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1. BENDROJI DALIS 

1.1. Pagrindiniai specialiojo plano tikslai 

Specialiojo plano rengimo pagrindas: Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos 2019 m. 
rugsėjo 27 d. sprendimas Nr. B-TS-209 „Dėl inžinerinės infrastruktūros vystymo, vėjo jėgainių 
išdėstymo Vilkaviškio rajono savivaldybės teritorijoje plano rengimo pradžios ir planavimo tikslų“. 

Planavimo organizatorius: Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos direktorius, 
adresas: S. Nėries g. 1, 70147 Vilkaviškis tel. (8 342) 60 062, faksas (8 342) 60 066, el. p. 
savivaldybe@vilkaviskis.lt. 

Planavimo dokumento pavadinimas: inžinerinės infrastruktūros vystymo, vėjo jėgainių 
išdėstymo Vilkaviškio rajono savivaldybės teritorijoje planas. 

Teritorijų planavimo rūšis: specialusis planas. 

Teritorijų planavimo lygmuo: savivaldybės lygmens specialusis planas. 

Planuojamos teritorijos: Vilkaviškio rajono savivaldybės teritorija. 

Planavimo tikslai:  

- nustatyti vėjo jėgainių statybos plėtros prioritetines kryptis; 

- numatyti motyvuotai pagrįstas infrastruktūros teritorijas, sudarančias sąlygas 
racionaliam energijos išteklių naudojimui, atkūrimui ir plėtrai; 

- išanalizuoti vėjo jėgainių statybos galimą įtaką gamtinei ir gyvenamajai aplinkai, bei 
numatyti kompensacines priemones jai sumažinti; 

- rezervuoti teritorijas komunikaciniams koridoriams nuo vėjo jėgainių teritorijos iki 
galimų pajungimo vietų. 

- sudaryti sąlygas privačioms investicijoms, kuriančioms socialinę ir ekonominę gerovę; 

- derinti fizinių ir juridinių asmenų, savivaldybių ir valstybės interesus dėl teritorijų 
naudojimo ir veiklos plėtojimo teritorijose sąlygų, nustatyti objektų SAZ. 

Planavimo uždaviniai: 

- numatyti inžinerinės infrastruktūros plėtrai reikalingas motyvuotai pagrįstas konkrečias 
vietas ar teritorijas; 

- numatyti inžinerinės infrastruktūros statinių ir (ar) teritorijų apsaugos zonas; 

- numatyti infrastruktūrai funkcionuoti reikalingus servitutus bei nurodyti specialiąsias 
žemės naudojimo sąlygas; 

- numatyti vėjo jėgainių infrastruktūros statinių išdėstymą; 

- numatyti atsinaujinančių išteklių naudojimo plėtrą; 

- atlikti teisės aktuose numatytus tyrimus ir studijas, reikalingas plano rengimui. 

 

Informacija apie strateginį pasekmių aplinkai vertinimą (SPAV) ir teritorijos vystymo 
koncepciją: strateginio pasekmių aplinkai vertinimo procedūros (vadovaujantis 2014-12-23 LRV 
nutarimu Nr. 1467 patvirtintu planų ir programų strateginio pasekmių aplinkai vertinimo tvarkos 
aprašu) bus atliekamos. Teritorijos vystymo koncepcija bus rengiama. 

Planavimo sąlygas parengė ir išdavė: 

- Valstybės sienos apsaugos tarnyba prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų 
ministerijos (REG120603); 

- Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos 
(REG120330); 
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- Viešoji įstaiga Transporto kompetencijų agentūra (REG120644); 

- Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos ministerijos 
(REG121696); 

- Vilkaviškio rajono savivaldybės administracija (REG119589); 

- Lietuvos kariuomenė (REG121174); 

- Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos (REG120499); 

- Lietuvos Respublikos energetikos ministerija (REG120500); 

- Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija (REG120386); 

- Vištyčio regioninio parko direkcija (REG121062). 

1.2. Specialiojo plano sąsaja su kitais teritorijų planavimo dokumentais bei svarbiausiais teisės 
aktais 

Specialusis planas parengtas vadovaujantis: 

- LR aplinkos apsaugos įstatymu Nr. X-147; 

- LR atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymu Nr. XIII-1890; 

- LR aviacijos įstatymu Nr. VIII-2066; 

- LR elektros energetikos įstatymu Nr. VIII-1881; 

- LR elektros energetikos sistemos sujungimo su kontinentinės Europos elektros tinklais 
darbui sinchroniniu režimu įstatymu Nr. XI-2052; 

- LR energetikos įstatymu Nr. IX-884; 

- LR gamtinių dujų įstatymu Nr. VIII-1973; 

- LR kelių įstatymu Nr. I-891; 

- LR laukinės augalijos įstatymu Nr. VIII-1226;  

- LR miškų įstatymu Nr. I-671; 

- LR nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymu Nr. I-733; 

- LR planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymu Nr. I-1495; 

- LR saugomų gyvūnų, augalų ir grybų rūšių įstatymu Nr. VIII-499;  

- LR saugomų teritorijų įstatymo pakeitimo įstatymu Nr. IX-628; 

- LR sodininkų bendrijų įstatymu Nr. IX-1934; 

- LR specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymu Nr. XIII-2166; 

- LR teritorijų planavimo įstatymu Nr. I-1120; 

- LR vandens įstatymu Nr. IX-2089; 

- LR vietos savivaldos įstatymu Nr. X-1722; 

- LR visuomenės sveikatos priežiūros įstatymu Nr. IX-886; 

- LR želdynų įstatymu Nr. X-1241; 

- LR žemės gelmių įstatymu Nr. I-1034;  

- LR žemės įstatymu Nr. IX-1983; 

- LR vyriausybės 1997-10-23 nutarimu Nr. 1154 „Dėl valstybinės reikšmės miškų plotų 
patvirtinimo“; 

- LR vyriausybės 2001-05-08 d. nutarimu Nr. 523 „Dėl Lietuvos Respublikos ir Rusijos 
Federacijos valstybės sienos apsaugai skirtų žemės plotų ir jų ribų patvirtinimo“; 

- LR vyriausybės 2004-07-16 nutarimu Nr. 1079 „Dėl teritorijų planavimo dokumentų 
projektų svarstymo su visuomene nuostatų patvirtinimo“; 
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- LR vyriausybės 2008-04-02 nutarimu Nr. 318 „Dėl gamtinių ir kompleksinių draustinių 
nuostatų patvirtinimo“; 

- LR vyriausybės 2012-05-29 nutarimu Nr. 625 „Dėl aviacijai galinčių kliudyti statinių 
statybos bei rekonstravimo ir įrenginių įrengimo derinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“; 

- LR vyriausybės 2012-05-29 nutarimu Nr. 626 „Dėl informacijos apie teritorijas, 
kuriose, atsižvelgiant į nacionalinio saugumo reikalavimus, taikomi vėjo elektrinių 
statybos apribojimai, teikimo, vėjo elektrinių statybos vietų šiose teritorijose derinimo ir 
kompensacijų mokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“; 

- Lietuvos kariuomenės vado 2016-02-15 įsakymu Nr. V-217 „Dėl Lietuvos Respublikos 
teritorijų, kuriose gali būti ribojami vėjo elektrinių (aukštų statinių) projektavimo ir 
statybos darbai, žemėlapio patvirtinimo“; 

- LR aplinkos ministro 2001–11–07 įsakymu Nr. 540 „Dėl paviršiaus vandens telkinių 
apsaugos zonų ir pakrančių apsaugos juostų nustatymo taisyklių“; 

- LR aplinkos ministro 2002-08-10 įsakymu Nr. 435 „Dėl Vištyčio regioninio parko 
apsaugos reglamento patvirtinimo“; 

- LR aplinkos ministro 2006-05-22 įsakymu Nr. D1-255 „Dėl planų ar programų ir 
planuojamos ūkinės veiklos įgyvendinimo poveikio įsteigtoms ar potencialioms „Natura 
2000“ teritorijoms reikšmingumo nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo“;  

- LR aplinkos ministro ir Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie vidaus 
reikalų ministerijos direktorius 2013-12-31 įsakymu Nr. D1-995/1-312 „Dėl gaisrinės 
saugos normų teritorijų planavimo dokumentams rengti patvirtinimo“; 

- LR energetikos ministro 2010-03-29 įsakymu Nr. 1-93 „Dėl elektros tinklų apsaugos 
taisyklių patvirtinimo“; 

- LR energetikos ministro 2011-12-22 įsakymu Nr. 1-309 „Dėl elektros linijų ir 
instaliacijos įrengimo taisyklių patvirtinimo“; 

- LR energetikos ministro 2012-02-03 d. įsakymu Nr. 1-22 „Dėl elektros įrenginių 
įrengimo bendrųjų taisyklių patvirtinimo“; 

- LR energetikos ministro 2012-07-04 d. įsakymu Nr. 1-127 „Dėl elektros energijos 
gamintojų ir vartotojų elektros įrenginių prijungimo prie elektros tinklų tvarkos aprašo 
patvirtinimo“;  

- LR energetikos ministro 2012-11-23 įsakymu Nr. 1-228 „Dėl gamtinių dujų 
skirstomųjų dujotiekių apsaugos taisyklių patvirtinimo“; 

- LR energetikos ministro 2014-01-28 įsakymu Nr. 1-12 „Dėl magistralinio dujotiekio 
įrengimo ir plėtros taisyklių patvirtinimo“; 

- LR energetikos ministro 2010-07-16 įsakymu Nr. 1-213 „Dėl magistralinių dujotiekių 
apsaugos taisyklių patvirtinimo“; 

- LR energetikos ministro 2015-01-29 įsakymu Nr. 1-23 „Dėl valstybinės svarbos 
energetikos objektų plėtros projektų rengimo ir derinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“; 

- LR energetikos ministro 2016-03-25 įsakymu Nr. 1-99 „Dėl vėjo elektrinių prijungimo 
prie elektros tinklų techninių taisyklių patvirtinimo“. 

