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DĖL ŠEŠIŲ VĖJO ELEKTRINIŲ PARKO AKMENĖS RAJONO SAVIVALDYBĖJE, 

NAUJOSIOS AKMENĖS KAIMIŠKOJOJE SENIŪNIJOJE, MENČIŲ, PAŠAKARNIŲ, 

ALKIŠKIŲ KAIMUOSE STATYBOS IR EKSPLOATAVIMO PAV ATASKAITOS 

DERINIMO 

 

  

 

Išnagrinėję pateiktą šešių vėjo elektrinių parko Akmenės rajono savivaldybėje, Naujosios 

Akmenės kaimiškojoje seniūnijoje, Menčių, Pašakarnių, Alkiškių kaimuose, statybos ir 

eksploatavimo poveikio aplinkai vertinimo (toliau – PAV) ataskaitą ir vadovaudamiesi Lietuvos 

Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo 6 straipsnio 5 dalies 5 

punkto nuostatomis, pritariame PAV ataskaitai ir planuojamai ūkinei veiklai pagal savo kompetenciją 

su sąlyga, kad iki statybos leidžiančio dokumento išdavimo būtų įvykdyti Akmenės rajono 

savivaldybės tarybos 2022 m. birželio 27 d. sprendimo Nr. T-150 ,,Dėl Akmenės rajono savivaldybės 

tarybos 2021 m. birželio 28 d. sprendimo Nr. T-146 „Dėl vėjo jėgainių įrengimo potencialioje vėjo 

jėgainių įrengimui išskirtos teritorijos dalyje“ pakeitimo“ reikalavimai. 

 PRIDEDAMA. Akmenės rajono savivaldybės tarybos 2022 m. birželio 27 d. sprendimo Nr. 

T-150 ,,Dėl Akmenės rajono savivaldybės tarybos 2021 m. birželio 28 d. sprendimo Nr. T-146 „Dėl 

vėjo jėgainių įrengimo potencialioje vėjo jėgainių įrengimui išskirtos teritorijos dalyje“ pakeitimo“ 

kopija, 2 lapai. 

 

 

 

Administracijos direktoriaus pavaduotojas               Artūras Pekauskas                                                                              
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AKMENĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

SPRENDIMAS

DĖL AKMENĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2021 M. BIRŽELIO 28 D.

SPRENDIMO NR. T-146 „DĖL VĖJO JĖGAINIŲ ĮRENGIMO POTENCIALIOJE VĖJO

JĖGAINIŲ ĮRENGIMUI IŠSKIRTOS TERITORIJOS DALYJE“ PAKEITIMO

2022 m. birželio 27 d. Nr. T-150

Naujoji Akmenė

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 4 straipsniu, 5 straipsnio 1

dalies 1 punktu ir 16 straipsnio 2 dalies 32 punktu, Teritorijų planavimo normų, patvirtintų Lietuvos

Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-7 ‚,Dėl teritorijų planavimo

normų patvirtinimo“, 21.1 papunkčiu, Akmenės rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano

keitimu, patvirtintu Akmenės rajono savivaldybės tarybos 2021 m. birželio 28 d. sprendimu Nr. T-

145 „Dėl Akmenės rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano keitimo patvirtinimo“, Akmenės

rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a pakeisti Akmenės rajono savivaldybės tarybos 2021

m. birželio 28 d. sprendimo Nr. T-146 „Dėl vėjo jėgainių įrengimo potencialioje vėjo jėgainių

įrengimui išskirtos teritorijos dalyje“ 2 punktą ir išdėstyti jį taip:

„2. Pagal Akmenės rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano keitimo sprendinius

potencialioje vėjo jėgainių įrengimui išskirtos teritorijos dalyje, nepatenkančioje pagal kriterijus į

teritoriją, kurioje vėjo jėgainės negali būti įrengiamos, vėjo jėgainė gali būti įrengiama ne arčiau kaip

1 km atstumu nuo:

2.1. Miestų ir miestelių urbanizuotos ir numatomos urbanizuoti teritorijos zonos

(neprioritetinė plėtros teritorija – II prioritetas).

