
Poveikio aplinkai vertinimas, UAB „Ekostruktūra“, 2023 m. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 PRIEDAS. 

PAV ataskaitoje vertinamos planuojamos dvi vėjo elektrinės, kurioms 

patvirtintas SAZ 



L. Vanagaitė, tel. (8 446) 72 368, faks. (8 446) 79 352, el. p. laura.vanagaite@nvsc.lt 
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DĖL PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS GALIMYBIŲ SPRENDIMO PRIĖMIMO 

 

Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Tauragės 

departamentas (toliau – Tauragės departamentas) 2020 m. rugsėjo 15 d. gavo UAB "Vėjo jėgainių 

projektai" planuojamos vykdyti ūkinės veiklos – dviejų vėjo elektrinių statybos, adresu Jurbarko r. 

sav., Skirsnemunės seniūnija, Skirsnemuniškių I kaime (žemės sklypo unikalus Nr. 4400-0061-4224) 

ir Antkalniškių kaime (žemės sklypo unikalus Nr. 4400-2068-6568). 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos visuomenės sveikatos priežiūros įstatymu, Lietuvos 

Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatyme nenumatytų poveikio 

visuomenės sveikatai vertinimo atlikimo atvejų tvarkos aprašu, patvirtintu 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“ 

ir Poveikio visuomenės sveikatai vertinimo metodiniais nurodymais, patvirtintais Lietuvos 

Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m. liepos 1 d. įsakymu Nr. V-491 „Dėl poveikio 

visuomenės sveikatai vertinimo metodinių nurodymų patvirtinimo“, Tauragės departamentas priėmė 

sprendimą dėl planuojamos ūkinės veiklos galimybių. 

Informuojame, kad jeigu nesutinkate su atsakymu į Jūsų prašymą (skundą), ne vėliau kaip per 

1 mėnesį nuo šio rašto gavimo dienos turite teisę paduoti skundą savo pasirinkimu Lietuvos 

Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo nustatyta tvarka 

Lietuvos administracinių ginčų komisijos Klaipėdos apygardos skyriui (Manto g. 37, 92236 

Klaipėda) arba Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka 

administraciniam teismui.“  

PRIDEDAMA. 2020 m. spalio 2 d. Sprendimas dėl planuojamos ūkinės veiklos galimybių Nr. 

(7-11 14.3.4 E)BSV-42728, 4 lapai. 

 

 

 

Tauragės departamento direktorė                                                                         Gilma Masiulionienė 

                                                                 

Elektroninio dokumento nuorašas
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NACIONALINIS VISUOMENĖS SVEIKATOS CENTRAS  

PRIE SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS 

 

SPRENDIMAS DĖL PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS GALIMYBIŲ 

 

2020-10-       Nr. (7-11 14.3.4 E)BSV- 

 

1. Duomenys apie planuojamos ūkinės veiklos organizatorių: 

(juridinio asmens pavadinimas, kodas / filialo 

pavadinimas, kodas / fizinio asmens vardas, 

pavardė) 

UAB „Vėjo jėgainių projektai“ 

kodas 135897557 

(juridinio asmens buveinė ar adresas, kuriuo 

būtų galima siųsti korespondenciją / filialo 

buveinė ar adresas, kuriuo būtų galima siųsti 

korespondenciją / fizinio asmens adresas, 

kuriuo būtų galima siųsti korespondenciją) 

Kaunas, Raudondvario pl. 288C 

(kontaktiniai telefonai, faksas, elektroninio 

pašto adresas)  

tel. 8 37  211 455 

el. p. ramunas@jegaines.lt 

2. Duomenys apie Ataskaitos rengėją: 

(juridinio asmens pavadinimas, kodas / filialo 

pavadinimas, kodas / fizinio asmens vardas, 

pavardė) 

UAB „Ekostruktūra“ 

kodas 304230247 

(juridinio asmens buveinė ar adresas, kuriuo 

būtų galima siųsti korespondenciją / filialo 

buveinė ar adresas, kuriuo būtų galima siųsti 

korespondenciją / fizinio asmens adresas, 

kuriuo būtų galima siųsti korespondenciją) 

Kaunas, Raudondvario pl. 288A-9 

(kontaktiniai telefonai, faksas, elektroninio 

pašto adresas) 

mob. 8 607  23 980 

el. p. info@ekostruktura.lt 

3. Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas:  

