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Visuomenės informavimas ir viešas supažindinimas su ataskaita 

Visuomenės informavimo apie Ataskaitą ir viešo supažindinimo su visuomene 

APIBENDRINIMAS 

Poveikio visuomenės sveikatai vertinimo procedūrų vykdymas – tik elektroninėmis 

komunikacijos priemonėmis, vadovaujantis Nacionalinio visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos 

apsaugos ministerijos rekomendacijomis (https://nvsc.lrv.lt/lt/naujienos/poveikio-visuomenes-sveikatai-

vertinimo-proceduru-vykdymas-tik-elektroninemis-komunikacijos-priemonemis). 

Apie parengtą „Vienos vėjo elektrinės statyba, adresu Jurbarko r. sav., Skirsnemunės seniūnija, 

Skirsnemuniškių I kaime (žemės sklypo unikalus Nr. 4400-5552-9407)“, poveikio visuomenės sveikatai 

vertinimo ataskaitą visuomenė buvo informuota: 

• Savivaldybės raštiškas patvirtinimas apie skelbimą gautas 2021-02-19, Jurbarko rajono 

savivaldybės internetiniame puslapyje paskelbta 2021-02-24, 

http://www.jurbarkas.lt/index.php?2947734976; 

• Skirsnemunės seniūnija buvo informuota, pateikiant skelbimą su viešo susirinkimo 

prisijungimo nuoroda. Gautas seniūnijos patvirtinimas, apie informacijos gavimą 2021-

02-22; 

• Respublikinėje spaudoje „Lietuvos rytas“  2021-02-23; 

• Jurbarko rajono laikraštyje „Šviesa“ 2020 m. 2021-02-24; 

• Ataskaitos rengėjo UAB „Ekostruktūra“ internetiniame puslapyje: www.ekostruktura.lt, 

2021-02-23; 

Viešo supažindinimo laikas, pradžia ir pabaiga yra nurodyta skelbime (Visuomenės 

informavimo laikotarpis 2021 m. vasario 24 d. iki kovo 10 d.), kuris buvo suderintas/ patvirtintas kaip 

privaloma pagal Tvarkos aprašo 10 punktą su Seniūnija. Šis dokumentas pridėtas prie ataskaitos. 

Elektroniniu paštu informuotas Nacionalinis visuomenės sveikatos centras (info@nvsc.lt) ir 

Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Tauragės departamentas 

(taurage@nvsc.lt) 2021 m. vasario 23 d. 

Ataskaita viešai eksponuojama PVSV dokumentų rengėjo internetiniame puslapyje 

www.ekostruktura.lt, rubrikoje „Visuomenės informavimas“ http://www.ekostruktura.lt/visuomenes-

informavimas/  nuo 2021 m. vasario 24 d. iki kovo 10 d. 

Pasiūlymus Ataskaitos klausimais raštu, elektroniniu paštu info@ekostruktura.lt galima teikti 

ataskaitos rengėjui UAB „Ekostruktūra“ biuro adresu Studentų g. 67-410, 51392 Kaunas iki viešo 

supažindinimo. 

Pasiūlymų per supažindinimo laikotarpį iš visuomenės negauta. 

Susirinkimas įvyko nuotoliniu būdu 2021 m. kovo 10 d. 17:30 val. Susirinkimo metu pasiūlymų 

ataskaitai nebuvo pateikta. Prieduose pridedamas susirinkimo įrašas, kadangi karantino metu įvykęs 

supažindinimo internetinės vaizdo transliacijos dalyvių kalbos neturi būti protokoluojamos. Išsaugotas 

transliacijos įrašas pateikiamas Nacionaliniam visuomenės sveikatos centrui prie Sveikatos apsaugos 

ministerijos peržiūrėti kartu su poveikio visuomenės sveikatos vertinimo ataskaita teisės aktų nustatyta 

tvarka. 

Po viešo supažindinimo visuomenė dar 10 darbo dienų turėjo teisę teikti pasiūlymus, tačiau per šį 

laikotarpį pasiūlymų dėl Ataskaitos taip pat negauta. 

Po visuomenės informavimo procedūrų galima teigti, kad su planuojama ūkine veikla visuomenė 

tinkamai supažindinta ir planuojama ūkinė veikla nekelia visuomenės nepasitenkinimo ar neigiamo 

psichologinio poveikio. 

Pridedama: Raštų, skelbimų, el. laiškų kopijos pridedamos prie ataskaitos. 
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SKIRSNEMUNĖS SENIŪNIJOJE PLANUOJAMA STATYTI VĖJO ELEKTRINĘ

2021-02-24  

 
Informuojame apie parengtą vienos vėjo elektrinės statybos (adresu
Skirsnemunės seniūnijoje, Skirsnemuniškių I kaime) poveikio visuomenės
sveikatai vertinimo ataskaitą ir vyksiantį nuotolinį viešą susirinkimą.

Planuojamos ūkinės veiklos (PŪV) organizatorius:  UAB „Vėjo jėgainių projektai“, Raudondvario pl. 288C,
Kaunas, 47164, Tel.:  +370 211455, el. p. ramunas@jegaines.lt.
 
Ataskaitos rengėjas: UAB „Ekostruktūra“, Raudondvario pl. 288a-9, Kaunas LT-47164, tel. +370 607 23980, el.
p. info@ekostruktura.lt. Biuro adresas: Studentų g. 67-410, 51392 Kaunas.
 
PŪV pavadinimas, vieta (adresas): Vienos vėjo elektrinės statyba, adresu Jurbarko r. sav., Skirsnemunės
seniūnija, Skirsnemuniškių I kaime (žemės sklypo unikalus Nr. 4400-5552-9407).
 
PŪV aprašymas: Poveikio visuomenės sveikatai vertinimas atliekamas siekiant nustatyti sanitarinę apsaugos
zoną (SAZ) planuojamai ūkinei veiklai – vienai vėjo elektrinei.
 
Ataskaita viešai eksponuojama PVSV dokumentų rengėjo internetiniame puslapyje www.ekostruktura.lt, rubrikoje
„Visuomenės informavimas“ http://www.ekostruktura.lt/visuomenes-informavimas/  nuo 2021 m. vasario 24 d. iki
kovo 10 d.
 
Pasiūlymus Ataskaitos klausimais raštu, elektroniniu paštu info@ekostruktura.lt galima teikti ataskaitos rengėjui
UAB „Ekostruktūra“ biuro adresu Studentų g. 67-410, 51392 Kaunas iki viešo supažindinimo.
 
 
Viešas supažindinimas vyks:

SAVIVALDYBĖ

BENDRUOMENĖ

VERSLAS

INVESTICIJŲ GALIMYBĖS

TURIZMAS

TARPTAUTINIS BENDRADARBIAVIMAS

 Posėdžių archyvas

 ► SAVIVALDYBĖS TARYBA ◄

 ► RENGINIAI ◄

 ► COVID-19 INFORMACIJA ◄

 

JURBARKO RAJONO
SAVIVALDYBĖ
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2021 m. kovo 10 d. 17:30 val. internetinės vaizdo transliacijos būdu panaudojus šią nuorodą:
https://cutt.ly/alwszcK arba paspaudus susirinkimo nuorodą, nurodytą www.ekostruktura.lt puslapyje.
 
Sprendimą dėl PŪV galimybių priims Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos
ministerijos Tauragės departamentas, Prezidento g. 38, Tauragė, tel. 8 446 61167, el. p. taurage@nvsc.lt.
 

