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1 Santrumpos 

Santrumpa Paaiškinimas  

  

ES Europos Sąjunga 

LR Lietuvos Respublika 

Planas 
Saulės šviesos energijos elektrinių išdėstymo Rokiškio r. sav., Kamajų 
sen., Gudiškio vs. specialusis planas 

SPAV Strateginis poveikio aplinkai vertinimas 

SE Saulės šviesos energijos elektrinės 

ŠESD Šiltnamio efektą sukeliančios dujos 
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1 Įvadas 

Strateginis pasekmių aplinkai vertinimas (toliau – SPAV) naudojamas kaip planavimo 
įrankis, siekiant užtikrinti aplinkosauginį, socialinį ir ekonominį darnios plėtros aspektų 
sisteminį vertinimą planavimo metu. Saulės šviesos energijos elektrinių išdėstymo 
Rokiškio r. sav., Kamajų sen., Gudiškio vs. specialiojo plano (toliau – Planas) sprendiniai, 
sudarydami sąlygas saulės šviesos energijos elektrinių (toliau – SE) plėtrai, prisidės 
įgyvendinant pagrindinius Lietuvos Respublikos energetikos politikos tikslus, numatytus 
Nacionalinėje energetinės nepriklausomybės strategijoje [1].  

Šis Plano strateginio pasekmių aplinkai vertinimo atrankos dokumentas buvo parengtas 
vadovaujantis Planų ir programų strateginio pasekmių aplinkai vertinimo tvarkos aprašu 
[8], pateikiant šią informaciją: trumpą Plano aprašymą, pagrindinius tikslus ir sąsają su 
kitais strateginiais dokumentais (planais ir programomis); teritorijų, kurios gali būti 
reikšmingai paveiktos, trumpą aprašymą; apibendrintą informaciją apie tai, kokie 
aplinkos komponentai gali būti veikiami Plano sprendiniais ir kokios yra galimos 
pasekmės tikėtinos.  

Plano SPAV subjektai, kuriems teikiamas šis SPAV atrankos dokumentas: 

 Aplinkos apsaugos agentūra; 

 Nacionalinio visuomenės sveikatos centro Utenos departamentas; 

 Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba; 

 Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos teritorinis 

padalinys; 

 Rokiškio rajono savivaldybė; 

 visuomenė. 
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2 Informacija apie vertinamą Planą 

Teritorijų planavimo dokumento pavadinimas: Saulės šviesos energijos elektrinių 
išdėstymo Rokiškio r. sav., Kamajų sen., Gudiškio vs. specialusis planas. 

Specialiojo plano rengimo pagrindas: Rokiškio rajono savivaldybės tarybos 2021 m. 
spalio 29 d. sprendimas Nr. TS-214 „Dėl saulės šviesos energijos elektrinių išdėstymo 
Rokiškio r. sav., Kamajų sen., Gudiškio vs., specialiojo plano rengimo ir planavimo tikslų“. 

Teritorijų planavimo dokumento lygmuo ir rūšis: vietovės lygmens specialiojo 
teritorijų planavimo dokumentas – inžinerinės infrastruktūros vystymo planas. 

Planuojama teritorija: teritorijos Rokiškio rajono savivaldybės Kamajų seniūnijos 
Gudiškio viensėdyje. 

Plano rengimo organizatorius: Rokiškio rajono savivaldybės administracijos 
direktorius. 

Plano rengimo iniciatorius: UAB „EE Lithuania Holding“ 

 

Planavimo dokumento tikslai: 

 nustatyti saulės šviesos jėgainių statybai tinkamas vietas žemės sklypuose, 
esančiuose Rokiškio raj., Kamajų sen., Gudiškio vs., įvertinant šių teritorijų 
naudojimo, tvarkymo, apsaugos aspektus, kitus reikalavimus;  

 nustatyti žemės paskirtį ir reglamentus, atsižvelgiant į visuomenės poreikius, 
planuojamos teritorijos kraštovaizdį ir biologinę įvairovę, geografinę padėtį, 
geologines sąlygas, esamas urbanistines, inžinerines, susisiekimo, agrarines 
sistemas, žemės ir kito nekilnojamojo turto valdytojų, naudotojų ir trečiųjų 
asmenų interesus ir teises, architektūros, aplinkosaugos, visuomenės sveikatos 
saugos, gamtos apsaugos, paveldosaugos reikalavimus valstybės ir viešojo 
saugumo, gynybos ir kitus poreikius; 

 sudaryti sąlygas privačioms investicijoms, kuriančioms socialinę ir ekonominę 
gerovę; 

 derinti fizinių ir juridinių asmenų ar jų grupių, savivaldybių ir valstybės interesus 
dėl teritorijos naudojimo ir veiklos plėtojimo teritorijoje sąlygų. 

 

Planavimo dokumento uždaviniai: 

 numatyti atsinaujinančių išteklių naudojimo plėtrą, numatant saulės šviesos 
energijos elektrinių infrastruktūros plėtrai reikalingas teritorijas; 

 numatyti saulės šviesos energijos elektrinių infrastruktūros statinių išdėstymą; 
 įvertinant saulės šviesos energijos elektrinių inžinerinei infrastruktūrai 

reikalingas apsaugos zonas, nurodyti specialiąsias žemės naudojimo sąlygas. 

numatyti saulės šviesos energijos elektrinių infrastruktūrai funkcionuoti reikalingus 
servitutus. 
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Plano rengimo etapai: parengiamasis, rengimo ir baigiamasis etapai. 

Plano sudėtis: aiškinamasis raštas ir grafinė dalis. 

Visuomenės informavimo tvarka: bendroji teritorijų planavimo dokumentų viešinimo 
procedūrų tvarka. 

Specialiojo plano koncepcija: nerengiama (nenumatyta Planavimo darbų programoje). 

Vadovaujantis LR Vyriausybės 2014 m. gruodžio 23 d. nutarimu Nr. 1467 „Dėl planų ir 
programų strateginio pasekmių patvirtinimo vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ 
atliekama strateginio pasekmių aplinkai vertinimo atranka: parengtas Strateginio 
pasekmių aplinkai vertinimo atrankos dokumentas (šis dokumentas), atliekamos 
derinimo su vertinimo subjektais ir viešinimo procedūros.  