Dviejų vėjo elektrinių statyba, adresu Jurbarko r. sav., Skirsnemunės seniūnija, Skirsnemuniškių I 

kaime (žemės sklypo unikalus Nr. 4400-0061-4224) ir Antkalniškių kaime (žemės sklypo unikalus 

Nr. 4400-2068-6568)  

4. Planuojamos ūkinės veiklos adresas:  

(apskritis, miestas, rajonas, seniūnija, 

kaimas, gatvė)  

Jurbarko rajono savivaldybėje, Skirsnemunės 

seniūnijoje, Skirsnemuniškių I kaime (žemės sklype, 

kurio unikalus Nr. 4400-0061-4224, sklypo plotas 

18,4 ha) ir Antkalniškių kaime (žemės sklypo 

unikalus Nr. 4400-2068-6568, sklypo plotas 0,1929 

ha). 
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5. Planuojamos ūkinės veiklos trumpas aprašymas:  

UAB „Vėjo jėgainių projektai“ planuoja pastatyti dvi 2 MW galingumo vėjo elektrines (toliau – 

VE), kurių kiekvienos aukštis su sparnais gali siekti iki 145 m (bokštas iki 100 m aukščio, sparnų 

ilgis iki 45 m, rotorius iki 90 m) 2-uose žemės ūkio paskirties žemės sklypuose. Planuojama, kad tai 

bus Vestas V80 arba V90 VE. 

Planuojama veikla patenka į specialiuoju planu VE išskirtą „K Zoną“, apimančią Bendžių, Rotulių 

II, Paantvardžio, Antkalniškių, Ąžuolynės, Skirsnemuniškių I, Girvalakių ir Naubariškių kaimus, 

kurioje galimas net iki 40 VE įrengimas. Nagrinėjamoje teritorijoje jau yra veikiantis Geišių vėjo 

elektrinių parkas, eksploatuojantis 8 VE ir 5 pavienės VE. Geišių VE parkas veikia nuo 2016 m. 

Taip pat šalia, arčiau Skirsnemunės, yra patvirtintas ir planuojamas statyti 14 VE parkas, 

priklausantis UAB “REN energija” bei šiuo metu kitu projektu planuojamas UAB „Energeta“ 11 

vėjo elektrinių parkas, kuriame kiekvienos VE galia gali siekti iki 5,7 MW, o aukštis siekti iki 240 

m. 

Artimiausia gyvenama aplinka nuo planuojamos VE Skirsnemuniškių I kaime (žemės sklype, kurio 

unikalus Nr. 4400-0061-4224) atžvilgiu yra nutolusi ~508 m, adresu Jurbarko r. sav., Skirsnemunės 

sen., Skirsnemuniškių I k. 5. 

6. Ataskaitoje siūlomas sanitarinės apsaugos zonos ribų dydis (pridedamas brėžinys 

(topografinė nuotrauka ar kadastrinis žemėlapis), kuriame nurodytos sanitarinės apsaugos 

zonos ribos): 

(sanitarinės apsaugos zonos ribų dydis 

metrais, taršos šaltinis (-iai), nuo kurio (-ių) 

nustatomos sanitarinės apsaugos zonos ribų 

dydis) 

Atlikus poveikio visuomenės sveikatai vertinimą, 

planuojamos ūkinės veiklos (toliau – PŪV) 

sanitarinės apsaugos zonos (toliau  – SAZ) ribas 

siūloma nustatyti pagal teisės norminiuose aktuose 

gyvenamajai aplinkai ir (ar) visuomeninės paskirties 

pastatų aplinkai reglamentuojamų ribinių taršos 

verčių izolinijas.  

Ataskaitoje UAB „Vėjo jėgainių projektai“ siūlo 

kiekvienai planuojamai VE, Jurbarko r. sav., 

Skirsnemunės seniūnija, Skirsnemuniškių I kaime 

(žemės sklypo unikalus Nr. 4400-0061-4224) ir 

Antkalniškių kaime (žemės sklypo unikalus Nr. 

4400-2068-6568), nustatyti po ~ 110000 m2 (~11 ha) 

ploto SAZ zonas. Bendras planuojamas SAZ ribų 

plotas apie 22 ha (kiekvienai VE po ~11 ha). 