- LR energetikos ministro ir LR aplinkos ministro 2011-01-24 įsakymu Nr. 1-10/D1-61 
„Dėl infrastruktūros plėtros (šilumos, elektros, dujų ir naftos tiekimo tinklų) specialiųjų 
planų rengimo taisyklių patvirtinimo“; 

- Kybartų miesto teritorijos bendruoju planu, T00050420 (000391201337); 

- Vilkaviškio miesto teritorijos bendruoju planu, T00049970 (000391201209);  

- Virbalio miesto teritorijos bendruoju planu, T00050419 (000391201336);  
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- Vilkaviškio rajono savivaldybės teritorijos bendruoju planu, T00049461 
(000391200836); 

- Vilkaviškio rajono savivaldybės teritorijos miškų išdėstymo žemėtvarkos schema, 
T00050380 (000392200528); 

- Šilumos ūkio modernizacijos rekonstruojamai ir plėtojamai infrastruktūros objektų 
išdėstymo sistemai specialiuoju planu, Paežerių gyv., Vilkaviškio raj., T00050694 
(000392010200); 

- Virbalio m. urbanistikos paminklo sklypo projektu, T00049383 (000392000293);  

- Vilkaviškio miesto laikinų prekybinių kioskų specialiojo plano korektūra, T00078484;  

- Vilkaviškio rajono Graužinių II žvyro telkinio išteklių naudojimo planu, T00078845; 

- Vilkaviškio rajono degalinių išdėstymo schemų specialiojo plano papildymu, 
T00051516 (000392200302);  

- Magistralinio dujotiekio ir dujotiekio tinklų Vilkaviškio mieste specialiuoju planu, 
T00050840 (000392000397);  

- Vilkaviškio rajono savivaldybės teritorijos vietinės reikšmės viešųjų kelių tinklo 
išdėstymo žemėtvarkos schema, T00049888 (000392200839);  

- Vilkaviškio miesto Paupio parko prie Šeimenos ir Kastinės upių specialiuoju planu, 
T00079422;  

- Vilkaviškio rajono Rasių I telkinio smėlio išteklių dalies naudojimo planu, T00078741; 

- Vilkaviškio rajono savivaldybės šilumos ūkio specialiojo plano atnaujinimu, 
T00076311;  

- Vilkaviškio rajono savivaldybės Paežerių ežero kraštovaizdžio tvarkymo planu, 
T00077390;  

- Vidutinio slėgio dujotiekio tinklų nuo Vilkaviškio m. S.Nėries gatvės iki AB 
„Marijampolės grūdai“ grūdų džiovyklų D. Šelvių kaime specialiuoju planu, 
T00050205 (000392200201);  

- Vilkaviškio rajono Piliakalnių smėlio ir žvyro telkinio išteklių naudojimo planu, 
T00076768; 

- Vilkaviškio rajono degalinių išdėstymo schemų specialiuoju planu, T00049765 
(000392002698); 

- Vandentiekio ir nuotekų tinklų išplėtimo Žalgirio ir Maironio gatvių kvartaluose, 
Virbalyje, specialiuoju planu, T00049500 (000392200653);  

- Vandentiekio ir nuotekų tinklų išplėtimo Nepriklausomybės, Gedimino, Dariaus ir 
Girėno gatvių kvartaluose, Kybartuose, specialiuoju planu, T00049499 
(000392200652);  

- Vandentiekio ir nuotėkų tinklų išplėtimo Nepriklausomybės, Rimgaudo, P. Cvirkos ir 
Lobiškių gatvių kvartaluose, Vilkaviškyje, specialiuoju planu, T00049497 
(000392200650); 

- Pilviškių miestelio dalies vandentiekio ir nuotėkų šalinimo tinklų apsaugos zonų 
specialiuoju planu, T00077381;  

- Vilkaviškio miesto fekalinės kanalizacijos tinklų schema, T00049751 (000392002098); 

- Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos 2005-09-21 sprendimu Nr. B-TS-867 
patvirtinto žemės sklypo, esančio Vytauto g., tarp namų Nr. 73 ir Nr. 79, Vilkaviškio 
m., detaliuoju planu; 

- Projekto „Rail Baltica“ geležinkelių infrastruktūros priežiūros depų susisiekimo 
komunikacijų inžinerinės infrastruktūros vystymo planu;  
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- Ypatingos valstybinės svarbos elektros energetikos sistemos sinchronizacijos projekto 
„330 kV elektros perdavimo linijos Kruonio HAE-Bitėnai statyba“ inžinerinės 
infrastruktūros vystymo planu; 

- Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos 2004-02-26 sprendimu Nr. B-TS-228 
patvirtinto žemės sklypo tikslinės paskirties keitimo, numatant 3x2MW vėjo jėgainių 
statybą, detaliuoju planu; 

- Vilkaviškio miesto teritorijos bendrojo plano keitimu; 

- Tarptautiniais dokumentais: 

- Europos kraštovaizdžio konvencija (Florencija, 2002); 

- Europos laukinės gamtos ir gamtinės aplinkos apsaugos konvencija (Bernas, 1994); 

- Biologinės įvairovės konvencija, (Rio de Žaneiras, 1992); 

- 2009-11-30 Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2009/147/EB dėl laukinių 
paukščių apsaugos (konsoliduota redakcija) (OL 2010 L 20, p.7);  

- 1992-05-21 Tarybos direktyvos 92/43/EEB dėl natūralių buveinių ir laukinės faunos 
bei floros apsaugos (OL 2004 m. specialusis leidimas, 15 skyrius, 2 tomas, p. 102) su 
paskutiniais pakeitimais, padarytais 2006-11-20 Tarybos direktyva 2006/105/EB 
(OL 2006 L 363, p. 368); 

- Migruojančių laukinių gyvūnų rūšių išsaugojimo konvencija, ratifikuota LR Seime 
2001-05-22 įstatymu Nr. IX-338; 

- Susitarimas dėl Afrikos ir Eurazijos migruojančių vandens paukščių, ratifikuotas LR 
Seime 2004-06-29 įstatymu Nr. IX-2301;  

- Sutartis dėl šikšnosparnių apsaugos Europoje, ratifikuota LR Seime 2001-06-08 
įstatymu Nr. IX-518. 
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2. SPRENDINIAI 

 

Vienas iš LR atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo tikslų yra užtikrinti darnią 
atsinaujinančių energijos išteklių naudojimo plėtrą, skatinti tolesnį naujų technologijų vystymąsi ir 
diegimą bei pagamintos energijos vartojimą, ypač atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos tarptautinius 
įsipareigojimus, aplinkos apsaugos, iškastinių energijos išteklių tausojimo, priklausomybės nuo 
iškastinių energijos išteklių ir energijos importo mažinimo bei kitus valstybės energetikos politikos 
tikslus, įvertinus energijos tiekimo saugumo ir patikimumo reikalavimus, taip pat į vartotojų teisių ir 
teisėtų interesų į atsinaujinančių energijos išteklių prieinamumą, tinkamumą ir pakankamumą 
apsaugos užtikrinimo principus. Pagrindinis šio įstatymo uždavinys – siekti, kad 2025 metais 
energijos gamybos iš atsinaujinančių išteklių energijos dalis, palyginti su šalies bendruoju galutiniu 
energijos suvartojimu, sudarytų ne mažiau kaip 38 procentus ir kad ši dalis toliau būtų didinama, tam 
panaudojant naujausias ir veiksmingiausias atsinaujinančių energijos išteklių naudojimo 
technologijas ir skatinant energijos vartojimo efektyvumą. 

Įgyvendinant Inžinerinės infrastruktūros vystymo, vėjo jėgainių išdėstymo Vilkaviškio rajono 
savivaldybės teritorijoje specialiojo plano sprendinius bus sudarytos galimybės plėtoti 
atsinaujinančių išteklių energiją iš atsinaujinančių neiškastinių išteklių – vėjo.  

