Iki 250 MW galios vėjo elektrinių parko Anykščių rajono savivaldybėje,
Troškūnų seniūnijos, Kanapynės, Pelyšėlių I, Surdegio, Naujasėdžio,
Vidugirių, Pelyšėlių II, Gerkiškių, Pienagalio, Latavėnų, Motiejūnų,
Dubriškio, Pakapės kaimuose, Karčekų viensėdyje, Viešintų seniūnijos,
Antalinos, Putino, Medinų, Laičių, Maldeikių, Čiunkių, Juodžgalio,
Griežionių kaimuose statyba ir eksploatavimas
Ūkinė veikla priskiriama viršesniam viešajam interesui ir laikoma svarbia
viešajam saugumui
POVEIKIO APLINKAI VERTINIMAS
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Užsakovas: UAB „Vašuokėnų vėjas“
PAV dokumentų rengėjas: UAB „Ekostruktūra“.
Juridinio asmens licencija, leidžianti verstis poveikio visuomenės sveikatai vertinimu: Nr.VSL-552.
Dalyvauja UAB „Ekostruktūra“ direktorė Ona Samuchovienė, aplinkosaugos vadovas Darius Pratašius
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Poveikio aplinkai vertinimas (PAV). Įvadas
• Poveikio aplinkai vertinimas (toliau – PAV) atliekamas planuojamai ūkinei veiklai –
37 vnt. vėjo elektrinių, kurių kiekvienos instaliuota galia siektų iki 8 MW, stiebo
aukštis nuo 135 iki 169 m, rotorius nuo 158 m iki 172 m, priklausomai nuo elektrinės
tipo.
• Planuojamas bendras kiekvienos vėjo elektrinės (jėgainės) aukštis su sparnais iki 252
m

Sparnai

Iki ~252 m
Bokštas

• Bendra suminė galia siektų iki 250 MW.
• Planuojama, kad tai gali būti Nordex163/6.X, Siemens Gamesa SG 6.6-170, Vestas V172,
Vestas V162, General Electric GE 6.4-164, General Electric GE 6.1-158 ar analogiško
tipo elektrinės.
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Poveikio aplinkai vertinimas (PAV). Įvadas
• Vieta: Utenos apskritis, Anykščių
rajono savivaldybė, Troškūnų
seniūnija, Kanapynės, Pelyšėlių I,
Surdegio, Naujasėdžio, Vidugirių,
Pelyšėlių II, Gerkiškių, Pienagalio,
Latavėnų, Motiejūnų, Dubriškio
kaimai,
Karčekų
viensėdis,
Viešintų seniūnijos, Antalinos,
Putino, Medinų, Laičių, Maldeikių,
Čiunkių, Juodžgalio, Griežionių
kaimai
• 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“.
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Poveikio aplinkai vertinimas (PAV). Subjektai / institucijos
• PAV subjektai:
• Anykščių rajono savivaldybės administracija,
• Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Utenos
departamentas,
• Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Panevėžio
priešgaisrinė gelbėjimo valdyba,
• Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Panevėžio - Utenos teritorinis skyrius,
Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos
• Atsakingoji institucija, kuri priims sprendimą dėl PŪV poveikio aplinkai: Aplinkos apsaugos
agentūra, A. Juozapavičiaus g. 9, Vilnius, tel. +370 682 92653, el. p. aaa@gamta.lt.
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PAV. Visuomenė
Pradėjus PAV procedūras buvo parengtas pranešimas apie PAV pradžią
Visuomenė buvo informuota:
• Anykščių rajono savivaldybės skelbimų lentoje ir internetiniame puslapyje 2022-03-25;
• Troškūnų seniūnijos skelbimų lentoje 2022-03-25;
• Viešintų seniūnijos skelbimų lentoje 2022-03-25;
• Anykščių rajono laikraštyje „Anykšta“ 2022-03-26;
• Ataskaitos rengėjo UAB „Ekostruktūra“ internetiniame puslapyje 2022-03-25;
• Aplinkos apsaugos agentūra ir subjektai informuoti el. paštu.
Atsakinga institucija – Aplinkos apsaugos agentūra raštu 2022-04-12 Nr. (30.2)-A4E-4272 patvirtino, kad
informaciją apie PAV pradžią gavo ir pranešimą paviešino savo internetiniame puslapyje 2022-03-30. Nurodė, kad
rengiant poveikio aplinkai vertinimo ataskaitą būtina vadovautis Tvarkos aprašo nuostatomis bei kitų teisės aktų
nuostatomis.
Buvo gautas vienas visuomenės pasiūlymas, dėl Pakapės kaime planuojamos vėjo elektrinės. Visuomenės pasiūlymas
užregistruotas, į jį atsakyta, visuomenės atstovė informuota apie susirinkimą. Visuomenės prašyme buvo nurodyta, kad
būtų įvertintas numatytų vėjo jėgainių atstumas nuo minėtos sodybos Pakapės k.1, įvertinta ar minėtas atstumas
nepažeidžia jokių teisės aktų ar saugumo reikalavimų darbui su vaikais turinčiais autizmo diagnozę, raidos sutrikimų
vaikais, taip pat įvertinti triukšmą, infragarsą, vėjo jėgainių suminį poveikį.
Poveikio aplinkai vertinimo metu atlikus ornitologinius tyrimus buvo atsisakyta statyti net devynias vėjo elektrines,
tame tarpe ir Pakapės kaime planuotos vėjo elektrinės.
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PAV. Atitiktis planavimo dokumentams
Planuojama veikla
dokumentų sprendinius