Ataskaitoje teigiama, jog nustačius SAZ ribas, bus 

užtikrinta, kad PŪV įtakojama aplinkos tarša už SAZ 

ribų neviršys visuomenės sveikatos saugos teisės 

aktais reglamentuojamų ribinių dydžių.  

7. Ataskaitoje apibūdinti visuomenės sveikatai darantys įtaką veiksniai ir jų įvertinimas:  

Sveikatai darantys įtaką veiksniai: 

1. Triukšmas. 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. 

Projektu planuojama pastatyti 2 vieno tipo (Vestas V80 arba Vestas V90) VE. Triukšmo sklaidos 

analizė atliekama su Vestas V80 tipo VE, kadangi akustiniu požiūriu tai yra triukšmingesnė ir aplink 

save suformuojanti didesnes viršnormines triukšmo zonas (žemesnis stiebo aukštis, didesnis 

keliamas triukšmo lygis). Palyginimui buvo sumodeliuotas abiejų galimų VE modelių triukšmas, 

pateiktos abiejų VE modelių viršnorminės nakties triukšmo izolinijos. Skaičiavimai atlikti, kai vėjo 
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greitis 10 m/s. 

Ataskaitoje teigiama, kad šiuo metu pagrindinis triukšmo šaltinis aplinkoje yra esamos VE. 

Triukšmo sklaidos 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 parodė, kad, pastačius 2 VE nepriklausomai nuo 

pasirinkto modelio (Vestas V80 arba Vestas V90) ir, pradėjus veiklą, triukšmo ribinės vertės 

artimiausiose gyvenamosiose aplinkose neviršytų Lietuvos higienos normoje HN 33:2011 

„Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų 

aplinkoje“, patvirtintoje 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“ (toliau – HN 

33:2011) nustatytų ribinių verčių. 

Artimiausi registruoti gyvenamieji namai (sodybos) yra nutolę ~ 508-916 m atstumu. Didžiausias 

prognozuojamas triukšmas nuo PŪV dienos, vakaro, nakties metu būtų vienodas ir siektų 36,3 

dB(A), o paros triukšmas Ldvn 43,3 dB(A). Toks triukšmo lygis prognozuojamas ties gyvenamojo 

namo sklypo riba Jurbarko r. sav., Skirsnemunės sen., Skirsnemuniškių I k. 5. 

Pagal izolinijas išskirta viršnorminio triukšmo zona dažniausia siektų ~189 m nuo kiekvienos VE. 

Suminis nuo esamų, kitu projektu patvirtintų, planuojamų VE bei naujai planuojamų VE triukšmo 

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

vakaro, nakties metu ir siektų 41,6 dB(A), paros triukšmas siektų 48,3 dB(A). Toks triukšmo lygis 

prognozuojamas ties gyvenamojo namo sklypo riba Jurbarko r. sav., Skirsnemunės sen., 

Antkalniškių k., Jaunimo g. 12. 

Ataskaitoje teigiama, kad planuojama ūkinė veikla neviršys HN 33:2011 numatytų ribinių triukšmo 

dydžių. 

2. Šešėliavimas. Pasaulio sveikatos organizacija pozicijos dėl VE šešėliavimo efekto poveikio 

visuomenės sveikatai nėra pateikusi. Kaip leidžiamas šešėliavimo lygis yra priimtas Vokietijos 

gairių/rekomendacijų (German Guideline „Hinweise zur Ermittlung und Beurteilung der optischen 

Immissionen von Windenergianlagen” (WEA-Shattenwurf-Hinweise)) rekomenduojamas leistinas 

šešėliavimo ribinis lygis (maksimaliai 30 valandų per metus arba 30 minučių per dieną).  

Ataskaitoje 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“), ištiisus metus pučiamas vėjas ir suka 

vėjavarčius. 

Ataskaitoje pateiktais skaičiavimais nustatyta, kad nuo planuojamų VE šešėliavimas artimiausioje 

gyvenamojoje aplinkos neviršys rekomenduojamo leistino šešėliavimo ribinio lygio. Didžiausią 

mirgėjimo/šešėliavimo poveikį jaustų gyventojai adresu Jurbarko r. sav., Skirsnemunės sen., 

Skirsnemuniškių I k. 5. Šešėliavimo trukmė siektų 8 val. 02 min. per metus (rekomenduojama ribinė 

vertė 30 val.). 

