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Kitos paskirties inžinerinių statiniųdviejų vėjo elektrinių Skirsnemuniškių I k., 5a, 5b, Skirsnemunės
sen., Jurbarko r. sav. statybos projektas

Statybos adresas

Skirsnemuniškių I k., 5a, Skirsnemunės sen., Jurbarko r. sav., sklypo
kad.Nr. Nr.9470/0002:134,
unikalus Nr.4400-5554-1498
Žemės sklypo paskirtis – kita;
Žemės sklypo būdas – susisiekimo ir inžinerinių komunikacijų
aptarnavimo objektų teritorijos;
Žemės sklypo plotas – 0,4000ha
Skirsnemuniškių I k., 5b, Skirsnemunės sen., Jurbarko r. sav., sklypo
kad.Nr. Nr. 9470/0002:135,
unikalus Nr. 4400-5661-1066
Žemės sklypo paskirtis – kita;
Žemės sklypo būdas – susisiekimo ir inžinerinių komunikacijų
aptarnavimo objektų teritorijos;
Žemės sklypo plotas – 0,4000ha
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Naujo statinio statyba
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Statinių paskirtis

Elektros energijos gamyba

Naudojimo paskirtis

Kiti inžinertiniai statiniai: 12.Kitos paskirties inžineriniai statiniai

Statinių pogrupis pagal paskirtį

Vėjo elektrinė – 2vnt.
Vėjo elektrinės aukštis (bokšto ir sparnuotės) – 99,75m
Bokšto aukštis – 63m
Sparnuotės diametras – 70m
Nominali galia – 1200kW
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į.k. 135897557, Raudondvario pl. 288C, Kaunas
+370 6013 1233, pagal nuomos sutartį

Nuosavybės teisė
Projektuotojas,
projekto vadovas

B D, Z D

Želdiniai
Reljefas

Sklype želdinių nėra, auga žolė.

UAB,, Kauno projektavimo ir konsultavimo biuras”, PV V.
Martinonis, atestato Nr. A965, arch. Rasa Kučinskienė, atestato Nr.
A2209, K.Donelaičio 79-3, Kaunas, tel.Nr.+370 699 99525, el.paštas:
kpkb@kpkb.lt
Poveikio visuomenės sveikatai Vienos vėjo elektrinės statyba, adresu Jurbarko r. sav.,
Skirsnemunės seniūnija, Skirsnemuniškių I kaime (žemės sklypo
vertinimas
unikalus Nr. 4400-5552-9407), parengė UAB
„Ekostruktūra“,2021m.
Poveikio visuomenei vertinimas - dviejų vėjo elektrinių statyba,
adresu Jurbarko r. sav., Skirsnemunės seniūnija, Skirsnemuniškių I
kaime (žemės sklypo unikalus Nr. 4400-0061-4224) ir Antkalniškių
kaime (žemės sklypo unikalus Nr. 4400-2068-6568), parengė UAB
„Ekostruktūra“, 2020m.
Sprendimas dėl planuojamos Gauti sprendimai dėl planuojamos ūkinės veiklos galimybių
Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos
ūkinės veiklos galimybių
ministerijos Tauragės departamento
MB „Toporiba“, kval.paž. Nr, 1GKV-1258, 2021m., TOPD- 26184
Sklypo topografinis planas
Arti nėra svarbių vertingų ir valstybės saugomų kraštovaizdžio
Gretimybės
objektų. Vyrauja agrarinio kraštovaizdžio tipas: veikla planuojama
neužstatytoje teritorijoje, greta išsibarsčiusių vienkiemių. Veikla
planuojama atokiau nuo miestų ir kaimų – apie 11 km nuo Jurbarko
miesto, 8 km nuo Girdžių, 6,7 km nuo Rotulių, 6,2 km nuo Paulių,
apie 5,1 km nuo Pilies I, 3,3 km nuo Švendriškių, 4 km nuo
Skirsnemuniškių III, 3,5 km nuo Skirsnemunės.
Teritorija, kurioje projektuojama vėjo elektrinė VE2, reljefas yra
sąlyginai lygus, paviršiaus altitudės kinta nuo 51,00m iki 49,60m.,
VE2, reljefas yra sąlyginai lygus, paviršiaus altitudės kinta nuo
53,50m iki 53,17m.