atitinka

planavimo

Vietos alternatyva nenagrinėjama, vėjo
elektrinės planuojamos vadovaujantis Anykščių
rajono savivaldybės teritorijos bendrame plane
„Inžinerinės infrastruktūros plėtros brėžinyje“
nurodytose vėjo elektrinių plėtros zonose.

Pav. Anykščių rajono savivaldybės bendrojo plano „Inžinerinės infrastruktūros plėtros brėžinys“
ir aktualiausi sutartiniai ženklai https://www.anyksciai.lt/turinys/teritoriju-planavimas/anyksciurajono-bendrasis-planas/295
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PAV. Vieta
• Vėjo elektrinės planuojamos:
• apie 12 km atstumu nuo Anykščių,
•

apie 6 km nuo Subačiaus,

• apie 7,3 km nuo Raguvėlės,
• apie 4 km nuo Andrioniškio,
• apie 2,3 km nuo Troškūnų,
• apie 2 km nuo Viešintų.

• Gyvenamieji namai nutolę ~2981266 m atstumu. Artimiausias namas
- Viešintų sen., Maldeikių k. 2.

• Artimiausi visuomeniniai pastatai
yra 0,8-3,3 km atstumu.
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Poveikio aplinkai vertinimas
Pagal nuo 2022-07-08 galiojančią Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo (2019 m.
birželio 6 d. Nr. XIII-2166) suvestinę redakciją vėjo elektrinėms sanitarinė apsaugos zona (SAZ)
nebenustatoma.
Vėjo elektrinių statyba planuojama atsižvelgiant į naujausius reikalavimus pagal nuo 2022-07-08 pakeistą
Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymą 2011 m. gegužės 12 d. Nr. XI-1375 ir jame
nurodytus atstumus, reikalavimus, reikalingus sutikimus.
Atliekant planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimą, yra nustatoma viršnorminė triukšmo zona,
kurios ribinė vertė yra 45 dBA.
Vertinimai atlikti licencijuotomis programomis:
• triukšmo modeliavimas atliktas licencijuota „Cadna A“ programa, nustatyti triukšmo lygiai ir viršnorminio
triukšmo zonos,
• šešėliavimas licencijuota „WindPro“ programa.
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PAV. Vanduo
Paviršiniai vandens telkiniai. Įvertintas poveikis vandens
telkiniams. Neigiamas poveikis nenustatytas.
Vėjo elektrinės ir su jų įrengimu susiję darbai nepatenka į
vandens telkinių pakrančių apsaugos juostas.
Dėl veiklos nenumatomi hidrologinio režimo pokyčiai, upelių
vagos ar kranto linijos nebus keičiamos.