Įgyvendinus šio plano sprendinius, 13 vėjo elektrinių parkuose galėtų būti pagaminta apie 
470 MW. Lietuvoje 2020 metais veikė 23 vėjo elektrinių parkai, jų galia kartu sudėjus siekia 480 
MW. 
 

2.1. Vėjo elektrinių įrengimas Vilkaviškio rajone 

Parenkant vėjo elektrinių statybos vietas, būtina atsižvelgti į: žemės paviršiaus reljefą; kliūtis 
vėjui; vietovės šiurkštumą; kad vidutinis metinis vėjo greitis 10 m aukštyje būtų ne mažesnis negu 
3,5 m/s. Vėjo elektrinės gali būti statomos ten, kur yra pakankamai didelis vėjo greitis ir mažas jo 
turbulentiškumas. 

Vėjo elektrinių įrengimas galimas tik tose teritorijose, kuriose ši veikla yra nedraudžiama. 
Vėjo elektrinių įrengimas negalimas: 

- kultūriniuose, gamtiniuose ir kompleksiniuose draustiniuose, valstybiniuose parkuose ir 
biosferos rezervatuose; 

- urbanizuotose ar urbanizuojamose užstatomose gyvenamosiose, sodininkų bendrijų, 
paslaugų, socialinės infrastruktūros, specializuotų kompleksų, teritorijose bei 
neužstatomose bendro naudojimo erdvių, želdynų, aikščių, vandenviečių (1-osios 
juostos), naudingų iškasenų teritorijose;  

- neurbanizuojamose miškų, vandenų, specializuotų ūkių, rekreacinio naudojimo žemės 
ūkio teritorijose; 

- teritorijose, kuriose vėjo elektrinių projektavimo ir statybos darbai draudžiami pagal 
Lietuvos kariuomenės vado 2016-02-15 įsakymą Nr. V-217. 

   
Mažesnių kaip 30 kW vėjo elektrinių įrengimas 

Mažesnėms kaip 30 kW įrengtosios galios vėjo elektrinėms taikomi šie supaprastinti 
reikalavimai: 

1) vėjo elektrinės žemės sklype turi būti įrengtos taip, kad trumpiausias atstumas iki sklypo 
ribos būtų didesnis už įrenginio ilgį, plotį arba aukštį pasirenkant didžiausią iš šių trijų 
matmenų. Šie įrenginiai įrengiami pagal atitinkamų įrenginių gamintojo įrengimo ir 
eksploatavimo taisykles. Joms netaikomi žemės paskirties atitikties reikalavimai, poveikio 
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aplinkai vertinimo procedūra, nereikalingas leidimas statyti ir poveikio visuomenės 
sveikatai vertinimas. Gretimuose gyvenamosios paskirties sklypuose vėjo elektrinės 
skleidžiamo triukšmo lygis turi atitikti sveikatos apsaugos ministro nustatytus triukšmo 
ribinius dydžius; 

2) teisės aktų nustatyta tvarka šie įrenginiai gali būti perkelti į kitą vietą. Tokiu atveju turi būti 
parengti dokumentai apie įrenginių efektyvumo ir ekologiškumo parametrų kaitos stebėseną 
ankstesnėje jų buvimo vietoje; 

3) ant pastatų statomos ar į pastatus integruojamos iki 30 kW įrengtosios galios vėjo elektrinės, 
neviršijančios teisės aktuose nustatyto triukšmo lygio, įrengiami be statybą leidžiančio 
dokumento. 

 

Pavienių nedidesnių kaip 500 kW vėjo elektrinių įrengimas 

Vadovaujantis LR atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo 49 str. 3 dalimi, t.y. 
atsižvelgiant į nedidelės įrengtosios galios elektrinių (iki 500 kW), naudojančių atsinaujinančius 
energijos išteklius, ribotą dydį ir galimą poveikį ir siekiant išvengti neproporcingos finansinės bei 
administracinės naštos, atsakingos institucijos turi užtikrinti, kad nedidelės įrengtosios galios 
elektrinių projektavimui ir statybai, būtų taikomi supaprastinti reikalavimai, nereikalaujant rengti 
detaliųjų planų ir keisti pagrindinę žemės naudojimo paskirtį, jei tai neprieštarauja vietos tvarkymo ir 
naudojimo reglamentams. 

Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatyme nurodoma, kaimo vietovėse statant pavienes ne 
didesnės kaip 500 kW įrengtosios galios vėjo elektrines, nereikalaujama keisti žemės naudojimo 
paskirties, rengti detaliųjų planų ir keisti bendrojo plano sprendinių, jei tai neprieštarauja vietos 
tvarkymo ir naudojimo reglamentams.  

Gaminantys vartotojai ir asmenys, siekiantys tapti gaminančiais vartotojais, turi teisę įsirengti 
vėjo elektrines, kurių įrengtoji galia neviršija vartotojo objektui suteiktos leistinosios naudoti galios 
ir nėra didesnė kaip 500 kW. 

 Kaimo vietovėse pavienių ne didesnės kaip 500 kW įrengtosios galios vėjo elektrinių statyba 
leidžiama teritorijose, kuriose nėra apribojimų nustatytų LR specialiųjų žemės naudojimo sąlygų 
įstatyme, kituose teisės aktuose. bei atsižvelgiant į Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai 
vertinimo įstatyme nustatytus reikalavimus. 

 

Vėjo elektrinių parkai 

Inžinerinės infrastruktūros vystymo, vėjo jėgainių išdėstymo Vilkaviškio rajono savivaldybės 
teritorijoje plane nustatytos vėjo elektrinių parkų teritorijos, kuriose gali būti įrengiamos didesnės 
kaip 500 kW galios grupinės vėjo elektrinės. Atsižvelgus į Esamos būklės, Koncepcijoje bei SPAV 
ataskaitoje išanalizuotus aspektus, išskirta 13 vėjo elektrinių parkų teritorijų (bendras plotas − 4161,7 
ha), esančių Vilkaviškio rajono savivaldybės Kybartų, Klausučių, Pilviškių seniūnijų teritorijose (žr. 
1 lentelę, 1 pav., 1 priedą, pagrindinį brėžinį).  

Vėjo elektrinių parkas − kaip dviejų ir daugiau vėjo elektrinių grupė, sujungta tarpusavyje ir 
prijungta prie perdavimo ar skirstomųjų tinklų viename prijungimo taške. 

Vėjo elektrinės galės būti planuojamos tik vėjo elektrinių parkų teritorijų viduje, o jų darbą 
užtikrinantys inžineriniai įrenginiai (privažiavimo keliai, elektros linijos, transformatorinės) ir už 
vėjo elektrinių parkų teritorijų ribų. 

Vėjo elektrinės turi būti statomos taip, kad neužstotų viena kitai vėjo, t.y. turės būti įvertintas 
vienai vėjo elektrinei reikalingas plotas, kuris priklauso nuo vėjo elektrinės vėjaračio skersmens.  
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1 lentelė. Vėjo elektrinių parkų teritorijos bei leistinas bendras vėjo elektrinės aukštis 

Teritorijos 
Nr. 

Teritorijos plotas, ha Leistinas bendras vėjo elektrinės aukštis, m 

1 389,31 100 

2 429,36 100 

3 1001,43 100 

4 826,82 100 

5 47,67 150 

6 188,44 150 

7 251,75 150 

8 327,53 200 

9 340,71 200 

10 101,41 200 

11 78,9 250 

12 110,29 250 

13 68,08 250 

  

Įrenginėjant vėjo elektrinę (-es), turi būti papildomai įvertinamas poveikis pagrindiniams 
aplinkos komponentams: saugomoms teritorijoms, kultūros paveldui, paukščiams ir šikšnosparniams, 
kraštovaizdžiui, gyvenamosioms teritorijoms. 

Planavimo sąlygose nėra apibrėžtas vėjo elektrinių parkų bendras pajėgumas. Atkreipiame 
dėmesį, kad parkų pajėgumus nulems planuojamų transformatorinių pastočių galingumai bei elektros 
energijos perdavimo sistemos operatoriaus sąlygos. Konkrečios vietos transformatorinėms pastotėms 
turės būti parenkamos žemesnio lygio teritorijų planavimo dokumentais. Specialusis planas 
nerezervuoja teritorijų komunikaciniams koridoriams nuo vėjo elektrinių parkų teritorijų iki galimų 
pasijungimo vietų, jis tik numato preliminarias vietas, kurios techninio projekto rengimo metu gali 
būti tikslinamos. 

Elektros tinklų operatorius privalo  užtikrinti LR atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo 
14 str. nustatytų nuostatų įvykdymą.  