2.2. Kaimų gyvenamosios zonos kraštinio gyvenamojo pastato.

2.3. Pavienių kaimuose esančių sodybų gyvenamųjų pastatų, išskyrus atvejus, kai yra sodybos

savininko sutikimas dėl atstumo sumažinimo.“

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Regionų apygardos administracinio teismo Šiaulių

rūmams Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

Savivaldybės meras                 Vitalijus Mitrofanovas

Elektroninio dokumento nuorašas
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NACIONALINIO VISUOMENĖS SVEIKATOS CENTRO  

PRIE SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS 

ŠIAULIŲ DEPARTAMENTAS 
 

Biudžetinė įstaiga, Kalvarijų g. 153, LT-08221 Vilnius.  

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 291349070. 

Departamento duomenys: Vilniaus g. 229, LT-76343 Šiauliai, tel. (8 41) 59 63 73, faks. (8 41) 52 54 75, 

el. p. siauliai@nvsc.lt 

 

UAB „EKOSTRUKTŪRA“                                                     2022-08-   Nr. (6-11  14.3.3 Mr)2- 

                                  Į 2022-07-28  Nr. 22-370 

 

DĖL PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO 

ATASKAITOS 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai 

vertinimo įstatymu Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos 

Šiaulių departamentas išnagrinėjo poveikio aplinkai vertinimo (toliau – PAV) ataskaitos (2 versija) 

dokumentus, kurie gauti ir užregistruoti 2022-07-28, Nr. 1-110344.   

Planuojamos ūkinės veiklos organizatorius – UAB „Greenerga“, 302684767, Šeškinės g. 22A, 

Vilnius, tel. +370 698 15245, el. paštas darius@baltwind.lt.  

Planuojamos ūkinės veiklos PAV ataskaitos rengėjas – UAB „Ekostruktūra“, Raudondvario 

pl. 288A-9, Kaunas, tel. (8 607) 23980, el. paštas info@ekostruktura.lt. 

Planuojama ūkinė veikla – 6 vėjo elektrinių (toliau – VE) parko įrengimas ir eksploatacija.  

Planuojamos ūkinės veiklos vieta – 1 VE ir 2 VE, Alkiškių k., sklypų kadastro Nr. 3203/0001:8 

ir 3203/0001:240, 3 VE, 5 VE ir 6 VE Pašakarnių k., sklypų kadastro Nr. 3203/0010:106, 

3203/0010:91 ir 3203/0011:112, 4 VE, Menčių k., sklypo kadastro Nr. 3203/0010:101, Naujosios 

Akmenės k. sen., Akmenės r. sav. 

Planuojama įrengti šešias vieno tipo VE su vienodais techniniais ir akustiniais parametrais: 

stiebo aukštis iki 170 m, bet ne žemesnis kaip 150 m, rotorius iki 170 m, bendras konstrukcijos 

aukštis iki 250 m, maksimalus keliamas triukšmo lygis iki 106,8 dB(A), instaliuota vienos VE galia 

iki 6,8 MW, bendra šešių vėjo elektrinių suminė galia iki 40,8 MW. Konkretus VE modelis nėra 

žinomas, gali būti Nordex163/6.X, Enercon E-160 EP5, Siemens Gamesa SG 6.6-170, Vestas V162-

6.8 tipo VE modeliai. Transformatorinė – esama. Jos skleidžiamas triukšmo lygis 2 m atstumu – 68 

dB(A).  

