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 ĮVADAS 

 

Atsinaujinantieji energijos ištekliai (vėjas, saulė, hidroelektra, vandenynų energija, 

geoterminė energija, biomasė ir biokuras) yra alternatyva iškastiniam kurui ir padeda mažinti 

išmetamą šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį, įvairinti energijos tiekimą ir mažinti 

priklausomybę nuo nepatikimos ir nestabilios iškastinio kuro rinkos (ypač naftos ir dujų). Per 

pastaruosius 15 metų priimta daug Europos Sąjungos (ES) teisės aktų, kuriais skatinama naudoti 

atsinaujinančiuosius energijos išteklius. 2009 m. ES vadovai nustatė tikslą ne vėliau kaip 2020 m. 

užtikrinti, kad 20 proc. ES suvartojamos energijos būtų gaunama iš atsinaujinančiųjų energijos 

išteklių. 2018 m. sutarta siekti tikslo iki 2030 m. užtikrinti, kad 32 proc. ES suvartojamos energijos 

būtų gaunama iš atsinaujinančiųjų energijos išteklių, todėl planuojama ūkinė veikla yra svarbi 

valstybės įsipareigojimų Europos sąjungai atžvilgiu. 

Lietuvos Respublika vykdo savo įsipareigojimus vadovaujantis Vyriausybės nutarimu „Dėl 

nacionalinės atsinaujinančių energijos išteklių plėtros strategijos patvirtinimo“ (patvirtinta 2010 m. 

birželio 21 d. Nr. 789). Lietuvai yra nustatytas teisiškai privalomas tikslas, dėl atsinaujinančių 

energijos išteklių dalies šalies bendrame galutiniame energijos suvartojime.  

Poveikio visuomenės sveikatai vertinimas (toliau – PVSV) atliekamas planuojamai ūkinei 

veiklai – vienai 120,2 m aukščio, 2 MW Enercon E66 tipo vėjo elektrinei (apribojant galią nakties 

metu iki 1 MW galios), kurios stiebo aukštis siektų 85 m, rotoriaus dydis 70,4 m, sparnų ilgis 35,2 

m.  

Veikla planuojama Jurbarko rajono savivaldybėje, Skirsnemunės seniūnijoje, 

Skirsnemuniškių I kaime (žemės sklype, kurio unikalus Nr. 9470-0002-0160).  

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo (2019 m. 

birželio 6 d. Nr. XIII-2166, aktuali redakcija nuo 2021-01-01) 2 priedu „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 poveikio visuomenės sveikatai vertinimą, normatyvinės 

sanitarinės apsaugos zonos ribos yra tikslinamos, jų pagrindimą pateikiant šioje poveikio 

visuomenės sveikatai vertinimo ataskaitoje.  

Vėjo elektrinė planuojama, vadovaujantis šiuo metu Jurbarko raj. savivaldybėje galiojančiu 

specialiuoju planu - „Vėjo elektrinių parko Jurbarko rajone Skirsnemunės ir Rotulių kadastrinėse 

vietovėse specialusis planas“. 

Iš viso pagal specialųjį planą Jurbarko rajono savivaldybėje galima pastatyti net 101 vėjo 

elektrinę, tuo tikslu yra išskirtos zonos su skirtingais leistinais kiekiais. Vadovaujantis planu 

planuojama elektrinė 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. Šiuo metu kitais 

projektais „K Zonoje“ yra jau pastatyta ir įvairiais projektais patvirtinta ~26 vnt. vėjo elektrinių. 

Planuojama dar viena nauja vėjo elektrinė. 

PVSV ataskaitoje įvertinta planuojama elektrinė ir 10 kilometrų  spinduliu esamos ir 

patvirtintos foninės vėjo elektrinės:  

• 18 vnt. esamų vėjo elektrinių; 
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•  ir 35 vnt. patvirtintų vėjo elektrinių (priimta atrankos išvada 2019-05-09 UAB “REN 

energija” 14 vnt. vėjo elektrinių parkui prie Skirsnemunės; priimta atrankos išvada 

2019-02-15 Nr. (30.2)-A4E-134 UAB „Eko srautas“ 8 vnt. vėjo elektrinių parkui prie 

Jurbarko; patvirtinta sanitarinė apsaugos zona 2020-10-02 Nr. (7-11 14.3.4 E)2-75485 

UAB „Vėjo jėgainių projektai“ 2 vnt. vėjo elektrinėms; patvirtinta sanitarinė apsaugos 

zona 2021-04-21 Nr. (7-11 14.3.4 Mr)2-64284 UAB „Vėjo jėgainių projektai“ 1 vnt. 

vėjo elektrinės; 2021-08-17 Nr. (30.2)-A4E-95918 UAB „Energeta“ 11 vnt. vėjo 

elektrinių parkui). Dokumentai pridedami priede.  

Elektrinė planuojama apie 11 km nuo Jurbarko miesto, 8 km nuo Girdžių, 6,6 km nuo 

Rotulių, 6,3 km nuo Paulių, apie 5 km nuo Pilies I, apie 3,3 km nuo Švendriškių, 4 km nuo 

Skirsnemuniškių III, 3,4 km nuo Skirsnemunės. 

PVSV ataskaita parengta pagal planuojamos ūkinės veiklos poveikio visuomenės sveikatai  

metodinius nurodymus, patvirtintus 2004-07-01 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos  įsakymu 

Nr. V-491 „Dėl planuojamos ūkinės veiklos poveikio visuomenės sveikatai vertinimo metodinių 

nurodymų patvirtinimo“ (Suvestinė redakcija nuo 2020-01-01).  Vertinimai atlikti licencijuotomis 

programomis: 

• triukšmo modeliavimas atliktas licencijuota „Cadna A“ programa, nustatyti triukšmo 

lygiai ir viršnorminio triukšmo zonos, 

• šešėliavimas licencijuota „WindPro“ programa (naujausia 2021 m. licencija). 

• infragarso matavimai atlikti „K Zonoje“ esančiame ir prie elektrinių parko 

stovinčiame gyvenamajame name. Matavimus atliko Nacionalinė visuomenės 

sveikatos priežiūros laboratorija. 

Poveikio visuomenės sveikatai vertinimo procedūrų vykdymas atliktas 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). 

Pasiūlymų per supažindinimo laikotarpį iš visuomenės negauta. 

Susirinkimas įvyko nuotoliniu būdu 2021 m. spalio 5 d. nuo 17:00 val. Prisijungė viena 

dalyvė –bendruomenės tarybos narė. Susirinkimui pasibaigus ir konstatavus pabaigą dar valandą 

nuo susirinkimo pradžios iki 18:00 buvo laukiama galimai vėluojančios prisijungti visuomenės, bet 

tokių atstovų nebebuvo. 

 Susirinkimo metu pasiūlymų ar klausimų ataskaitai nebuvo pateikta. Išsaugotas 

transliacijos įrašas pateikiamas Nacionaliniam visuomenės sveikatos centrui prie Sveikatos 

apsaugos ministerijos peržiūrėti kartu su poveikio visuomenės sveikatos vertinimo ataskaita teisės 

aktų nustatyta tvarka. Pridedama prieduose. 

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. 
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1. INFORMACIJA APIE ŪKINĖS VEIKLOS ORGANIZATORIŲ (UŽSAKOVĄ) 

Juridinio asmens pavadinimas – UAB „Vėjo jėgainių projektai“ 

Adresas – Raudondvario pl. 288C, Kaunas, 47164 

Tel.:  +370 211455, +37060131233 

Faks.  - 

El. p. ramunas@jegaines.lt 

2. INFORMACIJA APIE PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS POVEIKIO 

VISUOMENĖS SVEIKATAI VERTINIMO ATASKAITOS RENGĖJĄ 

Juridinio asmens pavadinimas – UAB „EKOSTRUKTŪRA“ 

Adresas – Raudondvario pl. 288a-9, Kaunas 47164 

Tel.: +370 607 23980 

El. p. info@ekostruktura.lt 

Juridinio asmens licencija, leidžianti verstis poveikio visuomenės sveikatai vertinimu: 

Nr.VSL-552 (pateikta: ataskaitos 1 Priede). 

Kontaktinio asmens vardas, pavardė, kontaktai – direktorė Ona Samuchovienė, mob. 

+370 676 08277, el. p. o.samuchoviene@ekostruktura.lt. 

Biuro adresas korespondencijai: UAB „Ekostruktūra“, Studentų g. 67-410, 51392 Kaunas. 

3. PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS ANALIZĖ 

3.1. ūkinės veiklos pavadinimas, ekonominės veiklos rūšies kodas pagal Ekonominės veiklos 

rūšių klasifikatorių (EVRK 2 red.), patvirtintą Statistikos departamento prie Lietuvos 

Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus 2007 m. spalio 31 d. įsakymu Nr. DĮ-

226 „Dėl Ekonominės veiklos rūšių klasifikatoriaus patvirtinimo“; 

Pavadinimas: Vienos vėjo elektrinės įrengimas žemės sklype unikalus Nr. 9470-0002-

0160, adresu Jurbarko r. sav., Skirsnemuniškių I k., Skirsnemunės sen. 

Pagal Ekonominės veiklos rūšių klasifikatorių (EVRK 2 red.), patvirtintą Statistikos 

departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus 2007 m. spalio 31 d. 

įsakymu Nr. DĮ-226 „Dėl Ekonominės veiklos rūšių klasifikatoriaus patvirtinimo“, planuojama 

ūkinė veikla priskiriama D sekcijai „Elektros, dujų, garo tiekimas ir oro kondicionavimas: 

• 35 skyriui „Elektros, dujų, garo tiekimas ir oro kondicionavimas“, 35.1 grupei 

„Elektros energijos gamyba, perdavimas ir paskirstymas“; 
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3.2. planuojamas (projektinis) ūkinės veiklos pajėgumas, gaminama produkcija (teikiamos 

paslaugos) (pavadinimas, kiekis per metus), gaminamų produktų (teikiamų paslaugų) 

paskirtis, naudojamos medžiagos, žaliavos, gamtiniai, energiniai ištekliai (pavadinimas, 

kiekis per metus, pavojingumas, rizika); 

Planuojama pastatyti vieną 2 MW galingumo Enercon E66 tipo vėjo elektrinę, apribojant 

galią nakties metu iki 1 MW galios, Jurbarko r. sav., Skirsnemuniškių I k., Skirsnemunės sen. 

(žemės sklype, kurio unikalus Nr. 9470-0002-0160).  

Planuojamas bendras šios vėjo elektrinės aukštis su sparnais 120,2 m (bokštas bus iki 85 m 

aukščio, sparnų ilgis iki 35,2 m, rotorius 70,4 m). 

Sklypo (unikalus Nr. 9470-0002-0160), kuriame planuojama elektrinė plotas 4,75 ha, 

adresas Jurbarko rajono savivaldybė, Skirsnemunės sen., Skirsnemuniškių I kaimas. Sklype 

įregistruota specialioji sąlyga (vėjo elektrinių SAZ): gamybinių objektų sanitarinės apsaugos zonos 

(IV skyrius, pirmasis skirsnis), plotas 47500 m2, t.y. apima visą sklypą. 

1. lentelė. Techniniai planuojamos VE parametrai 

VE tipas VE 

skaičius 

Nominali 

instaliuota 

galia 

Taikomi 

apribojimai 

Stiebo 

aukštis 

Menčių 

skaičius 

Rotoriaus 

dydis m 

Bendras 

konstrukcijos 

aukštis  

Maksimalus 

keliamas 

triukšmas dB(A), 

atsižvelgiant į 

eksploatuojamą 

galią 

Enercon 

E 66 

1 2MW Nakties periodu 

maksimali 

eksploatuojama 

galia 1 MW 

85 3 70,4 120,2 Prie 2 MW-103 

dB(A) 

 

Prie 1 MW- 97,4 

dB(A) 

 

Vėjo elektrinė bus pajungiama į bendrą elektros tinklą, prie elektrinės suformuojamas 

įvažiavimas. Elektrinės mechanizmo darbas bus fiksuojamas automatiniais davikliais, perduodant į 

valdymo centrą, kuris gali esant poreikiui (pvz., siekiant minti šešėliavimą  ar gedimui) 

automatiškai stabdyti jėgainę arba ją paleisti. Elektrinė atvežama ir sumontuojama vietoje. 

Pirmiausia atliekami žemės judinimo darbai, suformuojami pamatai, po to ant jo montuojamas 

jėgainės bokštas. Rotorius ir mentės surenkami ant žemės ir visa konstrukcija keliama ir 

pritvirtinama bokšto viršuje. Elektrinės pamatams suprojektuoti ir įrengti numatoma atlikti 

geologinius tyrimus. Vėjo elektrinės dalių gabenimo maršrutai bus detaliai numatyti rengiant vėjo 

elektrinės statybos projektą. Gabenimui planuojama naudoti vietinius kelius, kurie nustačius jų 

trūkumus, gali būti papildomai sustiprinami ar tvarkomi, o gabenimo metu pažeidus kelius – jie bus 

sutvarkomi. Planuojama, kad vėjo elektrinė statybų metu (jos visos dalys) bus transportuojamos per 

Nr. 141 Kaunas-Jurbarkas-Šilutė-Klaipėda, o paskui per vietinį žvyrkelį iki statybos vietos. 

Pagal „Ekonominės veiklos rūšies klasifikatorių“ 2007 m. spalio 31 d. Nr. DĮ-226 veikla 

priskiriama D sekcijai, 35 skyriui, 35.1 grupei „Elektros energijos gamyba, perdavimas ir 

paskirstymas“.  

Planuojama veikla patenka į specialiuoju planu1 vėjo elektrinėms išskirtą „K Zoną“ 

apimančią Bendžių, Rotulių II, Paantvardžio, Antkalniškių, Ąžuolynės, Skirsnemuniškių I, 

Girvalakių ir Naubariškių kaimus. „K Zonoje“ galimas net iki 40 vėjo elektrinių įrengimas, šiuo 

metu yra pastatyta ir įvairiais projektais patvirtinta 26 vnt. elektrinių iš galimų 40 vnt. Su 

planuojama elektrine kiekis sudarys 27 vnt. ir neviršys specialiuoju planu leistino kiekio. 

 
1 „Vėjo elektrinių parko Jurbarko rajone Skirsnemunės ir Rotulių kadastrinėse vietovėse specialusis planas“ 
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1 pav. Esami, patvirtinti VE parkai ir pavienės elektrinės. Situacija 10 km spinduliu. 
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2 pav. Planuojamos VE vieta Jurbarko rajone, galiojančiu specialiuoju planu išskirtoje teritorijoje vėjo elektrinių (elektrinių) 

statybai. Rajone jau yra veikiančių jėgainių, yra patvirtinti nauji VE parkai ir pavienės elektrinės.  
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3 pav. Ištrauka iš šiuo metu galiojančio specialiojo plano (Vėjo elektrinių parko Jurbarko rajone Skirsnemunės ir Rotulių 

kadastrinėse vietovėse specialusis planas). Teritorijoje yra pastatyta ir patvirtinta 26 vnt. elektrinių. Planuojama nauja elektrinė bus 

dvidešimt septinta. Iš viso „K zonoje“ pagal specialųjį planą leidžiama 40 vnt. elektrinių, todėl planuojama veikla atitinka specialiojo plano 

numatytų elektrinių skaičių. 
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4 pav. Planuojama 1 nauja VE ir gyvenamieji namai (gyvenamos sodybos)  
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3.3. ūkinėje veikloje naudojamų technologijų aprašymas, esamų ir planuojamų statinių ir 

įrenginių išdėstymo planas 

Gamybai naudojama švari atsinaujinanti vėjo energija, kuri yra skatinama visoje Europos 

sąjungoje ir Lietuvoje. 