Planavimo dokumento Nr. TPDRIS sistemoje: S-VT-73-21-667. 
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2 Pagrindiniai Plano sprendiniai ir jų alternatyvos 

Vadovaujantis Planų ir programų strateginio pasekmių aplinkai vertinimo tvarkos aprašu 
[8], SPAV atrankos dokumentas rengimas parengiamojo planavimo etapo metu. Šiame 
SPAV atrankos dokumento skyriuje aprašomi planuojami rengiamo Plano sprendiniai. 

Šio plano tikslas yra suplanuoti teritoriją saulės šviesos energijos elektrinių parkui 
Rokiškio rajone. Planas rengiamas dviem sklypams, esantiems Kamajų seniūnijos 
Gudiškio viensėdyje. Planuojamo SE parko vieta pavaizduota paveiksle žemiau. 

 

1 pav. Planuojamo SE parko vieta Rokiškio rajone 

Plano sprendiniais planuojama SE parko teritorija užima apie 90 ha ploto ir yra 
išsidėsčiusi apie 20 km į pietus nuo Rokiškio miesto. Šios teritorijos ribos ir ją sudarantys 
sklypai pavaizduoti lentelėje ir paveiksle žemiau. 

1 lentelė Saulės šviesos energijos elektrinių plėtrai numatomi sklypai (planuojama 
teritorija) 

Kadastro numeris Unikalus sklypo Nr. Sklypo plotas, ha 

7320/0002:214 4400-1628-5895 65,4000 

7320/0002:207 4400-1218-1523 22,9400 

 Iš viso: 188,3400 
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2 pav. Planuojama saulės šviesos energijos elektrinių parko teritorija 

Saulės šviesos energijos elektrinių plėtrai reikalingi sklypai yra parinkti atsižvelgiant į 
sklypų išsidėstymą inžinerinės infrastruktūros (elektros, susisiekimo) atžvilgiu, fiziniais 
teritorijos aspektais (reljefu, šešėliavimu, kt.), taip pat remiantis kitais SE parkų 
įrengimui aktualiais kriterijais. Planuojamoje teritorijoje numatoma įrengti apie 70 MW 
galios saulės šviesos energijos elektrinių parką. Šį parką sudarys saulės šviesos (PV) 
moduliai (jie užims didžiąją dalį planuojamos teritorijos), teritorijos ribose įrengta 
elektros transformatorinės ir 110 kV įtampos elektros linija nuo planuojamos 
transformatorinės iki esamo elektros tinklo (šio Plano apimtyje požeminio elektros 
kabelio klojimo vieta nėra parenkama). Saulės šviesos  moduliai bus sumontuoti ant 
žemėje įrengtų metalinių arba betoninių polių ir išdėstyti horizontaliomis eilėmis šiaurės 
pietų kryptimi planuojamoje SE parko teritorijoje. Atstumas tarp eilių, priklausomai nuo 
saulės modulių pasvyrimo kampo horizonto atžvilgiu, saulės modulių aukštų skaičiaus 
bei geografinės platumos, sieks nuo 13 iki 17 metrų. Saulės šviesos energijos elektrinių 
parko teritoriją numatoma aptverti tvora. 

SE parko teritorijoje Plano sprendiniais žemės paskirtis bus keičiama iš žemės ūkio į kitos 
paskirties žemę, kurios naudojimo būdas: pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos 
(galima energetikos objektų, tarp jų elektrinių, statyba); arba susisiekimo ir inžinerinių 
komunikacijų aptarnavimo objektų teritorijos (galima inžinerinių tinklų maitinimo 
šaltinių, tarp jų įvairių tipų elektrinių, statyba). 

Konkrečioje planuojamoje SE plėtros teritorijoje numatomai vykdyti ūkinei veiklai yra 
atliekama poveikio aplinkai vertinimo (PAV) atranka. 
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Plano sprendinių alternatyva 

Galima šio Plano sprendinių alternatyva – planuojamam SE parkui parinkti kitą teritoriją. 
Tačiau ši alternatyva nėra praktiškai įgyvendinama, nes planas rengiamas jau pagal 
daugelį kriterijų atrinktiems sklypams (žr. aukščiau). Jei plano alternatyva laikysime 
atsisakymą įrengti SE elektrinių parką, tai lemtų neigiamas pasekmes Lietuvos ir pasaulio 
mastu, nes elektros gamyba SE lemia poveikio klimato kaitai, oro taršos ir iškastinio kuro 
naudojimo mažinimą. 
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3 Pagrindiniai Plano tikslai ir sąsaja su kitais planais 
ir programomis 

Vadovaujantis Nacionaline energetinės nepriklausomybės strategija [1], numatoma 
palaipsniui didinti atsinaujinančių energijos išteklių naudojimą elektros energijos 
gamyboje Rokiškio rajone. Siekiant įgyvendinti Nacionalinėje energetinės 
nepriklausomybės strategijoje [1] numatytą tikslą iki 2025 m. ne mažiau kaip 38 proc. 
(2030 m. ne mažiau kaip 45 proc., iki 2050 m. ne mažiau kaip 100 proc.) Lietuvoje 
suvartojamos elektros energijos pagaminti iš atsinaujinančių energijos išteklių, 
numatoma, kad 2025 m. iš saulės šviesos energijos būtų gaminama 20 proc. elektros 
energijos, gaminamos iš atsinaujinančių energijos išteklių, o 2030 m. ši dalis padidėtų iki 
22 proc. Taigi valstybės mastu planuojama gana sparti saulės šviesos energijos elektrinių 
plėtra. 

Remiantis strateginiais Rokiškio rajono plėtros dokumentais, atsinaujinančios 
energetikos ir tvaraus rajono vystymosi kryptis yra viena iš prioritetinių Rokiškio rajone 
[20, 21, 22].  

Rengiant šį Planą, analizuojami ir įvertinami šie planuojamoje teritorijoje galiojantys 
teritorijų planavimo dokumentai: 

 Lietuvos Respublikos teritorijos bendrasis planas,  patvirtintas 2021 m. rugsėjo 
29 d. LR Vyriausybės nutarimu  Nr. 789.  

 Rokiškio rajono teritorijos bendrasis planas, patvirtintas Rokiškio rajono 
savivaldybės tarybos 2008 m. birželio 27 d. sprendimu TS-6.109. 

 Rokiškio rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano keitimas (rengiamas, TPD 
Nr. K-RJ-73-21-336).  

 Rokiškio rajono savivaldybės teritorijos kelių išdėstymo žemėtvarkos schema,  
patvirtinta Rokiškio rajono savivaldybės tarybos 2009 m. balandžio 24 d. 
sprendimu Nr. TS-5.97. 