Artimiausias didelis vandens telkinys Viešinto ežeras, nutolęs
nuo artimiausių vėjo elektrinių ~1-1,15 km atstumu. Nuo
mažesnių Vašuokėnų ir Meiluškių ežero ~1,04-1,22 km
atstumas.
Artimiausi upeliai nutolę nuo elektrinių ~56-850 m atstumu.
Kanalai ir grioviai nutolę apie 80 m ir didesniu atstumu.
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PAV. Vanduo
Kelios vėjo elektrinės patenka į vandens telkinių apsaugos
zonas, tačiau vadovaujantis Specialiųjų žemės naudojimo
sąlygų įstatymu, vėjo elektrinės gali patekti, ir jų statyba
nėra draudžiama.
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PAV. Požeminis vanduo
Požeminis vanduo. Planuojamos vėjo elektrinės nepatenka į gėlo ar mineralinio vandens vandenviečių teritorijas ar jų apsaugos
zonas. Artimiausia vandenvietės yra Latavėnų (Anykščių r.) vandenvietė (Nr. 2932) nutolusi ~550 m nuo artimiausios VE.
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PAV. Žemės gelmės
Naudingosios iškasenos ir žemės gelmės. Įvertintas poveikis. Neigiamas poveikis nenustatytas.
Vėjo elektrinės nepatenka nei eksploatuojamų karjerų vietas, nei į parengtinai ar detaliai išžvalgytas
teritorijas.
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PAV. Kraštovaizdis
Išnagrinėtas kraštovaizdis.
Planuojama veikla į kraštovaizdžio aspektu saugomas teritorijas nepatenka.
Kraštovaizdžio aspektu vertingų vietų nagrinėjamoje teritorijoje nėra, nėra regyklų.
Estetinių vertybių, regyklų, apžvalgos taškų PŪV teritorijoje nėra.
Viena iš didžiausių šalyje Šimonių giria nutolusi apie 6,5 km nuo artimiausių VE.
Šventosios upė teka apie 4 km atstumu nuo artimiausių VEVE.
Šiaurinėje teritorijos dalyje būdingas molingų lygumų intensyvaus pobūdžio agrarinis miškingas kraštovaizdis ir molingos
lygumos tausojančio pobūdžio agrarinis upėtas kraštovaizdis.
Pietinėje teritorijos dalyje charakteringas molingos banguotos tausojančio pobūdžio agrarinis miškingas kraštovaizdis ir
moreninio bei fliuvioglacialinio grūbrio tausojančio pobūdžio agrarinis kraštovaizdis.
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PAV. Kraštovaizdis
Pagal nuo 2022-07-08 pakeisto Lietuvos Respublikos
atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo 2011 m.
gegužės 12 d. Nr. XI-1375 9 punktą 18. Planuojamos
ūkinės veiklos poveikis kraštovaizdžiui laikomas
nereikšmingu jei išlaikomas reikalaujamas atstumas
pagal bokšto aukštį iki vertingų nurodytų vietų.
Reikia išlaikyti 1,69 km atstumą – jis išlaikomas, todėl
konstatuojama,
kad
poveikis
kraštovaizdžiui
nereikšmingas – visos vertybės yra ženkliai toliau:
• ypač saugomos vizualinio estetinio potencialo vietovės
yra toliau (Šventosios – Anykštos santakos senslėnių
artimiausios vėjo elektrinės nutolę ~3,3 km; Rubikių
kalvotas ežerynas – Pakalnių kalvynas nutolęs ~15,4
km;
• vertingiausi šalies kraštovaizdžio panoramų apžvalgos
taškai nutolę labai dideliu atstumu (Nr. 14 Apžvalgos
aikštelė prie Mikierių atodangos, nutolusi ~12,71 km);
• kraštovaizdžio draustiniai, regioniniai parkai yra taip
pat toli, Šventosios kraštovaizdžio draustinis ~7,3 km,
Anykščių regioninis parkas ~4,9 km atstumu.
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PAV. Kultūros paveldas.
Įvertintas poveikis nekilnojamosioms kultūros
vertybėms.
Planuojamos 37 vnt. vėjo elektrinės nepatenka į
kultūros paveldo objektų teritorijas ar jų apsaugos
zonas.
Artimiausios vertybės yra nuo ~330 m iki 2,7 km
atstumu. Pačios artimiausias:
•

Pelyšėlių kapinynas (kodas 16155) ~330 m,

•

Naujasėdžio kapinynas (kodas 17151) ~350
m,

•

Antalinos dvaro sodybos fragmentai (kodas
50) ~350 m.