VE vieta pateikta paveiksluose ankstesniuose skyriuose. 

3.4. ūkinės veiklos vykdymo terminai ir eiliškumas, ūkinės veiklos vykdymo (objekto 

naudojimo) trukmė (tais atvejais, kai planuojama terminuota ūkinė veikla); 

SAZ nustatomas planuojamai ūkinei veiklai.  

Preliminariai planuojama statyba – 2022 m.; eksploatacijos pradžia – 2022-2023 m. Vėjo 

elektrinių eksploatacijos laikas, prižiūrint jėgaines ir jas tvarkingai naudojant – neribojamas, bet ne 

mažiau kaip 25 m. Uždarymas nenumatomas. 

3.5. informacija, kokiuose ūkinės veiklos etapuose – teritorijų planavimo, statinių statybos, 

sanitarinės apsaugos zonos ribų nustatymo ar tikslinimo, ūkinės veiklos nutraukimo ar 

kt. –atliekamas poveikio visuomenės sveikatai vertinimas; 

Poveikio visuomenės sveikatai vertinimas atliekamas statinių statybos etape, siekiant 

nustatyti sanitarinės apsaugos zonos ribas planuojamai ūkinei veiklai. 

3.6. siūlomos planuojamos ūkinės veiklos alternatyvos; šis reikalavimas neprivalomas, kai 

atliekamas vykdomos ūkinės veiklos, kuriai reikia nustatyti arba patikslinti sanitarinės 

apsaugos zonų ribas, poveikio visuomenės sveikatai vertinimas. 

Vėjo elektrinės vieta parinkta, atsižvelgiant į esamas ir planuojamas VE, į vėjo greitį, 

reljefą, esamų sklypų išdėstymą, viršnorminio triukšmo zoną, šešėliavimą, sanitarinės apsaugos 

dydį, atstumą iki gyvenamųjų namų, todėl alternatyvos buvo nagrinėtos dar prieš pradedant 

poveikio visuomenės sveikatai vertinimo procedūrą, parinkinėjant VE vietą. 

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. Elektrinė planuojama apie 11 km nuo Jurbarko miesto, 8 km nuo 

Girdžių, 6,6 km nuo Rotulių, 6,3 km nuo Paulių, apie 5 km nuo Pilies I, apie 3,3 km nuo 

Švendriškių, 4 km nuo Skirsnemuniškių III, 3,4 km nuo Skirsnemunės. 

Dėl planuojamos veiklos žemės paėmimas ar pastatų paėmimas nereikalingas.  
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4. PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS VIETOS ANALIZĖ: 

4.1. planuojamos ūkinės veiklos vieta (adresas) pagal administracinius teritorinius vienetus, 

jų dalis ir gyvenamąsias vietoves (apskritis, savivaldybė, seniūnija, miestas, miestelis, 

kaimas, viensėdis, gatvė); teritorijos, kurioje planuojama ūkinė veikla, ne senesnis kaip 3 

metų žemėlapis su gretimybėmis (ortofoto ar kitokiame žemėlapyje, kitose grafinės 

informacijos pateikimo priemonėse apibrėžta planuojama teritorija; planų mastelis 

pasirenkamas atsižvelgiant į planuojamos teritorijos ir teritorijos, kurią planuojama 

ūkinė veikla gali paveikti, dydžius), esamos ir suplanuotos gretimybės (žemės sklypai ir 

pastatai, su kuriais ribojasi teritorija), teritorijos, kurioje planuojama ūkinė veikla, 

svarba aplinkos apsaugos, visuomenės sveikatos saugos, ekonominiu, visuomeniniu ar 

kt. požiūriais, objektai, kuriems nustatytos sanitarinės apsaugos zonos, informacija apie 

sanitarinės apsaugos zonos ribų nustatymą ir įregistravimą, kita svarbi informacija; 

 

Planuojamos veiklos adresas: Tauragės apskritis, Jurbarko rajono savivaldybė, 

Skirsnemunės seniūnija, Skirsnemuniškių I kaimas.  

Žemės sklype, kurio unikalus Nr. 9470-0002-0160, sklypo plotas 4,75 ha, žemės naudojimo 

paskirtis – žemės ūkio, naudojimo būdas – nenurodytas. Sklypas nuosavybės teise priklauso 

privačiam asmeniui. 

Veiklos vieta reikšminga žemės ūkio ir ekonominiu aspektu, nes vystoma intensyvi 

žemdirbystė, yra įrengti bei planuojami vėjo elektrinių parkai. Pramoninių ar komercinių objektų 

aplink planuojamą elektrinę nėra. Veikla nesiriboja su jautriomis aplinkos požiūriu teritorijomis, 

nepatenka į gamtinio karkaso, potvynių zonas, karstinį regioną, gėlo ar mineralinio vandens 

vandenviečių teritorijas ar jų sanitarines apsaugos zonas.  

Vertingos kraštovaizdžio aspektu teritorijos nutolusios atokiau, pavyzdžiui rekreacinės 

Nemuno pakrantės, paukščių bei buveinių apsaugai svarbios „Natura 2000“ nutolusios apie 4,3 km, 

Panemunių regioninis parkas (skirtas išsaugoti Nemuno žemupio kraštovaizdį, jo gamtinę 

ekosistemą bei kultūros paveldo vertybes), nutolęs apie 3,6 km į pietus ir pietryčius. 

Artimiausia kultūros paveldo vertybė, Lietuvos diplomato, poeto Jurgio Baltrušaičio 

gimtosios sodybos vieta (kodas 16786) nutolusi apie 2,2 km. 

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.   

Visuomenės sveikatos saugos, visuomeniniu požiūriu vieta taip pat nėra ypatinga, kadangi 

nesiriboja su intensyviai užstatyta gyvenamomis teritorijomis.  

Artimiausios pavienės gyvenamosios sodybos VĮ „Registras centras“ duomenimis yra toliau 

kaip ~700 m atstumu: 

• gyvenamasis namas Skirsnemuniškių I kaime 5 yra ~700 m atstumu; 

• gyvenamasis namas Naubariškių k. 1 nutolęs ~720 m atstumu; 

• gyvenamasis namas Naubariškių k. 2 nutolęs ~1,2 m atstumu; 

• gyvenamasis namas Jakaičių k. 2 yra ~1,26 km. 

Sklype įregistruotos specialiosios sąlygos pateiktos žemiau esančiame skyriuje. 
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5 pav. Kultūros paveldo objektai yra atokiau 

 

6 pav. Saugomos teritorijos atokiau nuo planuojamos veiklos 
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4.2. žemės sklypo, kuriame planuojama ūkinė veikla, pagrindinė žemės naudojimo paskirtis, 

naudojimo būdas (-ai) (esamas ir planuojamas), žemės sklypo plotas, žemės sklypui 

nustatytos specialiosios žemės naudojimo sąlygos (pridedama išrašo iš Nekilnojamojo 

turto registro centrinio duomenų banko kopija); 

Veikla planuojama sklype Jurbarko r. sav., Skirsnemunės sen., Skirsnemuniškių I k., žemės 

sklype, kurio unikalus Nr. 9470-0002-0160, kadastro Nr. 9470/0002:160, sklypo plotas 4,75 ha, 

žemės naudojimo paskirtis – žemės ūkio, naudojimo būdas – nenurodytas. Nustatytos 

specialiosios žemės naudojimo sąlygos: 

• Gamybinių objektų sanitarinės apsaugos zonos (IV skyrius, pirmasis skirsnis). 

Plotas 47500 m2; 

• Melioruotos žemės ir melioracijos statinių apsaugos zonos (VI skyrius, antrasis 

skirsnis). Plotas nenurodytas. 

• Kelių apsaugos zonos (III skyrius, antrasis skirsnis). Plotas nenurodytas. 

Sklypas nuosavybės teise priklauso privačiam asmeniui. UAB „Vėjo jėgainių projektai“ 

nuomosis sklypą. Išrašas iš Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko pateiktas 2 

priede. 

Iš šio sklypo bus atidalinta keliasdešimties arų sklypas ir pakeista paskirtis į paskirtis - kita, 

būdas – susisiekimo ir inžinerinių komunikacijų aptarnavimo objektų teritorijos. 

4.3. vietovės infrastruktūra (vandens, šilumos energijos tiekimas, nuotekų surinkimas, 

valymas ir išleidimas, atliekų tvarkymas, šalinimas ir panaudojimas, susisiekimo, 

privažiavimo keliai ir kt.); 

Vandens tiekimas, nuotekos. Veiklos metu vanduo nebūtų nei naudojamas, nei susidarytų. 

Vėjo elektrinė valdoma nuotoliniu būdu, tad nėra poreikio ir buitinėms nuotekoms. 

Nuo vėjo elektrinės susidarys tik švarios paviršinės (lietaus) nuotekos, kurios tekėdamos 

pasiskirsto teritorijoje. Tokių nuotekų valyti nereikia. 

Šilumos energijos tiekimas nenumatomas, veikla nesusijusi su tokiais poreikiais. 

Susisiekimo, privažiavimo keliai. Elektrinės dalių gabenimo maršrutai bus detaliai 

numatyti rengiant vėjo elektrinių statybos projektus. Gabenimui planuojama naudoti vietinius 

kelius, kurie nustačius jų trūkumus, gali būti papildomai sustiprinami ar tvarkomi, o gabenimo metu 

pažeidus kelius – jie bus sutvarkomi. Nuo krašto kelio Nr. 146  Raseiniai- Šilinė planuojama VE 

nutolusi apie 2,4 km nuo krašto kelio Nr. 141  Kaunas-Jurbarkas-Šilutė apie 4 km. 

Atliekų tvarkymas, šalinimas ir panaudojimas. Veiklos metu nenumatoma naudoti 

pavojingų, radioaktyvių žaliavų, cheminių medžiagų bei preparatų (mišinių). 

Atliekos gali susidaryti tik statybų metu ar remonto metu. VE statybos metu, įrengiant 

aptarnavimo aikšteles, montuojant pamatus gali susidaryti nedideli kiekiai statybinių atliekų. 

Numatomų statybinių atliekų kiekiai, kodai, tvarkymas bus pateikti parengtame techniniame 

projekte. Vykdant šiuos darbus atliekų apskaita vykdoma ir atliekos bus privalomai tvarkomos 

pagal Atliekų tvarkymo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. 

liepos 14 d. įsakymu Nr. 217 „Dėl Atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ (galiojanti suvestinė 
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redakcija nuo 2018-12-06). Atliekos bus perduodamos ir išvežamos pagal sutartis tokias atliekas 

tvarkančioms ir transportuojančioms įmonėms, registruotoms atliekas tvarkančių įmonių registre. 

Visos darbų metu susidarančios statybinės atliekos rūšiuojamos ir saugomos konteineriuose, iki jų 

išvežimo ir perdavimo atliekų tvarkytojams. Po numatytų darbų statybvietė sutvarkoma. 

Eksploatacijos metu gali susidaryti remonto atliekos, kurios taip pat bus tvarkomos pagal 

teisės aktų reikalavimus ir priduodamos atliekų tvarkytojams. Tokių atliekų kiekis gali būti 

minimalus, kadangi naujos elektrinės gali veikti ilgai neremontuojamos. Elektrinių eksploatavimo 

laikas – ne mažiau kaip 25 metai, po to vėjo elektrinė gali būti rekonstruojama. Uždarymas 

nenumatomas, kadangi Lietuva yra įsipareigojusi pagal ES direktyvą daugiau kaip penktadalį 

elektros gauti iš atsinaujinančių šaltinių. 

4.4. ūkinės veiklos vietos (žemės sklypo) įvertinimas atsižvelgiant į greta ir aplink planuojamą 

ūkinę veiklą, esančias, planuojamas ar suplanuotas gyvenamųjų pastatų, visuomeninės 

paskirties, rekreacines ar kitas teritorijas, statinius, pastatus, objektus, nurodytus 

Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo 53 straipsnio 1 dalyje, 

ar kitus visuomenės sveikatos saugos požiūriu reikšmingus objektus (aprašymas, 

anksčiau šiame žemės sklype vykdyta ūkinė veikla, atstumai iki kitų šiame papunktyje 

nurodytų objektų). 

Artimiausi gyvenamieji pastatai yra toliau kaip ~700 m atstumu: gyvenamasis namas 

Skirsnemuniškių I kaime 5 yra ~700 m atstumu; gyvenamasis namas Naubariškių k. 1 nutolęs ~720 

m atstumu; gyvenamasis namas Naubariškių k. 2 nutolęs ~1,2 m atstumu; gyvenamasis namas 

Jakaičių k. 2 yra ~1,26 km. 

Artimiausias mokslo paskirties pastatas – Jurbarko r. Skirsnemunės Jurgio Baltrušaičio 

pagrindinė mokykla (Jurbarko r. sav., Skirsnemunės sen., Skirsnemunės k., Šaltinio g. 22) – nuo 

planuojamos ūkinės veiklos sklypo nutolęs apie 3,5 km atstumu. 

Artimiausi gydymo paskirties pastatai: T. Švedko gydytojos kabinetas (Jurbarko r. sav., 

Skirsnemunės k., Nemuno g. 33) nuo sklypo, kuriame planuojama ūkinės veikla, nutolęs apie 3,5 

km atstumu; Skirsnemunės medicinos punktas (Jurbarko r. sav., Skirsnemunės k., Šaltinio g. 67) 

nuo planuojamos ūkinės veiklos teritorijos nutolęs apie 3,2 km atstumu. 

Artimiausi kultūros paskirties pastatai: Jurbarko kultūros centro Skirsnemunės skyrius ir 

Jurbarko rajono savivaldybės viešosios bibliotekos Skirsnemunės filialas (Jurbarko r. sav., 

Skirsnemunės k., Nemuno g. 33) nuo planuojamos ūkinės veiklos sklypo nutolę apie 3,5 km 

atstumu. 

Artimiausi religinės paskirties pastatai: Skirsnemunės Šv. Jurgio bažnyčia (Jurbarko r. 

sav., Skirsnemunės k., M. Gadiliausko g. 8) nuo planuojamos ūkinės veiklos teritorijos nutolusi apie 

3,1 km atstumu; Skirsnemunės evangelikų liuteronų bažnyčia (Jurbarko r. sav., Skirsnemunės k., 

Nemuno g. 68) nuo planuojamos ūkinės veiklos sklypo nutolusi apie 3,7 km atstumu. 

Artimiausi apgyvendinimo paslaugas teikiantys objektai: kempingas „Medaus slėnis“ 

(Jurbarko r. sav., Skirsnemunės sen., Šilinės k.) nuo planuojamos ūkinės veiklos teritorijos nutolęs 

apie 4,5 km atstumu; viešbutis „Best Baltic“ Panemunės pilis (Jurbarko r. sav., Skirsnemunės sen., 

Pilies I k.,, Vytėnų g. 53) nuo sklypo, kuriame planuojama ūkinė veikla, nutolęs apie 5,0 km 

atstumu. 