 Rokiškio rajono savivaldybės teritorijos miškų išdėstymo žemėtvarkos schema.   
 Rokiškio rajono vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros 

planas, Rokiškio rajono savivaldybės tarybos 2011 m. gegužės 20 d. sprendimu 
Nr. TS-8.124 „Dėl Rokiškio rajono vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo 
infrastruktūros plėtros plano patvirtinimo“.  

 Rokiškio rajono vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros 
plano koregavimo planas. TPD registracijos unikalus kodas TPDR registre: 
T00085701 

 Inžinerinės infrastruktūros vystymo planas vėjo jėgainių parko statybai Rokiškio 
rajono savivaldybėje. TPD registracijos unikalus kodas TPDR registre:  00084109.  

 Projekto „Specialaus plano rengimas dviračių takams-trasoms Rokiškio mieste ir 
rajone suformuoti“ Nr. VP1-4.2-VRM-04-R-52-008 specialusis planas, patvirtintas 
2014 m. liepos 25 d. Rokiškio rajono savivaldybės sprendimu Nr. TS-147.  

 Nacionalinis kraštovaizdžio tvarkymo planas, patvirtintas  LR aplinkos 2015 m. 
spalio 2 d. įsakymu Nr. D1-703.  

 Panevėžio apskrities miškų tvarkymo schema (rengiamas, TPD Nr. S-NC-00-19-
468, Baigiamasis etapas) 
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4 Teritorijos, kurios gali būti reikšmingai paveiktos 
Plano sprendinių 

Planuojama 88 ha ploto teritorija ir yra išsidėsčiusi Gudiškio vs. Kamajų seniūnijoje, apie 
20 km į pietus nuo Rokiškio, tarp Duokiškio, Kamajų ir Jūžintų miestelių (žr. 1 pav. ir 2 
pav.).  

4.1 Kraštovaizdis ir rekreacinių teritorijų bei turizmo trasų 
išsidėstymas planuojamos teritorijos atžvilgiu 

Kamajų seniūnija išsidėsčiusi Aukštaičių plynaukštėje, Jūžintų pakilumoje. Planuojami 
sklypai yra gana lygaus reljefo. 

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijos bendruoju planu [9], planuojama SE 
teritorija nepatenka į ypač saugomo kraštovaizdžio teritorijas ar gamtinį karkasą (žr. 1 
pav.). 

 

1 pav. Lietuvos Respublikos teritorijos bendrojo plano [9] brėžinio „Kraštovaizdžio 
formavimas ir ekologine pusiausvyra“ fragmentas su pažymėta planuojamo SE parko 

teritorija  

Pagal Lietuvos Respublikos teritorijos bendrojo plano [9], brėžinį „Kraštovaizdžio 
formavimas ir ekologine pusiausvyra“ planuojama teritorija patenka į Aukštaičių 
aukštumos kraštovaizdžio sritį. Artimiausios ypač saugomo kraštovaizdžio teritorijos 
nuo planuojamų sklypų yra nutolę daugiau kaip 14 km. 
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Kaip matyti 2 pav. pateiktame Lietuvos Respublikos teritorijos bendrojo plano [9] 
brėžinio „Kraštovaizdžio formavimas ir ekologine pusiausvyra“ fragmente, planuojama 
SE parko teritorija patenka į sukultūrintą agrarinį kraštovaizdį (horizontaliai štrichuota, 
indeksas „a“ ). 

2 pav. Lietuvos Respublikos teritorijos bendrojo plano [9] brėžinio „Kraštovaizdžio 
formavimas ir ekologine pusiausvyra“ fragmentas su pažymėta planuojama teritorija  

Pagal Lietuvos Respublikos nacionalinį kraštovaizdžio tvarkymo planą [20] 
planuojamoje teritorijoje bendras kraštovaizdžio pobūdis yra sukultūrintas agrarinis (a) 
kraštovaizdis (3 pav.). Planuojamos teritorijos ribose nustatytas intensyvus 
kraštovaizdžio naudojimo pobūdis (6), kraštovaizdžio gamtinis pobūdis – molinga 
banguota pakiluma (plynaukštė) (a6B‘). 
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3 pav. Lietuvos kraštovaizdžio tvarkymo plano [18] kraštovaizdžio tvarkymo zonų 
brėžinio fragmentas planuojamos teritorijos apylinkėse 

4 paveiksle pateiktas Lietuvos Respublikos kraštovaizdžio erdvinės struktūros įvairovės 
ir jos tipų identifikavimo studijos [20] fragmentas.  

  

4 pav. Lietuvos kraštovaizdžio tvarkymo plano [18] vizualinio estetinio potencialo 
žemėlapio fragmentas su pažymėta planuojamo SE parko teritorija  

Pagal Lietuvos Respublikos tvarkymo planą [18]  planuojamos teritorijos dalis patenka į 
V1H2-b indeksais pažymėtą kraštovaizdžio vizualinės struktūros tipą (4 pav.). Šio 
vizualinio struktūros tipo kraštovaizdžiuose vyrauja silpna vertikalioji sąskaida (V1) 
(banguotasis bei lėkštašlaičių slėnių kraštovaizdis su dvejų lygmenų videotopų 
kompleksais) su vyraujančių pusiau atvirų didžiąja dalimi apžvelgiamų erdvių 
kraštovaizdžiu (H2). Kraštovaizdžio erdvinėje struktūroje išreikštos tik horizontalios 
dominantės (b). 

Vadovaujantis Rokiškio rajono teritorijos bendruoju planu [10], planuojama teritorija 
nepatenka į rekreacines teritorijas (žr. 5 pav.).  
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5 pav. Rokiškio rajono teritorijos bendrojo plano [10] Gamtos ir kultūros paveldo 
teritorijos bei rekreacijos ir turizmo plėtojimo brėžinio fragmentas su pažymėta 

planuojamo SE parko (oranžinis taškas) teritorija  

Planuojama teritorija patenka į Dusetų rekreacinį resursinį arealą, pažymėtą indeksais 6 
R1



௧
 . Tai žemiausio rekreacijos vystymo lygmens, poilsio gamtoje ir pažintinės 

rekreacijos, arealas [10]. Artimiausios turizmo trasos nuo planuojamos teritorijos nutolę 
3 km [10, 17] . 