Kompleksinis (veikia tiek esamos, kitu projektu patvirtintos, tiek kitu projektu naujai planuojamos) 

modeliavimas parodė, kad didžiausias šešėliavimo/mirgėjimo reiškinį jaustų tie patys gyventojai 

adresu Jurbarko r. sav., Skirsnemunės sen., Skirsnemuniškių I k. 5. Šešėliavimo trukmė siektų 34 

val. 17 min. per metus (rekomenduojama ribinė vertė 30 val.). Modeliavimas parodė, kad 

rekomenduojama ribinė vertė būtų viršyta. 

Ataskaitoje teigiama, jog siekiant sumažinti mirgėjimo/šešėliavimo poveikį, bus įdiegtas 

automatinis šešėliavimo stabdymo mechanizmas (shadow shut-down) ir šešėliavimo mažinimo 

kompiuterinė programa integruota į VE kontrolės sistemą. Elektrinių gamintojas numato 

šešėliavimo mažinimo kompiuterinės programos integravimą į elektrinės kontrolės sistemą. 3 

šviesos sensoriai bus montuojami ant bokšto taip, kad galėtų nustatyti saulės šviesos intensyvumą ir 
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kritimo kampą. Kontrolės sistema sustabdys elektrinę, kai sensorių išmatuotos reikšmės viršys 

nurodytas reikšmes. Elektrinė automatiškai bus paleidžiama po to, kai ne mažiau kaip 10 min. 

apšvietimo sąlygos nebeleis susidaryti intensyviam šešėlių mirgėjimui. Tokiu būdu, artimiausioje 

sodyboje bus tikrinama, kad šešėliavimo laikas neviršytų nustatytų 30 val. per metus ir nedarytų 

neigiamo poveikio gyvenamosios aplinkos kokybei.  

Ataskaitoje teigiama, jog įdiegus šešėlio stabdymo mechanizmo sistemą, projektuojamos VE sparnų 

rotacijos sukeliamo neigiamo šešėliavimo poveikio, arčiausiai planuojamos teritorijos esančiose 

gyvenamosiose paskirties teritorijose, nebus. 

3. Infragarsas. Ataskaitoje teigiama, jog atsižvelgus į tai, kad infragarsas ir žemo dažnio garsai nėra 

prognozuojami t. y. jie nėra modeliuojami, šiuos garsus galima tik išmatuoti, todėl buvo atlikti 

infragarso ir žemo dažnio garsų matavimai. Matavimai atlikti Antkalniškių k., Imsrės g. 4. Ši sodyba 

yra arčiausiai 9 esamų VE, kurių techniniais ir akustiniais parametrais lenkia planuojamų VE 

parametrus (galia, keliamu triukšmu lygiu ir t.t.). Ataskaitos rengėjai, įvertinę matavimo rezultatus, 

teigia, jog infragarso ir žemadažnio garso ribinių dydžiai nebus viršijami. 

4. Elektromagnetinė spinduliuotė. Ataskaitoje teigiama, kad, įvertinus VE skleidžiamą 

elektromagnetinę spinduliuotę bei įvertinus kraštovaizdžio ypatybes, nustatyta, jog neigiamo 

poveikio visuomenės sveikatai artimiausioje gyvenamojoje aplinkoje dėl šių veiksnių nebus. 

8. Išvada:  

(nurodyti, jog planuojamos ūkinės veiklos 

sąlygos atitinka visuomenės sveikatos saugos 

teisės aktų reikalavimus arba kokių 

visuomenės sveikatos saugos teisės aktų 

reikalavimų planuojamos ūkinės veiklos 

sąlygos neatitinka (nurodant konkretaus teisės 

akto straipsnį, jo dalį, punktą) 

Dviejų vėjo elektrinių statybos, adresu Jurbarko r. 

sav., Skirsnemunės sen., Skirsnemuniškių I k. (žemės 

sklypo unikalus Nr. 4400-0061-4224) ir Antkalniškių 

k. (žemės sklypo unikalus Nr. 4400-2068-6568), 

sąlygos atitinka visuomenės sveikatos saugos teisės 

aktų reikalavimus. 

 

Nusprendžiu, kad planuojama ūkinė veikla yra leistina pasirinktoje vietoje. 