Statyti ar įrengti elektrinę planuojantis asmuo, elektros tinklų operatoriui pareikalavus, 
privalo aprūpinti vėjo elektrines, kurių įrengtoji galia viršija 350 kW, techninėmis ir 
eksploatacinėmis priemonėmis, leidžiančiomis sumažinti generuojamą galią ar padidinti elektros 
energijos generavimą į elektros tinklus, bet kuriuo metu naudojant nuotolines priemones, kurios būtų 
prieinamos elektros tinklų operatoriui. Šios priemonės yra laikomos neatsiejama elektrinės 
technologijos dalimi. Elektrinę statantis ar įrengiantis asmuo jų įsigyja ir jas įrengia laikydamasis 
techniniuose norminiuose dokumentuose nustatytų ir (ar) elektros tinklų operatoriaus nurodytų 
reikalavimų. 

 Atsinaujinančių išteklių energiją naudojančių energijos gamybos įrenginių ir statinių projektai 
rengiami ir statybos darbai vykdomi laikantis Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatymo, 
Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo, Teritorijų planavimo įstatymo, 
Statybos įstatymo ir kitų teisės aktų nustatytos tvarkos ir reikalavimų. 
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1 pav. Vėjo elektrinių parkų teritorijos  

 

 Vadovaujantis LR planuojamos ūkinės veiklos  poveikio aplinkai vertinimo įstatymo 2 priedo 
3.8 punktu, turi būti atliekamas  poveikio aplinkai vertinimas, kai: 

- įrengiamos 3 vėjo elektrinės, kurių bent vienos aukštis 50 m (matuojant iki aukščiausio 
konstrukcijų taško) ar daugiau; 

- vėjo elektrinė įrengiama arčiau kaip 1 km atstumu nuo saugomos teritorijos, išskyrus 
atvejus, kai įrengiama ne daugiau kaip viena ir ne aukštesnė kaip 25 m (matuojant iki 
aukščiausio konstrukcijų taško) vėjo elektrinė sodyboje ar prie ūkinių pastatų. 

  

 Vėjo elektrinių, kurių aukštis baigus statyti, rekonstruoti ar įrengti virš žemės paviršiaus yra 
100 metrų ir daugiau, statybos, rekonstravimo ar įrengimo derinimo su viešąja įstaiga Transporto 
kompetencijų agentūra ir Lietuvos kariuomenės vadu, o pasienio ruože ir 500 metrų atstumu abipus 
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geležinkelio kelio, kuriuo vyksta Lietuvos Respublikos ir Rusijos Federacijos tarpvyriausybiniuose 
susitarimuose nurodytų tranzitinių traukinių eismas, ašies – kurių aukštis baigus statyti, rekonstruoti 
ar įrengti virš žemės paviršiaus yra 30 metrų ir daugiau, – ir su Valstybės sienos apsaugos tarnyba 
prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos, taip pat vėjo elektrinių statybos, 
rekonstravimo ir įrengimo aerodromo apsaugos ir radiolokatorių apsaugos zonose derinimo prašymai 
ir kiti derinti reikalingi dokumentai pateikiami vadovaujantis Aviacijai galinčių kliudyti statinių 
statybos, rekonstravimo, įrenginių įrengimo ir želdinių sodinimo (įveisimo) derinimo tvarkos aprašu, 
patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. gegužės 29 d. nutarimu Nr. 625 „Dėl 
Aviacijai galinčių kliudyti statinių statybos, rekonstravimo, įrenginių įrengimo ir želdinių sodinimo 
(įveisimo) derinimo tvarkos aprašo patvirtinimo.“ 

 

2.2. Specialiosios žemės naudojimo sąlygos bei kiti bendri apribojimai vėjo elektrinių 
įrengimui 

2.2.1 Keliai 
Lietuvos Respublikos kelių įstatyme, LR specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatyme 

nustatomos kelių apsaugos zonos: 

Kelių apsaugos zona (į abi puses 
nuo kelio briaunų): 

magistralinių kelių − po 70 metrų;  
krašto kelių − po 50 metrų;  
rajoninių kelių − po 20 metrų;  
vietinės reikšmės I, II ir III kategorijos kelių − po 10 metrų; 
vietinės reikšmės IV kategorijos kelių − po 3 metrus 

 

Vadovaujantis LR specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo nuostatomis, kelių apsaugos 
zonose, Teritorijų planavimo įstatyme, Statybos įstatyme ar Lietuvos Respublikos susisiekimo 
ministro nustatyta tvarka negavus kelio savininko pritarimo (derinimo) projektui ar numatomai 
veiklai, draudžiama statyti statinius ar įrengti įrenginius. 

Vėjo elektrinės gali būti statomos ne mažiau kaip 1,5 vėjo elektrinės aukščio atstumu nuo 
magistralinių bei krašto kelių. 

 

2.2.2 Geležinkeliai 
Geležinkelio kelių ir jų įrenginių, geležinkelio želdinių apsaugos zonos nustatytos LR 

specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo III skirsnyje „Geležinkelio kelių ir jų įrenginių, 
geležinkelio želdinių apsaugos zonos ir jose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos“. 

Geležinkelio kelių ir jų įrenginių, geležinkelio želdinių apsaugos zonose, Statybos įstatyme, 
Teritorijų planavimo įstatyme ar susisiekimo ministro nustatyta tvarka negavus geležinkelių 
infrastruktūros savininko ar valdytojo pritarimo (derinimo) projektui ar numatomai veiklai, 
draudžiama statyti ir rekonstruoti statinius, tiesti inžinerinius tinklus; įrengti pervažas ir perėjas; 
atlikti įvairius kasybos, sprogdinimo, melioravimo darbus; kasti žemę giliau kaip 0,3 metro, 
mechanizuotai lyginti gruntą; sodinti medžius ir krūmus; kirsti medžius ir krūmus, išskyrus atvejus, 
kai šie medžiai ir krūmai susisiekimo ministro nustatyta tvarka pripažinti keliančiais pavojų 
geležinkelių transporto eismo saugai. 

Geležinkelių infrastruktūros savininkas ar valdytojas nepritaria projektui ar numatomai 
veiklai, jeigu LR specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo III skirsnyje „Geležinkelio kelių ir jų 
įrenginių, geležinkelio želdinių apsaugos zonos ir jose taikomos specialiosios žemės naudojimo 
sąlygos“ 22 str. 2 dalyje nurodyti darbai trukdys numatytam geležinkelio kelių ir jų įrenginių plėtros 
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vystymui ir priežiūrai, neužtikrins geležinkelių transporto eismo saugos reikalavimų ir kels pavojų 
aplinkai, žmonių turtui, gyvybei ar sveikatai.  

Vėjo elektrinės gali būti statomos ne mažiau kaip 1,5 vėjo elektrinės aukščio atstumu nuo 
geležinkelio kelių ir jų įrenginių. 

 

2.2.3 Elektros tinklai 
Vėjo elektrinių įrengimą elektros tinklų apsaugos zonose reglamentuoja LR specialiųjų žemės 

naudojimo sąlygų įstatymas, Elektros tinklų apsaugos taisyklės. 

LR specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatyme nustatomos elektros tinklų apsaugos zonos: 

 

Numatant konkrečias vietas vėjo elektrinėms turi būti įvertinta elektros perdavimo linijų 
apsaugos zonos. Horizontalusis atstumas tarp vėjo elektrinės išilginės bokšto ašies ir 35 kV ir 
aukštesnės įtampos oro linijos kraštinio laido, turi būti ne mažesnis kaip pusantro vėjo elektrinės 
vėjaračio skersmens, jei OL yra įrengti vibroslopintuvai ir trys su puse vėjo elektrinės vėjaračio 
skersmens, jei OL neįrengti vibroslopintuvai. 

Vėjo elektrinių teritorijų elektros renginiai jungsis prie elektros skirstomojo tinklo. Požeminių 
elektros kabelių tiesimo vietos bus sprendžiamos techniniais projektais. 

Specialusis planas nerezervuoja teritorijų komunikaciniams koridoriams nuo vėjo elektrinių 
parkų teritorijų iki galimų pasijungimo vietų, jis tik numato preliminarias vietas, kurios techninio 
projekto rengimo metu gali būti tikslinamos. 

Tiesiant elektros kabelius vadovautis LR specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo 
nuostatomis, t.y. nekirsti miško žemės, pelkių, saugomų teritorijų, per paviršinius vandens telkinius 
(upes, upelius ) elektros kabelis turi būti įrengiamas prastūmimo būdu ir t.t. 

Elektros kabelis gali būti tiesiamas per nuosavus sklypus, tik gavus žemės sklypų savininkų 
sutikimą raštu.  

Vėjo elektrinių parkų pajėgumus sąlygos planuojamų transformatorinių pastočių galingumai 
bei elektros energijos perdavimo sistemos operatoriaus sąlygos arba skirstomojo tinklo operatoriaus 
sąlygos. 