Sklypuose yra melioracijos sistemos ir įrenginiai
Inžineriniai tinklai
Teritorijai
taikomos
spec. Skirsnemuniškių I k., 5a, Skirsnemunės sen., Jurbarko r. sav.:
- Gamybinių objektų sanitatinės apsaugos zonos;
žemės naudojimo sąlygos
- Paviršinių vandens telkinių zonos;
- Dirvožemio apsauga žemės ūkio paskirties žemės
sklypuos;
- Melioruotos žemės ir melioracijos statinių apsaugos
zonos;
Skirsnemuniškių I k., 5b, Skirsnemunės sen., Jurbarko r. sav.:
- Gamybinių objektų sanitatinės apsaugos zonos;
- Melioruotos žemės ir melioracijos statinių apsaugos
zonos;
Projektavimo
ir
statybos Projektavimo ir statybos darbai finansuojami užsakovo lėšomis
finansavimo šaltiniai
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2.PROJEKTINIAI SPRENDINIAI

2.1. SKLYPO PLANAS
2.1.1. SKLYPO APIBŪDINIMAS
Planuojama statyti dvi vėjo elektrines. Vėjo elektrinė Nr.1. – Skirsnemuniškių I k., 5a,
Skirsnemunės sen., Jurbarko r. sav., sklypo kad.Nr. Nr.9470/0002:134, unikalus Nr.4400-5554-1498. Vėjo
elektrinė Nr.2. - Skirsnemuniškių I k., 5b, Skirsnemunės sen., Jurbarko r. sav., sklypo kad.Nr. Nr.
9470/0002:135, unikalus Nr. 4400-5661-1066. Sklypai yra greta vienas kito. Sklypuose statinių nėra.
Saugotinų želdinių nėra.
Analizuojama vietovė mažai urbanizuota, vyrauja žemės ūkio teritorijos (dirbama žemė ir
šienaujamos pievos). Žemės sklypų paskirtis – kita. Žemės sklypų būdas – susisiekimo ir inžinerinių
komunikacijų aptarnavimo objektų teritorijos. Žemės sklypų plotas – po 0,4000ha.
Planuojama veikla atitinka Jurbarko rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano, patvirtinto
Jurbarko rajono savivaldybės Tarybos 2008 m. kovo 27 d. sprendimu Nr. T2-81 sprendinius, kadangi vėjo
elektrinių specialusis planas (toliau – SP) yra žemesnio lygmens planavimo dokumentas nei bendrasis
planas, ir priimtas jau galiojant bendrajam planui.

1av.Ištrauka iš spec.plano vėjo elektrinių parko Jurbarko r.
Veiklos vieta reikšminga žemės ūkio ir ekonominiu aspektu, nes vystoma intensyvi žemdirbystė, yra
įrengti bei planuojami vėjo elektrinių parkai. Vertingos kraštovaizdžio aspektu teritorijos nutolusios
atokiau, pavyzdžiui Panemunių regioninis parkas (skirtas išsaugoti Nemuno žemupio kraštovaizdį, jo
gamtinę ekosistemą bei kultūros paveldo vertybes), nutolęs apie 3,8 km km į pietryčius. Artimiausia
kultūros paveldo vertybė, Lietuvos diplomato, poeto Jurgio Baltrušaičio gimtosios sodybos vieta (kodas
16786) nutolusi apie 2,1 km. Vyrauja agrarinio kraštovaizdžio tipas: veikla planuojama neužstatytoje
teritorijoje, greta išsibarsčiusių vienkiemių. Veikla planuojama atokiau nuo miestų ir kaimų – apie 11 km
nuo Jurbarko miesto, 8 km nuo Girdžių, 6,7 km nuo Rotulių, 6,2 km nuo Paulių, apie 5,1 km nuo Pilies I,
3,3 km nuo Švendriškių, 4 km nuo Skirsnemuniškių III, 3,5 km nuo Skirsnemunės.
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2pav. Gretimybės