Neigiamas poveikis
nenustatytas.

vertingosioms

savybėms
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PAV. Saugomos teritorijos, biologinį įvairovė
Saugomos gamtinės teritorijos į vėjo elektrinių
parko teritoriją nepatenka.
Neigiamas poveikis nenustatytas.
Artimiausios saugomos teritorijos:
• „Natura 2000“ teritorija BAST Viešinto
ežeras (LTANY0023) ~0,73-1,18 km
atstumu;
•

Šimonių girios biosferos poligonas, PAST
„Natura 2000“ teritorijos Šimonių giria
(LTANY0013) ir BAST „Natura 2000“
teritorijos Šimonių giria (LTANYB001)
~1,2-3,2 km atstumu;

•

BAST Žalioji giria (LTPAN0006) ~3,4-3,9
km;

•

BAST Lėvens upės slėnis (LTKUP0005)
~3,75 km.
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PAV. Saugomos teritorijos, biologinį įvairovė
Neigiamas
poveikis
saugomoms
teritorijoms ar biologinei įvairovei
nenustatytas.
Neigiamas poveikis miškams nenustatytas.
Vėjo elektrinės nepatenka į Europos
Bendrijos svarbos natūralias pievų ir miškų
buveines.
Pagal saugomų rūšių informacinę sistemą,
vėjo elektrinės nepatenka į saugomų rūšių
augavietes, buveines (paukščių, augalų,
gyvūnų ir pan.) ir prie jų nepriartėja arčiau
kaip ~ 430 m.

Europos bendrijos svarbos natūralios buveinės (šaltinis: geoportal.lt)
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PAV. Ornitologiniai tyrimai
Atlikti Paukščių ir šikšnosparnių
natūriniai
tyrimai
parengta
ataskaita.
Atlikus tyrimus, aprašyti paukščiai ir
šikšnosparniai,
stebėjimų
vietos,
nustatytas
galimas
poveikis
ir
numatytos aplinkosauginės poveikį
mažinančios priemonės.
Po
ornitologinių
tyrimų
buvo
atsisakyta 9 vėjo elektrinių (iš
planuotų 46 liko 37 vnt.)
Numatyta tolesnė paukščių stebėsena
eksploatuojant elektrines. Tyrimai bus
derinami su Aplinkos apsaugos
agentūra
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Veiklos triukšmas. Prognozuojama situacija. Triukšmo sklaida
Triukšmas vertintas pagal
griežtesnes pramoniniam triukšmui
taikomas normas.

