
3 priedas. PAV subjektų derinimo raštai, visuomenės nuomonė, jos įvertinimas ir atsakymai

 



 



 







 

 

  





 





 

  



SUINTERESUOTOS VISUOMENĖS PASIŪLYMŲ DĖL VĖJO ELEKTRINIŲ 

PARKO ĮRENGIMO ALYTAUS R. SAV., SIMNO SEN.  

POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO PROGRAMOS REGISTRACIJA 
 

Gauti 2 fizinių asmenų pastabos ir pasiūlymai. Dar vienas asmuo teiravosi papildomos 

informacijos, susijusios su programa, bet pastabų programai neteikė, todėl nebuvo registruotas. 

Eil. 
Nr. 

Suinteresuotos 
visuomenės 
pasiūlymo 
gavimo diena 

Suinteresuotos 
visuomenės 
pasiūlymo 
teikimo diena 

Suinteresuotos visuomenės 
duomenys (fizinio asmens 
vardas pavardė, juridinio 
asmens pavadinimas, 
adresas, telefono numeris, 
el. pašto adresas) 

Suinteresuotos visuomenės 
pasiūlymai (neredaguoti) 

1 2 3 4 5 

 2020-06-19 2 Vilija Navickienė, 
vilijan120@gmail.com. Kiti 
duomenys nenurodyti 

Gluosninku k yra arti Zuvinto 
rezervato.pastacius jagaines isnyks 
retos pauksciu rusys.manau ALytaus 
rajone jegaines netikslinga 
statyti.uztenga aukstos itampis 
linijos.kuri taip pat kenkia 
migruojantiems pauksciams i 
ZUvinto rezervata 

 2020-06-30 10 Vilius Kupčinskas 
vkup@yahoo.com. Kiti 
duomenys nenurodyti 

Kaip žinia Simno seniūnija ribojasi su 
Žuvinto rezervatu. Pačiame Žuvinto 
rezervate gyvena labai daug 
paukščių rūšių,  o dar daugiau jų 
praskrenda pavasarinės ir rudenės 
paukščių migracijos metu, t. y. pro 
tą vietovę eina didelis paukščių 
migracijos kelias. 

Kaip suprantu iš aprašymo, vėjo 
jėgainės aukštis ir menčių skersmuo 
yra labai didelis, todėl tikėtina, kad 
vėjo jėgainės gali smarkiai sutrikdyti 
paukščių migraciją bei pakenti 
vietinėms rūšims ir taip išbalansuoti 
ekologinę sistemą. Taigi, reikia labai 
kruopščiai išstudijuoti ar gamtai 
nebus padaryta didelė žala, ar ji 
neviršys ekonominės naudos. Todėl 
siūlau vėjo jėgaines statyti kitoje 
vietoje, toliau nuo Žuvinto rezervato 
ir Metelių regioninio parko. 

Būtina atsižvelgti ir vietinių žmonių 
nuomonę, tačiau informacijos apie 
būsimą vėjo jėgainių parką Simno 
seniūnijos gyventojams buvo 
pateikta labai mažai, nebuvo daug 
laiko susipažinti su poveikiu 

mailto:vilijan120@gmail.com
mailto:vkup@yahoo.com


aplinkai, nebuvo išdiskutuota su 
gyventojais apie jiems teikiamą 
ekonominę naudą. Be to, nebuvo 
pateiktas žemėlapis su tiksliomis 
planuojamų vėjo jėgainių vietomis. 
Todėl siūlyčiau atidėti klausimo 
svarstymą, vietiniams Simno 
seniūnijos gyventojams pateikti 
daugiau informacijos apie būsimą 
vėjo jėgainių parką ir išdiskutuoti su 
gyventojais ar jie apskritai sutinka 
su vėjo jėgainėmis jų kaimynystėje. 

 

 

SUINTERESUOTOS VISUOMENĖS PASIŪLYMŲ DĖL VĖJO ELEKTRINIŲ 

PARKO ĮRENGIMO ALYTAUS R. SAV., SIMNO SEN.  

POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO PROGRAMOS ĮVERTINIMAS1 
 

Eil. 
Nr. 