3pav.Esami ir atvirtinti VE parkai ir pavienės elektrinės 10km spinduliu

Dėl planuojamos veiklos žemės paėmimas ar pastatų paėmimas nereikalingas.
Vėjo elektrinių vietos parinktos, atsižvelgiant į esamas ir planuojamas VE, į vėjo greitį, reljefą,
esamų sklypų išdėstymą, viršnorminio triukšmo zoną, sanitarinės apsaugos dydį, atstumą iki gyvenamųjų
namų, todėl alternatyvos buvo nagrinėtos dar prieš pradedant poveikio visuomenės sveikatai vertinimo
procedūrą, parinkinėjant VE vietą.
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2.1.2. SAZ IR SUTIKIMAI
Pagal „Specialiąsias žemės ir miško naudojimo sąlygas“ (LRV 1992-05-12 nutarimas Nr. 343, XIV
skyriaus 621 punktą) vėjo elektrinių sanitarinės apsaugos zonos dydis nustatomas pagal triukšmo sklaidos ir
kitos taršos skaičiavimus atliekant poveikio visuomenės sveikatai vertinimą“.
Vertinimą VE1 atliko UAB,,Ekostruktūra“ 2020m, ,, Dviejų vėjo elektrinių statyba, adresu
Jurbarko r. sav., Skirsnemunės seniūnija, Skirsnemuniškių I kaime (žemės sklypo unikalus Nr. 44000061-4224) ir Antkalniškių kaime (žemės sklypo unikalus Nr. 4400-2068-6568)”.
Poveikio visuomenės sveikatai vertinimą VE2 atliko UAB,,Ekostruktūra“ 2021m, ,, Vienos vėjo
elektrinės statyba, adresu Jurbarko r. sav., Skirsnemunės seniūnija, Skirsnemuniškių I kaime (žemės
sklypo unikalus Nr. 4400-5552-9407) “.
Buvo nustatytos abiejų vėjo elektrinių SAZ. V1 nusatyta 11ha ploto SAZ riba. V2 nustatyta
16,75ha ploto SAZ zona. Už suformuotų SAZ ribų, elektrinių triukšmo šaltinio sukeliamas triukšmo lygis
neviršys leistino lygio gyvenamoje ir darbo aplinkoje (HN 33:2011 "Triukšmo ribiniai dydžiai
gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje" (Žin.,2011, Nr. 75-3638)). Buvo
gauti žemės sklypų savininkų, ant kurių žemės užeina SAZ, sutikimai dėl planuojamos ūkinės veiklos –
vėjo jėgainių statybos bei žemės sklypų Nekilnojamojo turto registro išrašai su užregistruotomis
specialiosiomis žemės naudojimo sąlygomis dėl SAZ.

4. pav. Vėjo elektrinių VE2 SAZ ribos

Nustatytos ar patikslintos SAZ specialiosios žemės naudojimo sąlygos įrašomos į Nekilnojamojo
turto kadastrą ir Nekilnojamojo turto registrą vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės įstatymo ir
Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto kadastro nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės
2002 m. balandžio 15 d. nutarimu Nr. 534 „Dėl Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto kadastro nuostatų
patvirtinimo“, nustatyta tvarka.
2.1.3. SKLYPE ESANTYS STATINIAI IR INŽINERINĖ INFRASTRUKTŪRA
Sklypuose statinių ir saugotinų želdinių nėra. Inžinerinė infrastruktūra – šiuo metu yra melioracijos
sistemos bei įrenginiai. Žemės sklype nėra šiukšlių ar aplinkai pavojingų medžiagų. Taip pat nėra taršos
šaltinių ar gamybos objektų.
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2.1.4. SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJOS APRAŠYMAS
Privažiavimas prie projektuojamų vėjo elektrinių planuojamas iš krašto kelio Nr. 146 RaseiniaiŠilinė. Projektuojama VE2 nutolusi apie 2,4 km nuo krašto kelio. Nuo kelio iki vėjo elektrinės VE2
numatytas servitutinis kelias žemės sklype kad.Nr. 9470/0002:87, 8m pločio, žvyro dangos. Gauti žemės
sklypo savininkų sutikimai. Abi VE1 ir VE2 elektrines jungia servitutinis kelias žemės sklype kad.Nr.
9470/0002:87, 4m pločio, žvyro dangos. Servitutiniam keliui gauti žemės sklypo savininkų sutikimai.
Prie vėjo elektrinių projektuojamos aikštelės 22x35m, žvyro dangos, skirtos vėjo elektrinių statybai ir
montavimui bei eksplotacijai. VE1 aikštelės dalis patenka į gretimą sklypą kad.Nr. 9470/0002:87. Gauti
gretimo sklypo savininkų sutikimai.
Privažiavimo kelio ir aikštelių dangos konstrukcija:
 skalda 200mm (trupinto betono, sutankinta);
 smėlis – 300 mm;
 nukasto grunto sluoksnis;
 sankasos gruntas.
Vėjo elektrinių įrengimui numatoma įrengti aikšteles pagal gamintojo pateiktus reikalavimus.