 

Tauragės departamento Visuomenės sveikatos 

saugos skyriaus vedėja                                                                                                 Laura Vanagaitė                                        

                      

 

Tauragės departamento direktorė     A. V.                                                                   Gilma Masiulionienė 
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Nr. 

Nr.  

(7-11 14.3.4 Mr)2- 

22-342  

    

     

DĖL PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS GALIMYBIŲ SPRENDIMO PRIĖMIMO 

 

 

Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Tauragės 

departamentas (toliau – Tauragės departamentas) 2022 m. balandžio 28 d. gavo UAB „Vėjo jėgainių 

projektai“ planuojamos ūkinės veiklos dviejų vėjo elektrinių statybos Jurbarko rajono savivaldybėje, 

Jurbarkų seniūnijos Bendžių kaime (sklypo unikalus Nr. 4400-2068-6668, kadastro Nr. 

9460/0003:136) ir Skirsnemunės seniūnijos Antkalniškių kaime (sklypo unikalus Nr. 4400-0826-

8824, kadastro Nr. 9470/0001:226), poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaitą. 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos visuomenės sveikatos priežiūros įstatymu, Lietuvos 

Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatyme nenumatytų poveikio 

visuomenės sveikatai vertinimo atlikimo atvejų tvarkos aprašu, patvirtintu 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“ 

ir Poveikio visuomenės sveikatai vertinimo metodiniais nurodymais, patvirtintais Lietuvos 

Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m. liepos 1 d. įsakymu Nr. V-491 „Dėl Poveikio 

visuomenės sveikatai vertinimo metodinių nurodymų patvirtinimo“, Tauragės departamentas priėmė 

sprendimą dėl planuojamos ūkinės veiklos galimybių. 

Informuojame, kad jeigu nesutinkate su atsakymu į Jūsų prašymą (skundą), ne vėliau kaip per 

1 mėnesį nuo šio rašto gavimo dienos turite teisę paduoti skundą savo pasirinkimu Lietuvos 

Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo nustatyta tvarka 

Lietuvos administracinių ginčų komisijos Klaipėdos apygardos skyriui (Manto g. 37, 92236 

Klaipėda) arba Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka 

administraciniam teismui.“  

PRIDEDAMA. 2022 m. gegužės 19 d. Sprendimas dėl planuojamos ūkinės veiklos galimybių 

Nr. (7-11 14.3.4 Mr)BSV-4978, 3 lapai. 

 

 

 

Tauragės departamento direktorė                                                                         Gilma Masiulionienė 

                                                                 

Elektroninio dokumento nuorašas
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NACIONALINIS VISUOMENĖS SVEIKATOS CENTRAS  

PRIE SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS 

 

SPRENDIMAS DĖL PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS GALIMYBIŲ 

 
2022-05-       Nr. (7-11 14.3.4 Mr)BSV- 

Tauragė 

1. Duomenys apie planuojamos ūkinės veiklos organizatorių: 

(juridinio asmens pavadinimas, kodas / filialo 

pavadinimas, kodas / fizinio asmens vardas, 

pavardė) 

UAB „Vėjo jėgainių projektai“ 

kodas 135897557 

(juridinio asmens buveinė ar adresas, kuriuo būtų 

galima siųsti korespondenciją / filialo buveinė ar 

adresas, kuriuo būtų galima siųsti 

korespondenciją / fizinio asmens adresas, kuriuo 

būtų galima siųsti korespondenciją) 

Kaunas, Raudondvario pl. 288C 

(kontaktiniai telefonai, faksas, elektroninio pašto 

adresas)  

tel. 8 601 31 233 

el. p. ramunas@jegaines.lt 

2. Duomenys apie Ataskaitos rengėją: 

(juridinio asmens pavadinimas, kodas / filialo 

pavadinimas, kodas / fizinio asmens vardas, 

pavardė) 

UAB „Ekostruktūra“ 

kodas 304230247 

(juridinio asmens buveinė ar adresas, kuriuo būtų 

galima siųsti korespondenciją / filialo buveinė ar 

adresas, kuriuo būtų galima siųsti 

korespondenciją / fizinio asmens adresas, kuriuo 

būtų galima siųsti korespondenciją) 

Kaunas, Raudondvario pl. 288A-9 

(kontaktiniai telefonai, faksas, elektroninio pašto 

adresas) 

mob. 8 607  23 980 

el. p. info@ekostruktura.lt 

3. Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas:  

Dviejų vėjo elektrinių Jurbarko rajono savivaldybėje, Jurbarkų seniūnijos Bendžių kaime (sklypo unikalus 

Nr. 4400-2068-6668, kadastro Nr. 9460/0003:136) ir Skirsnemunės seniūnijos Antkalniškių kaime (sklypo 

unikalus Nr. 4400-0826-8824, kadastro Nr. 9470/0001:226) statyba ir eksploatavimas. 