 



Poveikio visuomenės sveikatai vertinimas (PVSV), 2021 m.  

  19 

5. PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS VEIKSNIŲ, DARANČIŲ ĮTAKĄ VISUOMENĖS 

SVEIKATAI, TIESIOGINIO AR NETIESIOGINIO POVEIKIO KIEKYBINIS IR 

KOKYBINIS APIBŪDINIMAS IR ĮVERTINIMAS (IDENTIFIKUOJAMI IR APRAŠOMI 

PLANUOJAMOS AR VYKDOMOS ŪKINĖS VEIKLOS LEMIAMI SVEIKATAI ĮTAKĄ 

DARANTYS VEIKSNIAI, APRAŠOMAS GALIMAS JŲ POVEIKIS VISUOMENĖS 

SVEIKATAI ARTIMIAUSIOJE GYVENAMŲJŲ PASTATŲ APLINKOJE, 

VISUOMENINĖS PASKIRTIES TERITORIJOSE IR STATINIUOSE, REKREACINĖSE 

TERITORIJOSE IR KITUOSE SVARBIUOSE OBJEKTUOSE, NURODYTUOSE 

POVEIKIO VISUOMENĖS SVEIKATAI VERTINIMO METODINIŲ NURODYMŲ 

PRIEDO 4.4 PAPUNKTYJE): 

5.1. planuojamos ūkinės veiklos cheminės taršos, galinčios daryti poveikį visuomenės 

sveikatai, vertinimas: aprašoma kiekviena numatoma vykdyti veikla (veiklos etapas), 

kurios metu susidarys ir į aplinkos orą bus išmetami teršalai, stacionarių (organizuotų ir 

neorganizuotų) ir mobilių taršos šaltinių ypatybės, jų vietos (koordinatės, schema) ir 

išmetamų teršalų kiekio skaičiavimai (skaičiavimo metodikos), vietovės meteorologinės 

sąlygos, aplinkos oro foninis užterštumas, numatomų išmesti teršalų ribinės aplinkos oro 

užterštumo vertės, aplinkos oro užterštumo prognozė: pateikiami duomenys, naudoti 

numatomų išmesti teršalų didžiausiai koncentracijai skaičiuoti, naudotos skaičiavimo 

metodikos, informacija apie teršalų koncentracijos skaičiavimui naudotas parinktis 

(reljefas, pastatai, nuosėdos, emisijų kitimas laiko atžvilgiu ir t. t.), jei tokios buvo 

naudotos, naudota kompiuterinė programinė įranga, foniniai aplinkos užterštumo 

duomenys ir jų pasirinkimo pagrindimas, teršalų koncentracijos skaičiavimo rezultatai ir 

jų analizė (skaičiavimų lentelės, žemėlapiai ar pan.), nurodomas skaičiavimų aukštis, 

modeliavimo teritorijos dydis, taršos sklaidos žingsnio dydis, taršos sklaidos žemėlapio 

koordinačių sistema ir mastelis, pateikiama aplinkos oro užterštumo prognozė ir galimas 

poveikis visuomenės sveikatai; 

 

Atsinaujinančios energijos gamyba nesusijusi su oro tarša, kasdien transportas prie elektrinių 

taip pat nevažinėtų, o esant poreikiui remontuoti jėgaines, atvykstančio transporto kiekiai per metus 

galėtų siektu keletą kartų, todėl tokie transporto kiekiai neturėtų jokios įtakos vietinei ar tuo labiau 

regioninei oro taršai ir gyventojų sveikatai. 
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5.2. galimas planuojamos ūkinės veiklos poveikis visuomenės sveikatai, atsižvelgiant į ūkinės 

veiklos metu į aplinką skleidžiamus kvapus: aprašoma kiekviena numatoma vykdyti 

veikla (veiklos etapas), kurios metu susidarys ir į aplinkos orą išsiskirs kvapai, kvapus 

skleidžiančios cheminės medžiagos, kvapų susidarymo šaltiniai (stacionarūs organizuoti 

ir neorganizuoti) ir jų ypatybės, jų vietos (koordinatės, schema) ir išmetamų kvapų 

emisijų skaičiavimai (skaičiavimo metodikos), vietovės meteorologinės sąlygos, aplinkos 

oro užterštumo kvapais prognozė: pateikiami duomenys, naudoti numatomų skleidžiamų 

kvapų koncentracijai aplinkos ore skaičiuoti, naudotos skaičiavimo metodikos, 

informacija apie kvapų koncentracijos skaičiavimo parinktis (reljefas, pastatai, 

nuosėdos, emisijų kitimas laiko atžvilgiu ir t. t.), jei tokios buvo naudotos, naudota 

kompiuterinė programinė įranga, naudotos cheminių medžiagų kvapų slenkstinės vertės, 

kvapų koncentracijos skaičiavimo rezultatai (pagal galimybes įvertinant ir greta 

planuojamos ūkinės veiklos esančių kvapų susidarymo šaltinių, galinčių turėti poveikį 

visuomenės sveikatai ir sanitarinės apsaugos zonų riboms, skleidžiamą taršą) ir jų 

analizė (skaičiavimų lentelės, žemėlapiai ar pan.), nurodomas skaičiavimų aukštis, 

modeliavimo teritorijos dydis, taršos sklaidos žingsnio dydis, taršos sklaidos žemėlapio 

koordinačių sistema ir mastelis; pateikiama aplinkos oro užterštumo kvapais prognozė ir 

galimas poveikis visuomenės sveikatai; 

 

Planuojama veikla nesusijusi su kvapais, todėl kvapai PVSV ataskaitoje nenagrinėjami. 

5.3. fizikinės (triukšmas, nejonizuojančioji spinduliuotė ir kt.) taršos, galinčios daryti poveikį 

visuomenės sveikatai, vertinimas: esamos būklės įvertinimas, taršos šaltinių (stacionarių 

ir mobilių) aprašymas, jų ypatybės bei vieta (schema), informacija apie skleidžiamą taršą 

(emisijas), šios taršos ribiniai dydžiai, taršos sklidimo prognozė / sklaidos modeliavimo 

rezultatai (lentelės, žemėlapiai):  

5.3.1. pateikiami planuojamų įrengti (įrengtų) stacionarių triukšmo šaltinių skleidžiamo 

triukšmo emisijos duomenys, pateikiamos stacionarių triukšmo šaltinių gamintojų 

techninių specifikacijų, kuriose pateikta informacija apie stacionarių triukšmo 

šaltinių spinduliuojamą triukšmą (garso galingumo lygį), kopijos, nurodomas 

stacionarių triukšmo šaltinių darbo pobūdis ir darbo laikas, triukšmo šaltinių, 

esančių patalpų viduje, vertinimui pateikiamos pastato (pastatų) išorinių sienų oro 

garso izoliavimo Rw rodiklis (rodikliai), pastato patalpų tūris, plotas, aukštis; tais 

atvejais, kai stacionarių triukšmo šaltinių gamintojai nepateikia informacijos apie 

planuojamų įrengti (įrengtų) stacionarių triukšmo šaltinių spinduliuojamą triukšmą, 

šie duomenys gali būti gauti pagal Lietuvos higienos normos HN 33:2011 „Triukšmo 

ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų 

aplinkoje“, patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. 

birželio 13 d. įsakymu Nr. V-604 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 33:2011 

„Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose 

bei jų aplinkoje“ patvirtinimo“, 19.1–19.3 papunkčiuose nurodytus ar lygiaverčius 

Lietuvos standartus kitoje vykdomoje ūkinėje veikloje atlikus jau naudojamų 

ekvivalentiškų stacionarių triukšmo šaltinių garso slėgio lygio ar garso intensyvumo 

matavimus garso galingumui apskaičiuoti; 

 

Poveikis gyventojams ir visuomenės sveikatai, įskaitant galimą poveikį gyvenamajai, 

rekreacinei, visuomeninei aplinkai dėl fizikinės, cheminės (atsižvelgiant į foninį užterštumą), 
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biologinės taršos, kvapų (pvz., vykdant veiklą, susidarys didelis oro teršalų kiekis dėl kuro 

naudojimo, padidėjusio transporto srauto, gamybos proceso ypatumų ir pan.). 

Vadovaujantis naujausiais žmogaus veiklos neurofiziologijos pagrindais, triukšmo poveikis 

organizmui vertinamas kaip poveikis centrinei nervų sistemai, o ne tik kaip poveikis klausos 

organui. Pasaulinės sveikatos organizacijos (toliau – PSO) akcentuojamos triukšmo keliamos 

sveikatos problemos: klausos pakenkimas, kalbos nesupratimas, miego sutrikimai fiziologinių 

funkcijų sutrikimai, psichikos sutrikimai, mokslo ir kitų pasiekimų blogėjimas, socialiniai ir 

elgsenos pakitimai (dirglumas, agresyvumas ir kt.). Lengviausiai triukšmo pažeidžiamos grupės: 

vaikai, ligoniai, invalidai, pamainomis dirbantys, seni asmenys, ilgai būnantys triukšme žmonės ir 

pan. 

 Pastaruoju metu Europos šalyse vėjo energijos naudojimas ypač suintensyvėjo. Vėjo 

elektrinių poveikis aplinkai yra santykinai nedidelis, lyginant su kitomis tradicinėmis jėgainėmis, 

tačiau jos vis tiek kelia tam tikrą susirūpinimą. Vienas iš pagrindinių vėjo elektrinių poveikių 

aplinkai yra triukšmo poveikis. Dažniausiai pavienės vėjo jėgainės triukšmo lygis yra 90–104 dBA, 

t. y. 40 metrų atstumu nuo vėjo jėgainės yra girdimas 50–60 dBA triukšmo lygis. 500 m atstumu, 

kuomet vėjas pučia nuo jėgainės link įvertinimo taško, yra girdimas 25–35 dBA triukšmo lygis. Jei 

vėjo kryptis priešinga – triukšmo lygis bus apytikriai 10 dB mažesnis. Vėjo elektrinių sukeliamas 

triukšmas priklauso nuo vėjo greičio. Europos Vėjo asociacija nustatė, kad vėjo elektrinių 

sukeliamas triukšmas, esant 8 m/s vėjo greičiui, 200 m atstumu nuo jėgainės, negali viršyti 45 dB 

iki artimiausio pastato ribų. Statomų šalia greitkelių, aerodromų, geležinkelių ir pan., vėjo elektrinių 

sukeltas triukšmas praktiškai neturi papildomo poveikio aplinkai. Dabartinių modernių vėjo 

elektrinių turbinos sukasi tyliai. Kai atstumas didesnis negu 200 m, besisukančių sparnų garsą 

užmaskuoja vėjo keliamas triukšmas, medžių lapų šnarėjimas ir kiti aplinkoje sklindantys garsai. 

Triukšmui labiausiai jautrios vietos (pagal PSO) yra gyvenamosios patalpos, poilsio zonos, 

kurortai, mokyklos, ikimokyklinės įstaigos, gydymo įstaigos. Lietuvos higienos norma HN 33:2011 

„Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje“ 

gyvenamųjų patalpų ir gyvenamųjų teritorijų triukšmo lygius reglamentuoja taip: 

2. lentelė. Didžiausi leidžiami triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties 

pastatuose bei jų aplinkoje pagal 2018 m. pakeistą HN 33:2011 

Eil. 

Nr. 
Objekto pavadinimas Paros laikas* 

Ekvivalentinis 

garso slėgio lygis 

(LAeqT), dBA 

Maksimalus 

garso slėgio lygis 

(LAFmax), dBA 

1 2 3 4 5 

1. Gyvenamųjų pastatų gyvenamosios patalpos, 

visuomeninės paskirties pastatų miegamieji 

kambariai, stacionarinių asmens sveikatos 

priežiūros įstaigų palatos 

diena 

vakaras 

naktis 

45 

40 

35 

55 

50 

45 

2. Visuomeninės paskirties pastatų patalpos, 

kuriose vyksta mokymas ir (ar) ugdymas 

– 45 55 

3. Gyvenamųjų pastatų ir visuomeninės paskirties 

pastatų (išskyrus maitinimo ir kultūros 

paskirties pastatus) aplinkoje, veikiamoje 

transporto sukeliamo triukšmo 

diena 

vakaras 

naktis 

65 

60 

55 

70 

65 

60 

4. Gyvenamųjų pastatų ir visuomeninės paskirties 

pastatų (išskyrus maitinimo ir kultūros 

diena 

vakaras 

55 

50 

60 

55 
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Eil. 

Nr. 
Objekto pavadinimas Paros laikas* 

Ekvivalentinis 

garso slėgio lygis 

(LAeqT), dBA 

Maksimalus 

garso slėgio lygis 

(LAFmax), dBA 

paskirties pastatus) aplinkoje, išskyrus 

transporto sukeliamą triukšmą 

naktis 45 50 

* Paros laiko (dienos, vakaro ir nakties) pradžios ir pabaigos valandos suprantamos taip, kaip apibrėžta 

Lietuvos Respublikos triukšmo valdymo įstatymo [1] 2 straipsnio 3, 9 ir 28 dalyse nurodytų dienos triukšmo rodiklio 

(Ldienos), vakaro triukšmo rodiklio (Lvakaro) ir nakties triukšmo rodiklio (Lnakties) apibrėžtyse. 

Paros laiko periodai: dienos metas (nuo 7 val. iki 19 val.), nakties metas (nuo 22 val. iki 7 

val.), vakaro metas (nuo 19 val. iki 22 val.). 

Projektu planuojama pastatyti vieną VE. Atlikti skaičiavimai ir įvertinta, kokiu atstumu 

nuo vėjo elektrinių triukšmo lygis neviršys ribinių verčių. 

Triukšmo vertinimui naudota ir modeliavimas atliktas licencijuota „CADNA A “ paketo 

programa, skirta pramoniniam, kelių ir geležinkelių triukšmui, įvertinant vietovės reljefą ir vietovės 

triukšmo absorbcines savybes, esamų ir planuojamų pastatų aukštį, meteorologines sąlygas. 

Pramoninis triukšmas vertintas pagal ISO 9613-2: „Akustika. Atvirame ore sklindančio garso 

slopinimas. 2 dalis. Bendroji skaičiavimo metodika“. Metodikas rekomenduoja 2002 m. birželio 25 

d. Europos Parlamento ir Komisijos direktyva 2002/49/EB dėl aplinkos triukšmo įvertinimo ir 

valdymo bei Lietuvos higienos norma HN 33:2011. 

Triukšmo poveikis vertintas remiantis Lietuvos Respublikos Triukšmo valdymo įstatymu 

2004-10-26 Nr. IX–2499 ir vėlesniais pakeitimais (aktuali redakcija nuo 2016-11-01), kuriame 

nurodoma, kad triukšmo ribinis dydis – Ldienos, Lvakaro arba Lnakties rodiklio vidutinis dydis, 

kurį viršijus triukšmo šaltinio valdytojas privalo imtis priemonių skleidžiamam triukšmui šalinti ir 

(ar) mažinti. Taip pat vadovautasi pakeista Lietuvos higienos norma HN 33:2011 „Triukšmo 

ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje“ 

(patvirtinta LR sveikatos ministro 2011-06-13 įsakymu Nr. V–604, pakeista 2018 m. vasario 12 d. 

Nr. V-166). Triukšmo lygis modeliuotas 2 metrų aukštyje skaičiuojant nuo žemės paviršiaus. 

