 17 VE įrengimą, vertinant kiekvienos jų lokalizaciją 

atskirai; 

• Technologinės alternatyvos (VE aukštis, galingumas, triukšmingumas).  

 

 

 

2.11 Monitoringas   

PAV ataskaitoje bus nagrinėjamas aplinkos monitoringo poreikis VE statybos darbų ir 

eksploatavimo metu, pateikiant monitoringo metmenis, t.y. bus nurodyti aplinkos elementai, kurių 

stebėsena turi būti atliekama, numatant kiekvieno elemento stebėjimų periodiškumą, parametrus ir 

stebėjimų vietas.  

 

3. VISUOMENĖS IR PAV SUBJEKTŲ DALYVAVIMAS  

PAV ataskaitoje bus pateikta informacija apie visuomenės informavimo procedūras ir PAV subjektų 

dalyvavimą viso PŪV PAV proceso metu.  

 

Informaciją kaip galima susipažinti su PAV programa ir teikti pasiūlymus skelbiama šiose 

priemonėse:   

• Aplinkos apsaugos agentūros interneto svetainėje; 

• UAB „Ardynas“ interneto svetainėje; 

• Pasvalio raj. sav. interneto svetainėje bei skelbimų lentoje; 

• Pušaloto seniūnijos skelbimų lentoje; 

• Pasvalio raj. savivaldybės laikraštyje „Darbas“. 

Visuomenės informavimo dokumentų (skelbimų) kopijos pateikiamos 1 priede. 
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6. NUMATOMAS PAV ATASKAITOS TURINYS  

Sąvokos ir sutrumpinimai  

Įvadas  

1. Informacija apie planuojamą ūkinę veiklą 

1.1. Planuojamos ūkinės veiklos apibūdinimas 

1.2 Planuojamos ūkinės veiklos vietos aprašymas ir gretimybės 

     1.2.1 Geografinė ir administracinė padėtis 

1.2.2. Planuojamos ūkinės veiklos teritorijoje galiojantys teritorijų planavimo dokumentai 

1.2.3. Planuojamos ūkinės veiklos alternatyvos 

1.2.4. Planuojamos ūkinės veiklos gretimybės 

1.3 Planuojamos ūkinės veiklos fizinės ir techninės charakteristikos  

1.3.1. Planuojamos ūkinės veiklos etapai ir sąsaja su planavimo ir projektavimo etapais 

1.3.2. Planuojamos ūkinės veiklos pagrindiniai duomenys 

1.3.3. Duomenys apie gaminius, produkciją 

1.3.4. Kuro ir energijos vartojimas, energijos gamyba 

1.3.5. Duomenys apie naudojamas žaliavas, chemines medžiagas ir preparatus 

1.3.6. Geriausiai prieinami gamybos būdai 

1.3.7. Atliekos 

1.3.8. Statybos darbų organizavimas 

2. Planuojamos ūkinės veiklos numatomas reikšmingas poveikis, numatomo reikšmingo 

neigiamo poveikio aplinkai išvengimo, sumažinimo ir kompensavimo priemonės  

2.1 Vanduo 

2.2 Aplinkos oras 

2.3 Klimatas 

2.4 Žemė (jos paviršius ir gelmės), dirvožemis 

2.5 Kraštovaizdis ir biologinė įvairovė 

2.6 Materialinės vertybės 

2.7 Nekilnojamosios kultūros vertybės 

2.8 Visuomenės sveikata 

2.9 Kariuomenės ribojimai 

2.10 Rizikos analizė ir jos vertinimas 

2.11 Reikšmingo neigiamo poveikio aplinkai mažinimo priemonės pagal nagrinėtus 

aspektus 

2.12 Alternatyvų analizė ir jų vertinimas 

2.13 Stebėsena (monitoringas) 

3. Tarpvalstybinis poveikis  

4. Prognozavimo metodų, įrodymų, taikytų nustatant ir vertinant reikšmingą poveikį aplinkai, 

įskaitant problemas, aprašymas 

5. Netechninio pobūdžio santrauka 

6. Visuomenės ir PAV subjektų dalyvavimas  

7. Literatūros sąrašas 

8. PAV dokumentų priedai. 

 

 

 
 