Suinteresuota 
visuomenė 
(fiziniai ar 
juridiniai 
asmenys) 

Suinteresuotos visuomenės sugrupuotų 
pasiūlymų pobūdis pagal temas 

Suinteresuotos visuomenės pasiūlymų 
motyvuotas įvertinimas 

1 2 3 4 

  Bus poveikis paukščiams, netikslinga 
statyti 

 

 Vilija Navickienė Gluosninku k yra arti Zuvinto 
rezervato.pastacius jagaines isnyks retos 
pauksciu rusys.manau ALytaus rajone 
jegaines netikslinga statyti.uztenga 
aukstos itampis linijos.kuri taip pat kenkia 
migruojantiems pauksciams i ZUvinto 
rezervata 

ATSIŽVELGTA 
Poveikio aplinkai vertinimo metu bus 
daromi stebėjimai, atliekamas 
vertinimus. Ten, kur būtų poveikio 
paukščiams tikimybė, bus taikomos 
poveikio mažinimo priemonės – jėgainių 
stabdymas paukščių migracijos ir 
perskridimų metu. Arba iš viso jėgainės 
nebus statomos. Nustatyti būtini veiklos 
apribojimai būtų įrašomi į veiklos leidimą. 
Bet tam visų pirma reikia atlikti 
kompleksinį poveikio vertinimą. Tai ir bus 
daroma poveikio aplinkai vertinimo 
metu. 

 Vilius 
Kupčinskas  

Kaip žinia Simno seniūnija ribojasi su 
Žuvinto rezervatu. Pačiame Žuvinto 
rezervate gyvena labai daug paukščių 
rūšių,  o dar daugiau jų praskrenda 
pavasarinės ir rudenės paukščių migracijos 
metu, t. y. pro tą vietovę eina didelis 
paukščių migracijos kelias. 

ATSIŽVELGTA 
Sutinkame su pastaba dėl reikalingo 
poveikio įvertinimo Žuvinto rezervate 
saugomoms paukščių rūšims. Ši PAV 
programa ir nustato reikalingų tyrimų 
apimtis. Joje jau yra konkretizuotos vėjo 
jėgainių poveikiui jautrios rūšys ir 

                                                           
1 Visiems parašiusiems buvo asmeniškai atsakyta elektroniniu paštu. 



Kaip suprantu iš aprašymo, vėjo jėgainės 
aukštis ir menčių skersmuo yra labai 
didelis, todėl tikėtina, kad vėjo jėgainės 
gali smarkiai sutrikdyti paukščių migraciją 
bei pakenti vietinėms rūšims ir taip 
išbalansuoti ekologinę sistemą. Taigi, 
reikia labai kruopščiai išstudijuoti ar 
gamtai nebus padaryta didelė žala, ar ji 
neviršys ekonominės naudos. Todėl siūlau 
vėjo jėgaines statyti kitoje vietoje, toliau 
nuo Žuvinto rezervato ir Metelių 
regioninio parko. 

numatytas poveikio Žuvinto rezervate 
gyvenančioms ar jį migracijos metu 
naudojančioms paukščių rūšims (PAV 
programos 32-35 psl.). Konkrečiai dėl 
Žuvinto yra tokios įrašytos nuostatos: 

„<...> poveikį reikia vertinti: 

- <...> 

- PAST Žuvinto, Žaltyčio ir Amalvo 
pelkės (LTALYB003) migruojančių gervių 
(Grus grus), baltakakčių žąsų (Anser 
albifrons) ir želmeninių žąsų (Anser 
fabalis) sankaupoms, didiesiems 
baubliams (Botaurus stellaris), nendrinių 
lingių (Circus aeruginosus), pievinių lingių 
(Circus pygargus); 

- Kitoms Žuvinto rezervate 
perinčioms ir apsistojančioms migracijų 
metu VE poveikiui jautrioms paukščių 
rūšims.“ 

Dėl vėjo jėgainių statymo leistinumo bus 
sprendžiama atlikus poveikio aplinkai 
vertinimo porcedūras pagal šiuo metu 
derinamą poveikio aplinkai vertinimo 
programą. 