5. pav. Vėjo elektrinių SAZ ribos, numatomi servitutai ir elektros tinklų trąsa
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2.1.5. SKLYPO APŽELDINIMAS, VERTIKALUS PLANAVIMAS
Neužstatyta sklypo dalis projektuojamomis vėjo elektrinėmis ir kietomis dangomis (kiemo aikštele)
užsėjama gazonine žole. Apželdinimui naudojama žemė be akmenų, grumstų, augalų, šaknų ir kitų
pašalinių dalykų, joje negali būti panaudotų tepalų ir pan. medžiagų, kenkiančių augalams. Visos sėklos turi
būti sveikos, be defektų, nepažeistos saulės.
2.2. ARCHITEKTŪRINIAI SPRENDIMAI
Projektuojami du inžineriniai statiniai - dvi (vienodos) vėjo elektrinės, kurių paskirtis - elektros
energijos gamyba. Mažai urbanizuotame kraštovaizdyje bus vertikalūs dominuojantys elementai, kurie bus
matomi iš tolimesnių teritorijų. Technogeninio dizaino aukštuminiai statiniai iškils virš visų kraštovaizdžio
elementų.
Projektuojamos vėjo elektrinės – VE1 ir VE2, plieninių konstrukcijų bokštai. Vėjo elektrinių aukštis
(bokšto ir sparnuotės) 99,75m. Planuojamų įrengti vėjo elektrinių modeliai parenkami su reikalingais
technologiniais ir programiniais sprendimais yra kintamo greičio generatoriai su galios elektroninio
keitiklio sistema.
Vėjo elektrinė VE1 ir VE2
Vėjo elektrinės aukštis (bokšto ir sparnuotės)
Bokšto aukštis
Sparnuotės diametras
Nominali galia