4.2 Kultūros paveldo objektų ir teritorijų išsidėstymas planuojamos 
teritorijos atžvilgiu  

Remiantis Kultūros vertybių registro duomenimis, planuojamoje teritorijoje saugomų 
kultūros paveldo objektų ar teritorijų nėra, planuojama teritorija nepatenka ir į kultūros 
paveldo teritorijų apsaugos zonas. Arčiausiai planuojamos SE parko teritorijos yra šios 
kultūros paveldo teritorijos: Piliakalnis (kodas 5617), Dauliūnų piliakalnis, vad. 
Ožnugariu (kodas 5606), kalnas vad. Grumbinų kalnu (kodas 21070), Duokiškio Šv. Onos 
bažnyčios statinių kompleksas  (kodas 30587), Skeirių pilkapis, vad. Raganos skapčiumi 
(kodas 5610). Paveiksle žemiau parodyti atstumai iki artimiausių kultūros paveldo 
teritorijų apsaugos zonų. 

SE parkas 
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6 pav. Artimiausių kultūros paveldo objektų ir teritorijų išsidėstymas planuojamo SE 
parko teritorijos (pažymėto geltona spalva) iki artimiausių kultūros paveldo teritorijų 

(raudona spalva) ir jų apsaugos zonų (žalia spalva) 

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijos bendrojo plano [9] brėžiniu „Kultūros 
politika ir rekreacija“ (žr. 8 pav.) planuojama teritorija nepatenka į nacionalinius ar 
regioninius kultūros paveldo arealus. Apytiksliai už 1km į rytus nuo planuojamos 
teritorijos ribos yra prasideda regioninės reikšmės kultūros paveldo arealas, kuriame 
vyrauja archeologinio kultūrinio paveldo arealai. 

 

 

7 pav. Lietuvos Respublikos teritorijos bendrojo plano [9] brėžinio „Kultūros politika ir 
rekreacija“ fragmentas su pažymėta planuojama teritorija  
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Iki Šv. Jokūbo kultūros kelio nuo planuojamos teritorijos ribos yra apie 4,5 km. 
Planuojama teritorija patenka į Struvės geodezinio lanko techninį inžinerinį kultūrinį 
kraštovaizdį.  

Plano sprendiniais plėtoti elektros gamybos ir tiekimo inžinerinę infrastruktūrą kultūros 
paveldo teritorijose ar objektuose nenumatoma. Visi nekilnojamojo kultūros paveldo 
objektai ir teritorijos bei jų apsaugos zonos, esantys netoli planuojamos teritorijos, bus 
pažymėti Plano sprendinių grafinėje dalyje. 

4.3 Saugomų gamtinių teritorijų išsidėstymas planuojamos 
teritorijos atžvilgiu  

Artimiausių saugomų teritorijų išsidėstymas planuojamos teritorijos atžvilgiu 
pavaizduotas paveiksle žemiau. 

 

8 pav. Artimiausių saugomų gamtinių teritorijų išsidėstymas planuojamo SE parko 
teritorijos (pažymėto oranžine spalva) atžvilgiu 

Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų valstybės kadastro duomenimis, planuojama 
teritorija nepatenka į saugomas gamtines teritorijas. Artimiausios saugomos teritorijos 
nutolę nuo planuojamos teritorijos daugiau kaip 7 km. Valstybinis Petriošiškio 
telmologinis draustinis išsidėstęs už 7,8 km į šiaurės vakarus, o į rytus už 8,6 km yra Sartų 
regioninis parkas. 

Artimiausia Natura 2000 teritorija, buveinių apsaugai svarbi Petriošiškio pelkė (3150, 
Natūralūs eutrofiniai ežerai su plūdžių arba aštrių bendrijomis; 7110, Aktyvios 
aukštapelkės; 7140, Tarpinės pelkės ir liūnai; 9080, Pelkėti lapuočių miškai; 91D0, 
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Pelkiniai miškai) yra nutolusi 7,8 km atstumu – jos ribos sutampa su Petriošiškio 
telmologinio draustinio ribomis. Artimiausia paukščių apsaugai svarbi teritorija yra 
nutolusi 8,6 km atstumu – jos ribos sutampa su Sartų regioninio parko ribomis Taip pat 
Sartų regioninio parko ribose, daugiau nei 10 km nuo planuojamos teritorijos ribų yra 
išsidėstę ir keletas buveinių apsaugai svarbių Natura 2000 teritorijų. 

Žemiau pateikiamas Rokiškio rajono teritorijos bendrojo plano [10] Gamtinio 
kraštovaizdžio ir biologines įvairovės apsaugos brėžinio fragmentas, kuriame matyti, kad 
planuojama teritorija nepatenka į gamtinio karkaso teritorijas. 

 

9 pav. Rokiškio rajono teritorijos bendrojo plano [10] Gamtinio kraštovaizdžio ir 
biologines įvairovės apsaugos brėžinio fragmentas su pažymėta planuojamo SE parko 

(oranžinis taškas) teritorija  

Planuojami sklypai nepatenka į gamtinį karkasą ir su juo nesiriboja, mažiausias atstumas 
nuo planuojamos teritorijos ribos iki gamtinio karkaso teritorijų yra apie 400 m iki 
migracijos koridoriaus M3, planuojamą teritoriją ir artimiausią migracijos koridorių 
skiria miškas. 

4.4 Vandens telkinių ir miškų išsidėstymas planuojamos teritorijos 
atžvilgiu 

Planuojamą teritoriją kerta Uosijos upelio intakas Prašuvys ir jo intakas, taip pat yra du 
nedideli tvenkiniai. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2001 m. 
lapkričio 7 d. įsakymo Nr. 540 „Dėl paviršinių vandens telkinių apsaugos zonų ir 
pakrančių apsaugos juostų nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ 9.3 ir 5.2 punktais 
Prašuvio upeliui nustatyta 100 m apsaugos zona ir 5 m pakrančių apsaugos juosta. Kaip 
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pavaizduota 10 paveiksle, dalis planuojamos teritorijos patenka į apsaugos zonos bei 
pakrančių apsaugos juostos ribas. 

 
10 pav. Paviršinių vandens telkinių apsaugos juostos ir apsaugos zonos planuojamoje 

teritorijoje 

Atsižvelgiant į Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo (2019-06-06 Nr. XIII-2166) 
100 straipsnio 4 punkto reikalavimus paviršinių vandens telkinių pakrančių apsaugos 
juostose inžinerinės infrastruktūros (saulės modulių sekcijų) įrengimas yra 
draudžiamas. Saulės modulių įrengimas žemės sklypų kad. Nr. 7320/0002:214 ir  kad. 
Nr. 7320/0002:207 turi būti vykdomas už nustatytos pakrančių apsaugos juostos ribų. 

