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Į 2019-03-21

Nr. 2019-03/02

SPRENDIMAS DĖL UAB „ŠILALĖS VĖJAS“ PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS –
60 MW GALIOS VĖJO ELEKTRINIŲ PARKO ĮRENGIMO ŠILALĖS R. SAV. LAUKUVOS
SEN. KIKONIŲ K., VAIKIŲ LAUKO K., JANKAIČIŲ K., DARGALIŲ K., TRAKSĖDŽIO
SEN. KADARIŲ K. POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO ATRANKOS IŠVADOS
GALIOJIMO PRATĘSIMO
2019-04-

Nr.Nr.
(30.2)-A4E-

1. Atsakingos institucijos priimtos atrankos išvados dėl poveikio aplinkai vertinimo
data ir rašto registracijos Nr.
Aplinkos apsaugos agentūros 2016 m. balandžio 20 d. raštu Nr. (28.3)-A4-4146 priimta
atrankos išvada, kad UAB „Šilalės vėjas“ planuojamai ūkinei veiklai – 60 MW galios vėjo
elektrinių parko įrengimui Šilalės r. sav. Laukuvos sen. Kikonių k., Vaikių Lauko k., Jankaičių k.,
Dargalių k., Traksėdžio sen. Kadarių k. – poveikio aplinkai vertinimas neprivalomas.
Informacija apie priimtą atrankos išvadą buvo paskelbta laikraščiuose „Šilalės artojas“
(2016-04-26), „Lietuvos žinios“ (2016-04-22), taip pat Šilalės rajono savivaldybės administracijos
skelbimų lentoje (2016-04-26), Laukuvos seniūnijos skelbimų lentoje (2016-04-28), Traksėdžio
seniūnijos skelbimų lentoje (2016-04-25).
2. Planuojamos ūkinės veiklos organizatoriaus (užsakovo) motyvuoto prašymo, pateikto
atsakingai institucijai, data ir registracijos Nr.
UAB „Šilalės vėjas“ 2019-03-21 prašymas Nr. 2019-03/02 „Dėl PAV atrankos išvados
galiojimo pratęsimo“.
3. Planuojamos ūkinės veiklos organizatorius (užsakovas)
UAB „Šilalės vėjas“, Olimpiečių g. 1-40, LT-09235 Vilnius, tel. 8 685 21249, el. p.
tadas.navickas@4energia.ee.
4. Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas
60 MW galios vėjo elektrinių parko įrengimas Šilalės r. sav. Laukuvos sen. Kikonių k.,
Vaikių Lauko k., Jankaičių k., Dargalių k., Traksėdžio sen. Kadarių k.
5. Planuojamos ūkinės veiklos vieta
Šilalės rajono savivaldybės Laukuvos seniūnijos Kikonių kaimas (sklypų kad. Nr.
8740/0008:644, 8740/0008:642, 8740/0008:220, 8740/0008:503, 8740/0008:72, 8740/0008:71),
Vaikių Lauko kaimas (sklypų kad. Nr. 8740/0007:120, 8740/0007:118), Jankaičių kaimas (sklypų
kad. Nr. 8757/0001:341, 8757/0001:336, 8757/0001:335, 8757/0001:338), Dargalių kaimas
(sklypų kad. Nr. 8757/0007:236, 8757/0007:222, 8757/0007:220), Traksėdžių seniūnijos Kadarių
kaimas (sklypo kad. Nr. 8701/0001:224).