PAV ataskaitoje nagrinėtos alternatyvos: 0 alternatyva (nieko nedarymo), projektinė situacija 

(VE statyba ir eksploatavimas). Vietos alternatyva nenagrinėjama, kadangi teritorijos pagal 

Akmenės rajono bendrąjį planą priskiriamos daugiausia pramonės ir sandėliavimo zonoms, 

potencialioms teritorijoms vėjo elektrinių įrengimui, kurios buvo patvirtintos Akmenės rajono 

savivaldybės tarybos sprendimu 2021 m. birželio 28  d. VE planuojamos Akmenės LEZ apylinkėse, 

planuojamo elektrinių parko teritorijos centre yra medienos perdirbimo gamykla, į vakarus nuo 

gamyklos – geležinkelis, į šiaurės vakarus – Menčių klinčių II karjeras. Artimiausi pavieniai 

gyvenamieji namai nuo VE nutolę apie 445-893 m atstumu: Pašakarnių k., Ąžuolų g. 1 (nuo 

planuojamos artimiausios VE yra apie 445 m ir didesniu atstumu, Pašakarnių k., Ąžuolų g. 6 (apie 

661 m atstumu), Gaušių k. 6A, (yra apie  675 m atstumu), Pašakarnių k., Pašakarnių g. 7 (yra apie 

893 m atstumu). Kiti pavieniai gyvenamieji namai ir visuomeninės įstaigos yra toliau kaip 1 km 

atstumu. Registruoti gyvenamieji namai yra 445-893 m atstumu, bendras elektrinės aukštis yra iki 

Elektroninio dokumento nuorašas
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250 m, todėl griūties atveju vėjo elektrinės nepasieks gyvenamų vietų ir nesukels padidinto pavojaus 

gyventojams.  

Vėjo elektrinėms statyti bus formuojami nauji apie 1 ha ploto sklypai, kurių paskirtis – kita, 

būdas – susisiekimo ir inžinerinių komunikacijų aptarnavimo objektų teritorijos.  

Su planuojama ūkime veikla susiję fizikiniai veiksniai, galintys daryti įtaką visuomenės 

sveikatai yra infragarsas, vibracija, elektromagnetinė spinduliuotė, triukšmas, šešėlių mirgėjimas.  

Triukšmo modeliavimas atliktas licencijuota „CADNA A“ programa. Modeliuojant galimą 

triukšmo poveikį buvo įvertinti veiksniai, nuo kurių priklauso vėjo elektrinių generuojamas triukšmo 

lygis (stiebo aukštis, maksimalus jėgainių skleidžiamas triukšmo dydis) ir aplinkos veiksniai, nuo 

kurių priklauso triukšmo sklidimas aplinkoje (reljefas, absorbcinės savybės, meteorologinės 

sąlygos), foninis triukšmo lygis. Ataskaitos rengėjo pateiktais duomenimis, VE skleidžiamo 

triukšmo modeliavimas atliktas vertinant, kad vienu metu visu galingumu veikia visos parke esančios 

vėjo elektrinės. Skaičiavimais nustatyta, kad ties artimiausio gyvenamojo namo žemės sklypo riba 

už maždaug 445 m, Pašakarnių k., Ąžuolų g. 1, nakties periodu triukšmo lygis siektų 40,8 dB(A), 

prie kitų aukščiau išvardintų artimiausių sodybų – 33,7-37,7 dB(A) ir neviršytų HN 33:20111 

reglamentuojamų ribinių verčių.   

Siekiant išvengti galimo laikino triukšmo VE statybos metu, nedirbti su triukšmą skleidžiančia 

darbų įranga arti gyvenamųjų pastatų švenčių ir poilsio dienomis, o darbo dienomis nedirbti vakaro 

ir nakties metu.  

Šešėlių mirgėjimui prognozuoti buvo naudojama WindPRO (3.3 versija) programa. Šešėlių 

mirgėjimo poveikio vertinimui Lietuvoje sukurtų ir patvirtintų metodikų nėra, todėl šioje ataskaitoje 

yra taikomos Vokietijos standartų rekomenduojamas šešėlių mirgėjimo normos: 30 valandų per 

metus arba 30 min. per dieną. Skaičiuojant šešėlių mirgėjimo laiką atsižvelgiama į saulėtų valandų 

tikimybę kiekvieną mėnesį, VE darbo valandų pagal vėjo kryptis laiką, vėjo krypties ir saulės kritimo 

kampą. Atlikus šešėlių sklaidos modeliavimą nustatyta, kad planuojamos ūkinės veiklos VE 

sukeliamas šešėliavimas galėtų būti viršijamas tik Menčių k., Ryto g. 2, gyvenamojoje aplinkoje (4 

VE). Atlikus modeliavimą su šešėlių mirgėjimo poveikį mažinančiomis priemonėmis, bus pasiektas 

žymiai mažesnis negu 30 val. trukmės šešėlių mirgėjimo poveikis.  