   

Gyventojus priima:
 

Jurbarko rajono savivaldybės meras
Skirmantas Mockevičius
ketvirtadieniais 10-12 val.

 
Jurbarko rajono savivaldybės mero pavaduotojas

Petras Vainauskas
trečiadieniais 10-12 val. 

  
Administracijos direktorius

Raimundas Bastys
antradieniais 10-12 val.

 
 

 
JURBARKO RAJONO 

SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA
 

Savivaldybės biudžetinė įstaiga,
Dariaus ir Girėno g. 96, 74187 Jurbarkas,
tel. (8 447) 70 153, faks. (8 447) 70 166,

el.p. info@jurbarkas.lt
 

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų
registre,

kodas 188713933

© Jurbarko rajono savivaldybė. Visos teisės saugomos
Sprendimas: Idamas. Naudojama Smart Web sistema.
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KON SUL TA CI JOS

Pas ko los nuo 1000,- Eur iki 10 m. vi so je Lie tu vo je, užs ta tas –bu tas, na-

mas. Kon sul ta ci jos. Tel. 8 698 09 250. 

Pas ko los. Iš per ka me jū sų sko las iš ants to lių, pa den gia me ki to-

kias sko las įkei čiant ne kil no ja mą jį tur tą. Kon sul ta ci jos. Tel. 8 620 

33 777. 

DIN GĘ DO KU MEN TAI

Din gu sius UAB „AK LI TA“ (į. k. 186178122) ir UAB „Pra mo gų taš kas“ (į. 

k. 304104558) įs ta tus lai ky ti ne ga lio jan čiais.

ĮVAI RŪS

In for ma ci ja apie pa reng tą po vei kio vi suo me nės svei ka tai ver ti ni mo  

atas kai tą ir vie šą su si rin ki mą (in ter ne ti nės vaiz do trans lia ci jos bū du)

Pla nuo ja mos ūki nės veik los (PŪV) or ga ni za to rius: UAB „Vė jo jė gai nių pro jek tai“, Rau-
dond va rio pl. 288C, Kau nas, 47164, Tel.: +370 211455, el. p. ra mu nas@je gai nes.lt. 
Atas kai tos ren gė jas: UAB „Ekost ruk tū ra“, Rau dond va rio pl. 288a-9, Kau nas LT- 47164, tel. 
+370 607 23980, el. p. in fo@ekost ruk tu ra.lt. Biu ro ad re sas: Stu den tų g. 67-410, 51392 Kau nas. 
PŪV pa va di ni mas, vie ta (ad re sas): Vie nos vė jo elekt ri nės sta ty ba, ad re su Jur bar ko r. sav., 
Skirs ne mu nės se ni ūni ja, Skirs ne mu niš kių I kai me (že mės skly po uni ka lus Nr. 4400- 5552-
9407). 
PŪV ap ra šy mas: Po vei kio vi suo me nės svei ka tai ver ti ni mas at lie ka mas sie kiant nus ta ty ti 
sa ni ta ri nę ap sau gos zo ną (SAZ) pla nuo ja mai ūki nei veik lai – vie nai vė jo elekt ri nei. 
Atas kai ta vie šai eks po nuo ja ma PVSV do ku men tų ren gė jo in ter ne ti nia me pus la py je www.
ekost ruk tu ra.lt, rub ri ko je „Vi suo me nės in for ma vi mas“ http://www.ekost ruk tu ra.lt/vi suo me-
nes-in for ma vi mas/ nuo 2021 m. va sa rio 24 d. iki ko vo 10 d. 
Pa si ūly mus Atas kai tos klau si mais raš tu, elekt ro ni niu paš tu in fo@ekost ruk tu ra.lt ga li ma teik ti 
atas kai tos ren gė jui UAB „Ekost ruk tū ra“ biu ro ad re su Stu den tų g. 67-410, 51392 Kau nas iki 
vie šo su pa žin di ni mo. 
Vie šas su pa žin di ni mas vyks: 2021 m. ko vo 10 d. 17:30 val. in ter ne ti nės vaiz do trans lia ci jos 
bū du pa nau do jus šią nuo ro dą: https://cutt.ly/alwszcK ar ba pas pau dus su si rin ki mo nuo ro-
dą, nu ro dy tą www.ekost ruk tu ra.lt pus la py je. 
Spren di mą dėl PŪV ga li my bių priims Na cio na li nio vi suo me nės svei ka tos cent ro prie Svei-
ka tos ap sau gos mi nis te ri jos Tau ra gės de par ta men tas, Pre zi den to g. 38, Tau ra gė, tel. 8 446 
61167, el. p. tau ra ge@nvsc.lt. (Užs. 21AVI1-138)

Ap lin kos ap sau gos agen tū ra (to liau - Agen tū ra)  

in for muo ja, kad gau ta pa raiš ka UAB „Ida vang“ (08) 

Le kė čių pa da li nio, esan čio Sir vy dų k. 3, Le kė čių sen., 

Ša kių r., Tar šos in teg ruo tos pre ven ci jos ir kont ro lės 

lei di mui (to liau – TIPK lei di mas) pa keis ti. 

Ins ti tu ci ja, prii man ti spren di mą dėl TIPK lei di mo pa kei ti mo ir 
ku riai ga li bū ti tei kia mos pas ta bos ir klau si mai - Agen tū ra. 

At siž vel giant į pas kelb tą ka ran ti ną su pa teik ta pa raiš ka ga li-
ma su si pa žin ti Agen tū ro je (ad re sas Juo za pa vi čiaus g. 9, Vil nius, 
tel.: 8 706 62 008; +370 682 96982, el. p. aaa@aaa.am.lt) dar bo 
die no mis nuo 7.30 iki 16.30 val. (nuo pir ma die nio iki ket vir ta die-
nio), nuo 7.30 iki 15.15 val. (penk ta die niais) iš anks to su si ta rus 
su at sa kin gais dar buo to jais pas kelb tais te le fo nais ar el. p. ar ba 
Agen tū ros in ter ne to sve tai nė je www.gam ta.lt, nuo ro do je Tar šos 
pre ven ci ja >Tar šos in teg ruo ta pre ven ci ja ir kont ro lė >In for ma ci ja 
apie gau tas pa raiš kas tar šos in teg ruo tos pre ven ci jos ir kont ro lės 
lei di mams gau ti/pa keis ti (pa gal reg la men ta vi mą nuo 2018-02-
02) (http://gam ta.lt/cms/in dex?rub ri cId=f3ad46c6-97ac-4c90- bf65-
869586196586). 

Pas ta bas dėl pa raiš kos ir lei di mo pa kei ti mo ga li ma teik ti Agen-
tū rai 15 dar bo die nų nuo šio skel bi mo pas kel bi mo die nos. Pas-
ta bos ir pa si ūly mai tei kia mi raš tu, nu ro dant var dą, pa var dę (ar 
or ga ni za ci jos pa va di ni mą), ad re są, te le fo ną.

(Užs. 21B133-7)

Aplinkos apsaugos agentūra (toliau – Agentūra) 

informuoja, kad pateikta UAB „Plungės  

kooperatinė prekyba“, Birutės g. 50, Plungė,  

paraiška Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės 

(toliau – TIPK) leidimui pakeisti.