Kaip pavaizduota žemiau, planuojamoje teritorijoje yra 3 ha miško žemės, joje saulės 
moduliai nebus įrengiami.  

11 pav. Rokiškio rajono miškų schemos [13] brėžinio fragmentas 
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12 pav. Rengiamos Panevėžio apskrities miškų tvarkymo schemos [19]  brėžinių 

fragmentas 

Vadovaujantis Rokiškio rajono miškų schema [13] ir rengiama Panevėžio apskrities 
miškų tvarkymo schema [19], planuojamoje teritorijoje numatyti prioritetiniai plotai, kur 
miško įveisimas leistinas. Tačiau, vadovaujantis minėtais teritorijų planavimo 
dokumentais, schemose suprojektuoti sprendiniai, įvardinti kaip prioritetiniai plotai, kur 
miško įveisimas leistinas, kas reiškia, kad sprendiniai gali būti įgyvendinami, jei to 
pageidauja žemės savininkas. Todėl šiuose plotuose miško įveisimas leistinas, bet 
neprivalomas. 

4.5 Gyvenamųjų vietovių išsidėstymas planuojamos teritorijos 
atžvilgiu  

Planuojama teritorija yra išsidėsčiusi retai apgyvendintoje vietovėje, maždaug už 6 km į 
pietvakarius nuo Kamajų miestelio. Artimiausios gyvenamosios teritorijos yra Tytelių, 
Radžionių ir Nečiūnų kaimai. Žemiau pavaizduotoje schemoje parodytas atstumas nuo 
planuojamos teritorijos iki artimiausių kaimų. 
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1 pav. Artimiausių gyvenamųjų teritorijų išsidėstymas planuojamo SE parko teritorijos 
(pažymėto oranžine spalva) atžvilgiu 

2011 m. surašymo duomenimis Tyteliuose buvo 28 gyventojai, Radžionyse ir Nečiūnuose 
– po 5 gyventojus. 

4.6 Geologinių išteklių išsidėstymas planuojamos teritorijos 
atžvilgiu 

Lietuvos geologijos tarnybos duomenimis, planuojamos teritorijos ribose naudingųjų 
iškasenų plotų ar telkinių nėra, netoli planuojamos teritorijos esantys naudingųjų 
iškasenų telkiniai ir plotai pavaizduoti žemėlapio fragmente žemiau. 
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2 pav. Naudingųjų iškasenų telkiniai planuojamos teritorijos (oranžinis taškas) 
apylinkėse [24] 

Artimiausi naudingųjų iškasenų telkiniai yra Kariūnų žvyro telkinys (1827, detaliai 
išžvalgyti ištekliai) – nuo planuojamos teritorijos jis yra nutolęs į šiaurės vakarus apie 4,6 
km; ir Dauliūnų smėlio ir žvyro telkinys (1833, detaliai išžvalgyti ištekliai) – nuo 
planuojamos teritorijos jis yra nutolęs į šiaurės rytus apie 2,8 km. 

Žemiau pateikiamas pelkių ir durpynų žemėlapio [24] ištrauka planuojamos teritorijos 
apylinkėse. 
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3 pav. Pelkių ir durpynų žemėlapio fragmentas planuojamos teritorijos (apvesta 
oranžine linija) apylinkėse [24] 

Kaip matyti 3 pav., į planuojamos teritorijos ribas patenka didžioji dalis vieno melioruoto 
durpingo pažemėjimo (indeksas b IV) teritorija ir kraštelis kitos taip pat melioruotos 
durpingo pažemėjimo teritorijos (indeksas b IV). 

Lietuvos geologijos tarnybos duomenimis, į planuojamą teritoriją vandenvietės ar jų 
apsaugos zonos nepatenka. Požeminio vandens telkinių (vandenviečių), esančių 
arčiausiai planuojamos teritorijos erdvinis išsidėstymas pateikiamas 4 pav.  

  

4 pav. Požeminio vandens vandenvietės planuojamos teritorijos (pažymėta oranžiniu 
tašku) apylinkėse [24] 
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Planuojamos teritorijos apylinkėse yra šios geriamojo gėlo vandens vandenvietės: Kalvių 
(Nr. 2707), Laukagalių (Nr. 2708) ir Jūžintų (Nr. 2705). Šių vandenviečių apsaugos zonos 
yra 50 m pločio juostos aplink vandenvietes. Iki artimiausios, Laukagalių vandenvietės 
nuo planuojamos teritorijos ribos yra apie 4,4 km. 

Lietuvos geologijos tarnybos duomenimis, angliavandenilių telkinių Rokiškio rajone 
nėra. Taip pat planuojamos teritorijos aplinkoje nėra geologinių, geomorfologinių ir 
hidrogeologinių gamtos paminklų [24]. 
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5 Informacija apie plano įgyvendinimo pasekmių 
aplinkai reikšmingumą 

Šis infrastruktūros plėtros specialusis planas yra vietovės lygmens specialiojo teritorijų 
planavimo dokumentas, naudojamas plėtojant saulės šviesos energijos elektrinių 
infrastruktūrą Rokiškio rajone Kamajų seniūnijoje esančiuose sklypuose. Atsižvelgiant į 
rengiamo Plano apimtį ir specifiką, vadovaujantis literatūroje pateikiamomis 
rekomendacijomis, Plano sprendinių preliminariam vertinimui naudoti šie metodai: 
Plano sprendinių teritorinei analizei naudotos geografinės informacinės sistemos (GIS), 
ekspertinis vertinimas, informacijos šaltinių analizė ir kita. 

5.1 Poveikis kraštovaizdžiui 

Planuojama teritorija, vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijos bendrojo plano [9] 
Rokiškio rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano [10] sprendiniais bei kitais 
teritorijų planavimo dokumentais,  nepatenka į ypač saugomo kraštovaizdžio teritorijas, 
rekreacines ar urbanistinės plėtros teritorijas, gamtinio karkaso teritorijas, todėl 
reikšmingo vizualinio (estetinio) poveikio bus išvengta. 

Vadovaujantis Vizualinės taršos gamtiniams kraštovaizdžio kompleksams ir objektams 
nustatymo metodika [25], saulės elektrinių galimas neigiamas poveikis kraštovaizdžiui 
daugiausia yra susijęs su vizualine tarša. Dėl vizualinės taršos saulės elektrinių statybų 
turėtų būti vengiama tankiai apgyvendintose vietovėse, saugomose teritorijose, 
vertinguose kraštovaizdžiuose.  