 

2.2.4 Magistralinių dujotiekių ir naftotiekių (produktotiekių), skirstomųjų dujotiekių apsaugos 
zonos ir magistralinių dujotiekių vietovės klasės teritorijos 

LR specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatyme nustatomos magistralinių dujotiekių ir 
naftotiekių (produktotiekių), skirstomųjų dujotiekių apsaugos zonos ir magistralinių dujotiekių 
vietovės klasės teritorijos: 

Elektros linijų 
apsaugos zonos 

Oro linijos apsaugos zonos ribos: 
1) iki 1 kV įtampos oro linijoms – po 2 metrus; 
2) 6 ir 10 kV įtampos oro linijoms – po 10 metrų; 
3) 35 kV įtampos oro linijoms – po 15 metrų; 
4) 110 kV įtampos oro linijoms – po 20 metrų; 
5) 330 ir 400 kV įtampos oro linijoms – po 30 metrų; 
6) 750 kV įtampos oro linijoms – po 40 metrų. 
 

Požeminių kabelių linijos apsaugos zona – išilgai požeminių kabelių 
linijos esanti žemės juosta, kurios ribos yra po vieną metrą į abi puses 
nuo šios linijos, vanduo virš jos ir žemė po šia juosta. 
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Magistralinių dujotiekių 
apsaugos zonos 

Magistralinių dujotiekių ir naftotiekių (produktotiekių) 

vamzdyno apsaugos zona 

Išilgai vamzdyno trasos esanti žemės juosta, kurios ribos yra po 
25 metrus į abi puses nuo vamzdyno ašies, virš šios juostos 
esanti oro erdvė, po šia juosta esanti žemė bei vanduo virš šio 
juostos ir po ja 

Magistralinių dujotiekių vietovės klasės teritorija  

Išilgai magistralinio dujotiekio vamzdyno trasos esanti žemės 
juosta, kurios ribos yra po 200 metrų į abi puses nuo vamzdyno 
ašies ir 200 metrų atstumu nuo kraštinių jo taškų 

Kitų magistralinių dujotiekių ir naftotiekių (produktotiekių) 

įrenginių ir statinių (stočių, uždarymo įtaisų, valymo ir 

diagnozavimo įtaisų paleidimo ir priėmimo kamerų, slėgio 

ribojimo mazgų) apsaugos zona 

Žemės juosta, kurios ribos yra 25 metrų atstumu aplink 
teritorijos, kurioje yra šie įrenginiai ar statiniai, aptvėrimą, virš 
šios juostos esanti oro erdvė ir žemė po šia juosta 

Skirstomųjų dujotiekių 
apsaugos zona 

Dujotiekių vamzdyno apsaugos zona – žemės juosta išilgai 
vamzdyno trasos, virš šios juostos esanti oro erdvė, žemė po šia 
juosta bei vanduo virš šios juostos ir po ja: 

1) ne didesnio kaip 5 barų slėgio dujotiekių vamzdynų apsaugos 
zonos ribos yra vienas metras į abi puses nuo vamzdyno 
sienelės; 

2) didesnio kaip 5 barų, bet ne didesnio kaip 16 barų slėgio 
dujotiekių vamzdynų apsaugos zonos ribos yra po 2 metrus į abi 
puses nuo vamzdyno sienelės. 

Dujų slėgio reguliavimo įrenginių apsaugos zona – žemės juosta 
aplink šį įrenginį: 

1) dujų slėgio reguliavimo įrenginių (ne didesnio kaip 5 barų 
darbinio slėgio) apsaugos zonos ribos yra 2 metrai aplink šį 
įrenginį, o jeigu šis įrenginys yra pastate, apsaugos zonos ribos 
yra 2 metrai aplink šį pastatą; 

2) dujų slėgio reguliavimo įrenginių (didesnio kaip 5 barų 
darbinio slėgio, bet ne didesnio kaip 16 barų darbinio slėgio) 
apsaugos zonos ribos yra 7 metrai aplink šį įrenginį, o jeigu šis 
įrenginys yra pastate, apsaugos zonos ribos yra 7 metrai aplink 
šį pastatą. 

 

 Planuojant veiklą magistralinių dujotiekių vietovės klasių teritorijose, magistralinių 
dujotiekių ir naftotiekių (produktotiekių) apsaugos zonose, skirstomųjų dujotiekių apsaugos zonose, 
Statybos įstatyme, Teritorijų planavimo įstatyme, Žemės įstatyme ar energetikos ministro nustatyta 
tvarka gauti šių dujotiekių savininko ar valdytojo pritarimą (derinimą) projektui ar numatomai 
veiklai. 

 Vadovaujantis LR specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo nuostatomis nuo 2023-01-01 

magistralinių dujotiekių vietovės klasių teritorijose taikomo III skyriaus 7 skirsnyje nustatytos 

specialiosios žemės naudojimo sąlygos. 
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 Planuojant veiklą magistralinių dujotiekių vietovės klasių teritorijose vadovautis LR 

specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo nuostatomis. 

 Esamų MD vamzdynai bei teritorijos, esančios po 200 metrų į abi puses nuo šių vamzdynų 
ašių, yra priskirti pirmai MD vietovės klasei. 

 Parenkant konkrečias vėjo elektrinių vietas vadovautis LR energetikos ministro 2010-07-16 
įsakymu Nr. 1-213 (įsakymo 2019-12-18 redakcija Nr. 1-332) patvirtintų Magistralinių dujotiekių 
apsaugos taisyklių bei LR energetikos ministro 2014-01-28 įsakymu Nr. 1-12 (2017-06-282 įsakymo 
Nr. 1-169 redakcija) patvirtintų Magistralinio dujotiekio įrengimo ir plėtros taisyklių (įskaitant, bet 
neapsiribojant, kad mažiausias atstumas nuo magistralinio dujotiekio vamzdyno iki vėjo jėgainių –
1,5 konstrukcijos aukščio, tačiau ne mažiau kaip 25,00 m) nuostatomis. 

 

2.2.5 Vandens tiekimo ir nuotekų, paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros 
LR specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatyme nustatomos vandens tiekimo ir nuotekų, 

paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros apsaugos zonos: 

Vandens tiekimo ir 
nuotekų, paviršinių 
nuotekų tvarkymo 
infrastruktūros apsaugos 
zonos 

Vandens tiekimo ir nuotekų, paviršinių nuotekų tvarkymo 
vamzdynų, įrengiamų iki 2,5 metro gylyje, apsaugos zona – išilgai 
vamzdyno trasos esanti žemės juosta, kurios ribos yra po 2,5 metro 
į abi puses nuo vamzdyno ašies, po šia juosta esanti žemė bei 
vanduo virš šios juostos.  

Vandens tiekimo ir nuotekų, paviršinių nuotekų tvarkymo 
vamzdynų, įrengiamų didesniame kaip 2,5 metro gylyje, apsaugos 
zona – išilgai vamzdyno trasos esanti žemės juosta, kurios ribos 
yra po 5 metrus į abi puses nuo vamzdyno ašies, po šia juosta 
esanti žemė bei vanduo virš šios juostos. 

Magistralinių vamzdynų, kurių skersmuo yra 400 milimetrų ir 
didesnis, apsaugos zona –išilgai vamzdyno trasos esanti žemės 
juosta, kurios ribos yra po 10 metrų į abi puses nuo vamzdyno 
ašies, po šia juosta esanti žemė bei vanduo virš šios juostos.  

Vandens rezervuarų, skaidrintuvų apsaugos zona – 30 metrų pločio 
žemės juosta aplink šių įrenginių išorines ribas.  

Vandens tiekimo bokštų, vandens ir nuotekų siurblinių, nuotekų 
rezervuarų apsaugos zona – 10 metrų pločio žemės juosta aplink 
šių statinių ar įrenginių išorines ribas. 

 
Vandens tiekimo ir nuotekų, paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros apsaugos zonose, 

Statybos įstatyme, Teritorijų planavimo įstatyme ar aplinkos ministro nustatyta tvarka negavus šios 
infrastruktūros savininko ar valdytojo pritarimo (derinimo) projektui ar numatomai veiklai, 
draudžiama statyti statinius ir . 

 

2.2.6 Požeminių viešųjų ryšių tinklų laidinės linijos 
LR specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatyme nustatomos požeminių viešųjų ryšių tinklų 

laidinių linijų apsaugos zonos: 

Požeminių viešųjų ryšių 
tinklų laidinių linijų 
apsaugos zona 

po 1 metrą į abi puses nuo šių laidinių linijų. Kitų viešųjų ryšių 
tinklų laidinių linijų apsaugos zona – po 2 metrus į abi puses nuo 
šių laidinių linijų 
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Vėjo elektrinių teritorijose galimai yra telefoninio ryšio kabelio linijų. Rengiant techninius 
projektus, parenkant konkrečias vietas vėjo elektrinėms reikia išsaugoti esamus telekomunikacijų 
tinklus, nesant tokioms galimybėms tokių tinklų elementus perkelti prieš tai gaunant atitinkamas 
planavimo sąlygas.  

 

2.2.7 Melioracijos statiniai 
LR specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatyme nustatomos melioracijos statinių apsaugos 

zonos: 

Melioracijos statinių 
apsaugos zonos 

Melioracijos griovio apsaugos zona – žemės juosta išilgai šio griovio, 
kurios ribos yra 15 metrų nuo griovio šlaito viršutinės briaunos. 