Institucija, priimanti sprendimą dėl TIPK leidimo pakeitimo ir 
kuriai gali būti teikiamos pastabos ir klausimai – Agentūra.

Su paraiška galima susipažinti Agentūroje (adresas A.Juoza- 
pavičiaus g. 9, Vilnius, tel.: 8 706 62 008, 8 706 68 039, el. p. 
aaa@aaa.am.lt) darbo dienomis nuo 7.30 iki 16.30 val. (nuo 
pirmadienio iki ketvirtadienio), nuo 7.30 iki 15.15 val. (penk-
tadieniais) iš anksto susitarus nurodytais kontaktais. Taip pat 
su minėta paraiška galima susipažinti Agentūros interne-
to svetainėje www.gamta.lt, nuorodoje Taršos prevencija > 
Taršos integruota prevencija ir kontrolė > Informacija apie 
gautas paraiškas taršos integruotos prevencijos ir kontrolės 
leidimams gauti/pakeisti (pagal reglamentavimą nuo 2018-
02-02) (http://gamta.lt/cms/index?rubricId=f3ad46c6-97ac-
4c90-bf65-869586196586). 

Pastabas dėl paraiškos ir leidimo pakeitimo galima teikti 
Agentūrai 15 darbo dienų nuo šio skelbimo paskelbimo dienos. 
Pastabos ir pasiūlymai teikiami raštu, nurodant vardą, pavardę 
(ar organizacijos pavadinimą), adresą, telefoną. (Užs. 21B133-8)

UAB Autob ro ke ris (įmo nės ko-

das 300541934) kei čia pa va di-

ni mą į TRUCK HELP UAB. Tel. 8 

659 88 889.

Drus ki nin kų sa vi val dy bės 1-aja me 

no ta ro biu re (Drus ki nin kų m., Drus-

ki nin kų g. 4-22) 2021 m. va sa rio 

25 d. 8.30 val. bus skel bia mas Ge-

no vai tės Svir ne lie nės, gim. 1929-

09-09, gy ve nu sios Kau nas, Sa va-

no rių per. 362, mi ru sios 2021-01-

11, tes ta men tas.

2021-03-03 14 val. Tel šių r. 3-iaja-

me no ta rų biu re (ad re sas S.Dau-

kan to g. 1-6, Tel šiai) bus skel bia-

mas bend ras su tuok ti nių mi ru sių 

Da nu tės Spr in džiu kie nės 

(gim.1939--03-09, mi ru sios 2019-

03-30) ir Čes lo vo Adol fo Sprin-

džiu ko (gim.1939-03-28, mi ru sio 

2020-12-12) tes ta men tas.

Lit hua nian Bre wers Guild (add ress: J. Ja sins kio g. 10, Vil nius) calls for the ten der to se lect an 
imp le men ting bo dy for the mea su res (Pub lic re la tions ac ti vi ty, web si te and so cial me dia, 
ad ver ti sing, com mu ni ca tion tools, events, ad ver ti sing in points of sa le), of the „In for ma tion 
and pro mo tion prog ram me for EU beer in Chi na, Ja pan and South Ko rea mar kets“. Pro po sals 
shall be sub mit ted in wri ting by re gis te red mail or via cou rier be fo re ope ning of the en ve-
lo pes which shall be con duc ted on 16th March, 2021, 10:00, add ress: J. Ja sins kio str. 10, LT-
01112 Vil nius. For the ten der do cu ments and mo re in for ma tion plea se con tact Lit hua nian 
Bre wers Guild: in fo@alu da riai.lt, tel.: +370 611 16046.
Lie tu vos alu da rių gil di ja (bu vei nės ad re sas: J. Ja sins kio g. 10, Vil nius) skel bia kon kur są at-
rink ti įgy ven di nan tį sub jek tą „ES alaus in for ma vi mo ir ska ti ni mo Ki ni jos, Ja po ni jos ir Pie tų 
Ko rė jos rin ko se Prog ra ma“ veik loms (Vie šų jų ry šių veik la, Tink la la pis ir so cia li nė ži niask lai da, 
Rek la ma, In for ma ci jos per da vi mo įran kiai, Ren gi niai, Rek la ma pre ky bos vie to se) įgy ven din-
ti. Pa si ūly mai tu ri bū ti pa teik ti raš tu re gist ruo tu laiš ku ar per kur je rį iki vo kų atp lė ši mo, ku-
ris vyks 2021 m. ko vo 16 d. 10 val. 00 min., ad re su: J. Ja sins kio g. 10, LT- 01112 Vil nius. Dėl 
kon kur so do ku men tų ir in for ma ci jos kreip tis į Lie tu vos alu da rių gil di ją: in fo@alu da riai.lt, tel.: 
+370 611 16046. (Užs. 21AVI1-139)

 Lit hua nian Bre wers Guild (add ress: J. Ja sins kio g. 10, Vil nius) calls for the ten der to se lect an 
imp le men ting bo dy for the mea su res (Pub lic re la tions ac ti vi ty, web si te and so cial me dia, 
ad ver ti sing, in for ma tion trans fer tools, events, ad ver ti sing in points of sa le), of the „In for-
ma tion and pro mo tion prog ram me for EU beer in Rus sia, Be lo rus sia and Uk rai ne mar kets“. 
Pro po sals shall be sub mit ted in wri ting by re gis te red mail or via cou rier be fo re ope ning of 
the en ve lo pes which shall be con duc ted on 16th March, 2021, 11:00, add ress: J. Ja sins kio str. 
10, LT-01112 Vil nius. For the ten der do cu ments and mo re in for ma tion plea se con tact Lit hua-
nian Bre wers Guild: in fo@alu da riai.lt, tel.: +370 611 16046.
Lie tu vos alu da rių gil di ja (bu vei nės ad re sas: J. Ja sins kio g. 10, Vil nius) skel bia kon kur są at rink-
ti įgy ven di nan tį sub jek tą „ES alaus in for ma vi mo ir ska ti ni mo Ru si jo je, Bal ta ru si jo je ir Uk rai-
nos rin ko se Prog ra ma“ veik loms (Tink la la pis ir so cia li nė ži niask lai da, Rek la ma, In for ma ci jos 
per da vi mo įran kiai, Ren gi niai, Rek la ma pre ky bos vie to se) įgy ven din ti. Pa si ūly mai tu ri bū ti 
pa teik ti raš tu re gist ruo tu laiš ku ar per kur je rį iki vo kų atp lė ši mo, ku ris vyks 2021 m. ko vo 16 
d. 11 val. 00 min., ad re su: J. Ja sins kio g. 10, LT-01112 Vil nius. Dėl kon kur so do ku men tų ir in-
for ma ci jos kreip tis į Lie tu vos alu da rių gil di ją: in fo@alu da riai.lt, tel.: +370 611 16046.

(Užs. 21AVI1-140)

Skubiai reikalingas 
spaudos platintojas

Vilnius, tel. (8 5) 274 3777

Šnipiškių rajone, Vilniuje.

Už da ro ji ak ci nė bend ro vė „EKS MA“ (ju ri di nio as mens ko das 222033720, re gist ruo tos bu vei nės 
ad re sas Vil niaus m. sav. Vil niaus m. Moks li nin kų g. 11, duo me nys kau pia mi ir sau go mi Lie tu vos 
Res pub li kos ju ri di nių as me nų re gist re to liau – Bend ro vė), in for muo ja, kad yra pa reng tos Bend-
ro vės ats ky ri mo są ly gos, ku rių pag rin du nuo Bend ro vės bus ats kir ta da lis tur to, nuo sa vy bės ir 
įsi pa rei go ji mų ir jų pag rin du bus su kur ti nau ji ju ri di niai as me nys.