Pagal Lietuvos Respublikos teritorijos bendrojo plano [9] ir Nacionalinio kraštovaizdžio 
tvarkymo plano [18] sprendinius planuojami sklypai nepatenka į ypač saugomo 
kraštovaizdžio teritorijas, yra nutolę nuo jų daugiau kaip. Saulės šviesos energijos km 
elektrinės yra neaukšti statiniai, kurių vizualinės įtakos zona yra nedidelė, todėl 
reikšmingas neigiamas poveikis kraštovaizdžiui nėra numatomas.  

Vertinant teritorijos gretimybėse vyraujančią kraštovaizdžio vizualinę struktūrą bei 
naudojimo pobūdį galima teigti, kad nagrinėjama teritorija patenka į sukultūrintą 
agrarinį kraštovaizdį, nepasižymintį nekilnojamosiomis kultūros ar kitomis saugomomis 
vertybėmis, rekreaciniais ištekliais. Planuojamos teritorijos patenka į mažo vaizdingumo 
laipsnio teritoriją, Dusetų rekreacinį resursinį žemiausio rekreacijos vystymo lygmens 
arealą. Saulės šviesos energijos elektrinių parko teritorija numatoma už saugomų 
teritorijų ribų, todėl neturės reikšmingos neigiamos įtakos saugomų gamtinių ir 
kultūrinių vertybių prieinamumui ir apžvelgiamumui.  

5.2 Galimas poveikis natūralioms buveinėms ir miškams 

Analizuojamuose žemės sklypuose saugomų natūralių buveinių nėra.  Artimiausios 
Europos Bendrijos svarbos natūralios buveinės yra identifikuotos Petriošiškio 
telmologinio draustinio, esančio daugiau kaip už 7 km nuo planuojamos teritorijos, 
ribose, Petriošiškio pelkėje: 
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- 3150 Natūralūs eutrofiniai ežerai su plūdžių arba aštrių bendrijomis; 

- 7110 Aktyvios aukštapelkės; 

- 7140 Tarpinės pelkės ir liūnai; 

- 9080 Pelkėti lapuočių miškai; 

- 91D0 Pelkiniai miškai. 

Į planuojamų žemės sklypų ribas patenkančiuose miško plotuose saulės moduliai nebus 
įrengiami, miško kirtimo darbai nebus atliekami, todėl neigiamų pasekmių miškui bus 
išvengta.  

Planuojamoje teritorijoje ir arti jos (10 km spinduliu) saugotinų želdinių (medžių ir 
krūmų), augančių ne miško žemėje nėra. Saulės modulių įrengimo metu saugotini 
želdiniai nebus kertami arba mechaniškai pažeidžiami, neigiamo poveikio nenumatoma. 

5.3 Galimas poveikis vandens telkiniams, pelkėms 

Planuojamą teritoriją kerta Uosijos upelio intakas Prašuvys ir jo intakas, taip pat yra du 
nedideli tvenkiniai. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2001 m. 
lapkričio 7 d. įsakymo Nr. 540 „Dėl paviršinių vandens telkinių apsaugos zonų ir 
pakrančių apsaugos juostų nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ 9.3 ir 5.2 punktais 
Prašuvio upeliui nustatyta 100 m apsaugos zona ir 5 m pakrančių apsaugos juosta. Kaip 
pavaizduota 10 paveiksle, dalis planuojamos teritorijos patenka į apsaugos zonos bei 
pakrančių apsaugos juostos ribas. 

Atsižvelgiant į Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo (2019-06-06 Nr. XIII-2166) 
100 straipsnio 4 punkto reikalavimus paviršinių vandens telkinių pakrančių apsaugos 
juostose inžinerinės infrastruktūros (saulės modulių sekcijų) įrengimas yra 
draudžiamas. Saulės modulių įrengimas žemės sklypų kad. Nr. 7320/0002:214 ir  kad. 
Nr. 7320/0002:207 turi būti vykdomas už nustatytos pakrančių apsaugos juostos ribų. 

 

 

Vertinant galimas reikšmingas rengiamo Plano pasekmes aplinkai, vertinami 
pagrindiniai Plano atnaujinimo sprendiniai ir plano sprendinių alternatyva, jų vertinimo 
sisteminimui žemiau pateikiama apibendrinta galimų pasekmių lentelė. 

Pasekmės aplinkai vertinamos lyginant su esamos situacijos alternatyva, kai Planas 
neįgyvendinamas. Plano sprendinių vertinimas žymimas taip: 

Tikėtinos reikšmingos teigiamos pasekmės + 

Tikėtinos reikšmingos neigiamos pasekmės - 

Tikėtinos tiek teigiamos, tiek neigiamos pasekmės -/+ 

Nenumatoma nei teigiamų nei neigiamų reikšmingų 
pasekmių 

0 
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Nepakanka informacijos ? 

 

Galimų pasekmių aplinkai lentelė 

Aplinkos 
komponentai 

Plano ar programos 
sprendiniai 

Motyvai, pastabos 

Saulės šviesos energijos 
elektrinių parko įrengimas 

Plano ar programos 
sprendinių įgyvendinimo 

pasekmių aplinkai 
reikšmingumas 

Paviršinis 
vanduo 

0 
Plano sprendiniai dėl savo pobūdžio ir 
masto nesąlygos paviršinio vandens taršos 
padidėjimo. 

Požeminis 
vanduo 

0 
Plano sprendiniai dėl savo pobūdžio ir 
masto nesąlygos požeminio vandens taršos 
padidėjimo. 

Aplinkos oras + 

Plano sprendiniai sąlygos teigiamas 
ilgalaikes pasekmes, nes SE parke 
pagaminta elektros energija pakeis elektrą, 
gaminamą iškastinį kurą ar biokurą 
deginančiose elektrinėse. 

Klimato 
veiksniai + 

Plano sprendiniai sąlygos teigiamas 
ilgalaikes pasekmes, nes SE parke 
pagaminta elektros energija pakeis elektrą, 
gaminamą iškastinį kurą deginančiose 
elektrinėse, tokiu būdu sumažindama 
išmetamą į aplinką ŠESD kiekį. 

Dirvožemis 0 
SE parko statybos metu derlingas 
dirvožemio sluoksnis bus išsaugomas ir 
atstatomas. 