Triukšmo šaltinių identifikavimas. Planuojama ūkinė veikla sąlygoja tiek trumpalaikį 

(įrengimo / statybų metu), tiek ilgalaikį (elektrinių veikimas) triukšmo padidėjimą. 

Įrengimo / statybų metu laikinas ir lokalus triukšmo padidėjimas numatomas dėl technikos 

ir įrenginių, apimančių žemės darbus, transportavimą, statybų, technikos naudojimo. Šis triukšmo 

padidėjimas būna trumpalaikis, epizodinis, vykstantis tik darbų metu, todėl reikšmingo poveikio 

aplinkos kokybei neturės. Įrengimo darbai būtų vykdomi darbo dienomis dienos metu. 

Eksploatacijos metu triukšmo padidėjimas aplinkoje neišvengiamas, todėl svarbu įvertinti 

jo sklidimą, viršnorminę triukšmo zoną, kurioje galimas neigiamas poveikis. 

Projektu planuojama pastatyti 1 vieno tipo Enercon E66, kurio stiebo aukštis siektų 85 m. 

Analizuojamos VE techniniai parametrai pateikti lentelėje. Planuojama VE nakties metu galia bus 

apribota iki 1 MW, o to priežastis, viršnorminės triukšmo zonos sumažinimas. VE techninis pasas 

pateiktas priede. 



Poveikio visuomenės sveikatai vertinimas (PVSV), 2021 m.  

  23 

3. lentelė. Techniniai ir akustiniai planuojamos VE parametrai 

VE tipas VE 

skaičius 

Nominali 

instaliuota 

galia 

Taikomi apribojimai Stiebo 

aukštis 

Menčių 

skaičius 

Rotoriaus 

dydis m 

Bendras 

konstrukcijos 

aukštis  

Maksimalus 

keliamas 

triukšmas dB(A), 

atsižvelgiant į 

eksploatuojamą 

galią 

Enercon 

E 66 

1 2MW Nakties periodu 

maksimali 

eksploatuojama galia 

1 MW 

85 3 70,4 120,2 Prie 2 MW-103 

dB(A) 

 

Prie 1 MW- 97,4 

dB(A) 

Foninis triukšmas 

Foninį triukšmą sukuria šiuo metu esamos VE. Jau egzistuojančios VE įvertintos 

vadovaujantis internetine svetaine venbis.lt ir lauko tyrimais. Detalesnė informacija pateikta žemiau 

esančioje lentelėje. 

4. lentelė. Esamų VE techniniai ir akustiniai parametrai 

VE tipas VE skaičius 

vnt. 

Stiebo aukštis 

m 

Menčių 

skaičius vnt. 

Rotoriaus 

dydis m 

Maksimalus 

keliamas triukšmas 

dB(A) 

Enercon E33 2 53 3 33 100,8 

Nordex N117 8 120 3 117 106 

Vestas VD34 

Vestas 44 

4 40 3 44 99,5 

GET Danwind 2 40 3 29 100 

Vergnet GEV MP 2 55 3 32 102,4 

Taip pat įvertintos kitais projektais patvirtintos vėjo elektrinės, kurios identifikuotos 

remiantis atrankomis dėl poveikio aplinkai,  vertinimo informacijomis, PAV 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. 

• Vienos vėjo elektrinės statyba, adresu Jurbarko r. sav., Skirsnemunės seniūnija, 

Skirsnemuniškių I kaime (žemės sklypo unikalus Nr. 4400-5552-9407) 

planuojamos ūkinės veiklos poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaita. 

Rengėjas UAB „Ekostruktūra“, Kaunas 2021 m. 
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• „Vienuolikos vėjo elektrinių Jurbarko r. sav., Skirsnemunės sen., Paantvardžio, 

Skirsnemuniškių I ir Antkalniškių kaimuose statyba ir eksploatavimas“ poveikio 

aplinkai vertinimo ataskaita. Rengėjas UAB „Ekostruktūra“, Kaunas 2021 m. 

 

5. lentelė. Kitais  projektais patvirtintos VE statyba, techniniai ir akustiniai parametrai2 

VE tipas VE 

skaičius 

vnt. 

Stiebo aukštis m Menčių skaičius 

vnt. 

Rotoriaus dydis 

m 

Maksimalus keliamas 

triukšmas dB(A) 

Nordex 

N149 

14 125-165,5 3 149 106,1 

Nordex 

N149 

8 164 3 149 106,1 

Vestas V80-

V903 

2 95-100 3 80-90 105,1 

Enercon 

E664 

1 67-87 3 70,4 98,4 

Nordex 

N163 5 

arba 

GE 

11 

 

148 3 163 107,2 

11 161 3 158 106 

 

 
 

2 Triukšmo modeliavimo metu naudoti, triukšmo atžvilgiu blogesni parametrai.  
3 Triukšmo modeliavimo metu naudoti, triukšmo atžvilgiu blogesni parametrai. Vestas V80. 
4 Triukšmo modeliavimo metu naudoti, triukšmo atžvilgiu blogesni parametrai su žemesniu stiebu. 
5 Triukšmo modeliavimo metu naudoti, triukšmo atžvilgiu blogesni parametrai. Nordex 163. 
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7 pav. Analizuojama VE vieta ir kitos esamos, patvirtintos VE 

Aplinka pagal HN 33:2011 

Artimiausia gyvenama aplinka planuojamos VE atžvilgiu yra nutolusi ~700 metrus, adresu 

Jurbarko r. sav., Skirsnemunės sen., Skirsnemuniškių I k. 5 (8 pav.). 

Triukšmo lygio skaičiavimai atlikti tik prie šios sodybos aplinkos, ties sklypo riba. 

 

8 pav. Artimiausia gyv. sodyba planuojamos VE atžvilgiu 

Modeliavimo rezultatai 

Triukšmo sklaidos vertinimas ir sklaidos rezultatai parodė, kad tiek esamoje situacijoje, 

tiek prognozuojamoje situacijoje po plėtros triukšmo ribinės vertės nėra ir nebus viršijamos. Darant 

prielaidą, jog Lietuvoje ištisus metus pučia 10 m/s ir didesnis vėjas, o visos tiek jau esamos tiek 

naujai planuojamos VE apkrautos maksimaliu rėžimu, maksimalus suminis triukšmo lygis 40 metrų 

atstumu nuo artimiausios gyvenamos sodybos pastato aplinkoje neviršytų nustatytų ribinių verčių. 

Triukšmo sklaidos žemėlapiai pateikti priede. 

6. Lentelė. Esamos akustinės aplinkos skaičiavimo rezultatai 

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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7. Lentelė. Projektinės akustinės aplinkos skaičiavimo rezultatai be foninių VE 

Artimiausio gyvenamojo 

namo adresas 
Rezultato vieta Diena Vakaras Naktis 

Jurbarko r. sav., 

Skirsnemunės sen., 

Skirsnemuniškių I k. 5 

Sklypo riba 38,6 38,6 37,8 

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

VE  

Artimiausio gyvenamojo 

namo adresas 
Rezultato vieta Diena Vakaras Naktis 

Jurbarko r. sav., 

Skirsnemunės sen., 

Skirsnemuniškių I k. 5 

Sklypo riba 41,8 41,8 41,4 

 

PASTABA: Šalia naujai planuojamos VE, kitais projektais yra patvirtintos 2 VE statybos, 

kurios yra analizuojamos VE (PŪV) savininkas, dėl šios priežasties SAZ riba nustatoma nuo šių 

trijų VE. Žemiau esančiame pav. pateiktos skirtingų paros periodų triukšmo zonos6 (Lvakaro ir 

Lnakties).  

 

9 pav. Lvakaro ir Lnakties laikotarpio triukšmo izolinijos.  

 
6 Ldienos triukšmo zonos nėra, kadangi triukšmo lygis bus mažesnis už Ldienos ribinę vertę dienos metu. 
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Skaičiavimai parodė, kad didžiausia viršnorminė triukšmo zona siekia nakties periodu, 

todėl SAZ riba siūloma sutapatinti su viršnorminio Lnkaties periodo triukšmo zona. 

 

10 pav. Prognozuojamas triukšmas nakties metu be fono 

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) E66, 

2MW, kurio stiebo aukštis 85 m ir pradėjus veiklą, triukšmo ribinės vertės artimiausiose 

gyvenamosiose aplinkose  neviršytų HN 33:2011 nustatytų verčių. Veiklos vykdytojas planuoja 

nakties periodu VE galią apriboti iki 1 MW. 

Artimiausia gyvenama aplinka planuojamos VE atžvilgiu yra nutolusi ~700 metrus, adresu 

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

Suminis nuo esamų, kitais projektais patvirtintų VE bei naujai planuojamos VE triukšmo 

modeliavimas parodė, kad didžiausias prognozuojamas triukšmas taip pat būtų vienodas dienos, 

vakaro, nakties metu ir siektų 41,8 dB(A). 

Vertinimas parodė, kad planuojama ūkinė veikla atitinka HN 33:2011 „Triukšmo ribiniai 

dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje“  keliamus 

reikalavimus. 
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5.3.2. nurodoma naudota skaičiavimams triukšmo sklaidos modeliavimo programinė 

įranga, naudotas skaičiavimo standartas, triukšmo rodikliai, vietovės meteorologinės 

sąlygos, skaičiavimų aukštis, modeliavimo teritorijos dydis, triukšmo sklaidos 

žingsnio dydis, taršos sklaidos žemėlapio koordinačių sistema ir mastelis; 

Triukšmo vertinimui naudota ir modeliavimas atliktas licencijuota „CADNA A“ paketo 

programa, skirta pramoniniam, kelių ir geležinkelių triukšmui, įvertinant vietovės reljefą ir vietovės 

triukšmo absorbcines savybes, esamų ir planuojamų pastatų aukštį, meteorologines sąlygas. 

Pramoninis triukšmas vertintas pagal ISO 9613-2: „Akustika. Atvirame ore sklindančio 

garso slopinimas. 2 dalis. Bendroji skaičiavimo metodika“. 

Triukšmui nuo transporto naudota Triukšmo rodiklių įvertinimo metodika pagal 

Prancūzijos nacionalinę skaičiavimo metodiką "NMPB-Routes-96 (SETRA-CERTU-LCPC-CSTB), 

nurodytą "Arrêté du 5 mai 1995 relatif au bruit des infrastructures routières, Journal Officiel du 10 

mai 1995, Article 6" ir Prancūzijos standartą" XPS 31-133. 

Šias metodikas rekomenduoja 2002 m. birželio 25 d. Europos Parlamento ir Komisijos 

direktyva 2002/49/EB dėl aplinkos triukšmo įvertinimo ir valdymo bei Lietuvos higienos norma 

HN 33:2011. Triukšmo poveikis vertintas remiantis Lietuvos Respublikos Triukšmo valdymo 

įstatymu 2004-10-26 Nr. IX–2499 ir vėlesniais pakeitimais (aktuali redakcija nuo 2016-11-01), 

kuriame nurodoma, kad triukšmo ribinis dydis – Ldienos, Lvakaro arba Lnakties rodiklio vidutinis dydis, 

kurį viršijus triukšmo šaltinio valdytojas privalo imtis priemonių skleidžiamam triukšmui šalinti ir 

(ar) mažinti. Taip pat vadovautasi pakeista Lietuvos higienos norma HN 33:2011 „Triukšmo 

ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje“ 

(patvirtinta LR sveikatos ministro 2011-06-13 įsakymu Nr. V–604, pakeista 2018 m. vasario 12 d. 

Nr. V-166). 

1 lentelė. Didžiausi leidžiami triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės 

paskirties pastatuose bei jų aplinkoje pagal 2018 m. pakeistą HN 33:2011 

Eil. 

Nr. 
Objekto pavadinimas Paros laikas* 

Ekvivalentinis garso 

slėgio lygis (LAeqT), 

dBA 

Maksimalus garso 

slėgio lygis 

(LAFmax), dBA 

1 2 3 4 5 

1. Gyvenamųjų pastatų gyvenamosios patalpos, 

visuomeninės paskirties pastatų miegamieji 

kambariai, stacionarinių asmens sveikatos priežiūros 

įstaigų palatos 

diena 

vakaras 

naktis 

45 

40 

35 

55 

50 

45 

2. Visuomeninės paskirties pastatų patalpos, kuriose 

vyksta mokymas ir (ar) ugdymas 

– 45 55 

3. Gyvenamųjų pastatų ir visuomeninės paskirties 

pastatų (išskyrus maitinimo ir kultūros paskirties 

pastatus) aplinkoje, veikiamoje transporto sukeliamo 

triukšmo 

diena 

vakaras 

naktis 

65 

60 

55 

70 

65 

60 

4. Gyvenamųjų pastatų ir visuomeninės paskirties 

pastatų (išskyrus maitinimo ir kultūros paskirties 

pastatus) aplinkoje, išskyrus transporto sukeliamą 

triukšmą 

diena 

vakaras 

naktis 

55 

50 

45 

60 

55 

50 

* Paros laiko (dienos, vakaro ir nakties) pradžios ir pabaigos valandos suprantamos taip, kaip apibrėžta 

Lietuvos Respublikos triukšmo valdymo įstatymo [1] 2 straipsnio 3, 9 ir 28 dalyse nurodytų dienos triukšmo rodiklio 

(Ldienos), vakaro triukšmo rodiklio (Lvakaro) ir nakties triukšmo rodiklio (Lnakties) apibrėžtyse. 

Paros laiko periodai: dienos metas (nuo 7 val. iki 19 val.), nakties metas (nuo 22 val. iki 7 

val.), vakaro metas (nuo 19 val. iki 22 val.). 
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5.3.3. pateikiami nejonizuojančiosios spinduliuotės šaltinių duomenys: radiotechninių 

objektų techniniai duomenys pagal Radiotechninio objekto radiotechninės dalies 

projekto ir elektromagnetinės spinduliuotės stebėsenos plano derinimo tvarkos 

aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. kovo 2 

d. įsakymu Nr. V-200 „Dėl Radiotechninio objekto radiotechninės dalies projekto ir 

elektromagnetinės spinduliuotės stebėsenos plano derinimo tvarkos aprašo 

patvirtinimo“; papildomai nurodoma skaičiavimams naudota elektromagnetinės 

spinduliuotės sklaidos programa, naudotas skaičiavimo standartas ir / ar metodas, 

skaičiavimų aukštis, modeliavimo teritorijos dydis, elektromagnetinės spinduliuotės 

sklaidos žingsnio dydis, taršos sklaidos žemėlapio koordinačių sistema ir mastelis; 

Ūkinės veiklos metu nejonizuojančiosios spinduliuotės šaltinių nėra, todėl galimas jų 

poveikis visuomenės sveikatos saugos aspektu šioje ataskaitoje nėra analizuojamas. 

5.4. įvertinami kiti reikšmingi planuojamos ūkinės veiklos visuomenės sveikatai įtaką 

darantys veiksniai, kurių taršos rodiklių ribinės vertės reglamentuotos norminiuose teisės 

aktuose, aprašomas galimas jų poveikis visuomenės sveikatai; 

Kitų reikšmingų planuojamos ūkinės veiklos visuomenės sveikatai įtaką darančių veiksnių, 

kurių taršos rodiklių ribinės vertės reglamentuotos norminiuose teisės aktuose, nebus, todėl jie nėra 

vertinami ir aprašomi. 