Ats kir to tur to, nuo sa vy bės ir įsi pa rei go ji mų pag rin du bus ku ria mos šios nau jos tos pa čios tei-
si nės for mos bend ro vės (už da ro sios ak ci nės bend ro vės):

- UAB Quan tum In ves ti ci ja, bu vei nės ad re sas Ge di mi no pr. 5, Vil nius, Lie tu vos Res pub li ka, ku ri 
veiks kaip sa va ran kiš kas ju ri di nis as muo;

- UAB LOE-Tech, bu vei nės ad re sas Sa va no rių pr. 237, Vil nius, Lie tu vos Res pub li ka, ku ri veiks 
kaip sa va ran kiš kas ju ri di nis as muo;

- UAB „KRIAL TE KA“, bu vei nės ad re sas Moks li nin kų g. 11, Vil nius, Lie tu vos Res pub li ka, ku ri veiks 
kaip sa va ran kiš kas ju ri di nis as muo;

to liau kar tu va di na mos – „Ats ki ria mos bend ro vės“, o kiek vie na ats ki rai – „Ats ki ria ma bend ro vė“.
Ats ky ri mas vyk do mas re mian tis Lie tu vos Res pub li kos ak ci nių bend ro vių įs ta ty mo 71 straips-

niu ir ki to mis šio įs ta ty mo bei ki tų Lie tu vos Res pub li kos tei sės ak tų nuos ta to mis. 
Bend ro vė yra ats ky ri me da ly vau jan ti bend ro vė, ku ri tęs veik lą po ats ky ri mo. Po ats ky ri mo 

veik lą pra dė sian tys ju ri di niai as me nys – Ats ki ria mos bend ro vės. Bend ro vės tur tas, nuo sa vy bė 
ir įsi pa rei go ji mai (įs kai tant tei ses ir pa rei gas pa gal san do rius) ats ky ri mo są ly go se ir per da vi mo-
priė mi mo ak tuo se nu ro dy ta apim ti mi pe rei na Ats ki ria moms bend ro vėms, o Bend ro vės tur tas, 
nuo sa vy bė ir įsi pa rei go ji mai, ku rie per duo da mi pa gal ats ky ri mo są ly gas ir per da vi mo-priė mi mo 
ak tus, įt rau kia mi į Ats ki ria mų bend ro vių bu hal te ri nes aps kai tas nuo per da vi mo-priė mi mo ak tų 
su da ry mo mo men tų, kaip tai apib rė žia ma ats ky ri mo są ly go se, jei gu im pe ra ty vios Lie tu vos Res-
pub li kos tei sės ak tų nor mos, ats ky ri mo są ly gos ar per da vi mo-priė mi mo ak tai ne nu ma to ki taip.

Su pa reng to mis ats ky ri mo są ly go mis ir ki tais Lie tu vos Res pub li kos ak ci nių bend ro vių įs ta ty mo 
65 str. 2 d. nu ro dy tais do ku men tais ga li ma su si pa žin ti iki Ats ki ria mų bend ro vių įs ta tų įre gist ra-
vi mo Ju ri di nių as me nų re gist re mo men to, Bend ro vės pa tal po se ad re su Vil niaus m. sav. Vil niaus 
m. Moks li nin kų g. 11, dar bo die no mis nuo 10:00 val. iki 14:00 val. (Užs. 21AVI1-135)

Mi rus Da nu tei Sprin džiu kie nei 

(gim.1939-04-09, mi ru sios 2019-

03-30) įpė di niai pra šo me kreip-

tis į Tel šių r. 3-iajį no ta rų biu rą 

(ad re sas S.Dau kan to g. 1-6, Tel-

šiai) dėl pa li ki mo.

KON KUR SAI

UAB „Se na mies čio ūkis“ skel bia 

kon kur są sto go ir sie nų re mon to 

dar bams at lik ti To to rių g. 7, Vil niu je. 

Dau giau in for ma ci jos in ter ne to sve-

tai nė je www.se na mies ciou kis.lt

UAB „Se na mies čio ūkis“ skel bia 

kon kur są sto go re mon to dar bams 

at lik ti Li te ra tų g. 9, Vil niu je. Dau giau 

in for ma ci jos in ter ne to sve tai nė je 

www.se na mies ciou kis.lt

UAB „Se na mies čio ūkis“ skel-

bia kon kur są var tų įren gi mo dar-

bams at lik ti V.Šo pe no g. 1/So-

dų g. 17, Vil niu je. Dau giau in for-

ma ci jos in ter ne to sve tai nė je 

www.se na mies ciou kis.lt

VšĮ Dvi ra čių aka de mi ja, vyk dy-

da ma bend rai SRF lė šo mis fi-

nan suo ja mą pro jek tą, or ga ni zuo-

ja kon kur są plen to dvi ra čiams 

(18 vnt.) įsi gy ti. Dėl da ly va vi mo 

kon kur se ir pir ki mo są ly gų kvie-

čia me ra šy ti elekt ro ni niu paš to 

ad re su in fo@dvi ra ciua ka de mi ja.

lt Pa si ūly mai prii ma mi iki 2021 

03 02 17.00 val. vie tos lai ku.

PAR DUO DA

Par duo du skly pus su pak ran tė mis prie Luo džio ir Žver no eže rų. Tel. 

8 678 75 239.

SI ŪLO PAS LAU GAS

Sta ty ba

Sto gų ir fa sa dų dar bai. Il ga me tė pa tir tis. Pi giai komp lek tuo ja me me džia-

gas. Tei kia me ga ran ti ją. Tel. 8 677 34 202.

NUOLATINIS DARBAS

Darbininkams
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2021-02-23 Informacija apie parengtą Vienos vėjo elektrinės statybos, adresu Jurbarko r. sav., Skirsnemunės seniūnija, Skirsnemuniškių I kaime, p…

www.ekostruktura.lt/visuomenes-informavimas/informacija-apie-parengta-vienos-vejo-elektrines-statybos-adresu-jurbarko-r-sav-skirsnemunes-seniunij… 1/2

    +370 607 23980  info@ekostruktura.lt

Informacija apie parengtą Vienos vėjo
elektrinės statybos, adresu Jurbarko r. sav.,
Skirsnemunės seniūnija, Skirsnemuniškių I

kaime, poveikio visuomenės sveikatai
vertinimo ataskaitą ir viešą susirinkimą
(internetinės vaizdo transliacijos būdu)

Paskelbta: vasario 22, 2021

Planuojamos ūkinės veiklos (PŪV) organizatorius:  UAB „Vėjo jėgainių projektai“, Raudondvario pl.
288C, Kaunas, 47164, Tel.:  +37060131233, +37037211455, el. p. ramunas@jegaines.lt.

 Ataskaitos rengėjas: UAB „Ekostruktūra“, Raudondvario pl. 288a-9, Kaunas LT-47164, tel. +370 607
23980, el. p. info@ekostruktura.lt. Biuro adresas: Studentų g. 67-410, 51392 Kaunas.

PŪV pavadinimas, vieta (adresas): Vienos vėjo elektrinės statyba, adresu Jurbarko r. sav., Skirsnemunės
seniūnija, Skirsnemuniškių I kaime (žemės sklypo unikalus Nr. 4400-5552-9407).