6. Planuojamos ūkinės veiklos organizatoriaus (užsakovo) nurodyti motyvai dėl
planuojamos ūkinės veiklos atrankos išvados galiojimo pratęsimo:
6.1. Parengta planuojamos ūkinės veiklos (toliau – PŪV) poveikio visuomenės sveikatai
vertinimo ataskaita ir nustatytos vėjo elektrinių sanitarinės apsaugos zonos. Nacionalinis
visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos ministerijos 2015 m. balandžio 20 d.
sprendimu dėl planuojamos ūkinės veiklos galimybių Nr. PVSV-6 pritarė poveikio visuomenės
sveikatai vertinimo ataskaitai ir planuojamai ūkinei veiklai.
6.2. Parengti vėjo elektrinių statybos techniniai projektai ir gauti Šilalės rajono savivaldybės
administracijos išduoti statybą leidžiantys dokumentai.
6.3. Remiantis galiojančiais teritorijų planavimo dokumentais, nekilnojamojo turto registro
duomenimis, PŪV vietos, gretimų žemės sklypų ir gretimos teritorijos apsaugos statusas
nepasikeitė. Remiantis Teritorijų planavimo dokumentų registro duomenų baze, PŪV teritorijai
artimoje aplinkoje nėra suplanuotų naujų gyvenamųjų, visuomeninių ar rekreacinių teritorijų.
6.4. Poveikio aplinkai vertinimo atrankos informacijoje įvertintos PŪV pobūdis, mastas,
neigiamą poveikį aplinkai mažinančios priemonės ir kiti aspektai, pagal kuriuos buvo priimta
atrankos išvada dėl poveikio aplinkai vertinimo nepasikeitė.
7. Atsakingos institucijos motyvai, kuriais remtasi priimant sprendimą dėl planuojamos
ūkinės veiklos atrankos išvados galiojimo pratęsimo:
7.1. PŪV organizatorius pateikė pagrįstą informaciją, kad laikotarpiu nuo atrankos išvados
dėl poveikio aplinkai vertinimo priėmimo ir paviešinimo dienos, PŪV teritorijos gretimybių
statusas nepasikeitė. PŪV vieta ir gretimų sklypų žemės naudojimo pobūdis ir statusas atitinka
PŪV atrankos dokumentuose pateiktą informaciją, pagal kurią buvo priimta atrankos išvada.
Atliktas poveikio visuomenės sveikatai vertinimas, gauti statybą leidžiantys dokumentai.
7.2. Atrankos išvadoje nurodytas PŪV pobūdis, mastas, neigiamą poveikį aplinkai
mažinančios priemonės, vykdymo ir vietos apsaugos sąlygos nepasikeitė.
7.3. Nuo UAB „Šilalės vėjas“ prašymo pateikimo 2019-03-22 iki atrankos išvados galiojimo
termino pabaigos 2019-04-28 liko ne daugiau kaip 6 mėnesiai, bet ne mažiau kaip 20 darbo dienų.
8. Sprendimo dėl planuojamos ūkinės veiklos atrankos išvados pratęsimo pobūdis
(pratęsiama/nepratęsiama) ir pratęsimo terminas.
Atsižvelgiant į išdėstytus motyvus ir tai, kad atrankos išvada buvo priimta vadovaujantis
Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo (redakcija
galiojusi iki 2017-11-01) 7 straipsnio 7 dalimi, kuri nurodo, jog atrankos išvada įsigalioja nuo
atrankos išvados viešo paskelbimo dienos, vadovaujantis Lietuvos Respublikos planuojamos
ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo (redakcija nuo 2017-11-01) 7 straipsnio 9
dalimi, Aplinkos apsaugos agentūros 2016 m. balandžio 20 d. raštu Nr. (28.3)-A4-4146 priimtos
atrankos išvados dėl UAB „Šilalės vėjas“ planuojamos ūkinės veiklos – 60 MW galios vėjo
elektrinių parko įrengimo Šilalės r. sav. Laukuvos sen. Kikonių k., Vaikių Lauko k., Jankaičių k.,
Dargalių k., Traksėdžio sen. Kadarių k.– poveikio aplinkai vertinimo galiojimas pratęsiamas 3
metams nuo 2019-04-28 iki 2022-04-28.
Šį sprendimą Jūs turite teisę apskųsti Lietuvos administracinių ginčų komisijai (Vilniaus g.
27, 01402 Vilnius) Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos
įstatymo nustatyta tvarka arba Vilniaus apygardos administraciniam teismui (Žygimantų g. 2,
01102 Vilnius) Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka per
vieną mėnesį nuo jo paskelbimo arba įteikimo dienos.
Direktoriaus įgaliotas direktoriaus pavaduotojas
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