Bendrojo naudojimo drenažo rinktuvų apsaugos zona – žemės juosta 
išilgai drenažo rinktuvo, kurios ribos yra po 15 metrų į abi puses nuo 
rinktuvo ašies. Tiksliai nustačius (atsikasus) drenažo rinktuvo buvimo 
vietą ir suderinus su savivaldybės administracijos direktoriaus įgaliotu 
savivaldybės administracijos atstovu, – po 5 metrus į abi puses nuo 
drenažo rinktuvo (išskyrus taršos šaltinius). 

 

Vėjo elektrinių teritorijos yra melioruotose teritorijose. Rengiant techninius projektus, 
parenkant vietas vėjo elektrinėms turi būti atsižvelgiamą į esamų melioracijos įrenginių tinklą. 
Numatoma, kad melioracijos įrenginių tinklas bus išsaugotas, o jei tai neįmanoma tai atskiri 
įrenginiai gali būti iškeliami ir užtikrinamas jų funkcionavimas. 

 

2.2.8 Kultūriniuose draustiniuose 
Kultūriniuose draustiniuose draudžiama statyti vėjo elektrines. 

 

2.2.9 Miško žemė 
Miško žemėje draudžiama statyti vėjo elektrines. 

 

2.2.10 Paviršinių vandens telkinių apsaugos zonos ir juostos, pelkės ir šaltinynai, potvynių 
grėsmės teritorijos 

Paviršinių vandens telkinių apsaugos zonose ir juostose, pelkėse ir šaltinynuose, potvynių 
grėsmės teritorijose draudžiama statyti vėjo elektrines. 

 

2.2.11 Požeminio vandens vandenvietės  
Požeminio vandens vandenviečių apsaugos 1-ojoje juostoje draudžiama bet kokia veikla, 

tiesiogiai nesusijusi su požeminio vandens paėmimu, gerinimu ir tiekimu. 

 

2.2.12 Žemės gelmių ištekliai 
Žemės gelmių išteklių telkiniuose draudžiama statyti statinius, įrengti įrenginius, tiesti 

inžinerinius tinklus. 

 

2.2.13 Radiolokatoriai 
LR specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatyme nustatomos radiolokatorių apsaugos zonos: 

Radiolokatorių 
apsaugos zonos 

Bendroji radiolokatoriaus apsaugos zona – 1,5 kilometro pločio žemės 
juosta aplink karinį, valstybės sienos apsaugai skirtą ar civilinės 
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aviacijos radiolokatorių. 

Specialioji radiolokatoriaus apsaugos zona – 30 kilometrų pločio žemės 
juosta aplink karinį radiolokatorių, išskyrus bendrąją radiolokatoriaus 
apsaugos zoną. 

 

Bendrojoje radiolokatoriaus apsaugos zonoje statinių statyba, rekonstravimas ir įrenginių 
įrengimas turi būti Vyriausybės nustatyta tvarka derinami su Transporto kompetencijų agentūra 
(bendrojoje civilinės aviacijos radiolokatoriaus apsaugos zonoje), Valstybės sienos apsaugos tarnyba 
prie Vidaus reikalų ministerijos (toliau – Valstybės sienos apsaugos tarnyba) (bendrojoje valstybės 
sienos apsaugai skirto radiolokatoriaus apsaugos zonoje) ar Lietuvos kariuomenės vadu (bendrojoje 
karinio radiolokatoriaus apsaugos zonoje). 

Specialiojoje radiolokatoriaus apsaugos zonoje statinių ir įrenginių, kurių aukštis virš žemės 
paviršiaus yra 50 metrų ir daugiau, statyba ir rekonstravimas ar įrengimas turi būti derinami 
Vyriausybės patvirtintame Aviacijai galinčių kliudyti statinių statybos, rekonstravimo, įrenginių 
įrengimo ir želdinių sodinimo (įveisimo) derinimo tvarkos apraše nustatyta tvarka su Lietuvos 
kariuomenės vadu. 

Transporto kompetencijų agentūra teikia išvadas dėl statinių statybos, rekonstravimo, 
įrenginių įrengimo, įvertinusi, ar statinių statyba bei rekonstravimas ir įrenginių įrengimas netrukdys 
skrydžių saugai, Lietuvos kariuomenės vadas – ar statinių statyba bei rekonstravimas ir įrenginių 
įrengimas netrukdys stebėti, kontroliuoti ir ginti oro erdvę, Valstybės sienos apsaugos tarnyba – ar 
statinių statyba bei rekonstravimas ir įrenginių įrengimas netrukdys saugoti valstybės sieną. 

 

2.2.14 Valstybės sienos apsaugos objektai ir įrenginiai 
LR specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatyme nustatoma išorės sienos apsaugos zona – 

500 metrų pločio žemės juosta į Lietuvos Respublikos teritorijos gilumą nuo valstybės sienos su 
Rusijos Federacija, kai valstybės siena eina sausuma, arba nuo vandens telkinio kranto, kai valstybės 
siena eina pasienio vandenimis. 

Valstybės sienos apsaugos objektų ir įrenginių apsaugos zonose, Statybos įstatyme, Teritorijų 
planavimo įstatyme ar Valstybės sienos apsaugos tarnybos vado nustatyta tvarka negavus Valstybės 
sienos apsaugos tarnybos pritarimo (derinimo) projektui ar numatomai veiklai, draudžiama statyti 
statinius. 

 

2.2.15 Gamybiniai objektai (vėjo elektrinės) 

Vadovaujantis LR specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo nuostatomis, vėjo 
elektrinėms, kurių įrengtoji galia nuo 30 kW, nustatomos sanitarinės apsaugos zonos:  

Elektros gamyba, garo 
tiekimas ir oro 
kondicionavimas  

Vėjo elektrinės, kurių įrengtoji galia nuo 30 kW iki 300 kW −200 m. 

Vėjo elektrinės, kurių įrengtoji galia nuo 300 kW iki 2 MW −315 m. 

Vėjo elektrinės, kurių įrengtoji galia 2 MW ir didesnė− 440 m. 

 

Vadovaujantis LR specialiųjų žemės naudojimo sąlygų 51 str. 5 punktu, planuojamos ūkinės 
veiklos poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ar planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai 
vertinimo procesų metu įvertinus konkrečios ūkinės veiklos galimą poveikį visuomenės sveikatai, 
sanitarinės apsaugos zonos dydis gali būti sumažintas arba padidintas laikantis 51 straipsnio 3 dalyje 
nustatytų principų. 
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Vadovaujantis LR specialiųjų žemės naudojimo sąlygų 51 str. 6 punktu, jeigu objektai 
išdėstyti kompleksiškai ir tarp jų nėra objektų, kuriuos draudžiama statyti ar įrengti sanitarinės 
apsaugos zonoje, gali būti nustatoma bendra jų sanitarinės apsaugos zona. 

Sanitarinės apsaugos zonos turi būti įrašytos į Nekilnojamojo turto kadastrą ir Nekilnojamojo 
turto registrą. 

 

2.2.16 Teritorijose, kuriose, atsižvelgiant į nacionalinio saugumo reikalavimus, taikomi 
statybos apribojimai 

Teritorijose, kuriose, atsižvelgiant į nacionalinio saugumo reikalavimus, taikomi statybos 
apribojimai, Vyriausybės nustatyta tvarka negavus Lietuvos kariuomenės vado ir kitų nacionalinį 
saugumą užtikrinančių institucijų pritarimo (derinimo) projektui, draudžiama statyti, rekonstruoti ar 
įrengti vėjo elektrines. 

Lietuvos kariuomenės vadas nepritaria projektui, jeigu planuojamos statyti vėjo elektrinės 
nurodytose statybos vietose kliudys stebėti, kontroliuoti ir ginti oro erdvę, kitos nacionalinį saugumą 
užtikrinančios institucijos – jeigu planuojamos statyti vėjo elektrinės nurodytose statybos vietose 
kliudys atlikti tiesiogines jų funkcijas, susijusias su nacionalinio saugumo užtikrinimu. Vėjo 
elektrinių statybos vietų su Lietuvos kariuomenės vadu ir kitomis nacionalinį saugumą 
užtikrinančiomis institucijomis derinimo sąlygos nustatytos Atsinaujinančių išteklių energetikos 
įstatyme. 