PŪV aprašymas: Poveikio visuomenės sveikatai vertinimas atliekamas siekiant nustatyti sanitarinę apsaugos
zoną (SAZ) planuojamai ūkinei veiklai – vienai vėjo elektrinei.

Ataskaita viešai eksponuojama PVSV dokumentų rengėjo internetiniame puslapyje www.ekostruktura.lt,
rubrikoje „Visuomenės informavimas“ http://www.ekostruktura.lt/visuomenes-informavimas/  nuo 2021 m.
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2021-02-23 Informacija apie parengtą Vienos vėjo elektrinės statybos, adresu Jurbarko r. sav., Skirsnemunės seniūnija, Skirsnemuniškių I kaime, p…

www.ekostruktura.lt/visuomenes-informavimas/informacija-apie-parengta-vienos-vejo-elektrines-statybos-adresu-jurbarko-r-sav-skirsnemunes-seniunij… 2/2

vasario 24 d. iki kovo 10 d.

Pasiūlymus Ataskaitos klausimais raštu, elektroniniu paštu info@ekostruktura.lt galima teikti ataskaitos
rengėjui UAB „Ekostruktūra“ biuro adresu Studentų g. 67-410, 51392 Kaunas iki viešo supažindinimo.

Viešas supažindinimas vyks: 2021 m. kovo 10 d. 17:30 val. internetinės vaizdo transliacijos būdu panaudojus
šią nuorodą: https://cutt.ly/alwszcK arba paspaudus šią nuorodą.

Sprendimą dėl PŪV galimybių priims Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos
ministerijos Tauragės departamentas, Prezidento g. 38, Tauragė, tel. 8 446 61167, el. p. taurage@nvsc.lt.

Susipažinti čia: Ataskaita 1 vejo elektrines

 

    

   

KITA KVAPŲ, ORO TARŠOS MODELIAVIMAS TRIUKŠMO MODELIAVIMAS IR SAZ NUSTATYMAS KONTAKTAI

VISUOMENĖS INFORMAVIMAS ATLIKTI PROJEKTAI LICENCIJA PRIVATUMO POLITIKA
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2021-02-23 Gmail - Informuojame apie vienos vėjo elektrinės statybos PVSV ataskaitą

https://mail.google.com/mail/u/0?ik=08cab7bb25&view=pt&search=all&permmsgid=msg-a%3Ar-3002385988873126054&simpl=msg-a%3Ar-3002385… 1/1

ekoStruktura lt <ekostruktura.lt@gmail.com>

Informuojame apie vienos vėjo elektrinės statybos PVSV ataskaitą 

EKOstruktura <info@ekostruktura.lt> 2021 m. vasario 23 d. 11:20
Kam: NVSC Tauragės departamentas <taurage@nvsc.lt>

Laba diena, 

Informuojame apie parengtą poveikio visuomenės sveikatai vertinimo (PVSV) ataskaitą.   

Pavadinimas: "Vienos vėjo elektrinės statyba, adresu Jurbarko r. sav., Skirsnemunės seniūnija, Skirsnemuniškių I
kaime (žemės sklypo unikalus Nr. 4400-5552-9407)".

Organizatorius: UAB „Vėjo jėgainių projektai“, Raudondvario pl. 288C, Kaunas, 47164, Tel.:  +37060131233,
+37037211455, el. p. ramunas@jegaines.lt. 

Ataskaitos rengėjas: UAB „Ekostruktūra“, Raudondvario pl. 288a-9, Kaunas LT-47164, tel. +370 607 23980, el.
p. info@ekostruktura.lt.  

Visuomenės informavimo laikotarpis nuo 2021 m. vasario d. 24 d. 

Informacija apie skelbimą, nuoroda į susirinkimą, PVSV ataskaita skelbiama PVSV rengėjo internetiniame
puslapyje: http://www.ekostruktura.lt/visuomenes-informavimas/informacija-apie-parengta-vienos-vejo-elektrines-
statybos-adresu-jurbarko-r-sav-skirsnemunes-seniunija-skirsnemuniskiu-i-kaime-poveikio-visuomenes-sveikatai-
vertinimo-ataskaita-ir-viesa-susirin/

Ataskaitos nuoroda: http://www.ekostruktura.lt/wp-content/uploads/2021/02/Ataskaita-1-vejo-elektrines.pdf

Prisegame visuomenės informavimo skelbimą (1 lapas).

Pagarbiai, 
Ona Samuchovienė

Direktorė, UAB "Ekostruktūra"
Tel. : +370 607 23980 
El. paštas: info@ekostruktura.lt 
Internetinis puslapis: www.ekostruktura.lt
Biuro adresas: Studentų g. 67-410, 51392 Kaunas
Registracijos adresas: Raudondvario pl. 288A-9, Kaunas

Visuomenės informavimo skelbimas_1VE.doc 
38K
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10 PRIEDAS. 

Susirinkimo nuotoloniu būdu įrašas, pristatymas 
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1

Vienos vėjo elektrinės statyba, adresu Jurbarko r. sav., Skirsnemunės 
seniūnija, Skirsnemuniškių I kaime (žemės sklypo unikalus Nr. 4400-

5552-9407)

POVEIKIO  VISUOMENĖS  SVEIKATAI  VERTINIMAS

SANITARINĖS  APSAUGOS  ZONOS  NUSTATYMAS
2021-03-10

Pranešėja: UAB „Ekostruktūra“ direktorė Ona Samuchovienė

Dalyvauja: UAB „Ekostruktūra aplinkosaugos vadovas Darius Pratašius

PVSV dokumentų rengėjas: UAB „Ekostruktūra“. Juridinio asmens licencija, leidžianti verstis poveikio
visuomenės sveikatai vertinimu: Nr.VSL-552.

Dalyvauja užsakovas: UAB „Vėjo jėgainių projektai“, direktorius Ramūnas Dumčaitis

Poveikio  visuomenės  sveikatai  vertinimas, SAZ  NUSTATYMAS

2

• Poveikio visuomenės sveikatai vertinimas (toliau – PVSV) atliekamas planuojamai ūkinei veiklai – vienai 2
MW galingumo vėjo elektrinei, tačiau ji bus apribota iki maksimalios 1,2 MW galios, Jurbarko rajono
savivaldybėje, Skirsnemunės seniūnijoje, Skirsnemuniškių I kaime (žemės sklype, kurio unikalus Nr. 4400-
5552-9407).

• Planuojamas bendras šios vėjo elektrinės (jėgainės) aukštis su sparnais iki 122,2 m (bokštas bus iki 87 m
aukščio, sparnų ilgis iki 35,2 m, rotorius iki 70,4 m). Planuojama, kad tai bus Enercon E 66 arba panašių, bet
ne didesnių parametrų elektrinė.

• Veikla planuojama, vadovaujantis „Vėjo elektrinių parko Jurbarko rajone Skirsnemunės ir Rotulių
kadastrinėse vietovėse specialiuoju planu“, patenka į vėjo elektrinėms išskirtą „K Zoną“, apimančią Bendžių,
Rotulių II, Paantvardžio, Antkalniškių, Ąžuolynės, Skirsnemuniškių I, Girvalakių ir Naubariškių kaimus ir,
kurioje pagal specialųjį planą, galimas net iki 40 vėjo elektrinių įrengimas.