Vibracija 

Vibracija – kieto kūno pasikartojantys judesiai apie pusiausvyros padėtį. Vibracija 

perduodama per stovinčio, sėdinčio ar gulinčio žmogaus atramos paviršius į jo kūną. Žmogaus 

sveikatai pavojingos vibracijos dydžiai reglamentuojami higienos normomis HN 50:2003 ir HN 

51:2003 (galiojanti suvestinė redakcija 2017-05-01). 

Bendrąja prasme visam kūnui perduodama vibracija sveikatai turi tokį poveikį:  

• sukelia diskomforto ir nuovargio jausmą;  

• kelia nerimą dėl statinio konstrukcijų pažeidimo;  

• gali pabloginti matymą.  

Minėtus poveikius dažniausiai sukelia tik gana stiprią vibraciją skleidžiantys įrenginiai jų 

operatoriams: transporto priemonės (oro, geležinkelio transporto), sunki mobili technika. Dėl 

santykinai mažo svorio tenkančio ploto vienetui, langai yra vibracijai jautriausias pastatų elementas. 

Langų vibracija paprastai juntama, kuomet vibracijos dažnis siekia 1 – 10 Hz, o infragarso 1/3 

oktavos vidurkio garso slėgis yra apytikriai 52 dB.  

Vėjo elektrinėse vibraciją gali sukelti generatorius, besisukančios mentės ir kitos judančios 

dalys, kuomet yra nesubalansuotas atskirų dalių sukimosi judesys. Vibraciją gali sukelti ir 

netinkamas atskirų įrenginio dalių išdėstymas arba gedimai, kuomet išbalansuojamas besisukančių 

detalių darbas. Įrenginių vibraciją galima sumažinti specialiomis izoliacinėmis tarpinėmis, 

besisukančių dalių subalansavimu. Vėjo jėgainės turi vibracijos jutiklius, kurie sustabdo jėgaines, 

jeigu vibracija sustiprėja, pvz. apledėjus jėgainei.  

Vėjo elektrinių vibracijos tyrimai paprastai atliekami, siekiant nustatyti konstrukcijos 

vibracijos įtaką jos veikimo efektyvumui, konstrukcijų ir mechanizmų atsparumui, ar įtaka 
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esamiems seisminiams prietaisams. Vėjo elektrinių konstrukcijos vibracija7 yra per silpna, kad būtų 

juntama artimiausiuose gyvenamuose pastatuose. Pagrįstų įrodymų apie vėjo elektrinių vibracijos 

poveikį žmogaus sveikatai nėra, vibracijos poveikis žmogaus organizmui nėra nagrinėjamas 

literatūros šaltiniuose, susijusiuose su vėjo elektrinių poveikio sveikatai vertinimu. 

Išvada. Vėjo elektrinių mechaninė vibracija yra labai maža: žeme perduodamos vibracijos 

bangos amplitudė siekia milijoninę milimetro dalį ir nekelia pavojaus žmonių sveikatai. Nuo 

didesnės vibracijos ekstremaliomis sąlygomis, jėgainė yra apsaugoma vibracijos jutikliais. Taigi, 

vėjo jėgainės, dėl ypač silpnos vibracijos, neigiamo poveikio artimiausiems gyventojams neturi. 

Infragarsas. Žemų dažnių garsas 

Užsienio šalių mokslinėse publikacijose pažymima, kad šiuolaikinės vėjo elektrinės, 

turinčios vėjaračio mentes atgręžtas prieš vėją, sukelia nereikšmingus infragarso ir žemo dažnio 

garsų lygius. 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. 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 prognozuojami t.y. jis nėra 

modeliuojamas, šiuos garsus galima tik išmatuoti, tuo tikslu buvo atlikti infragarso ir žemo dažnio 

garsų natūriniai matavimai. Matavimai atlikti Antkalniškių k., Imsrės g. 4. Ši sodyba yra arčiausiai 

9 esamų VE kurių techniniais ir akustiniais parametrais lenkia planuojamos VE parametrus (galia, 

keliamu triukšmu lygiu ir t.t.). 

Remiantis matavimo rezultatais, matyti kad nustatytų infragarso ir žemadažnio garso 

ribinių dydžių neviršija. Matavimo protokolai pateikti ataskaitos priede. 

9.  Lentelė. Infragarso ir žemadažnio garso įvertintojo garso slėgio lygio LR ir didžiausiojo F laikinio 

svertinio ir A dažninio svertinio garso slėgio lygio LAFmax ribiniai dydžiai 

Paros laikas Įvertintojo garso slėgio lygio LR ir didžiausiojo 

F laikinio svertinio ir A dažninio svertinio garso 

slėgio lygio LAFmax ribiniai dydžiai 

Matavimo rezultatai 

LR, dBA LAFmax, dBA LR, dBA LAFmax, dBA 

Dienos metu 30 40 9,2 8,2 

Vakaro metu 25 35 

Nakties metu 20 30 

 
7 Styles P., Stimpson I., Toon S., England R., Wright M. 2005. Microseismic and Infrasound Monitoring of Low 

freųuency Noise and Vibrations from Windfarms. Recommendations on the Siting of Windfarms in the Vicinity of 

Eskdalemuir, Scotland. Keel, Staffs, UK: School of Physical and Geographical Sciences, Keele University 
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Užsienyje8 atliktais matavimais įrodyta , kad vėjo jėgainės neskleidžia girdimo infragarso 

(10 lentelė). Lyginant ribinius dydžius (HN 30:2018) su pavyzdžiu 10 lentelėje, galima daryti 

išvadas, kad neigiamos įtakos arčiausiai prie planuojamų vėjo elektrinių gyvenantiems žmonėms 

(artimiausi – ~700 metrų atstumu) nuo infragarso nebus.  

10.  lentelė. Ribinių dydžių patalpose, girdimumo ribos ir vėjo elektrinių skleidžiamo infragarso 

(matavimų užsienyje) palyginimas 

Infragarso lygių ribiniai dydžiai (pagal HN 

30:2018) 

Girdimumo riba, dB 

Išmatuotas triukšmo 

lygis nuo 10 elektrinių 

parko 100 m atstumu, 

dB 

Girdimumo riba, dB 

Išmatuotas triukšmo 

lygis nuo 10 elektrinių 

parko 100 m atstumu, 

dB 

Trečdalio oktavos 

dažnių juostos vidutinis 

dažnis, Hz Infragarso ir 

žemo dažnio garso lygių 

ribiniai dydžiai, dB 

Trečdalio oktavos 

dažnių juostos vidutinis 

dažnis, Hz Infragarso ir 

žemo dažnio garso lygių 

ribiniai dydžiai, dB 

8 95,5 108 63 

10 91,5 - - 

12,5 87,5 98 60 

16 83,5 88 60 

20 74 79 60 

Pasaulinėje praktikoje yra tyrimų, kurie vertino vėjo turbinų įrenginių generuojamą 

infragarso ir žemo dažnio triukšmą ir jo poveikį žmonių sveikatai. Vokietijoje ir kitose Europos 

šalyse nebuvo nei vieno atvejo, kad vėjo elektrinių 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 

elektrinių sukeliamas infragarsas ir žemo dažnio garsas nekelia diskusijų, nes kompetentingų 

ekspertų yra nustatyta, kad šiuolaikinės vėjo jėgainės skleidžia tik nereikšmingo stiprumo 

infragarsą. Mokslininkai padarė išvadą, kad nors žemo dažnio triukšmas gali būti jaučiamas šalia 

elektrinių tačiau jis dažniausiai yra žemiau poveikio, sukeliančio dirglumą, ribos. 

 

Išvada. 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. 

Šešėliavimas ir mirgėjimas 

Lietuvos teisinėje bazėje šešėliavimo, kaip aplinkos veiksnio, įtaka žmogaus sveikatai 

nereglamentuojama, todėl vertinant šešėlius, paprastai vadovaujamasi pasauline praktika.  

 
8 . A Study of Low Freųuency Noise and Infrasound from Wind Turbines. Prepared for NextEra Energy Resources, 

LLC, 700 Universe Boulevard, Juno Beach, FL 33408. 2009 19. 

http://www.cpuc.ca.gov/environment/info/dudek/ecosub/E1/D.8.2_AStudyofLowFreųNoiseandInfrasound.pdf 
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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 ~700 

m ir orientuota pietryčių kryptimi planuojamos VE atžvilgiu. 

Vokiečių dokumentas „Hinweise zur Ermittlung und Beurteilung der optischen 

Immissionen von Windnergianlagen“9, kuriuo vadovaujamasi  daugelyje šalių, atliekant vėjo 

elektrinių šešėliavimo skaičiavimus, rekomenduoja šešėlius skaičiuoti kai saulė pakilusi mažiausiai 

3 laipsnius nuo horizonto (saulei esant žemiau, šešėlis išsisklaido). Didžiausias leidžiamas 

šešėliavimo poveikis pagal Vokietijos normatyvus yra vertinamas taikant du metodus (Notes on the 

Identification and Evaluation of the Optical Emissions of Wind Turbines, States Committee for 

Pollution Control – Nordrhein-Westfalen (2002)): 

Projektu planuojama pastatyti vieną VE (E66 kai stiebo aukštis 85 m). Skaičiavimas 

atliktas kompleksiškai, atsižvelgiant ir į esamas, kitais projektu patvirtintas VE, tačiau sklaidos 

modeliavimas atliekamas tik rytinei teritorijai, kadangi tik rytų pusėje, planuojamos VE, atžvilgiu 

yra gyvenamoji aplinka adresu Jurbarko r. sav., Skirsnemunės sen., Skirsnemuniškių I k.5. Sklaidos 

modeliavimo būdas įtakos skaičiavimams įtakos neturi. 

11. lentelė. Planuojamos VE techniniai parametrai  

VE 

tipas 

VE 

skaičius 

Nominali 

instaliuota 

galia 

Stiebo 

aukštis 

Menčių 

skaičius 

Rotoriaus 

dydis m 

Bendras konstrukcijos aukštis  

Enercon 

E 66 

1 2 MW, 85 3 70,4 120,2 

 

Metodas. Šešėliavimo artimiausioje gyvenamojoje aplinkoje įvertinimui atliktas 

modeliavimas programa  WindPRO (versija 3.3) – pačiu blogiausiu variantu, priimant, kad visų 

pastatų visi langai yra  orientuoti į vėjo jėgaines („Green House Mode“), išsisus metus pučiamas 

vėjas ir suka vėjavarčius.  

Šešėliavimo sklaidos rezultatai parodė, kad pastačius VE bendras (suminis) mirgėjimas 

siektų 33 val. 55 min. Atsižvelgiant į tai, kad VE eksploatacijos metu gali pasireikšti mirgėjimas bei 

suminė rekomenduojama 30 val. metinė trukmė būtų viršyta, siekiant sumažinti 

mirgėjimo/šešėliavimo poveikį gyventojams, su užsakovu suderinta, jog į 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 

 
9 Superior Health Council of Belgium. Public Health Effects of Siting and Operating Onshore Wind Turbines. 2013. 

Publication No.8738 
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mechanizmo sistemą, projektuojamos vėjo elektrinės sparnų rotacijos sukeliamo neigiamo 

šešėliavimo poveikio, arčiausiai esančiose gyvenamosiose paskirties teritorijoje nebus. 

Šešėliavimo skaičiavimo rezultatai pateikti ataskaitos prieduose. 

 

Išvados. Šešėliavimo sklaidos rezultatai parodė, kad pastačius VE bendras (suminis) 

mirgėjimas siektų 33 val. 55 min. Atsižvelgiant į tai, kad VE eksploatacijos metu gali pasireikšti 

mirgėjimas bei suminė rekomenduojama 30 val. metinė trukmė būtų viršyta, siekiant sumažinti 

mirgėjimo/šešėliavimo poveikį gyventojams, su užsakovu suderinta, jog į 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. 

Elektromagnetinė spinduliuotė 

Elektromagnetinis laukas – tai elektrinių krūvių sukuriamas fizinis laukas, susidedantis iš 

laike kintančių elektrinių ir magnetinių laukų. Kisdamas laike elektrinis laukas sukuria magnetinį 

lauką, kuris savo ruožtu sukuria elektrinį lauką. Elektrinis ir magnetinis laukai vienas be kito 

egzistuoti negali. Elektromagnetinis laukas gali būti natūralus (gamtinis) arba sukurtas žmogaus 

veiklos. Gamtiniai elektromagnetinių laukų pavyzdžiai - tai žemės atmosferos elektrinis ir žemės 

magnetinis laukai, atmosferos iškrovų sukuriamos elektromagnetinės bangos, saulės ir kitų dangaus 

kūnų skleidžiamas elektromagnetinis spinduliavimas. Mokslinėse studijose teigiama, kad vėjo 

elektrinių elektromagnetinio lauko sklaida nėra visuomenės sveikatos aspektas, nes jų įrenginių 

skleidžiamas dėl elektromagnetinis laukas yra labai mažas. Vėjo elektrinių elektromagnetinės 

spinduliuotės šaltiniai yra generatoriai. Tai pramoninio dažnio 50 Hz elektrotechniniai įrenginiai, 

generuojantys žemos įtampos iki 5,7 MW galios elektros energiją. Panašaus tipo generatoriai yra 

naudojami transporte: troleibusuose „Solaris“ sumontuoti 250 kW generatoriai, lokomotyvuose 

„Siemens“ – 6,4 MW. Vėjo elektrinių montavimo ir eksploatavimo taisyklėse10 elektromagnetinis 

laukas neminimas kaip žmogui pavojų keliantis veiksnys – žmonėms joje dirbti ar būti jų aplinkoje 

galima ir veikiant generatoriams. Jų kuriamas elektromagnetinio lauko intensyvumas prie pat 

jėgainės generatorių nesiekia didžiausių leistinų verčių pagal HN 104:2011 „Gyventojų sauga nuo 

elektros linijų sukuriamo elektromagnetinio lauko“ Elektromagnetinio lauko intensyvumo 

parametrų leidžiamosios vertės gyvenamojoje aplinkoje pateikiamos žemiau esančioje lentelėje. 

 
10 https://www.enercon.de/fileadmin/Redakteur/Medienportal/broschueren/pdf/en/ENERCON_TuS_en_06_2015.pdf 



Poveikio visuomenės sveikatai vertinimas (PVSV), 2021 m.  

  34 

12. lentelė. Elektromagnetinio lauko intensyvumo parametrų leidžiamos vertės 

Objekto pavadinimas Elektromagnetinio lauko parametrų leidžiamos vertės (ne daugiau kaip) 

Elektrinio lauko stipris 

(E), kV/m  

Magnetinio lauko stipris 

(H), A/m  

Magnetinio srauto tankis 

(B), µT 

Gyvenamosios ir 

visuomeninės paskirties 

pastatų patalpos 

0,5 16 20 

Gyvenamoji aplinka 1 32 40 

 

Išvada. Vėjo elektrinių elektromagnetinio lauko sklaida nėra visuomenės sveikatos 

aspektas, nes jų įrenginių skleidžiamas elektromagnetinis laukas yra labai mažas. Sveikatos 

sutrikimai dėl elektromagnetinės spinduliuotės – nenumatomi. 