4. Planuojamos ūkinės veiklos adresas:  

(apskritis, miestas, rajonas, seniūnija, kaimas, 

gatvė)  

Jurbarko rajono savivaldybė, Skirsnemunės seniūnija, 

Bendžių kaimas (sklypo unikalus Nr. 4400-2068-6668, 

kadastro Nr. 9460/0003:136) ir Antkalniškių kaimas 

(sklypo unikalus Nr. 4400-0826-8824, kadastro Nr. 

9470/0001:226). 

5. Planuojamos ūkinės veiklos trumpas aprašymas:  

Planuojama pastatyti dvi vieno tipo Enercon E66 vėjo elektrines (toliau – VE), kurių stiebų aukščiai siektų 

63-85 m, rotoriaus diametras 70,4 m, bendras kiekvienos VE aukštis su sparnais 120,2 m. Vienos VE bus 

pajungiamos į bendrą elektros tinklą, prie VE suformuojamas įvažiavimas. VE mechanizmo darbas bus 

fiksuojamas automatiniais davikliais, perduodant į valdymo centrą. 
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VE numatomos statyti dviejuose sklypuose: VE1 planuojama sklype, kurio unikalus Nr. 4400-2068-6668, 

žemės sklypo kadastro Nr. 9460/0003:136, VE2 planuojama sklype, kurio unikalus Nr. 4400-0826-8824, 

žemės sklypo kadastro Nr. 9470/0001:226. 

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

bei numatyti ir patvirtinti nauji VE parkai, pavienės VE. Nesiriboja su užstatytomis gyvenamomis 

teritorijomis. Tankiau gyvenamos teritorijos yra atokiau nuo planuojamos veiklos: Dainių kaimas nutolęs 

apie 2 km, Girdžių kaimas – apie 3 km, Skirsnemunė – apie 3 km, Rotuliai – apie 4,6 km, Jakaičių kaimas – 

apie 4,5 km, Jurbarko miestas –  apie 6,3 km, Švendriškių kaimas – apie 7 km, Paulių kaimas –  apie 8,3 km. 

VĮ „Registras centras“ duomenimis, artimiausios pavienės gyvenamosios sodybos yra toliau kaip ~556 m 

atstumu.  

6. Ataskaitoje siūlomas sanitarinės apsaugos zonos ribų dydis (pridedamas brėžinys (topografinė 

nuotrauka ar kadastrinis žemėlapis), kuriame nurodytos sanitarinės apsaugos zonos ribos): 

(sanitarinės apsaugos zonos ribų dydis metrais, 

taršos šaltinis (-iai), nuo kurio (-ių) nustatomos 

sanitarinės apsaugos zonos ribų dydis)   

 

Atlikus poveikio visuomenės sveikatai vertinimą, 

planuojamos ūkinės veiklos (toliau – PŪV) sanitarinės 

apsaugos zonos (toliau – SAZ) ribas siūloma nustatyti 

pagal teisės norminiuose aktuose gyvenamajai aplinkai ir 

(ar) visuomeninės paskirties pastatų aplinkai 

reglamentuojamų ribinių taršos verčių izolinijas.  

Ataskaitoje UAB „Vėjo jėgainių projektai“ siūlo 

planuojamom VE, Jurbarko r. sav., Skirsnemunės 

seniūnijoje, Bendžių kaime (sklypo unikalus Nr. 4400-

2068-6668, kadastro Nr. 9460/0003:136) ir Skirsnemunės 

seniūnijos Antkalniškių kaime (sklypo unikalus Nr. 4400- 

0826-8824, kadastro Nr. 9470/0001:226), nustatyti 12,11 

ha ploto SAZ zoną.  

Sklypuose, kurie patenka į nustatytą SAZ ir kurie 

nuosavybės teise priklauso fiziniams asmenims, jau yra 

įregistruota specialioji sąlyga – „Gamybinių objektų 

sanitarinės apsaugos zonos. 