Vėjo elektrinių statybos vietos teritorijose, kuriose, atsižvelgiant į nacionalinio saugumo 
klausimus, taikomos Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatyme nustatytos 
specialiosios žemės naudojimo sąlygos, iš anksto, teritorijų planavimo metu, derinamos su Lietuvos 
kariuomenės vadu ir kitomis institucijomis įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka. Vėjo 
elektrinių statybos vietoms nepritariama, jeigu planuojamų statyti vėjo elektrinių keliamų trukdžių 
negalima išvengti panaudojant papildomas priemones. Jeigu nustatoma, kad planuojamų statyti vėjo 
elektrinių keliamų trukdžių galima išvengti panaudojant papildomas priemones, vėjo elektrinių 
statybos vietos derinamos su sąlyga, kad statyti ar įrengti elektrinę planuojantis asmuo ne vėliau kaip 
iki statybą leidžiančio dokumento išdavimo derinimo išvadoje nurodytai institucijai pateiks 
patvirtintą statybos projektą ir su šia institucija pasirašys sutartį dėl kompensacijos, skirtos daliai 
investicijų ir kitoms išlaidoms, kurios reikalingos nacionalinio saugumo funkcijų vykdymui 
užtikrinti, atlyginti, sumokėjimo, ir pateiks šios prievolės įvykdymo užtikrinimą. Kompensacijos 
dydis apskaičiuojamas dauginant leidime plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus iš 
atsinaujinančių energijos išteklių numatomų įrengti elektrinės pajėgumų dydį (kW) iš 18 eurų už 1 
kW. Kompensacijų mokėjimo tvarką nustato Vyriausybė. Kompensacijos naudojamos teisės aktų 
nustatyta tvarka kaip kitos biudžetinių įstaigų lėšos, kurios nėra gautos kaip valstybės biudžeto 
asignavimai. 

 

2.2.17 Visuomenės sveikata 

Vėjo elektrinėms, kurių įrengtoji galia yra 30 kW ir daugiau, turi būti nustatomos sanitarinės 
apsaugos zonos pagal galiojančius teisės aktus 

Vėjo elektrinių sukeliamo triukšmo lygis gyvenamųjų pastatų (namų) ir visuomeninės 
paskirties pastatų (išskyras maitinimo ir kultūros paskirties pastatus) aplinkoje turi neviršyti Lietuvos 
higienos normoje HN 33:2011 „Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės 
paskirties pastatuose bei jų aplinkoje“ nustatytus didžiausius leidžiamus triukšmo ribinius dydžius 
gyvenamuosiuose bei visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje: dienos periodu (06-18 
val.) − 55 dBA, vakaro − 50 dBA, nakties − 45 dBA. 

Vadovaujantis higienos norma HN 104:2011 „Gyventojų sauga nuo elektros oro linijų 
sukuriamų elektrinių laukų“ elektrinio lauko stipriai ir jų poveikio žmogui trukmė turi būti ne didesni 
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kaip gyvenamųjų ir visuomeninės paskirties pastatų viduje − 0,5 kV/m ir buvimo trukmė neribojama; 
gyvenamojoje aplinkoje − 1 kV/m ir buvimo trukmė neribojama.  

 Vėjo elektrinės, kaip ir kiti aukšti statiniai arba medžiai, esant saulėtam orui, meta šešėlį ant 
gretimų objektų. Be to, arti vėjo elektrinių, galimas besisukančių sparnų keliamo šviesos mirgėjimo 
poveikis. Šešėliavimo poveikio vertinimui Lietuvoje sukurtų ir patvirtintų metodikų ar higienos 
normų nėra.   

Prieš statant vėjo elektrines rekomenduojama įvertinti triukšmo lygį, elektromagnetinių laukų 
poveikį ir šešėliavimo poveikį visuomenės sveikatai atsižvelgiant į pasirinktą vėjo elektrinės modelį, 
vėjo elektrinių skaičių ir išdėstymą. 

Pavienės didesnės kaip 500 kW galios vėjo elektrinės ne vėjo elektrinių parkų teritorijose gali 
būti statomos arčiau kaip 1000 metrų atstumu nuo gyvenamosios paskirties pastatų tik gavus būsto 
savininko ar savininkų sutikimus.  

 

2.2.18 Biologinė įvairovė ir saugomos teritorijos 
Vėjo elektrinių įrengimo ir eksploatacijos metu galimas poveikis paukščiams ir 

šikšnosparniams dėl tiesioginio susidūrimo su vėjo elektrinėmis, trikdymo, buveinės pasikeitimo ar 
praradimo. 

Teritorijose, kuriose yra leistina vėjo elektrinių statyba, nustatytos šios paukščių rūšys: erelis 
rėksnys, mažasis erelis rėksnys, pilkoji gervė, pievinė lingė, nendrinė lingė, rudasis peslys, 
paprastasis suopis, rudagalvis kiras, dirvinis sėjikas, gulbė giesmininkė, mažoji gulbė, paprastoji 
pempė, pilkoji žąsis, kuriems rekomenduojamos apsaugos zonos dydžiai gali kisti nuo 500 iki 2000 
m. Plano sprendinių įgyvendinimo poveikis paukščių mitybos teritorijoms nenumatomas. 

Vėjo elektrinės negali būti statomos arčiau kaip 500 m iki Širvintos upės slėnio 
(identifikavimo kodas: LTVLKB001; Paukščių apsaugai svarbi teritorija). 

Siekiant apsaugoti šikšnosparnių populiaciją, rekomenduojama vėjo elektrines statyti ne 
arčiau kaip 1000 metrų atstumu iki šikšnosparnių veisimosi ir maitinimosi vietų bei perskridimo 
maršrutų.  

 

2.2.19 Kraštovaizdis 
Kraštovaizdyje atsiras vertikalūs dominuojantys elementai — vėjo elektrinės, kurių bendras 

aukštis, priklausomai nuo pasirinkto vėjo elektrinių modelio bokšto aukščio, gali siekti iki 240 m ir 
daugiau. Tokio aukščio objektai vyraujančiame neišreikštos vertikaliosios sąskaidos (agrarinis ir 
agrarinis mažai urbanizuotas moreninių lygumų kraštovaizdis) vyraujančių pilnai apžvelgiamų 
erdvių kraštovaizdyje bus aiškiai matomi iš toli. 

Galimas specialiojo plano sprendinių įgyvendinimo poveikis kraštovaizdžiui buvo 
išnagrinėtas ekologinio bei vizualinio stabilumo aspektu. Vertinant teritorijos gretimybėse 
vyraujančią kraštovaizdžio vizualinę struktūrą bei naudojimo pobūdį galima teigti, kad nagrinėjama 
teritorija patenka į intensyvaus naudojimo kraštovaizdžio pobūdį, kuriame atsiras raiškios 
technogeninės vertikalios dominantės. 

Pagal Lietuvos Respublikos nacionalinio kraštovaizdžio tvarkymo plano kraštovaizdžio 
vizualinio estetinio potencialo brėžinį teritorijos vizualinę struktūrą formuojanti vertikalioji sąskaida 
yra nereiški, būdingas agrarinis ir agrarinis mažai urbanizuotas moreninių lygumų kraštovaizdis, 
išskyrus Vilkaviškio rajono pietinę dalį, kuri patenka į Vištyčio – Kalvarijos kalvyno vizualinio 
estetinio potencialo arealą (Nr. 7), kuriame draudžiama statyti pavienes vėjo elektrines ir 
pramoninius vėjo elektrinių parkus.   

 

2.2.20 Gamtinis karkasas 
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Vilkaviškio rajono savivaldybės teritorijos bendrajame plane yra nustatytos gamtinio karkaso 
teritorijos: 

1) Regioninio tarsisteminio stabilizavimo ašys (geologinės takoskyros); 

2) Rajoniniai ir svarbiausi vietiniai vidinio stabilizavimo mazgai ir juostos; 

3) Regioniniai ir svarbiausi rajoniniai slėninės bei dubakloninės migracijos koridoriai; 

4) Rajoniniai ir svarbiausi vietiniai slėninės bei dubokloninės migracijos koridoriai 

Gamtinio karkaso teritorijoje planuojant ūkinę veiklą, įrašytą į Lietuvos Respublikos 
planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo 1 ir 2 priedus, atliekamos 
atitinkamos poveikio gamtiniam kraštovaizdžiui ir biologinei įvairovei vertinimo procedūros, 
numatomos priemonės antropogeniniam poveikiui kompensuoti, gamtiniam kraštovaizdžiui ir 
biologinei įvairovei išsaugoti ar atkurti. 