Infragarso ir žemadažnio garso neigiamo poveikio visuomenės sveikatai valdymą 

reglamentuoja Lietuvos higienos norma HN 30:20182. Poveikio aplinkai vertinimo ataskaitos 

rengėjo pateiktais duomenimis, vėjo jėgainių keliamo infragarso lygis yra žymiai mažesnis nei 

girdimumo ar ribinis lygis, kurie reglamentuojami higienos normoje HN 30:2018. Pateiktais 

duomenimis, elektromagnetinio lauko spinduliavimas neigiamo poveikio žmonių sveikatai taip pat 

neturės, nes neviršys Lietuvos higienos normoje HN 104:20113 gyvenamosiose ir visuomeninės 

paskirties pastatų patalpose reglamentuojamos ribinės vertės.  

VE konstrukcijos vibracija yra per silpna, kad būtų juntama artimiausiuose gyvenamuose 

pastatuose.  

Pasiūlymų per viešo supažindinimo laikotarpį iš visuomenės iki susirinkimo negauta, į 

susirinkimą visuomenės atstovai neatvyko.  

                                                 
1 Lietuvos higienos norma HN 33:2011 „Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties 

pastatuose bei jų aplinkoje“, patvirtinta 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. 
2 Lietuvos higienos norma HN 30:2018 „Infragarsas ir žemadažnis garsas: ribiniai dydžiai gyvenamosiose, specialiosiose 

ir visuomeninėse patalpose“ patvirtinta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2009 m. kovo 13 d. įsakymu 

Nr. V-190 ,,Dėl  Lietuvos higienos normos HN 30:2018 „Infragarsas ir žemadažnis garsas: ribiniai dydžiai 

gyvenamosiose, specialiosiose ir visuomeninėse patalpose“  patvirtinimo. 
3 Lietuvos higienos norma HN 104:2011 „Gyventojų sauga nuo elektros linijų sukuriamo elektromagnetinio lauko“, 

patvirtinta  Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. gegužės 30 d. įsakymu Nr. V-552 ,,Dėl Lietuvos 

higienos normos HN 104:2011 „Gyventojų sauga nuo elektros linijų sukuriamo elektromagnetinio lauko“ patvirtinimo. 
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Atkreipiame dėmesį, kad nuo 2022 m. liepos 8 d. Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės 

naudojimo sąlygų įstatyme (50 straipsnio 1 punktas ir 2 priedo 48 punktas) nebeliko reikalavimo 

vėjo elektrinėms nustatyti sanitarinės apsaugos zonas ar jas tikslinti.  

Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Šiaulių 

departamentas įvertinęs pateiktą informaciją ir vadovaudamasis aukščiau išdėstytais motyvais 

pritaria ataskaitai ir planuojamai ūkinės veiklai dėl poveikio aplinkai. 
 

 

Šiaulių departamento patarėja,  

laikinai vykdanti Šiaulių departamento direktoriaus funkcijas                                   Odeta Raišienė  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R. Pabijanskienė, tel. (8 41) 59 63 81, faks. (8 41) 52 54 75, el. p. rima.pabijanskiene@nvsc.lt 
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            DĖL PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO         

ATASKAITOS 

 

        Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Šiaulių 

priešgaisrinė gelbėjimo valdyba derina UAB „Ekostruktūra“ parengtą UAB „Greenerga“ 6 vėjo                                         

elektrinių parko statybos ir eksploatacijos Menčių, Pašakarnių, Alkiškių kaimuose, Akmenės rajono 

savivaldybėje poveikio aplinkai vertinimo ataskaitą ir pritaria planuojamos ūkinės veiklos galimybei.  
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Vytautas Dambrauskas, tel. (8 707) 51 943,  el. p. vytautas.dambrauskas@vpgt.lt 
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