Kiti sklypai, į kuriuos patenka SAZ ir kuriuose bus 

įregistruota specialioji sąlyga, nuosavybės teise priklauso 

pačiam planuojamos ūkinės veiklos organizatoriui – UAB 

„Vėjo jėgainių projektai“ direktoriui Ramūnui 

Dumšaičiui. 

Ataskaitoje teigiama, jog, nustačius SAZ ribas, bus 

užtikrinta, kad PŪV įtakojama aplinkos tarša už SAZ ribų 

neviršys visuomenės sveikatos saugos teisės aktais 

reglamentuojamų ribinių dydžių.  

7. Ataskaitoje apibūdinti visuomenės sveikatai darantys įtaką veiksniai ir jų įvertinimas:  

Sveikatai darantys įtaką veiksniai: 

1. Triukšmas.  Šiuo metu pagrindinis triukšmo šaltinis aplinkoje yra esamos VE. 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. Planuojama pastatyti 2 (VE1 ir VE2) vieno tipo Enercon E66, kurių stiebų 

aukščiai siektų 63 m arba 85 m. VE1 planuojama nakties metu galią apriboti iki 1,8 MW tuo atveju, jei ji 

(VE1) bus statoma su 63 m aukščio stiebu. Jei bus statoma su 85 m aukščio stiebu, galios apribojimų nėra 

numatoma. 

Apribojimų priežastis – viršnorminės triukšmo zonos sumažinimas. VE2 apribojimas nėra numatomas, 

nepriklausomai nuo stiebo aukščio. 

Viršnorminės triukšmo zonos spindulys nuo VE1 Bendžių k. (sklypo unikalus Nr. 4400-2068-6668) siektų 

~136 m, nuo VE2 Antkalniškių k. (sklypo unikalus Nr. 4400-0826-8824) siektų~140 m. Artimiausia 

gyvenama aplinka, planuojamos VE atžvilgiu, yra nutolusi ~556 metrus, adresu Jurbarko r. sav.,  
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Skirsnemunės sen., Antkalniškių k., Jaunimo g. 12. Suminis nuo esamų, kitu projektu patvirtintų VE bei 

naujai planuojamų VE,  triukšmo modeliavimas parodė, kad didžiausias prognozuojamas triukšmas taip pat 

būtų vienodas dienos, vakaro, nakties metu ir siektų 41,3 dB(A). Ataskaitoje teigiama, kad 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 m atstumu nuo artimiausios gyvenamos sodybos pastato aplinkoje 

neviršytų nustatytų ribinių verčių.  

2. Šešėliavimas. Pasaulio sveikatos organizacija pozicijos dėl VE šešėliavimo efekto poveikio visuomenės 

sveikatai nėra pateikusi. Kaip leidžiamas šešėliavimo lygis, yra priimtas Vokietijos gairių/rekomendacijų 

(German Guideline „Hinweise zur Ermittlung und Beurteilung der optischen Immissionen von 

Windenergianlagen” (WEA-Shattenwurf-Hinweise)) rekomenduojamas leistinas šešėliavimo ribinis lygis 

(maksimaliai 30 valandų per metus arba 30 min. per dieną).  

Ataskaitoje teigiama, jog šešėliavimo sklaidos rezultatai parodė, kad,  pastačius VE, bendras (suminis) 

mirgėjimas, prie analizuojamų sodybų Bendžių k. 2, Bendžių k. 8, bus viršijamos ribinės vertės. 

Skaičiavimais nustatyta, kad viršijimams gali įtakoti viena iš dviejų planuojamų VE, t. y. VE1. Viršijimo 

dydis dėl planuojamų VE siektų iki 42 min. per metus. Šešėliavimas/mirgėjimas šioms sodyboms pasireikštų 

vasario 22-28 dienomis. 07:55-08:12 valandomis ir rugsėjo 10-19 dienomis 08:27-08:43 valandomis, saulei 

tekant ir formuojant šešėlį į vakarų pusę, šešėliavimo trukmė per dieną svyruotų nuo 3 iki 16 min. 