 

5.5. gali būti identifikuojami ir aprašomi kiti reikšmingi planuojamos ūkinės veiklos 

visuomenės sveikatai įtaką darantys veiksniai (biologiniai, ekonominiai, socialiniai, 

psichologiniai), kurių taršos rodiklių ribinės vertės nėra reglamentuotos norminiuose 

teisės aktuose (gali būti naudojami kokybinio pobūdžio įvertinimo (aprašomieji) metodai, 

pavyzdžiui, pateikiami mokslinių tyrimų, tam tikrų visuomenės grupių apklausos 

duomenys, analizės, ekspertų nuomonės, konkrečios teritorijos situacijos analizė ir pan.). 

 

Vėjo energija – tai viena iš perspektyviausių atsinaujinančių išteklių energijos naudojimo 

technologijų Lietuvoje. Nors vėjo energetiką remia visuomenė, tačiau žmonės, kurių aplinkoje 

ruošiamasi statyti vėjo jėgaines, išreiškia baimę dėl galimo triukšmo, šešėlių mirgėjimo, 

elektromagnetinių trikdžių, kraštovaizdžio sudarkymo bei kitų veiksnių. Triukšmo poveikis 

žmogaus sveikatai skirstomas į šias tris pagrindines grupes: subjektyvios pasekmės (susierzinimas, 

nepasitenkinimas, apmaudas), trukdymas veiklai (tokiai kaip mokinimasis, miegojimas, pokalbis), 

psichologiniai padariniai (nerimas, ūžesys ausyse, klausos praradimas). Beveik visais atvejais vėjo 

jėgainių akustinė tarša siejama su pirmomis dvejomis poveikių grupėmis (modernios jėgainės 

dažniausiai sukelia pirmoje grupėje aprašytas neigiamas pasekmes). Triukšmą žmogaus organizmas 

suvokia kaip stresą, kuris sukelia širdies ir kraujagyslių sistemos sutrikimus, sutrikdo miegą, 

sumažina darbingumą, gebėjimą susikaupti bei kt. [5,11]. Daugelis tyrėjų nurodo, kad fiziologiniai 

efektai nėra būdingi vėjo elektrinių sukeliamam triukšmui. Nustatyta, kad šansai girdėti triukšmą ir 

patirti triukšmo erzinantį poveikį didėja, kai vėjo elektrinės yra matomos, t. y. neigiamą triukšmo 

poveikį stiprina vizualinis stimulas [12]. 

Remiantis Higienos instituto sveikatos statistinių duomenų portalo informacija, žemiau 

esančiose lentelėse pateikiame tam tikromis ligomis sergančių asmenų (atskirai suaugusiųjų (nuo 18 

metų) ir vaikų (0–17 metų) grupėse) skaičiaus 1000 gyventojų pokytį 2017–2020 metais Jurbarko 

rajono savivaldybėje, Tauragės apskrityje bei visoje mūsų šalyje  [3]. 
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13. lentelė. Sergančių asmenų (nuo 18 metų) skaičiaus 1000 gyventojų pokytis 2017–2020 metais 

Jurbarko rajono savivaldybėje, Tauragės apskrityje ir Lietuvoje pagal diagnozių grupes. 

METAI 

DIAGNOZIŲ GRUPĖS PAGAL TLK-10-AM 

Endokrininės, 

mitybos ir medžiagų 

apykaitos ligos 

(E00-E90) 

Psichikos ir 

elgesio sutrikimai 

(F00-F99) 

Nervų  

sistemos ligos 

(G00-G99) 

Ausies ir speninės 

ataugos ligos 

(H60-H95) 

Kraujotakos 

sistemos ligos 

(I00-I99) 

JURBARKO RAJONO SAVIVALDYBĖ 

2017 162,1 126,2 157,0 53,1 330,3 

2018 156,4 121,5 142,9 57,3 339,3 

2019 169,3 105,1 146,5 61,4 351,2 

2020 149,2 94,4 118,8 43,8 369,4 

 TAURAGĖS APSKRITIS 

2017 157,8 112,8 149,0 60,1 294,3 

2018 162,2 110,6 150,1 61,2 295,2 

2019 178,6 113,3 156,6 66,3 310,5 

2020 153,9 112,8 135,1 48,9 321,6 

 LIETUVA 

2017 163,0 79,5 128,4 61,0 294,7 

2018 174,8 85,3 127,9 62,9 293,6 

2019 190,2 87,3 130,6 66,4 295,9 

2020 168,9 85,1 113,7 49,8 287,1 

14.  lentelė. Sergančių asmenų (0–17 metų) skaičiaus 1000 gyventojų pokytis 2017–2020 metais 

Jurbarko rajono savivaldybėje, Tauragės apskrityje ir Lietuvoje pagal diagnozių grupes. 

METAI 

DIAGNOZIŲ GRUPĖS PAGAL TLK-10-AM 

Endokrininės, 

mitybos ir medžiagų 

apykaitos ligos 

(E00-E90) 

Psichikos ir 

elgesio sutrikimai 

(F00-F99) 

Nervų  

sistemos ligos 

(G00-G99) 

Ausies ir speninės 

ataugos ligos 

(H60-H95) 

Kraujotakos 

sistemos ligos 

(I00-I99) 

JURBARKO RAJONO SAVIVALDYBĖ 

2017 129,1 44,2 27,0 79,1 13,3 

2018 134,0 36,9 21,4 73,2 13,6 

2019 132,6 46,3 23,5 84,7 12,9 

2020 90,2 33,2 14,5 42,0 10,5 

 TAURAGĖS APSKRITIS 

2017 78,5 58,4 25,0 78,5 28,3 

2018 81,5 50,6 23,4 73,6 28,2 

2019 95,9 56,6 24,9 73,4 29,0 
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2020 69,7 45,0 14,9 40,0 20,7 

 LIETUVA 

2017 100,9 72,6 29,9 80,0 32,5 

2018 106,7 70,3 28,2 80,5 31,6 

2019 111,0 70,1 26,8 83,0 30,6 

2020 71,6 55,7 19,2 44,5 20,7 

 

 

Tyrimų, kaip vėjo jėgainių keliamas triukšmas sąlygoja sveikatą, nėra daug. Vienas iš 

klasikinių tokių tyrimų pavyzdžių yra Danijoje, Vokietijoje ir Olandijoje atlikta studija (M. Wolsink 

et al. 1993). Pagrindinis tyrimo tikslas buvo nustatyti koreliaciją tarp triukšmo, kurį sukelia vėjo 

jėgainės, ir žmonių, gyvenančių netoliese jėgainių, nepasitenkinimo triukšmu. Taip pat buvo 

siekiama išsiaiškinti ir kitas nepasitenkinimo triukšmu priežastis. Buvo nustatytas silpnas ryšys tarp 

garso lygio ir žmonių nepasitenkinimo triukšmu (Kendalo koeficientas t=0,09; p<0,05). Tačiau 

paaiškėjo, kad žmonių nepasitenkinimas triukšmu mažėja didėjant jėgainių amžiui (seniai veikiantis 

parkas sukelia mažiau nepasitenkinimo nei naujas) [2].   

Atlikus vėjo jėgainių ir artimiausių gyventojų savo sveikatos ir gerbūvio vertinimo tyrimus, 

nustatyta, kad nėra koreliacijos tarp 39 tirtų sveikatos rodiklių ir vėjo jėgainių skleidžiamo 

triukšmo. Tačiau iš tirtų 754 asmenų, 31 proc. nurodė, kad vėjo jėgainių triukšmas juos erzina, 36 

proc. pažymėjo, jog sutriko jų miegas, o 19 proc. teigė, kad jaučia nuovargį. Be to, tyrėjai nustatė, 

kad rizika jausti erzinantį vėjo jėgainių poveikį yra didesnė kaimo vietovių gyventojams, o 

miestiečiai menkiau reaguoja į šios ūkinės veiklos keliamą triukšmą [12]. 

Žemo dažnio triukšmas ir infragarsas gyventojų ir kai kurių tyrėjų yra nurodomas kaip vėjo 

jėgainių neigiamo poveikio sveikatai šaltinis. Tačiau eilėje mokslinių publikacijų pažymima, kad 

šiuolaikinės vėjo jėgainės, sukelia nereikšmingus infragarso ir žemo dažnio garsų lygius. 

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 [12]. 

Literatūros šaltinių apžvalga bei analizė taip pat atskleidė, kad vėjo jėgainių generuojamo 

triukšmo intensyvumo lygis priklauso nuo konstrukcinių elementų aerodinaminių aptekėjimo 

reiškinių ir mechaninių akustinio triukšmo generacijos procesų. Tyrimai rodo, kad nustatant 

vietovės akustinį triukšmą, būtina įvertinti vėjo jėgainių generuojamo ir aplinkos foninio triukšmo 

lygius, kurių intensyvumui didelės įtakos turi vėjo srauto greitis. Didėjant vėjo greičiams, triukšmo 

lygis tampa labiau intensyvus, o vėjo greičiui esant apie 12 m/s ir atstumui iki vėjo jėgainės bokšto 

didesniam nei 100 m, vėjo jėgainės generuojamo triukšmo lygis susilygina su aplinkos foninio 

triukšmo lygiu [4]. 
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6. PRIEMONIŲ, KURIOS PADĖS IŠVENGTI AR SUMAŽINTI NEIGIAMĄ 

PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS POVEIKĮ VISUOMENĖS SVEIKATAI, 

APRAŠYMAS BEI JŲ PASIRINKIMO ARGUMENTAI (ATASKAITOJE PATEIKIAMAS 

ŪKINĖS VEIKLOS POVEIKĮ VISUOMENĖS SVEIKATAI MAŽINANČIŲ PRIEMONIŲ 

APRAŠYMAS, DOKUMENTAI, PATVIRTINANTYS TARŠOS PREVENCIJOS ARBA 

MAŽINIMO GALIMYBES IR ATITINKAMŲ PLANUOJAMŲ ARBA ĮGYVENDINTŲ 

PRIEMONIŲ VEIKSMINGUMĄ, SVEIKATOS RIZIKOS VEIKSNIŲ ARTIMIAUSIOJE 

GYVENAMOJOJE APLINKOJE IR TIES SANITARINĖS APSAUGOS ZONOS RIBOMIS 

POKYČIAI ĮDIEGUS ŠIAS PRIEMONES). 

 

Numatomos priemonės: 

• Vėjo elektrinės galia nakties metu (22:00-7:00) bus apribojama galia iki 1 MW.  

• Numatoma priemonė šešėliavimui mažinti, kadangi šešėliavimo sklaidos rezultatai 

parodė, kad pastačius VE bendras (suminis) mirgėjimas siektų 33 val. 55 min. 

Atsižvelgiant į tai, kad VE eksploatacijos metu gali pasireikšti mirgėjimas bei suminė 

rekomenduojama 30 val. metinė trukmė būtų viršyta, siekiant sumažinti mirgėjimo/šešėliavimo 

poveikį gyventojams, su užsakovu suderinta, jog į 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. 

7. ESAMOS VISUOMENĖS SVEIKATOS BŪKLĖS ANALIZĖ (ATASKAITOJE 

ANALIZUOJAMI TIK TIE VISUOMENĖS GRUPIŲ DEMOGRAFINIAI IR SVEIKATOS 

STATISTIKOS RODIKLIAI, KURIE YRA PRIEINAMI IR REIKŠMINGI VERTINANT  

PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS POVEIKĮ VISUOMENĖS SVEIKATAI. PAGAL 

GALIMYBĘ IR REIKALINGUMĄ GALI BŪTI ANALIZUOJAMI IR KITI PAPILDOMI 

RODIKLIAI. GALI BŪTI PATEIKIAMA MOKSLINIŲ TYRIMŲ ARBA OFICIALIOSIOS 

STATISTIKOS APŽVALGA): 

7.1. vietovės gyventojų demografiniai rodikliai (jei nėra prieinamų vietovės duomenų, 

pateikiami savivaldybės ar apskrities duomenys); 

 

Gyventojų skaičius. Lietuvos statistikos departamento duomenimis, nuolatinių gyventojų skaičius 

2021 metų pradžioje Jurbarko rajono savivaldybėje siekė 24 236 asmenis, o 2017 metų pradžioje – 26 800 

asmenų. Tai rodo, kad gyventojų skaičius Jurbarko rajono savivaldybėje 2017–2021 metų pradžios 

laikotarpiu sumažėjo 9,6 proc. Nuolatinių gyventojų skaičiaus mažėjimo tendencija aukščiau nurodytu 

laikotarpiu buvo stebima tiek visoje Tauragės apskrityje (nuo 98 608 asmenų 2017 metų pradžioje iki 90 129 
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asmenų 2021 metų pradžioje), tiek ir visoje Lietuvoje (nuo 2 847 904 asmenų 2017 metų pradžioje iki 2 795 

680 asmenų 2021 metų pradžioje). 

 

11 pav. Nuolatinių gyventojų skaičiaus pokytis Jurbarko rajono savivaldybėje 2017–2021 metų 

pradžioje (Lietuvos statistikos departamento duomenys). 

 

12 pav. Nuolatinių gyventojų skaičiaus pokytis Tauragės apskrityje 2017–2021 metų pradžioje 

(Lietuvos statistikos departamento duomenys). 

 

Gyventojų tankis. Lietuvos statistikos departamento duomenimis, 2021 metų pradžioje gyventojų 

tankis Jurbarko rajono savivaldybėje siekė 16,1 gyv./km2, Tauragės apskrityje – 20,4 gyv./km2, o Lietuvoje – 

42,8 gyv./km2. Šis rodiklis 2017–2021 metų pradžios laikotarpiu mažėjo tiek aukščiau nurodytoje 

savivaldybėje, tiek Tauragės apskrityje, tiek ir visoje mūsų šalyje (atitinkamai 17,8 gyv./km2 (Jurbarko 

rajono savivaldybėje); 22,4 gyv./km2 (Tauragės apskrityje); 43,6 gyv./km2 (Lietuvoje) (2017 metų pradžios 

rodikliai)).  

Gyventojų pasiskirstymas pagal lytį ir amžių. Lietuvos statistikos departamento duomenimis, 2021 

metų pradžioje Jurbarko rajono savivaldybėje 53,0 proc. gyventojų sudarė moterys (12 839 moterys), o 47,0 

proc. – vyrai (11 397 vyrai). Pažymėtina, jog labai panašus vyrų bei moterų pasiskirstymas 2021 metų 

pradžioje buvo ir visoje Tauragės apskrityje (atitinkamai 52,8 proc. arba 47 590 moterų ir 47,2 proc. arba 

42 539 vyrai). Visoje mūsų šalyje, kaip ir Jurbarko rajono savivaldybėje, 2021 metų pradžioje moterys 

sudarė 53,0 proc. gyventojų (1 482 082 moterys), o vyrai – 47,0 proc. gyventojų (1 313 598 vyrai). 

2021 metų pradžioje daugiau kaip pusę Jurbarko rajono savivaldybės gyventojų sudarė darbingo 

amžiaus gyventojai (14 384 asmenys), šiek tiek daugiau kaip ketvirtadalį sudarė pensinio amžiaus gyventojai 



Poveikio visuomenės sveikatai vertinimas (PVSV), 2021 m.  