• K zonoje yra pastatytos (jau esamos) 4 vėjo elektrinės ir 10 suplanuotų vėjo elektrinių (7 UAB “REN energija” 
3 UAB „Eko srautas“, 2 vėjo elektrinės UAB „Vėjo jėgainių projektai“), UAB “Energeta” dar 11 vėjo 
elektrinių. Bendras esamų, suplanuotų (patvirtintų) ir planuojamų elektrinių skaičius siekia 25 vnt., todėl 
neviršija leistino 40 vnt. vėjo elektrinių skaičiaus ir nepažeidžia Specialiojo plano sprendinių. 
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Poveikio  visuomenės  sveikatai  vertinimas, SAZ  NUSTATYMAS

3

Poveikio  visuomenės  sveikatai  vertinimas, SAZ  NUSTATYMAS

4

•Planuojamos VE vieta Jurbarko
rajone, retai apgyvendintoje
teritorijoje, kuri specialiuoju
planu išskirta vėjo elektrinių
(elektrinių) statybai.

•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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Poveikio  visuomenės  sveikatai  vertinimas

5

•Artimiausia gyv. sodyba planuojamų VE atžvilgiu

Preliminariai planuojama statyba – 2021 m.; eksploatacijos pradžia – 2021-2022 m. Vėjo elektrinių eksploatacijos
laikas, prižiūrint jėgaines ir jas tvarkingai naudojant – neribojamas, bet ne mažiau kaip 25 m. Uždarymas nenumatomas.

Planuojama teritorija vėjo elektrinių plėtrai yra tinkama – ji numatyta Jurbarko rajono specialiajame vėjo elektrinių
plane. Arti nėra svarbių vertingų ir valstybės saugomų kraštovaizdžio objektų. Vyrauja agrarinio kraštovaizdžio tipas: veikla
planuojama neužstatytoje teritorijoje, greta išsibarsčiusių vienkiemių.

PŪV nesiriboja su jautriomis aplinkos požiūriu teritorijomis, nepatenka į potvynių zonas, karstinį regioną, gėlo ar
mineralinio vandens vandenviečių teritorijas ar jų sanitarines apsaugos zonas ir su jomis nesiriboja.

Rekreaciniai objektai susikoncentravę Nemuno pakrantėse, atokiau nuo PŪV, Nemuno upė nutolusi toliau kaip 4 km.

Poveikio  visuomenės  sveikatai  vertinimas, SAZ  NUSTATYMAS

6

Vertinimas ir ataskaita parengti pagal Planuojamos ūkinės veiklos poveikio visuomenės sveikatai vertinimo metodinius
nurodymus, patvirtintus LR sveikatos apsaugos ministro 2004 m. liepos 1 d. įsakymu Nr. V-491 „Dėl planuojamos ūkinės
veiklos poveikio visuomenės sveikatai vertinimo metodinių nurodymų patvirtinimo“ (su vėliausiais pakeitimais).

Pagal nuo 2020-01-01 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo (2019 m. birželio 6 d. Nr. XIII-
2166) 2 priedą „GAMYBINIŲ OBJEKTŲ SANITARINĖS APSAUGOS ZONŲ DYDIS“ 48. Elektros gamyba, garo tiekimas
ir oro kondicionavimas: 48.4. vėjo elektrinės, kurių įrengtoji galia 2 MW ir didesnė, sanitarinės apsaugos zonos dydis
yra 440 m.

Atliekant planuojamos ūkinės veiklos poveikio visuomenės sveikatai vertinimą, yra nustatoma planuojamos ūkinės veiklos
sanitarinė apsaugos zona, jos pagrindimą pateikiant šioje poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaitoje.

• Vertinimai atlikti licencijuotomis programomis:

• triukšmo modeliavimas atliktas licencijuota „Cadna A“ programa, nustatyti triukšmo lygiai ir viršnorminio triukšmo zonos,

• šešėliavimas licencijuota „WindPro“ programa.

• infragarso matavimai atlikti šioje vėjo elektrinėms išskirtoje „K Zonoje“  esančiame ir prie elektrinių stovinčiame 
gyvenamajame name. Matavimus atliko Nacionalinė visuomenės sveikatos priežiūros laboratorija.
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Poveikio  visuomenės  sveikatai  vertinimas, SAZ  NUSTATYMAS

7

Informavimas vyksta pagal karantino metu galiojančias rekomendacijas, kad
poveikio visuomenės sveikatai vertinimo procedūrų vykdymas – tik elektroninėmis
komunikacijos priemonėmis. Nurodyta Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie
Sveikatos apsaugos ministerijos tinklalapyje (https://nvsc.lrv.lt/lt/naujienos/poveikio-
visuomenes-sveikatai-vertinimo-proceduru-vykdymas-tik-elektroninemis-komunikacijos-
priemonemis).

Apie parengtą ataskaitą informuota šiuose laikraščiuose

• „Lietuvos rytas“ 2021-02-23,

• Jurbarko rajono laikraštyje „Šviesa“ 2020 m. 2021-02-24,

Informuota Jurbarko raj. savivaldybė, Skirsnemunės seniūnija, gauti raštiški patvirtinimai
iš savivaldybės, informacija paskelbta savivaldybės puslapyje 2021-02-24,

Apie ataskaitą ir pradedamą viešą supažindinimą buvo informuotas Nacionalinio
visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Tauragės departamentas
2021 m. vasario 23 d.

Parengta ataskaita buvo viešinama nuo 2021 m. vasario 24 d. iki kovo 10 d.:

• UAB „Ekostruktūra“ internetiniame puslapyje
(http://www.ekostruktura.lt/visuomenes-informavimas/)

Per supažindinimo laikotarpį pasiūlymų ataskaitai negauta.

Gyvenamoji aplinka. Poveikio  visuomenės  sveikatai  vertinimas

8
•Registruoti gyvenamieji namai (gyvenamos sodybos)

Trys artimiausios pavienės

gyvenamosios sodybos VĮ „Registras
centras“ duomenimis yra toliau kaip ~570-

1,1 km atstumu:

 artimiausias gyvenamasis namas
Skirsnemuniškių I kaime 5, yra ~570

m atstumu;

 gyvenamasis namas Naubariškių k. 1,
nutolęs ~820 m atstumu;

 gyv. namas Jakaičių k. 2, yra ~1,1 km

atstumu.

104



2021-03-29

5

Triukšmas, vertinti parametrai
• Projektu planuojama pastatyti 1 vieno tipo Enercon E66, kurio stiebo aukštis siektų 67 m arba 87 metrus. Triukšmo sklaidos analizė atliekama 67 m

aukščio stiebui, kadangi aplink save suformuoja didesnę viršnorminę triukšmo zoną (žemesnis stiebo aukštis). Palyginimui buvo sumodeliuotas
abiejų galimų VE modelių triukšmas, pateiktos abiejų VE modelių viršnorminės nakties triukšmo izolinijos. Viršnorminė triukšmo zona išskirta
pagal triukšmingesnius rezultatus. Analizuojamos VE techniniai parametrai pateikti lentelėje.

Taip pat įvertintos kitais projektais patvirtintos vėjo elektrinės, kurios identifikuotos remiantis atrankomis dėl poveikio aplinkai vertinimo
informacijomis ir poveikio visuomenei sveikatos vertinimo ataskaita:

 „Planuojamos ūkinės veiklos (Vėjo jėgainių statyba ir eksploatacija) Jurbarko r.sav., Juranrakų sen., Bendžių, Dainių II, Kuturių, ir Rotulių IIK. rengėjas
UAB „Ekosistema“, Klaipėda 2018 m.