  Atidėti svarstymą, gyventojai 
nepakankamai įsigilinę 

 

 Vilius 
Kupčinskas 

Būtina atsižvelgti ir vietinių žmonių 
nuomonę, tačiau informacijos apie būsimą 
vėjo jėgainių parką Simno seniūnijos 
gyventojams buvo pateikta labai mažai, 
nebuvo daug laiko susipažinti su poveikiu 
aplinkai, nebuvo išdiskutuota su 
gyventojais apie jiems teikiamą 
ekonominę naudą. Todėl siūlyčiau atidėti 
klausimo svarstymą, vietiniams Simno 
seniūnijos gyventojams pateikti daugiau 
informacijos apie būsimą vėjo jėgainių 
parką ir išdiskutuoti su gyventojais ar jie 
apskritai sutinka su vėjo jėgainėmis jų 
kaimynystėje. 

NEATSIŽVELGTA 
Gyventojams, kaip ir numato teisės aktai, 
privalės būti pristatyti poveikio aplinkai 
vertinimo rezultatai, kai vertinimas bus 
atliktas. Tada gyventojai ir galės išsakyti 
savo nuomonę dėl vėjo jėgainių parko. 
Kol poveikio aplinkai vertinimas nebus 
atliktas ir jo rezultatai nebus pristatyti ir 
aptarti su vietos bendruomenėmis, jokie 
sprendimai  vėjo jėgainių statybos negali 
būti priimti. 

  Nebuvo pateiktas žemėlapis su tiksliomis 
planuojamų vėjo jėgainių vietomis. 

 

 Vilius 
Kupčinskas 

Be to, nebuvo pateiktas žemėlapis su 
tiksliomis planuojamų vėjo jėgainių 
vietomis. 

NEATSIŽVELGTA 
Poveikio aplinkai vertinimo metu kaip tik 
ir bus parenkamos vėjo jėgainių statymo 
vietos, todėl šiame etape žemėlapis su 
tiksliomis vėjo jėgainių vietomis ir 
negalėjo būti pateiktas. 

 



ATSAKYMAI: 

Viliui Kupčinskui tr 2020-07-01 11:51 

Ačiū už Jūsų pastabas. 

 

Dėl poveikio paukščių migracijai ir perskridimams.  

Sutinkame su Jūsų pastaba dėl reikalingo poveikio įvertinimo Žuvinto rezervate saugomoms paukščių 

rūšims. Ši PAV programa ir nustatyto reikalingų tyrimų apimtis. Joje jau yra konkretizuotos vėjo jėgainių 

poveikiui jautrios rūšys ir numatytas poveikio Žuvinto rezervate gyvenančioms ar jį migracijos metu 

naudojančioms paukščių rūšims (PAV programos 32-35 psl.). Konkrečiai dėl Žuvinto yra tokios įrašytos 

nuostatos: 

„<...> poveikį reikia vertinti: 

- <...> 

- PAST Žuvinto, Žaltyčio ir Amalvo pelkės (LTALYB003) migruojančių gervių (Grus grus), baltakakčių 

žąsų (Anser albifrons) ir želmeninių žąsų (Anser fabalis) sankaupoms, didiesiems baubliams (Botaurus 

stellaris), nendrinių lingių (Circus aeruginosus), pievinių lingių (Circus pygargus); 

- Kitoms Žuvinto rezervate perinčioms ir apsistojančioms migracijų metu VE poveikiui jautrioms 

paukščių rūšims.“ 

 

Dėl pasiūlymo vėjo jėgaines statyti kitoje vietoje. 

Dėl vėjo jėgainių statymo leistinumo bus sprendžiama atlikus poveikio aplinkai vertinimo porcedūras 

pagal šiuo metu derinamą poveikio aplinkai vertinimo programą. 

 

Dėl atsižvelgimo į gyventojų nuomonę. 

Gyventojams, kaip ir numato teisės aktai, privalės būti pristatyti poveikio aplinkai vertinimo rezultatai, 

kai vertinimas bus atliktas. Tada gyventojai ir galės išsakyti savo nuomonę dėl vėjo jėgainių parko. Kol 

poveikio aplinkai vertinimas nebus atliktas ir jo rezultatai nebus pristatyti ir aptarti su vietos 

bendruomenėmis, jokie sprendimai  vėjo jėgainių statybos negali būti priimti.  

 

Dėl žemėlapio su tiksliomis planuojamų vėjo jėgainių vietomis. 

Poveikio aplinkai vertinimo metu kaip tik ir bus parenkamos vėjo jėgainių statymo vietos, todėl šiame 

etape žemėlapis su tiksliomis vėjo jėgainių vietomis ir negalėjo būti pateiktas. 