  39 

(6 245 asmenys), o likusią dalį (14,9 proc.) sudarė gyventojai, kurių amžius 0–15 metų. Panaši gyventojų 

skaičiaus struktūra pagal amžių buvo ir Tauragės apskrityje, kurioje darbingo amžiaus gyventojai sudarė 60,5 

proc. visų gyventojų, kiek mažiau nei ketvirtadalį (23,8 proc.) sudarė pensinio amžiaus gyventojai, o likusią 

dalį (15,7 proc.) sudarė gyventojai, kurių amžius 0–15 metų. 

 

13 pav. Jurbarko rajono savivaldybės gyventojų skirstinys pagal amžiaus grupes 2021 metų pradžioje 

(proc.) (Lietuvos statistikos departamento duomenys). 

 

Gyventojų gimstamumas. Lietuvos statistikos departamento duomenimis, 2020 metais bendrasis 

gimstamumo rodiklis (1000 gyventojų) Jurbarko rajono savivaldybėje buvo 7,0 gimusieji/1000 gyventojų. 

Tais metais Jurbarko rajono savivaldybėje gimė 171 asmuo. Bendrasis gimstamumo rodiklis (1000 

gyventojų) šioje savivaldybėje tuomet buvo mažesnis tiek už visos Tauragės apskrities, tiek už visos mūsų 

šalies bendruosius gimstamumo rodiklius, kurie tuomet siekė 8,7 gimusiuosius/1000 gyventojų (Tauragės 

apskrityje) ir 9,0 gimusiuosius/1000 gyventojų (Lietuvoje). 

Natūrali gyventojų kaita. Lietuvos statistikos departamento duomenimis, 2020 metais bendrasis 

natūralios gyventojų kaitos rodiklis (1000 gyventojų) Jurbarko rajono savivaldybėje buvo -12,4/1000 

gyventojų (natūrali gyventojų kaita – -306 asmenys). Šis rodiklis Tauragės apskrityje tuomet siekė -9,4/1000 

gyventojų (natūrali gyventojų kaita buvo -858 asmenys), o Lietuvoje – -6,6/1000 gyventojų (natūrali 

gyventojų kaita – -18 403 asmenys). 
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14 pav. Bendrojo gimstamumo rodiklio (1000 gyventojų) pokytis Jurbarko rajono savivaldybėje, 

Tauragės apskrityje ir Lietuvoje 2017–2020 metais (Lietuvos statistikos departamento duomenys). 

 

Gyventojų mirtingumas. Lietuvos statistikos departamento duomenimis, 2020 metais bendrasis 

mirtingumo rodiklis (1000 gyventojų) Jurbarko rajono savivaldybėje buvo 19,4 mirusieji/1000 gyventojų. 

Tais metais šioje savivaldybėje mirė 477 asmenys. Papildomai pažymime, jog tiek Tauragės apskrityje, tiek 

visoje mūsų šalyje bendrojo mirtingumo rodikliai (1000 gyventojų) 2020 metais buvo mažesni ir siekė 

atitinkamai 18,1 mirusįjį/1000 gyventojų bei 15,6 mirusiuosius/1000 gyventojų.  

 

15 pav. Bendrojo mirtingumo rodiklio (1000 gyventojų) pokytis Jurbarko rajono savivaldybėje, 

Tauragės apskrityje ir Lietuvoje 2017–2020 metais (Lietuvos statistikos departamento duomenys). 
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Mirties priežasčių struktūra. Higienos instituto Sveikatos informacijos centro duomenimis, 2020 

metais Jurbarko rajono savivaldybėje didžiausi gyventojų mirtingumo rodikliai (100 000 gyv.) buvo nuo 

kraujotakos sistemos ligų (1137,1/100 000 gyv.) bei piktybinių navikų (350,5/100 000 gyv.), o mažiausi 

gyventojų mirtingumo rodikliai (100 000 gyv.) – nuo infekcinių ligų ir kvėpavimo sistemos ligų (atitinkamai 

53,0/100 000 gyv.; 20,4/100 000 gyv.). Tiek visoje Tauragės apskrityje, tiek ir visoje mūsų šalyje 2020 

metais mirties priežasčių struktūra buvo tokia pati kaip ir analizuojamoje teritorijoje. Didžiausi gyventojų 

mirtingumo rodikliai (100 000 gyv.) Tauragės apskrityje bei Lietuvoje tuomet buvo nuo kraujotakos 

sistemos ligų (atitinkamai 992,6/100 000 gyv.; 820,8/100 000 gyv.) ir piktybinių navikų (atitinkamai 

340,8/100 000 gyv.; 293,8/100 000 gyv.), o mažiausi – nuo infekcinių ligų bei kvėpavimo sistemos ligų. 

 

16 pav. Mirtingumo rodiklio (100 000 gyv.) pokytis pagal mirties priežastis Jurbarko rajono 

savivaldybėje, Tauragės apskrityje ir Lietuvoje 2020 metais (Higienos instituto Sveikatos informacijos 

centro duomenys). 

7.2. gyventojų sergamumo rodiklių analizė (jei nėra prieinamų vietovės duomenų, pateikiami 

savivaldybės ar apskrities duomenys); 

 

Analizuojant 2017–2020 metų laikotarpio Jurbarko rajono savivaldybės, Tauragės apskrities bei visos 

mūsų šalies gyventojų (suaugusiųjų (nuo 18 metų)) sergamumo rodiklius, stebima šių rodiklių mažėjimo 

tendencija visose aukščiau nurodytose administracinėse teritorijose. 2017 metais suaugusiųjų (nuo 18 metų) 

sergamumo rodiklis Jurbarko rajono savivaldybėje siekė 818,2/1000 gyventojų (2020 metais – 794,0/1000 

gyventojų), Tauragės apskrityje – 792,5/1000 gyventojų (2020 metais – 774,0/1000 gyventojų), o visoje 

Lietuvoje – 787,7/1000 gyventojų (2020 metais – 749,0/1000 gyventojų). 2017–2020 metų laikotarpiu 

stebima ir vaikų (0–17 metų) sergamumo rodiklių mažėjimo tendencija tiek Jurbarko rajono savivaldybėje 

(nuo 837,4/1000 gyventojų (2017 metais) iki 633,4/1000 gyventojų (2020 metais)), tiek Tauragės apskrityje 

(nuo 846,7/1000 gyventojų (2017 metais) iki 685,5/1000 gyventojų (2020 metais), tiek visoje mūsų šalyje 

(nuo 889,3/1000 gyventojų (2017 metais) iki 744,6/1000 gyventojų (2020 metais)). 
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17 pav. Sergančių asmenų (suaugusiųjų (nuo 18 metų)) skaičiaus (1000 gyventojų) pokytis Jurbarko 

rajono savivaldybėje, Tauragės apskrityje ir Lietuvoje 2017–2020 metais (Higienos instituto Sveikatos 

informacijos centro duomenys). 

 

 

18 pav. Sergančių asmenų (vaikų (0–17 metų)) skaičiaus (1000 gyventojų) pokytis Jurbarko rajono 

savivaldybėje, Tauragės apskrityje ir Lietuvoje 2017–2020 metais (Higienos instituto Sveikatos informacijos 

centro duomenys). 
 

Higienos instituto Sveikatos informacijos centro duomenimis, 2017–2020 metų laikotarpiu tiek 

Jurbarko rajono savivaldybės, tiek visos Tauragės apskrities didžiausias sergančių asmenų skaičius 1000 

gyventojų buvo kvėpavimo sistemos ligomis (J00-J99), kraujotakos sistemos ligomis (I00-I99), o 

mažiausias – tam tikromis perinatalinio laikotarpio būklėmis (P00-P96) bei įgimtomis formavimosi ydomis, 

deformacijomis ir chromosomų anomalijomis (Q00-Q99). 
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15. lentelė. Jurbarko rajono savivaldybės ir Tauragės apskrities sergančių įvairiomis ligomis asmenų 

skaičius 1000 gyventojų 2017–2020 metais (Higienos instituto Sveikatos informacijos centro duomenys). 

Eil. 

Nr. 
Diagnozė 

Jurbarko rajono savivaldybės 

sergančių asmenų skaičius 1000 

gyventojų 

Tauragės apskrities  

sergančių asmenų skaičius 1000 

gyventojų 

Metai Metai 

2017 2018 2019 2020 2017 2018 2019 2020 

1. A00-B99 Tam tikros infekcinės ir 

parazitų sukeliamos ligos 
55,8 62,9 64,3 46,8 54,1 62,3 71,5 50,7 

2. C00-D48 Navikai 71,7 69,0 67,1 51,8 67,6 69,4 70,1 55,1 

3. 

D50-D89 Kraujo ir kraujodaros 

organų ligos bei tam tikri 

sutrikimai, susiję su imuniniais 

mechanizmais 

23,3 26,6 25,3 21,2 24,4 28,2 29,5 25,8 

4. E00-E90 Endokrininės, mitybos ir 

medžiagų apykaitos ligos 
156,3 152,5 163,0 139,1 143,4 147,6 163,8 138,9 

5. F00-F99 Psichikos ir elgesio 

sutrikimai 
111,7 106,8 94,9 83,9 102,9 99,7 103,2 100,7 

6. G00-G99 Nervų sistemos ligos 134,0 121,7 125,2 100,9 126,4 127,2 133,1 113,8 

7. H00-H59 Akies ir jos priedinių 

organų ligos 
141,3 141,2 139,8 98,8 139,9 148,2 142,1 103,6 

8. H60-H95 Ausies ir speninės 

ataugos ligos 
57,7 60,1 65,4 43,5 63,4 63,4 67,9 47,3 

9. I00-I99 Kraujotakos sistemos ligos 274,3 282,5 292,7 307,8 245,8 247,0 260,3 268,1 

10. J00-J99 Kvėpavimo sistemos ligos 321,2 331,8 304,3 218,3 305,1 329,7 297,2 212,0 

11. K00-K93 Virškinimo sistemos ligos 229,4 232,8 222,3 164,2 224,5 228,4 234,5 179,8 

12. L00-L99 Odos ir poodžio ligos 84,6 86,1 86,7 65,7 97,7 96,1 97,3 71,6 

13. M00-M99 Jungiamojo audinio ir 

raumenų bei skeleto ligos 
198,4 192,5 197,4 166,9 209,4 218,7 230,1 191,5 

14. N00-N99 Lytinės ir šlapimo 

sistemos ligos 
137,1 135,2 142,7 118,5 140,3 146,2 157,1 128,5 

15. O00-O99 Nėštumas, gimdymas ir 

laikotarpis po gimdymo 
12,5 11,4 11,7 10,3 15,3 16,2  17,6  13,4 

16. P00-P96 Tam tikros perinatalinio 

laikotarpio būklės 
1,4 0,8 1,2 0,9 1,6 1,5 1,8 1,2 

17. 
Q00-Q99 Įgimtos formavimosi 

ydos, deformacijos ir chromosomų 

anomalijos 

11,5 11,9 12,1 9,5 14,0  13,3 12,9 12,2  

18. 

R00-R99 Simptomai, požymiai ir 

nenormalūs klinikiniai bei 

laboratoriniai radiniai, 

neklasifikuojami kitur 

108,2 115,3 127,6 110,7 107,5 121,4 145,8 131,1 

19. 
S00-T98, U50-Y98 Sužalojimai, 

apsinuodijimai ir tam tikri išorinių 

poveikių padariniai 

155,8 174,5 173,8 133,2 144,5 153,3 155,4 120,9 
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7.3. gyventojų rizikos grupių populiacijoje analizė (aprašomos svarbiausios gyventojų rizikos 

grupės, ypač atkreipiant dėmesį į pažeidžiamiausias grupes: vaikus, pagyvenusius 

žmones, mažas pajamas turinčiuosius ir kt.); 

Lietuvos statistikos departamento duomenimis, 2020 metais Jurbarko rajono savivaldybėje 

iš viso buvo užregistruota 2 420 bedarbių. 2018–2020 metų laikotarpiu registruotų bedarbių 

skaičius šioje savivaldybėje padidėjo 10,8 proc. Pažymėtina, jog registruotų bedarbių skaičiaus 

didėjimo tendencija 2018–2020 metų laikotarpiu buvo stebima tiek visoje Tauragės apskrityje (nuo 

5 904 asmenų (2018 metais) iki 7 707 asmenų (2020 metais), tiek ir visoje mūsų šalyje (nuo 

148 242 asmenų (2018 metais) iki 216 187 asmenų (2020 metais). 2018–2020 metų laikotarpiu 

registruotų bedarbių ir darbingo amžiaus gyventojų santykis (proc.) taip pat padidėjo visose 

aukščiau nurodytose administracinėse teritorijose. 2018 metais šis rodiklis Jurbarko rajono 

savivaldybėje siekė 14,0 proc., Tauragės apskrityje – 10,0 proc., o visoje Lietuvoje – 8,5 proc. 2020 

metais registruotų bedarbių ir darbingo amžiaus gyventojų santykis Jurbarko rajono savivaldybėje 

siekė 16,3 proc., Tauragės apskrityje – 13,8 proc., o visoje mūsų šalyje – 12,6 proc. 

Lietuvos statistikos departamento duomenimis, 2020 metais vidutinis metinis valstybinio 

socialinio draudimo senatvės pensijas gaunančių asmenų skaičius Jurbarko rajono savivaldybėje 

siekė 5 979 asmenis (valstybinio socialinio draudimo senatvės pensijas gaunančių asmenų skaičius, 

tenkantis 1 tūkst. darbingo amžiaus gyventojų, tuomet buvo 411 asmenų). 2018–2020 metų 

laikotarpiu vidutinis metinis šios rūšies valstybinio socialinio draudimo pensijas gaunančių asmenų 

skaičius padidėjo tiek Jurbarko rajono savivaldybėje (47 asmenimis), tiek Tauragės apskrityje (367 

asmenimis), tiek ir visoje mūsų šalyje (22 840 asmenų). 

Analizuojant 2018–2020 metų laikotarpio socialinės pašalpos gavėjų skaičiaus dinamiką, 

stebima akivaizdi šio rodiklio mažėjimo tendencija tiek Jurbarko rajono savivaldybėje, tiek 

Tauragės apskrityje, tiek ir visoje Lietuvoje. 2018 metais socialinės pašalpos gavėjų skaičius 

Jurbarko rajono savivaldybėje siekė 1 167 asmenis, Tauragės apskrityje – 3 788 asmenis, visoje 

mūsų šalyje – 71 213 asmenų, o 2020 metais socialinės pašalpos gavėjų skaičius Jurbarko rajono 

savivaldybėje siekė 905 asmenis, Tauragės apskrityje – 2 822 asmenis, Lietuvoje – 56 039 asmenis. 

7.4. gyventojų demografinių ir sveikatos rodiklių palyginimas su visos populiacijos 

duomenimis (su šalies vidurkiu, kitų savivaldybių duomenimis ir pan.); 

Aukščiau aprašyti gyventojų demografiniai ir sveikatos rodikliai buvo lyginami Jurbarko 

rajono savivaldybės, Tauragės apskrities bei visos Lietuvos kontekste. 

7.5. planuojamos ūkinės veiklos poveikis visuomenės sveikatos būklei. 