 „Planuojamos ūkinės veiklos (Vėjo elektrinių statyba ir eksploatacija) Jurbarko r. sav., Jurbarko sen., Skirsnemuniškių I, Skirsnemuniškių II, Skirsnemuniškių
III, Girvalakių ir Naubariškių K.“, rengėjas UAB „Ekosistema“, Klaipėda 2019 m.

 „Dviejų vėjo elektrinių statybos, adresu Jurbarko r. sav., Skirsnemunės sen., Skirsnemuniškių I k., (žemės sklypo unikalus Nr. 4400-5552-9407) ir
Antkalniškių k., (žemės sklypo unikalus Nr. 4400-2068-6568)“ planuojamos ūkinės veiklos poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaita. Rengėjas
UAB „Ekostruktūra“, Kaunas 2020 m.

Įvertintos ir planuojamos vėjo elektrinės „Vienuolikos vėjo elektrinių Jurbarko r. sav., Skirsnemunės sen., Paantvardžio, Skirsnemuniškių I ir Antkalniškių
kaimuose statybos ir eksploatavimas“, UAB „Ekostruktūra“, Kaunas 2020 m.

9

VE tipas VE
skaičiu
s

Nomina
li
instaliu
ota
galia

Planuoj
ama
eksploa
tuoti
galia

Stiebo
aukštis

Menčių
skaičius

Rotoriau
s dydis m

Bendras
konstrukcij
os aukštis

Maksimalus
keliamas
triukšmas
dB(A)

Enercon
E 66

1 2 MW 1,2
MW

67 3 70,4 102,2m 98,4

Enercon
E 66

1 2MW 1,2
MW

87 3 70,4 122,2 m 98,4

Triukšmas, vertinti parametrai

• Artimiausia gyvenama aplinka planuojamos VE atžvilgiu yra nutolusi ~570 metrus, adresu Jurbarko r. sav., Skirsnemunės sen.,
Skirsnemuniškių I k.5. Triukšmo lygio skaičiavimai atlikti tik prie šios sodybos aplinkos, ties sklypo riba.

•

• Lentelė. Projektinės akustinės aplinkos skaičiavimo rezultatai kartus su kitomis (foninėmis) VE

• Tame pačiame sklype, kitu projektu yra patvirtinta 1 VE statyba, kuri yra analizuojamos VE (PŪV) savininkas, dėl šios
priežasties SAZ riba nustatoma nuo šių dviejų VE.

• Suminis nuo esamų, kitu projektu patvirtintų, planuojamų VE bei naujai planuojamos VE triukšmo modeliavimas parodė, kad
didžiausias prognozuojamas triukšmas ties artimiausia gyvenama aplinka taip pat būtų vienodas dienos, vakaro, nakties metu ir
siektų 41,2 dB(A).

10

Artimiausio gyvenamojo
namo adresas

Rezultato vieta Diena Vakaras Naktis

Jurbarko r. sav.,
Skirsnemunės sen.,
Skirsnemuniškių I k. 5

Sklypo riba 41,2 41,2 41,2
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Veiklos triukšmas. Prognozuojama situacija

11

Rezultatai:
Atliktas modeliavimas licencijuota „Cadna A“
programa rodo, kad pastačius 1 papildomą vėjo
elektrinę (VE) ir pradėjus veiklą, triukšmo
ribinės vertės artimiausiose gyvenamosiose
aplinkose neviršytų HN 33:2011 nustatytų
verčių (HN 33:2011 „Triukšmo ribiniai dydžiai
gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties
pastatuose bei jų aplinkoje“), t.y. atitiktų
nurodytas pramonines ribines vertes.

Veiklos triukšmas. Prognozuojama situacija

12

Paveiksle pavaizduota Enercon E66, kai stiebo
aukštis 67 m ir kai stiebo aukštis 87 m nakties
periodo triukšmo izolinijos (45 dB(A)).

Šiuo paveikslu, pagrindžiamas teiginys, kad VE
su mažesniu stiebo aukščiu aplink save
suformuoja didesnę viršnorminę triukšmo zoną,
dėl šios priežasties triukšmo sklaidos žemėlapiai
pateikiami tik su žemesniu stiebo aukščiu.
Pastačius aukštesnį stiebo aukštį, akustinė
situacija ties gyvenamosiomis aplinkomis būtų tik
geresnė.

Pagal izoliniją išskirta viršnorminio triukšmo
zona siektų ~112-189 m.
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Aplinkos  triukšmas kartu su esamomis ir kitomis vėjo 
elektrinėmis

13

Veiklos triukšmas. Išvados 

Triukšmo modeliavimo išvados.

• Aplinkoje šiuo pagrindinis triukšmo šaltinis aplinkoje yra esamos vėjo elektrinės.

• Triukšmo skaičiavimai buvo atlikti pagal nepalankiausią triukšmo šaltinių darbo laiko scenarijų, kai visą parą (24 val.) ir
vienu metu veikia visos planuojamos VE ir kelia maksimalų triukšmo lygį visus metus.

• Triukšmas vertintas pagal griežtesnes pramoniniam triukšmui taikomas normas. Atliktas modeliavimas licencijuota „Cadna
A“ programa rodo, kad pastačius vieną vėjo elektrinę (VE) nepriklausomai nuo pasirinkto stiebo aukščio (67 ar 87 m) ir
pradėjus veiklą, triukšmo ribinės vertės artimiausiose gyvenamosiose aplinkose neviršytų HN 33:2011 nustatytų verčių.

• Artimiausia gyvenama aplinka planuojamos VE atžvilgiu yra nutolusi ~570 metrus, adresu Jurbarko r. sav., Skirsnemunės
sen., Skirsnemuniškių I k.5.

• Suminis nuo esamų, kitu projektu patvirtintų, planuojamų VE bei naujai planuojamos VE triukšmo modeliavimas parodė,
kad didžiausias prognozuojamas triukšmas taip pat būtų vienodas dienos, vakaro, nakties metu ir siektų 41,2 dB(A).

• Vertinimas parodė, kad planuojama ūkinė veikla atitiks HN 33:2011 „Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir
visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje“ keliamus reikalavimus.

14
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Infragarsas

Užsienio šalių mokslinėse publikacijose pažymima, kad šiuolaikinės vėjo elektrinės, turinčios vėjaračio mentes
atgręžtas prieš vėją, sukelia nereikšmingus infragarso ir žemo dažnio garsų lygius, skirtingai nuo elektrinių, kurių
vėjaračiai. Be to, infragarsas yra natūralus gamtinės aplinkos veiksnys, susidarantis dėl oro turbulencijos, jūros
bangavimo, vulkanų išsiveržimų. Infragarsą skleidžia ir eilė dirbtinių šaltinių, pvz., lėktuvai, automobiliai, įvairų
mechaniniai įrenginiai.