99,75m
63m
70m
1200kW

2.3. STATINIO TECHNOLOGIJA
Projektuojamos vėjo elektrinės kurių paskirtis – elektros energijos gamyba. Statiniai bus pagaminti
gamykloje ir atvežti į sklypą dalimis. Vėjo elektrinių montavimas vyks sklype.
Vėjo elektrinių pamatai monolitiniai, liejami vietoje iš atvežtinio paruošto betono. Į pamatus
numatoma montuoti gamyklines detales, prie kurių bus tvirtinami VE bokštai. Pamatų montavimui
numatoma pasitelkti mechanizuotas grunto kasimo ir kėlimo priemones. Įrengus pamatus iškasa užpilama
anksčiau iškastu gruntu, sutankinama. Pamatas projektuojamas atsižvelgiant į gamintojo pateiktus
reikalavimus, o techninio projekto konstrukcijų dalis yra patikrinama ir gaunama teigiama konstrukcijų
projekto dalies ekspertizės išvada.
2.4. KONSTRUKCIJŲ SPRENDINIAI
Vėjo elektrinių pamatas projektuojamas atsižvelgiant į gamintojo pateiktus reikalavimus, o
techninio projekto konstrukcijų dalis yra patikrinama ir gaunama teigiama konstrukcijų projekto dalies
ekspertizės išvada.
2.5. INŽINERINIAI TINKLAI
Numatomas elektros ir ryšių kabelių linijų tiesimas ir prijungimas prie elektros tinklų. Parengtas
10kV kabelių klojimo projektas. Projekto rengėjas UAB ,,Proomsta“, PV S.Ripkauskas (atest. 2174).
Kabelių linijų klojimas numatomas naudojant mechanizuotą kasimo techniką. Kabelinių elektros linijų
tiesimui per privačius žemės sklypus yra gauti sklypų savivinkų sutikimai, numatyti servitutai.
Vandentiekio ir nuotekų poreikio šiam projektui nėra. Gamybinių, buitinių nuotekų nesusidarys.
Lietaus nuotekos nuo aptarnavimo aikštelių nebus surenkamos, natūraliai filtruosis į gruntą.
Vėjo elektrinėje yra integruota žaibosaugos sistema, papildomai projektuoti nėra poreikio.
Melioracijos statiniai, esantys sklypuose bus pertvarkyti. Melioracijos statinių rekonstrukcija,
pertvarkymas bus detalizuojamas techninio projekto melioracijos dalyje.
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2.6. ATLIEKOS
Eksploatuojant vėjo elektrines atliekų susidarymas nenumatomas. Galimos tik remonto /
rekonstravimo ir techninio aptarnavimo metu galimai susidarysiančios atliekos.
Statybinės atliekos surūšiuojamos ir pakraunamos darbų eigoje į autotransportą bei išvežamos į
atliekų perdirbimo vietą, iš anksto sudarius sutartį su statybines atliekas utilizuojančia įmone, kuri turi
atitinkamą sertifikatą. Šiukšlių ir atliekų sandėliavimas statybos aikštelėje nenumatomas. Trumpam
laikotarpiui, vėjo elektrinių statybos metu, maža dalis statybinių atliekų gali būti saugoma laikinuose
konteineriuose, kurie turi būti uždengiami.
Statybos metu susidariusios statybinės atliekos turi būti pašalinti sudarius sutartį su atliekų
tvarkymu užsiimančia organizacija.
Visos susiariusios atliekos turi būti tvarkmos remiantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro
1999 m. liepos 14 d. įsakymu Nr. 217 „Dėl Atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“.
2.7. PRIEGAISRINĖ SAUGA
Techninis projektas bus rengiamas vadovaujantis gaisrinės saugos priešgaisriniais reikalavimais: STR
2.01.01(2):1999 „Esminiai statinio reikalavimai. Gaisrinė sauga“, „Gaisrinės saugos pagrindiniai
reikalavimai“, „Bendrosios gaisrinės saugos taisyklės“, „Statinių apsauga nuo žaibo. Išorinė statinių
apsauga nuo žaibo“ STR 2.01.06:2009, “Elektros įrenginių įrengimo taisyklės”.
Funkcinė paskirtis – elektros energijos gamyba P.5.2.
Statinio žaibosauga – I žaibosaugos kategorija.
Gaisriniam privažiavimui bus naudojamos vėjo elektrinės statybos ir montavimo aikštelės (žvyro
danga). Laikantis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ (8 priedo) p. 7.1.2. ir
STR 2.03.02:2005 “Gamybos, pramonės ir sandėliavimo statinių sklypų tvarkymas” p.58., 59. reikalavimų,
gaisriniai privažiavimai yra numatyti priešgaisrinių automobilių privažiavimui iš vienos pusės, nes vėjo
jėgainės statinio plotis yra mažesnis negu 18 m. Važiuojamosios dalies plotis – 4,0 m. Vėjo elektrinėje
nuolatinių darbo vietų nėra.
Artimiausia priešgaisrinė gelbėjimo tarnyba - Jurbarko ugniagesių komanda, Ugniagesių g. 1,
Jurbarkas – apie 12 km.
2.8. VĖJO JĖGAINIŲ ŽENKLINIMAS CIVILINĖS AVIACIJOS ŽENKLAIS
Planuojamos vėjo jėgainės bus paženklintos dienos ženklais ir žiburiais. Vadovaujamasi „Kliūčių
ženklinimo tvarkos apraše“, patvirtintame Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriaus 2020 m.
kovo 26 d. įsakymu Nr. 2BE-109 reikalavimais.
2.9. DARBŲ SAUGOS UŽTIKRINIMO SPRENDINIAI
Vėjo elektrinių Statytojas pasirašydamas vėjo elektrinių gamybos ir montavimo sutartis su elektrinių
tiekėjais, kartu pasirašo ir vėjo elektrinių aptarnavimo, remontų ir saugaus darbo užtikrinimo sutartį. Ši
sutartis pasirašoma visam vėjo elektrinių veikimo garantiniam laikotarpiui. Nuo vėjo elektrinės statybos
akto pasirašymo dienos. Vėjo elektrines aptarnauja ir už jos saugų darbą atsako vėjo elektrinės gamintojas.
Vėjo elektrinėse stacionarių darbo vietų nenumatoma, valdymas - nuotoliniu būdu. Aptarnaujantis
personalas atvyks į vietą tik periodiškai patikrinti arba gedimo atveju. Vėjo jėgainių personalas yra puikiai
paruoštas, turi visus leidimus dirbti vėjo elektrinių viduje. Statytojas be aptarnaujančio personalo patekti į
elektrinę neturi teisės, jau nekalbant apie valdymo sistemų perjungimus. Todėl elektrinės priežiūra yra 100
procentų saugi.
Elektrines aptarnaujantis personalas privalo gręžtai laikytis saugaus darbo instrukcijų pradedant
rūbais, batais, saugos diržais, ryšio priemonėmis pagal griežtas elektrinės gamintojos instrukcijas.
Vėjo elektrinės į statybos vietą bus gabenamos negabaritinių krovinių transportu. Transportui,
gabensiančiam negabaritinius krovinius (vėjo elektrinės dalis), rangovas iki šių darbų pradžios turi parengti
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laikino eismo organizavimo schemą ir pastatyti atitinkamus laikinus kelio ženklus, suderinus juos su rajono
savivaldybės atitinkama tarnyba bei su kelių policija. Laikino eismo organizavimo schema parenkama
vadovaujantis automobilių kelių darbo vietų ir eismo reguliavimo taisyklėmis T DVAER 12.
Kranų, kitų statybos stacionarių mechanizmų pastatymo vietos yra nurodytos Pasirengimo statybai ir
statybos darbų organizavimo dalyje.
Statybvietėje turi būti nurodyta vieta buitinėse patalpose, kurioje yra vaistinėlė bei suteikiama pirmoji
medicinos pagalba. Gerai matomose vietose turi būti nurodyti gelbėjimo tarnybų (greitosios medicinos
pagalbos, gaisrinės ir avarinės dujų tarnybos) telefonų numeriai ir adresai. Rangovas iki darbų pradžios
numato konkrečias vietas statybvietėje, kuriose įrengiami informaciniai stendai su darbų saugos ženklais,
būtinais telefonų numeriais, su transporto judėjimo schema, o taip pat kita darbo saugos informacija.
Statybos darbams atlikti, statybinėms medžiagoms ir mechanizmams sandėliuoti, būtina įrengti
laikiną statybos aikštelę, ją būtina aptverti. Laikinos statybinės aikštelės zonoje nukasamas esamas
viršutinis dirvožemio sluoksnis, kuris sandėliuojamas rangovo numatytose vietose iki statybos darbų
pabaigos.
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STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“
5 priedas