Dėl planuojamos ūkinės veiklos neigiamo poveikio visuomenės sveikatos būklei 

nenumatoma, kadangi: 

• Poveikis gyventojams dėl fizikinės taršos. Aplinkoje šiuo pagrindinis triukšmo 

šaltinis aplinkoje yra esamos vėjo elektrinės, taip pat patvirtintos kitos elektrinės ir 

elektrinių parkai (patvirtinti UAB “REN energija” 14 vnt. vėjo elektrinių parkas,  

UAB „Eko srautas“ 8 vnt. vėjo elektrinių parkas; UAB „Vėjo jėgainių projektai“ 3 

vnt. vėjo elektrinių; UAB „Energeta“ 11 vnt. vėjo elektrinių parkas). Suminis nuo 

esamų, kitu projektu patvirtintų, VE bei naujai planuojamos VE triukšmo 

modeliavimas parodė, kad didžiausias prognozuojamas triukšmas taip pat būtų 
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vienodas dienos, vakaro, nakties metu ir siektų 41,8 dB(A). 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. Vertinimas parodė, kad planuojama ūkinė veikla atitinka 

HN 33:2011 „Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės 

paskirties pastatuose bei jų aplinkoje“  keliamus reikalavimus. 

• Šešėliavimas. Šešėliavimo sklaidos rezultatai parodė, kad pastačius VE bendras 

(suminis) mirgėjimas siektų 33 val. 55 min. Atsižvelgiant į tai, kad VE 

eksploatacijos metu gali pasireikšti mirgėjimas bei suminė rekomenduojama 30 val. 

metinė trukmė būtų viršyta, siekiant sumažinti mirgėjimo/šešėliavimo poveikį 

gyventojams, su užsakovu suderinta, jog į 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. 

• Infragarsas. Skirsnemunės seniūnijoje, greta Geišių vėjo elektrinių parko 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. 

• Poveikis dėl kvapų, cheminės taršos nenumatomas, nes veikla su tuo nesusijusi. 

 

Atsižvelgiant  į tai, kad aplinkos analizė, triukšmo, šešėlių modeliavimai ir numatoma 

priemonė šešėliavimo reguliavimui, infragarso matavimai rodo, kad planuojama veikla neturės 

reikšmingo poveikio oro kokybei, biologinei įvairovei, požeminiam ar paviršiniam vandeniui, 

dirvožemiui, kad neturės neigiamo poveikio kitiems gamtiniams ištekliams, reikšmingas poveikis 

nenumatomas ir šių veiksnių sąveikai. 

8. SANITARINĖS APSAUGOS ZONOS RIBŲ NUSTATYMO ARBA TIKSLINIMO 

PAGRINDIMAS: 

8.1. šis skyrius rengiamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos visuomenės sveikatos 

priežiūros įstatymo ir Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo 

nuostatomis 

Planuojama veikla apima atsinaujinančios elektros energijos gamybą. Pagal nuo 2020-01-

01 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo (2019 m. birželio 6 d. Nr. 
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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 poveikio visuomenės 

sveikatai vertinimą, normatyvinės sanitarinės apsaugos zonos ribos yra tikslinamos, jų pagrindimą 

pateikiant šioje poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaitoje.  

8.2. Ataskaitos rengėjas, nustatydamas sanitarinės apsaugos zonos ribas, Ataskaitoje 

pateikia: 

8.2.1. sanitarinės apsaugos zonos ribų planą (topografinį planą, brėžinį ar žemėlapį, kurio 

mastelis 1:500–1:10000, tačiau gali būti naudojamas ir kitas mastelis, jei 

dokumentuose bus pateikta aiški šiame punkte nurodyta informacija), kuriame turi 

būti pažymėtos taršos šaltinio ir / ar taršos objekto arba keleto jų siūlomos 

sanitarinės apsaugos zonos ribos, patikslintos pagal meteorologinius duomenis, 

pateikiamas sanitarinės apsaugos zonos ribų nustatymo arba tikslinimo 

pagrindimas, nurodomi gyvenamosios paskirties pastatai (namai), sodo namai, 

viešbučių, administracinės, prekybos, maitinimo, kultūros, mokslo, poilsio, gydymo, 

sporto ir religinės paskirties pastatai, specialiosios paskirties pastatai, susiję su 

apgyvendinimu, rekreacinės teritorijos, kiti objektai (pateikiamas ne senesnis kaip 1 

metų sanitarinės apsaugos zonos ribų planas); 

Atsižvelgiant į tai, kad sklypuose, į kuriuos patenka viršnorminė triukšmo zona jau yra 

įregistruota specialioji sąlyga - Gamybinių objektų sanitarinės apsaugos zonos (IV skyrius, pirmasis 

skirsnis) ir atlikus poveikio visuomenės sveikatai darančių įtaką veiksnių analizę, įvertinus 

planuojamos ūkinės veiklos galimą poveikį visuomenės sveikatai, viršnorminę triukšmo zoną, 

siūlome planuojamai ūkinei veiklai – vienos vėjo elektrinės įrengimo žemės sklype unikalus Nr. 

9470-0002-0160, adresu Jurbarko r. sav., Skirsnemuniškių I k., Skirsnemunės seniūnijoje, nustatyti 

sanitarinę apsaugos zoną sutampančią su dviejų sklypų (unikalus sklypo Nr. 9470-0002-0160 

ir Nr. 9470-0002-0170) ribomis ir apimančią 12 ha: 

• 9470/0002:160 (sklypas, kuriame numatoma VE, žemės sklypo unikalus Nr. 9470-

0002-0160), paskirtis  žemės ūkio, sklypo plotas 4,75 ha. Įregistruotos Gamybinių 

objektų sanitarinės apsaugos zonos (IV skyrius, pirmasis skirsnis) plotas 4,75 ha, 

t.y. visas sklypas. 

• 9470/0002:170 (unikalus Nr. 9470-0002-0170), paskirtis  žemės ūkio, sklypo plotas 

7,25 ha. Įregistruotos Gamybinių objektų sanitarinės apsaugos zonos (IV skyrius, 

pirmasis skirsnis) plotas 7,25 ha, t.y. visas sklypas. 

 

Sklypuose, kur patenka nustatyta SAZ jau yra įregistruota specialioji sąlyga – „Gamybinių 

objektų sanitarinės apsaugos zonos (IV skyrius, pirmasis skirsnis)“. Žiūr. VĮ „Registrų centras“ 

sklypų išrašus, kurie pateikti prieduose. 
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19 pav. Atlikus PVSV vertinimą nustatyta sanitarinė apsaugos zona (SAZ) Skirsnemuniškių I kaime (žemės sklypo unikalus Nr. 

9470-0002-0160). 
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Sanitarinės apsaugos zonos ribų dydžio tikslinimas pagrindžiamas šiais argumentais pagal 

fizikinę taršą: 

• atliktas triukšmo sklaidos modeliavimas parodė, jog veiklos metu sklindančio 

triukšmo lygis neviršys teisės aktuose reglamentuotų triukšmo ribinių dydžių už 

siūlomos sanitarinės apsaugos zonos ribų ir artimiausiose gyvenamosiose 

aplinkose. 

Pažymime, kad į siūlomos sanitarinės apsaugos zonos ribas gyvenamosios paskirties 

pastatai (namai), sodo namai, viešbučių, administracinės, prekybos, maitinimo, kultūros, mokslo, 

poilsio, gydymo, sporto ir religinės paskirties pastatai, specialiosios paskirties pastatai, susiję su 

apgyvendinimu, rekreacinės teritorijos, kiti objektai nepatenka. 

8.2.2. sanitarinės apsaugos zonos ribų planą, topografinį planą su pažymėtomis teršalų 

sklaidos skaičiavimų vertėmis, izolinijomis, taršos šaltiniais; 

Atliktas vertinimas parodė, jog fizikinės taršos ribinės vertės už siūlomos sanitarinės 

apsaugos zonos ribų nėra viršijamos. Triukšmo izolinijos su vertėmis pateiktos ataskaitoje, 

ankstesniuose skyriuose.  

8.3. kai nustatomos arba tikslinamos jau vykdomos ūkinės veiklos sanitarinės apsaugos zonos 

ribos, Ataskaitoje turi būti pateikti sanitarinės apsaugos zonos ribas pagrindžiantys 

duomenys, gauti remiantis faktiniais vykdomos ūkinės veiklos skleidžiamos fizikinės ir 

cheminės taršos bei taršos kvapais duomenimis (pvz., matavimų, skaičiavimų, 

modeliavimo duomenimis) 

Planuojama nauja veikla, naujoje vietoje, todėl vertinimas atliktas naudojant modeliavimus 

(licencijuotas triukšmo ir šešėliavimo programas). 

9. POVEIKIO VISUOMENĖS SVEIKATAI VERTINIMO METODŲ APRAŠYMAS: 

9.1. panaudoti kiekybiniai ir kokybiniai poveikio visuomenės sveikatai vertinimo metodai ir jų 

pasirinkimo pagrindimas; 

Atliekant planuojamos ūkio plėtros poveikio visuomenės sveikatai vertinimą, panaudoti šie 

kiekybiniai ir kokybiniai poveikio visuomenės sveikatai vertinimo metodai: 

• aplinkos informacijos analizė; 

• ūkinės veiklos organizatoriaus pateiktų turimų dokumentų, informacinės medžiagos 

apie veiklą, analizė; 

• literatūros apžvalga;  

• teisės aktų, reglamentuojančių atitinkamas planuojamos ūkinės veiklos sritis, 

analizė; 

• statistinių duomenų analizė; 

• atlikti infragarso matavimai; 
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• Triukšmo modeliavimai atlikti licencijuota „CADNA A“ paketo programa (2017 

m. licencija), skirta pramoniniam, kelių ir geležinkelių triukšmui, įvertinant 

vietovės reljefą ir vietovės triukšmo absorbcines savybes, esamų ir planuojamų 

pastatų aukštį, meteorologines sąlygas. 

• šešėliavimas licencijuota „WindPro“ programa (naujausia 2021 m. licencija). 

Šie aukščiau išvardinti kiekybiniai ir kokybiniai poveikio visuomenės sveikatai vertinimo 

metodai pasirinkti siekiant atlikti kokybišką planuojamos ūkinės veiklos poveikio visuomenės 

sveikatai vertinimą, atsižvelgiant į visus Planuojamos ūkinės veiklos poveikio visuomenės sveikatai 

vertinimo metodiniuose nurodymuose, patvirtintuose Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos 

ministro 2004 m. liepos 1 d. įsakymu Nr. V-491 „Dėl planuojamos ūkinės veiklos poveikio 

visuomenės sveikatai vertinimo metodinių nurodymų patvirtinimo“ (Suvestinė redakcija nuo 2020-

01-01). 

9.2. galimi vertinimo netikslumai ar kitos vertinimo prielaidos. 

Pasirinkti ūkinės veiklos vertinimo metodai yra tikslūs ir objektyvūs, su vertinimo 

problemomis nesusidurta. 

10. POVEIKIO VISUOMENĖS SVEIKATAI VERTINIMO IŠVADOS: NURODOMA, AR 

PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS SĄLYGOS ATITINKA VISUOMENĖS SVEIKATOS 

SAUGOS TEISĖS AKTŲ REIKALAVIMUS ARBA KOKIŲ VISUOMENĖS SVEIKATOS 

SAUGOS TEISĖS AKTŲ REIKALAVIMŲ PLANUOJAMOS ARBA VYKDOMOS ŪKINĖS 

VEIKLOS SĄLYGOS NEATITINKA (KONKRETAUS TEISĖS AKTO STRAIPSNIS, JO 

DALIS, PUNKTAS). 

Ūkinės veiklos sąlygos atitinka visuomenės sveikatos saugos teisės aktų reikalavimus.  

Atlikus planuojamos ūkinės veiklos triukšmo sklaidos modeliavimą, šešėliavimo vertinimą 

nustatyta, jog šių sveikatai įtaką darančių veiksnių ribinės vertės, reglamentuotos teisės aktuose  

arba rekomenduojamos (pvz., šešėlių) nebus viršijamos nei gyvenamojoje aplinkoje, nei už SAZ 

ribų. 

11. SIŪLOMOS SANITARINĖS APSAUGOS ZONOS RIBOS: NURODOMAS SIŪLOMŲ 

SANITARINĖS APSAUGOS ZONOS RIBŲ DYDIS METRAIS, TARŠOS ŠALTINIS (-IAI), 

NUO KURIO (-IŲ) NUSTATOMOS SANITARINĖS APSAUGOS ZONOS RIBOS. 

PRIDEDAMAS SIŪLOMŲ SANITARINĖS APSAUGOS ZONOS RIBŲ PLANAS 

(TOPOGRAFINIS PLANAS, BRĖŽINYS AR ŽEMĖLAPIS), KURIAME NURODYTOS 

SIŪLOMOS SANITARINĖS APSAUGOS ZONOS RIBOS. 

Atsižvelgiant į tai, kad sklypuose, į kuriuos patenka viršnorminė triukšmo zona jau yra 

įregistruota specialioji sąlyga - Gamybinių objektų sanitarinės apsaugos zonos (IV skyrius, pirmasis 

skirsnis), siūlomas taršos šaltinio – vienos vėjo elektrinės įrengimo žemės sklype unikalus Nr. 9470-

0002-0160, adresu Jurbarko r. sav., Skirsnemuniškių I k., Skirsnemunės sen., sanitarinės apsaugos 

zonos dydis 120000 m2 (12,00 ha). SAZ apima du sklypus. 
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16.  Lentelė. Į SAZ patenkantys sklypai ir jų dalys 

Nr. Žemės sklypo kadastro numeris Plotas, patenkantis į SAZ, ha 

1. 9470/0002:160 (sklypas, kuriame numatoma VE, žemės 

sklypo unikalus Nr. 9470-0002-0160) 

4,75 ha  

2. 9470/0002:170 (unikalus Nr. 9470-0002-0170) 7,25 ha 

Viso 12,00 ha 

 

Sklypai nuosavybės teise priklauso fiziniams asmenims, specialioji sąlyga jau yra 

įregistruota šiuose sklypuose (išrašai pateikti 2 ir 8 prieduose).  

SAZ ribos pateiktos aukščiau esančiame paveiksle. 

12. REKOMENDACIJOS DĖL POVEIKIO VISUOMENĖS SVEIKATAI VERTINIMO 

STEBĖSENOS, EMISIJŲ KONTROLĖS IR PAN. 

Rekomendacijos dėl poveikio visuomenės sveikatai vertinimo stebėsenos, emisijų 

kontrolės ir pan. nėra tikslingos, kadangi planuojamos ūkinės veiklos poveikio visuomenės 

sveikatai vertinimo metu neigiamas poveikis visuomenės sveikatai nenustatytas.  
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14. PRIEDAI. Prie Ataskaitos pridedami Poveikio visuomenės sveikatai vertinimo metodiniuose 

nurodymuose ir jų priede paminėti žemėlapiai, brėžiniai, schemos, nuotraukos, teršalų 

matavimų ir (ar) sklaidos skaičiavimų rezultatai, skaičiavimai, grafinė informacija, 

papildoma naudota informacija apie gyventojų demografinę arba sveikatos būklę, Lietuvos 

Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatyme nenumatytų 

poveikio visuomenės sveikatai vertinimo atlikimo atvejų tvarkos apraše, patvirtintame 

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. gegužės 13 d. įsakymu Nr. V-474 

„Dėl Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatyme 

nenumatytų poveikio visuomenės sveikatai vertinimo atlikimo atvejų nustatymo ir tvarkos 

aprašo patvirtinimo ir įgaliojimų suteikimo“, minimi dokumentai, susiję su visuomenės 

informavimu, ir kiti Ataskaitai rengti naudoti dokumentai. 

 