 

2.3. Specialiosios žemės naudojimo sąlygos bei kiti apribojimai vėjo elektrinių parkuose 

 Specialiosios žemės naudojimo sąlygos bei kiti apribojimai vėjo elektrinių parkuose: 

Teritorijos Nr. Apribojimai aprašyti 2.2 skyriuje 

1 2.2.1, 2.2.3, 2.2.7, 2.2.10, 2.2.14, 2.2.16, 2.2.20 (4) 

2 2.2.1, 2.2.3, 2.2.7, 2.2.10, 2.2.14, 2.2.16, 2.2.19, 2.2.20 (2), 2.2.20 (4) 

3 2.2.1, 2.2.3, 2.2.7, 2.2.10, 2.2.16, 2.2.20 (2), 2.2.20 (3), 2.2.20 (4) 

4 2.2.1, 2.2.3, 2.2.6, 2.2.7, 2.2.10, 2.2.14, 2.2.16 2.2.19, 2.2.20 (3), 2.2.20 (4) 

5 2.2.7, 2.2.16 

6 2.2.1, 2.2.3, 2.2.7, 2.2.10, 2.2.16, 2.2.20 (2) 

7 2.2.1, 2.2.7, 2.2.16, 2.2.20 (3), 2.2.20 (4) 

8 2.2.1, 2.2.7, 2.2.16, 2.2.20 (2), 2.2.20 (4) 

9 2.2.1, 2.2.4, 2.2.7,  2.2.16, 2.2.20 (3) 

10 2.2.7, 2.2.10, 2.2.20 (2), 2.2.20 (4) 

11 2.2.1, 2.2.3, 2.2.4, 2.2.6, 2.2.7,  2.2.10, 2.2.20 (2) 

12 2.2.1, 2.2.3, 2.2.7, 2.2.20 (4) 

13 2.2.1, 2.2.3, 2.2.6, 2.2.7,  2.2.20 (4) 

 

2.4. Priemonės, numatytos neigiamų pasekmių aplinkai prevencijai vykdyti, pasekmėms 
sumažinti ar kompensuoti 

Vėjo elektrinių parkų teritorijos Nr. 1-Nr. 13 išnagrinėtos visais galimo poveikio aplinkai 
aspektais, t.y. įvertintas vietos tinkamumas vėjo elektrinėms įrengti, galimas poveikis vandeniui, 
aplinkos orui, dirvožemiui, žemėms gelmėms, biologinei įvairovei, kraštovaizdžiui, socialinei 
ekonominei aplinkai, etninei kultūrinei aplinkai, kultūros paveldo objektams ir vietovėms, 
visuomenės sveikatai ir numatytos priemonės neigiamų pasekmių aplinkai prevencijai vykdyti, 
pasekmėms sumažinti ar kompensuoti, bei tokių priemonių poreikiai (2 lentelė). 
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2 lentelė. Informacija apie priemones, numatytas neigiamų pasekmių aplinkai prevencijai 
vykdyti, pasekmėms sumažinti ar kompensuoti 

Aplinkos 
komponentas 

Informacija apie neigiamų pasekmių aplinkai prevencijos, pasekmių 
sumažinimo/kompensavimo priemones, bei tokių priemonių 

poreikius 

Visuomenės sveikata Vėjo elektrinėms, kurių įrengtoji galia yra 30 kW ir daugiau, turi būti 
nustatomos sanitarinės apsaugos zonos pagal galiojančius teisės aktus. 
Taip pat turi būti išlaikomi atstumai nuo vėjo elektrinės (ių) iki 
gyvenamųjų sodybų, kad nesukeltų šešėliavimo problemų, triukšmo ar 
elektromagnetinės spinduliuotės, t.y. vėjo elektrinės žemės sklype turi 
būti įrengtos taip, kad trumpiausias atstumas iki sklypo ribos būtų 
didesnis už įrenginio ilgį, plotį arba aukštį pasirenkant didžiausią iš šių 
trijų matmenų. Vėjo elektrinės esančios arčiausiai gyvenamųjų namų ir 
galinčios sukelti šešėlių mirgėjimą sodybų aplinkoje, turi būti aprūpintos 
šešėliavimą mažinančiu (stabdymo – shadow shut - down) mechanizmu 
bei menčių danga turi turėti neatspindintį paviršių. 

Kultūros paveldas Vėjo elektrinių statyba neleidžiama. 

Kraštovaizdis Vėjo elektrinės yra inžineriniai statiniai, kurie keičia esamą 
kraštovaizdį, ypač vietovės siluetą. Be to, siekiant sumažinti įtaką 
kraštovaizdžiui, vėjo elektrinės turi būti  dažomos šviesiomis spalvomis. 
Speciali dažų sudėtis leidžia išvengti konstrukcijų blizgėjimo ir 
atspindžių susidarymo. Aukštai esančios vėjo elektrinių kabinos ir 
vėjaračiai nudažomi šviesiai pilka spalva, o bokštai iš šviesiai pilkos 
pereinančia į žalsvą spalvą, kuri susilieja su dangaus ir žalumos fonu ir 
sudaro į akį nekrintantį, natūralios gamtos ir bokštinių statinių derinį, 
taip esamas kraštovaizdis įgyja naują išraišką. Aukštas bokštas su 
vėjaračiu tampa kraštovaizdžio dominante. 

Natūralios buveinės 
ir biologinė įvairovė 
(įsk. pasekmes 
gyvūnijai ir augalijai) 

Siekiant sumažinti vėjo elektrinių poveikį paukščiams, vėjo elektrinių 
stabdymas atskirai mažai vėjuotomis naktimis, yra viena iš priemonių, 
paukščių migracijos laikotarpiu. Vėjo elektrinėse turi būti įdiegiamos 
naujausios technologijos, tokios kaip: padidinamas menčių dydis ir 
pagerinamas jų matomumas, sumažinamas sukimosi greitis, statomi 
vamzdiniai stiebai su vidinėmis kopėčiomis, įrengiami jautrumo į 
praskrendančius paukščius davikliai, tam, kad turbina galėtų 
automatiškai išsijungti ir pan., kurios sumažina pavojų paukščiams. 

Taip pat tinkamų vietų parinkimas vėjo elektrinių parkų įrengimui 
poveikio aplinkai vertinimo metu bei tiksliniai paukščių ir šikšnosparnių 
tyrimai prieš statybas: neplanuoti vėjo elektrinių parkų prie šlapžemių, 
perinčių paukščių kolonijų, paukščių migracijos susitelkimo vietose, 
pakrantėse, šikšnosparnių veisimosi ir maitinimosi vietų bei perskridimo 
maršrutų ir pan. Atlikti tikslinius paukščių ir šikšnosparnių tyrimus, 
surinkti duomenis apie perinčius, migruojančius, žiemojančius paukščius 
ir šikšnosparnius, taip pat duomenis apie tikslines rūšis, nustatyti 
apsaugos zonas, kurios gali kisti nuo 500 iki 2000 metrų priklausomai 
nuo rūšies.  

Siekiant užtikrinti griežlių (Crex crex) apsaugą, vėjo elektrinės negali 
būti statomos arčiau kaip 500 metrų iki Širvintos upės slėnio (PAST) 
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teritorijos. 

Siekiant apsaugoti šikšnosparnių populiaciją: 1) vėjo elektrinės nebus 
statomos arčiau kaip 1000 metrų atstumu iki šikšnosparnių veisimosi ir 
maitinimosi vietų bei perskridimo maršrutų; 2) įrengti ultragarsiniai 
įrenginiai, kurie baido šikšnosparnius; 3) link vėjo elektrinės vedančių 
krūmų ir medžių juostų pašalinimas bei 4) nenaudojamas papildomas 
vėjo elektrinės apšvietimas.  

Dirvožemis Dirvožemio apsaugai numatomas teritorijos rekultivavimas nukastu 
paviršiniu dirvožemio sluoksniu. 

Požeminis ir 
paviršinis vanduo 

Įgyvendinant sprendinius pagal LR teisės aktuose numatytus 
reikalavimus nenumatomos reikšmingos neigiamos pasekmės 
požeminiam ir paviršiniam vandeniui, todėl jų sumažinimo ar 
kompensavimo priemonės nenumatomos. 

 

2.5. Specialiojo plano sprendinių įgyvendinimo stebėsena 

Įgyvendinus specialiojo plano sprendinius numatoma, kad planuojamose teritorijose bus 
atliekama paukščių ir šikšnosparnių stebėsena. Monitoringo darbų apimtys bus tikslinamos PAV 
atrankos rengimo metu bei rengiant ir su Aplinkos apsaugos agentūra derinant monitoringo 
programą. 

Stebėsenos metu nustačius vėjo elektrinių poveikį paukščiams arba šikšnosparniams bus 
parenkamos tinkamiausios poveikio mažinimo ar kompensacinės priemonės, tokios kaip: vėjo 
elektrinių stabdymas intensyvios paukščių ar šikšnosparnių migracijos valandomis, atbaidymas 
specialiomis priemonėmis, teritorijos priežiūros darbai, veisimosi, mitybos buveinių įrengimas, 
dirbtinių perėjimo vietų įrengimas toliau nuo vėjo elektrinių, kitų gamtosauginių projektų rėmimas. 
Šios priemonės parenkamos individuliai kiekvienu atveju pagal tyrimų metu identifikuotą poveikį. 

 

 

Projekto vadovas     Nerijus Gerdvilis 
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PRIEDAI 

1 priedas. Teritorijų, kuriose leistina veikla, schemos 

2 priedas. Nekilnojamosios kultūros vertybės (taškiniai ir plotiniai objektai) 

3 priedas. Saugomos teritorijos ir objektai 
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BRĖŽINIAI 
 

Pagrindinis brėžinys M 1:50 000 

 