Vokietijoje ir kitose Europos šalyse nebuvo nei vieno atvejo, kad vėjo jėgainių projektas būtų sustabdytas dėl
neatitikimo infragarso ir žemo dažnio garso reikalavimams. Taip pat nebuvo nei vieno atvejo, kad veikiančios vėjo
jėgainės būtų viršiję nustatytus infragarso ribinių dydžių reikalavimus. Europos šalyse vėjo jėgainių sukeliamas
infragarsas ir žemo dažnio garsas nekelia diskusijų, nes kompetetingų ekspertų yra nustatyta, kad šiuolaikinės vėjo
jėgainės skleidžia tik nereikšmingo stiprumo infragarsą.

Lietuvoje infragarsas ir žemo dažnio garsas yra reglamentuojamas pastatuose higienos norma HN 30:2018: Infragarsas
ir žemo dažnio garsai.

Atsižvelgiant į tai, kad infragarsas ir žemo dažnio garsai nėra modeliuojami, šiuos garsus galima tik išmatuoti, tuo tikslu
buvo atlikti infragarso ir žemo dažnio garsų natūriniai matavimai.

Matavimus atliko – Nacionalinė visuomenės sveikatos priežiūros laboratorija.

Matavimai atlikti Antkalniškių k., Imsrės g. 4. Ši sodyba yra arčiausiai 9 esamų VE kurių techniniais ir akustiniais
parametrais lenkia planuojamų VE parametrus (galia, keliamu triukšmu lygiu ir t.t.).

Atlikti infragarso ir žemadažnio garsų matavimo rezultatai parodė, jog nustatytų ribinių verčių neviršija. Užsienio
praktika ir tyrimai rodo, kad vėjo elektrinių keliamo infragarso lygis yra žymiai mažesnis nei ribiniai ar girdimumo
lygiai pagal HN 30:2018, todėl jis neigiamo poveikio žmonių sveikatai nekels.

15

Šešėliavimas 

16

• Lietuvos teisinėje bazėje šešėliavimo, kaip aplinkos veiksnio, įtaka žmogaus sveikatai
nereglamentuojama, todėl vertinant šešėlius, paprastai vadovaujamasi pasauline praktika.

• Airijos vėjo elektrinių šešėlių vertinimo normatyvuose pateiktose rekomendacijose numatyta, kad
šešėliavimas 500 metrų atstumu nuo vėjo elektrinės turbinos neturėtų viršyti 30 valandų per metus arba
30 minučių per dieną. Šiuo konkrečiu atveju artimiausia sodyba yra už 508 m ir orientuota pietryčių
kryptimi planuojamos VE atžvilgiu.

• Šešėliavimo artimiausioje gyvenamojoje aplinkoje įvertinimui atliktas modeliavimas programa
WindPRO (2021 m. licencija) – pačiu blogiausiu variantu, priimant, kad visų pastatų visi langai yra
orientuoti į vėjo jėgaines („Green House Mode“), išsisus metus pučiamas vėjas ir suka vėjavarčius.

• Projektu planuojama pastatyti vieną VE (E66 kai stiebo aukštis 67 arba 87 m). Šešėliavimo
skaičiavimų analizė atlikta abiem variantams.
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Šešėliavimas 

17

• Šešėliavimo sklaidos rezultatai parodė, kad pastačius VE su žemesniu stiebu (67 m) bendras (suminis) mirgėjimas siektų 30 val.
38 min. tuo tarpu pastačius VE su aukštesniu stiebu, bendras (suminis) mirgėjimas siektų 31 val. 34 min.

• Atsižvelgiant į tai, kad tiek vienu tiek kitu VE statybos variantu pasireikštų mirgėjimas bei suminė rekomenduojama 30 val.
metinė trukmė būtų viršyta, siekiant sumažinti mirgėjimo/šešėliavimo poveikį gyventojams, su užsakovu suderinta, jog VE bus
įdiegtas automatinis šešėliavimo stabdymo mechanizmas (shadow shut-down) ir šešėliavimo mažinimo kompiuterinė
programa integruota į vėjo jėgainės kontrolės sistemą.

• Elektrinių gamintojas numato šešėliavimo mažinimo kompiuterinės programos integravimą į elektrinės kontrolės sistemą.

• Trys šviesos sensoriai yra montuojami ant bokšto taip, kad galėtų nustatyti saulės šviesos intensyvumą ir kritimo kampą.
Kontrolės sistema sustabdo elektrinę, kai sensorių išmatuotos reikšmės viršiją nurodytas reikšmes.

• Elektrinė automatiškai paleidžiama po to, kai ne mažiau kaip 10 minučių apšvietimo sąlygos nebeleidžia sudaryti intensyviam
šešėlių mirgėjimui. Tokiu būdu, artimiausioje sodyboje bus tikrinama, kad šešėliavimo laikas neviršytų nustatytų 30 valandų per
metus ir nedarytų neigiamo poveikio gyvenamosios aplinkos kokybei. Įdiegus šešėlio stabdymo mechanizmo sistemą,
projektuojamos vėjo elektrinės sparnų rotacijos sukeliamo neigiamo šešėliavimo poveikio, arčiausiai esančiose gyvenamosiose
paskirties teritorijoje nebus.

Rekomenduojamas SAZ

Poveikio visuomenės sveikatai
vertinimo metu atlikus sveikatai
darančių įtaką veiksnių analizę,
įvertinus planuojamos ūkinės veiklos
galimą poveikį visuomenės sveikatai,
siūlome planuojamai ūkinei veiklai –
vienos vėjo elektrinės statybai,
Jurbarko r. sav., Skirsnemunės
seniūnija, Skirsnemuniškių I kaime
(žemės sklypo unikalus Nr. 4400-
5552-9407) nustatyta apsaugos zona
16,75 ha.

18
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Rekomenduojamas SAZ

19

Į SAZ patenkantys sklypai ir jų dalys pateikti
lentelėje.

Specialioji sąlyga (Gamybinių objektų sanitarinės
apsaugos zonos), yra įregistruota į SAZ
patenkančiuose sklypuose arba yra gauti
sutikimai.

20

Viešas visuomenės supažindinimas

• Iki susirinkimo visuomenės pasiūlymų nebuvo pateikta.

• Kaip nurodyta Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos ministerijos
tinklalapyje Internetinės vaizdo transliacijos dalyvių kalbos neturi būti protokoluojamos.
Išsaugotas transliacijos įrašas bus pateikiamas Nacionaliniam visuomenės sveikatos centrui prie
Sveikatos apsaugos ministerijos peržiūrėti kartu su poveikio visuomenės sveikatos vertinimo
ataskaita teisės aktų nustatyta tvarka (https://nvsc.lrv.lt/lt/naujienos/poveikio-visuomenes-sveikatai-
vertinimo-proceduru-vykdymas-tik-elektroninemis-komunikacijos-priemonemis)
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Viešas visuomenės supažindinimas, sprendimo priėmimas

• Visuomenė per 10 darbo dienų po nuotolinio viešo visuomenės supažindinimo su Ataskaita
susirinkimo turi teisę pateikti Ataskaitos rengėjui pasiūlymus dėl Ataskaitos.

• Pasiūlymus Ataskaitos klausimais elektroniniu paštu galima teikti ataskaitos rengėjui UAB
„Ekostruktūra“, el. p. info@ekostruktura.lt, paprastu paštu biuro adresu Studentų g. 67-410, 51392
Kaunas.

• Sprendimą dėl PŪV galimybių priims Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie
Sveikatos apsaugos ministerijos Tauragės departamentas, Prezidento g. 38, Tauragė, tel. 8 446
61167, el. p. taurage@nvsc.lt.

______________
Dėkojame už dėmesį.
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