Natūralios 
buveinės ir 
biologinė 

įvairovė (įsk. 
pasekmes 

gyvūnijai ir 
augalijai) 

0 

SE parko teritorija  planuojama žemės 
sklypuose, kuriuose šiuo metu vykdoma 
žemės ūkio veikla, arti nėra Natura 2000 ir 
kitų saugomų gamtinių teritorijų, todėl 
reikšmingų pasekmių natūralioms 
buveinėms ir biologinei įvairovei plano 
sprendiniai neturės.  

Kraštovaizdis +/- Įrengiami saulės moduliai lokaliai pakeis 
kraštovaizdį, tačiau planuojama teritorija 
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Aplinkos 
komponentai 

Plano ar programos 
sprendiniai 

Motyvai, pastabos 

Saulės šviesos energijos 
elektrinių parko įrengimas 

Plano ar programos 
sprendinių įgyvendinimo 

pasekmių aplinkai 
reikšmingumas 

nepatenka į vertingus kraštovaizdžio 
kompleksus arba gamtinio karkaso 
teritorijas. 

SE parko įrengimas turės teigiamą 
netiesioginį poveikį Lietuvos 
kraštovaizdžiui, nes SE plėtra leis sumažinti 
naujų kitokio tipo, pavyzdžiui, šiluminių ar 
vėjo, elektrinių, statybos poreikį. 

Kultūros 
paveldas 

0 

Plano sprendiniai nedarys nei teigiamų, nei 
neigiamų reikšmingų pasekmių kultūros 
paveldo objektams, nes planuojama 
teritorija yra nutolusi nuo kultūros paveldo 
objektų ir teritorijų. 

Teritorijos 
naudojimas 

- 

Plano sprendinių įgyvendinimas sumažins 
žemės ūkiui tinkamos žemės plotą (apie 90 
ha), tačiau leis teritoriją panaudoti elektros 
gamybai iš atsinaujinančių energijos išteklių 
(saulės šviesos). 

Materialiniai 
antropogeni-
niai ištekliai 

+ 

Plano sprendiniai sudarys sąlygas 
investicijoms į pažangias technologijas 
rajone, tačiau sumažins žemės ūkiui 
tinkamos žemės plotą (apie 90 ha). 

Neatsinauji-
nantys ir 

atsinaujinan-
tys gamtos 

ištekliai 

+ 

Plano sprendiniai lems atsinaujinančių 
energijos išteklių naudojimo didėjimą ir 
atitinkamą neatsinaujinančių ar lėtai 
atsinaujinančių išteklių (iškastinio kuro, 
biokuro) naudojimo mažėjimą.  

Žmonių 
sveikata + 

Plano sprendiniai sąlygos teigiamas 
pasekmes žmonių sveikatai globaliu mastu – 
sudaromos sąlygos mažinti oro taršą ir 
poveikį klimato kaitai. 
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Aplinkos 
komponentai 

Plano ar programos 
sprendiniai 

Motyvai, pastabos 

Saulės šviesos energijos 
elektrinių parko įrengimas 

Plano ar programos 
sprendinių įgyvendinimo 

pasekmių aplinkai 
reikšmingumas 

Žmonių 
gerovė 0 

Plano sprendiniai tiesioginės įtakos vietos 
bendruomenėms yra  galima teigiama įtaka 
dėl į rajoną ateinančių investicijų. 

Žmonių 
saugumas 

0 Planuojami sprendiniai nesukels neigiamų 
pasekmių žmonių saugumui. 

Aplinkos 
komponentų 
ir pasekmių 

jiems 
tarpusavio 

sąveika 

0 
Plano sprendiniai dėl savo pobūdžio ir 
masto nedarys reikšmingo poveikio 
aplinkos komponentų tarpusavio sąveikai.  
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6 Kita informacija 

6.1 Informacija apie priemones, numatytas neigiamų pasekmių 
aplinkai prevencijai vykdyti, pasekmėms sumažinti ar 
kompensuoti 

Siekiant sumažinti vizualinį poveikį kraštovaizdžiui, rekomenduojama projektuojant 
saulės šviesos energijos elektrinių dizainą naudoti neutralias spalvas, taip siekiant 
užtikrinti kuo natūralesnį SE parko susiliejimą su esamu kraštovaizdžiu. Taip pat 
numatoma SE modulių įrengimo vietas parinkti, išsaugant teritorijoje esančius laukų 
miškelius ir želdinių grupes, SE parko teritoriją apželdinti. Vizualinio poveikio arti 
esančių sodybų gyventojams sumažinimui galima prie sodybų pasodinti aukštaūgių 
dekoratyvinių augalų, užstosiančių SE parką. 

Siekiant sumažinti Plano sprendinių neigiamą poveikį žemės ūkio veiklai, galima dalinai 
išsaugoti dalį SE parko teritorijos žemės ūkio veiklai, ganant joje nedidelius naminius 
gyvulius. Kitas galimo neigiamo SE parko poveikio aplinkai mažinimo būdas yra išnaudoti 
dalį SE parko teritorijos biologinės įvairovės didinimui – naudojantis tuo, kad teritorija 
yra aptverta, pasėti joje retų, vietovei būdingų, augalų. 

6.2 Informacija apie galimą visuomenės nepasitenkinimą planu ar 
programa 

Įgyvendinant rengiamo specialiojo plano sprendinius planuojamas teigiamas ilgalaikis 
poveikis Rokiškio rajono savivaldybės socialinei aplinkai. 

Šiuo metu stebimas dažnas vietos gyventojų nepasitenkinimas planuojamomis vėjo 
elektrinėmis, tačiau saulės šviesos energijos elektrinės nekelia triukšmo ar šešėliavimo. 
Atsižvelgiant į tai, manoma, jog ženklus visuomenės nepasitenkinimas šio plano 
sprendiniais yra mažai tikėtinas. Galimas atskirų aplinkinių gyventojų nepasitenkinimas 
dėl vizualinės taršos ar dingusios galimybės nuomotis SE parkui užimtos teritorijos 
žemės ūkio veiklai. 
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7 Informacijos šaltiniai 

7.1 Nacionaliniai teisės aktai ir dokumentai 

1. Nacionalinė energetinės nepriklausomybės strategija, patvirtinta Lietuvos 
Respublikos Seimo 2012 m. birželio 26 d. nutarimu Nr. XI-2133 (Lietuvos 
Respublikos Seimo 2018 m. birželio 21 d. nutarimo Nr. XIII-1288  redakcija). 
Prieiga internete: https://www.e-
tar.lt/portal/lt/legalAct/8c1793f07c3011e8ae2bfd1913d66d57 

2. Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymas. Prieiga internete: I-1120 
Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymas (e-tar.lt) 

3. Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas, 
https://www.e-
tar.lt/portal/lt/legalAct/420f4dd0927c11e9ae2e9d61b1f977b3/asr 

4. Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo 
įstatymas. Prieiga internete: https://www.e-
tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.0539E2FEB29E/uyHLYpugVH  

5. Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų įstatymas. Prieiga internete: 
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalActEditions/TAR.FF1083B528B7 

6. Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymas. 
Prieiga internete: https://www.e-
tar.lt/portal/lt/legalActEditions/TAR.9BC8AEE9D9F8?faces-redirect=true  

7. Infrastruktūros plėtros specialiųjų planų rengimo taisyklės: https://www.e-
tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.97693BB4931D/asr 

8. Planų ir programų strateginio pasekmių aplinkai vertinimo tvarkos aprašas. 
Prieiga internete: https://e-
seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.239479/RxnIldpNjG 

7.2 Teritorijų planavimo dokumentai 

9. Lietuvos Respublikos teritorijos bendrasis planas,  patvirtintas 2021 m. rugsėjo 
29 d. LR Vyriausybės nutarimu  Nr. 789. Prieiga internetu: https://www.e-
tar.lt/portal/lt/legalAct/563c5570267011ecad73e69048767e8c  

10. Rokiškio rajono teritorijos bendrasis planas, patvirtintas Rokiškio rajono 
savivaldybės tarybos 2008 m. birželio 27 d. sprendimu TS-6.109 „Dėl Rokiškio 
rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano ir Rokiškio miesto teritorijos 
bendrojo plano patvirtinimo“.  Prieiga internetu: 
https://rokiskis.lt/administracine-informacija/veikla/veiklos-
sritys/architekturos-ir-paveldosaugos-skyrius/bendrasis-planavimas/   

11. Rokiškio rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano keitimas (rengiamas, 
TPD Nr. K-RJ-73-21-336). Prieiga internetu: https://rokiskis.lt/administracine-
informacija/veikla/veiklos-sritys/architekturos-ir-paveldosaugos-
skyrius/bendrasis-planavimas/    

12. Rokiškio rajono savivaldybės teritorijos kelių išdėstymo žemėtvarkos schema,  
patvirtinta Rokiškio rajono savivaldybės tarybos 2009 m. balandžio 24 d. 
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sprendimu Nr. TS-5.97 „Dėl Rokiškio rajono savivaldybės teritorijos vietinės 
reikšmės viešųjų kelių tinklo išdėstymo žemėtvarkos schemos patvirtinimo“. 
Prieiga internetu: https://rokiskis.lt/administracine-informacija/veikla/veiklos-
sritys/architekturos-ir-paveldosaugos-skyrius/patvirtinti-specialieji-planai/; 

13. Rokiškio rajono savivaldybės teritorijos miškų išdėstymo žemėtvarkos schema.  
Prieiga internetu: https://rokiskis.lt/administracine-informacija/veikla/veiklos-
sritys/architekturos-ir-paveldosaugos-skyrius/patvirtinti-specialieji-planai/; 

14. Rokiškio rajono vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros 
planas, Rokiškio rajono savivaldybės tarybos 2011 m. gegužės 20 d. sprendimu 
Nr. TS-8.124 „Dėl Rokiškio rajono vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo 
infrastruktūros plėtros plano patvirtinimo“. Prieiga internetu: 
https://rokiskis.lt/administracine-informacija/veikla/veiklos-
sritys/architekturos-ir-paveldosaugos-skyrius/patvirtinti-specialieji-planai/; 

15. Rokiškio rajono vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros 
plano koregavimo planas. TPD registracijos unikalus kodas TPDR registre: 
T00085701 

16. Inžinerinės infrastruktūros vystymo planas vėjo jėgainių parko statybai Rokiškio 
rajono savivaldybėje. TPD registracijos unikalus kodas TPDR registre:  
00084109. Prieiga internetu: https://rokiskis.lt/administracine-
informacija/veikla/veiklos-sritys/architekturos-ir-paveldosaugos-
skyrius/patvirtinti-specialieji-planai/ 

17. Projekto „Specialaus plano rengimas dviračių takams-trasoms Rokiškio mieste ir 
rajone suformuoti“ Nr. VP1-4.2-VRM-04-R-52-008 specialusis planas, 
patvirtintas 2014 m. liepos 25 d. Rokiškio rajono savivaldybės sprendimu Nr. TS-
147. Prieiga internetu: https://rokiskis.lt/administracine-
informacija/veikla/veiklos-sritys/architekturos-ir-paveldosaugos-
skyrius/patvirtinti-specialieji-planai/; 

18. Nacionalinis kraštovaizdžio tvarkymo planas, patvirtintas  LR aplinkos 2015 m. 
spalio 2 d. įsakymu Nr. D1-703. Prieiga internetu: https://www.e-
tar.lt/portal/lt/legalAct/4f18da20734311e5906bc3a96c765ff4  

19. Panevėžio apskrities miškų tvarkymo schema (rengiamas, TPD Nr. S-NC-00-19-
468) 

7.3 Strateginiai dokumentai ir kiti informacijos šaltiniai 

20. Rokiškio rajono strateginis plėtros planas iki 2022 m. Prieiga internetu: 
https://rokiskis.lt/administracine-informacija/rajono-strategija/  

21. Rokiškio rajono strateginis plėtros planas iki 2030 m. (rengiamas) 
22. Rokiškio rajono energijos išteklių plėtros sektorinė studija, patvirtinta Rokiškio 

rajono savivaldybės tarybos 2012 m. spalio 26 d. sprendimu Nr. TS-11.192 
Prieiga internetu: https://rokiskis.lt/administracine-informacija/rajono-
strategija/ 

23. LR kraštovaizdžio erdvinės struktūros įvairovės ir jos tipų identifikavimo studija. 
I ir II dalys. Prieiga internetu: www.am.lt  

24. Lietuvos geologijos tarnyba. Žemėlapiai. Prieiga internete: 
https://www.lgt.lt/epaslaugos/index.xhtml#  
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25. Vizualinės taršos gamtiniams kraštovaizdžio kompleksams ir objektams 
nustatymo metodika. 2015. Prieiga internete: 
https://am.lrv.lt/uploads/am/documents/files/saugom_teritorijos_kra%C5%A1
tov/Vizualines%20tarsos%20nustatymo%20metodika.pdf 