Nepriklausomai
nuo
pasirinkto modelio ir pradėjus
veiklą, triukšmo ribinės vertės
artimiausiose
gyvenamosiose
aplinkose neviršytų HN 33:2011
nustatytų verčių.
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Infragarsas
Užsienio šalių mokslinėse publikacijose pažymima, kad šiuolaikinės vėjo elektrinės, turinčios vėjaračio mentes atgręžtas prieš
vėją, sukelia nereikšmingus infragarso ir žemo dažnio garsų lygius, skirtingai nuo elektrinių, kurių vėjaračiai. Be to, infragarsas
yra natūralus gamtinės aplinkos veiksnys, susidarantis dėl oro turbulencijos, jūros bangavimo, vulkanų išsiveržimų. Infragarsą
skleidžia ir eilė dirbtinių šaltinių, pvz., lėktuvai, automobiliai, įvairų mechaniniai įrenginiai.
Lietuvoje infragarsas ir žemo dažnio garsas yra reglamentuojamas pastatuose higienos norma HN 30:2018: Infragarsas ir žemo
dažnio garsai.
Atsižvelgiant į tai, kad infragarsas ir žemo dažnio garsai nėra modeliuojami, šiuos garsus galima tik išmatuoti, tuo tikslu buvo
atlikti infragarso ir žemo dažnio garsų natūriniai matavimai.
Matavimus atliko – Nacionalinė visuomenės sveikatos priežiūros laboratorija.
Atlikti infragarso ir žemadažnio garsų matavimo rezultatai parodė, jog nustatytų ribinių verčių neviršija, todėl jis
neigiamo poveikio žmonių sveikatai nekels.
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.
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Šešėliavimas . Priemonės
• Šešėliavimo sklaidos rezultatai parodė, kad pastačius 37 VE su didžiausiais įmanomais stiebais ir didžiausiais rotoriais,
prognozuojami viršijimai 15 sodybose. Viršijimų dydis svyruoja nuo 30 val. 46 min. iki 105 val. 09 min. per metus.
• Rekomenduojamas ribinis dydis 30 val./metus.
• Priemonės:
• Atsižvelgiant į tai, kad VE eksploatacijos metu rekomenduojama 30 val. metinė trukmė būtų viršyta, siekiant sumažinti
mirgėjimo/šešėliavimo poveikį gyventojams, numatoma, jog į VE bus įdiegtas automatinis šešėliavimo stabdymo mechanizmas
(shadow shut-down) ir šešėliavimo mažinimo kompiuterinė programa integruota į vėjo jėgainės 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, šešėliavimo viršijimų ir neigiamo poveikio, arčiausiai esančiose gyvenamosiose
paskirties teritorijose nebus.
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PAV apibendrinimas. Nustatyta viršnorminė triukšmo zona
PAV(-PVSV) išvada. Išnagrinėjus prognozuojamą situaciją, nustatyta, kad neigiamas poveikis nei visuomenės
sveikatai, nei aplinkai nenustatytas.
UAB ,,Vašuokėnų vėjas“ planuojamų vėjo elektrinių parko nustatyta bendra 298,43 ha ploto vėjo elektrinių
viršnorminė triukšmo zona (45 dBA).
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PAV apibendrinimas. Nustatyta viršnorminė triukšmo zona
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PAV apibendrinimas. Nustatyta viršnorminė triukšmo zona
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PAV. Viešas visuomenės supažindinimas
Visuomenė informuota apie PAV ataskaitą:


Anykščių rajono savivaldybės skelbimų lentoje ir internetiniame puslapyje
https://www.anyksciai.lt/turinys/teritoriju-planavimas/viesas-projektu-aptarimas/296;



Troškūnų seniūnijos skelbimų lentoje 2022-10-11; spausdinta atskaitos versija viešinama seniūnijoje nuo
2022-10-17 d. iki 2022-10-16;



Viešintų seniūnijos skelbimų lentoje 2022-10-10; spausdinta atskaitos versija viešinama seniūnijoje nuo
2022-10-17 d. iki 2022-10-16;



Anykščių rajono laikraštyje „Anykšta“ 2022-10-15;



Ataskaitos rengėjo UAB „Ekostruktūra“ internetiniame puslapyje: www.ekostruktura.lt, 2022-10-14
patalpintas skelbimas. Su ataskaita buvo galima susipažinti nuo 2022-10-17. Ataskaitos ir skelbimo
patalpinimo nuoroda: https://www.ekostruktura.lt/visuomenes-informavimas/. Detali nuoroda:
https://www.ekostruktura.lt/visuomenes-informavimas/informacija-apie-parengta-iki-250-mw-galiosvejo-elektriniu-parko-anyksciu-rajono-savivaldybeje-troskunu-seniunijos-kanapynes-pelyseliu-isurdegio-naujasedzio-vidugiriu-pelyseliu-ii-gerkiski/

2022-10-10:
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Viešas visuomenės supažindinimas
• Pasiūlymų iš visuomenės iki susirinkimo per viešo supažindinimo laikotarpį negauta.
• Protokolas bus baigtas rašyti per 5 darbo dienas po viešo supažindinimo su Ataskaita susirinkimo.
• Su protokolu galima susipažinti Ataskaitos rengėjo interneto svetainėje www.ekostruktura.lt ir ataskaitos
rengėjo buveinėje (UAB „Ekostruktūra“, biuro adresu Studentų g. 67-410, Kaune)
• Dar kartą primenama, kad Atsakingoji institucija, kuri tvirtins PAV ataskaitą, priims sprendimą dėl
planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai – Aplinkos apsaugos agentūra, A. Juozapavičiaus g. 9, LT09311 Vilnius, tel. +370 682 92653, el. p. aaa@gamta.lt

DĖKOJAME UŽ JŪSŲ DĖMESĮ !
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