 

Jei turėtumėte daugiau ką pasitikslinti ar organizuotumėte kokį pasitarimą vietos bendruomenėje, mielai 

laukčiau Jūsų skambučio. 



 

Pagarbiai, 

Liutauras Stoškus 

 

From: Vilius Kupcinskas [mailto:vkup@yahoo.com]  

Sent: 2020 m. birželio 30 d., antradienis 22:58 

To: info@dvcentras.lt; aaa@aaa.am.lt 

Subject: Dėl planuojamų vėjo jėgainių Alytaus rajone Simno seniūnijoje 

 

Laba diena, 

  

Perskaičiau apie planuojamas statyti vėjo jėgaines Alytaus rajone, Simno seniūnijoje. Norėčiau 

pateikti keletą pastabų. 

Kaip žinia Simno seniūnija ribojasi su Žuvinto rezervatu. Pačiame Žuvinto rezervate gyvena 

labai daug paukščių rūšių,  o dar daugiau jų praskrenda pavasarinės ir rudenės paukščių 

migracijos metu, t. y. pro tą vietovę eina didelis paukščių migracijos kelias. 

Kaip suprantu iš aprašymo, vėjo jėgainės aukštis ir menčių skersmuo yra labai didelis, todėl 

tikėtina, kad vėjo jėgainės gali smarkiai sutrikdyti paukščių migraciją bei pakenti vietinėms 

rūšims ir taip išbalansuoti ekologinę sistemą. Taigi, reikia labai kruopščiai išstudijuoti ar gamtai 

nebus padaryta didelė žala, ar ji neviršys ekonominės naudos. Todėl siūlau vėjo jėgaines statyti 

kitoje vietoje, toliau nuo Žuvinto rezervato ir Metelių regioninio parko. 

Būtina atsižvelgti ir vietinių žmonių nuomonę, tačiau informacijos apie būsimą vėjo jėgainių 

parką Simno seniūnijos gyventojams buvo pateikta labai mažai, nebuvo daug laiko susipažinti su 

poveikiu aplinkai, nebuvo išdiskutuota su gyventojais apie jiems teikiamą ekonominę naudą. Be 

to, nebuvo pateiktas žemėlapis su tiksliomis planuojamų vėjo jėgainių vietomis. Todėl siūlyčiau 

atidėti klausimo svarstymą, vietiniams Simno seniūnijos gyventojams pateikti daugiau 

informacijos apie būsimą vėjo jėgainių parką ir išdiskutuoti su gyventojais ar jie apskritai sutinka 

su vėjo jėgainėmis jų kaimynystėje. 

  

Pagarbiai 

  

Vilius Kupčinskas 

  

mailto:vkup@yahoo.com
mailto:info@dvcentras.lt
mailto:aaa@aaa.am.lt


Vilijai Navickienei sk 2020-06-21 13:37 

 

Laba diena, 

 

Ačiū už komentarą. Poveikio aplinkai vertinimo metu bus daromi stebėjimai, atliekamas vertinimus. Ten, 

kur būtų poveikio paukščiams tikimybė, bus taikomos poveikio mažinimo priemonės – jėgainių 

stabdymas paukščių migracijos ir perskridimų metu. Arba iš viso jėgainės nebus statomos. Nustatyti 

būtini veiklos apribojimai būtų įrašomi į veiklos leidimą. Bet tam visų pirma reikia atlikti kompleksinį 

poveikio vertinimą. Tai ir bus daroma poveikio aplinkai vertinimo metu. Kas bus daroma yra nustatyta 

dabar derinamoje programoje. Jei manote, kad kokių nors tyrimų trūksta, parašykite, apsitarime ir 

papildysime programą. 

 

Pagarbiai, 

Liutauras Stoškus 

 

From: Vilija Navickiene [mailto:vilijan120@gmail.com]  

Sent: 2020 m. birželio 19 d., penktadienis 18:52 

To: info@dvcentras.lt 

Subject:  

 

Gluosninku k yra arti Zuvinto rezervato.pastacius jagaines isnyks retos pauksciu rusys.manau ALytaus 

rajone jegaines netikslinga statyti.uztenga aukstos itampis linijos.kuri taip pat kenkia migruojantiems 

pauksciams i ZUvinto rezervata 
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