BENDRIEJI STATINIŲ RODIKLIAI
TVIRTINU:
(vardas, pavardė, parašas)

OBJEKTAS: Kitos paskirties inžinerinių statinių- dviejų vėjo elektrinių Skirsnemuniškių I k., 5a, 5b,
Skirsnemunės sen., Jurbarko r. sav. statybos projektas
ADRESAS: Skirsnemuniškių I k., 5a, 5b, Skirsnemunės sen., Jurbarko r. sav.
Pavadinimas

Mato
vienetas

Kiekis

Pastabos

SKIRSNEMUNIŠKIŲ I K., 5A, SKIRSNEMUNĖS SEN.,JURBARKO R. SAV.
I. SKLYPAS
1. sklypo plotas
m2
2. sklypo užstatymo intensyvumas
%
3. sklypo užstatymo tankumas
%
II. KITI STATINIAI
1.Kitos paskirties inžineriniai statiniai – vėjo elektrinė VE1
1.1. vėjo elektrinė
vnt
1.2. vėjo elektrinės aukštis (bokšto ir
m
sparnuotės)*
m
1.3. bokšto aukštis*
1.4. sparnuotės diametras
m
1.5. nominali galia
kW
2. Plokšti horizontalūs inžineriniai statiniai - aikštelė
2.1. plotas*
m
2.2. kiemo aikštelės užimamas plotas žemės
m
sklype kad.Nr. 9470/0002:134 *
2.3. kiemo aikštelės užimamas plotas žemės
m2
sklype kad.Nr. 9470/0002:87 *

4000
31
31

1
99,75
63,00
70,00
1200
820,10
331,60
488,50

SKIRSNEMUNIŠKIŲ I K., 5B, SKIRSNEMUNĖS SEN.,JURBARKO R. SAV.
I. SKLYPAS
1. sklypo plotas
m2
2. sklypo užstatymo intensyvumas
%
3. sklypo užstatymo tankumas
%
II. KITI STATINIAI
1.Kitos paskirties inžineriniai statiniai – vėjo elektrinė VE2
1.1. vėjo elektrinė
vnt
1.2. vėjo elektrinės aukštis (bokšto ir
m
sparnuotės)*
m
1.3. bokšto aukštis*
1.4. sparnuotės diametras
m
1.5. nominali galia
kW
2. Plokšti horizontalūs inžineriniai statiniai - aikštelė
2.1. plotas*
m

4000
31
31

1
99,75
63,00
70,00
1200
1022

* Žvaigždute pažymėti rodikliai apskaičiuojami vadovaujantis Nekilnojamojo turto kadastrinių matavimų ir kadastro duomenų
surinkimo taisyklėmis, kurias tvirtina Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministras. Baigus statybą ir atlikus kadastrinius matavimus šie
rodikliai gali turėti neesminių nukrypimų.

Projekto vadovas

V.Martinonis
Atestatas Nr. A965