Atsižvelgiant į tai, kad dėl PŪV VE suminė tarša gali padidėti iki 42 min., siekiant sumažinti 

mirgėjimo/šešėliavimo poveikį gyventojams, į VE1 bus įdiegtas automatinis šešėliavimo stabdymo 

mechanizmas (shadow shut-down) ir šešėliavimo mažinimo kompiuterinė programa integruota į VE 

kontrolės sistemą. VE gamintojas numato šešėliavimo mažinimo kompiuterinės programos integravimą į VE 

kontrolės sistemą. Trys šviesos sensoriai yra montuojami ant bokšto taip, kad galėtų nustatyti saulės šviesos 

intensyvumą ir kritimo kampą. 

Numatoma, jog į VE1 bus integruotas šešėliavimo stabdymo mechanizmas ir kontroliuojamas VE1 darbas 

vasario 22-28 dienomis 07:55-08:12 valandomis ir rugsėjo 10-19 dienomis 08:27-08:43 valandomis.  

3. Infragarsas. Ataskaitoje teigiama, jog atsižvelgus į tai, kad infragarsas ir žemo dažnio garsai nėra 

prognozuojami, t. y. jie nėra modeliuojami, šiuos garsus galima tik išmatuoti, todėl buvo atlikti infragarso ir 

žemo dažnio garsų matavimai. Matavimai atlikti Antkalniškių k., Imsrės g. 4. Ši sodyba yra arčiausiai devyni 

esamų VE, kurių techniniais ir akustiniais parametrais lenkia planuojamų VE parametrus (galia, keliamu 

triukšmu lygiu ir t. t.). Ataskaitos rengėjai, įvertinę matavimo rezultatus, teigia, jog infragarso ir žemadažnio 

garso ribinių dydžiai nebus viršijami. 

4. Elektromagnetinė spinduliuotė. Ataskaitoje teigiama, kad, įvertinus VE skleidžiamą elektromagnetinę 

spinduliuotę bei kraštovaizdžio ypatybes, nustatyta, jog neigiamo poveikio visuomenės sveikatai 

artimiausioje gyvenamojoje aplinkoje dėl šių veiksnių nebus. 

8. Išvada:  

(nurodyti, jog planuojamos ūkinės veiklos sąlygos 

atitinka visuomenės sveikatos saugos teisės aktų 

reikalavimus arba kokių visuomenės sveikatos 

saugos teisės aktų reikalavimų planuojamos 

ūkinės veiklos sąlygos neatitinka (nurodant 

konkretaus teisės akto straipsnį, jo dalį, punktą) 

Dviejų vėjo elektrinių Jurbarko rajono savivaldybėje, 

Jurbarkų seniūnijos Bendžių kaime (sklypo unikalus Nr. 

4400-2068-6668, kadastro Nr. 9460/0003:136) ir 

Skirsnemunės seniūnijos Antkalniškių kaime (sklypo 

unikalus Nr. 4400-0826-8824, kadastro Nr. 

9470/0001:226), sąlygos atitinka visuomenės sveikatos 

saugos teisės aktų reikalavimus. 

 

Nusprendžiu, kad planuojama ūkinė veikla yra leistina pasirinktoje vietoje. 

 

Tauragės departamento Visuomenės sveikatos 

saugos skyriaus vedėja                                                                                                                Laura Vanagaitė                                        

                      

 

Tauragės departamento direktorė     A. V.                                                                             Gilma Masiulionienė 
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APSAUGOS AGENTIINE

UAB ,,Ekosistema"
El. p. info@ekosistema.lt

Nr. (30.2)-A4E-

Nr. 1-8-304

UAB,,EKO srautas"
El. p. darius@baltwind.lt

Adresatams pagal sArasq

ATRAIIKOS ISVADA DEL VEJO JEGATNTV STATYBOS rR EKSPLOATACTJOS
JIJRBARKO R. SAV., JURBARKU SEN., BENDZIU, DAIIVU II, KUTURIU, IR ROTTTLIU

II K. POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO

1. Planuojamos r-rkints veiklos organizatorius fiuridinio asmens pavadinimas, fizinis
asmuo, adresas, tel.).

UAB ,,EKO srautas", Se5kinds g. 22A, LT-07156, Vilnius, tel. (8 698) 15245, el. p.
darius@baltwind.lt.

2. Poveikio aplinkai vertinimo dokumentq rengejas (iuridinio asmens pavadinimas,
fizinis asmuo, adresas, tel.).

UAB ,,Ekosistema", Taikos pr. 119, LT-9423L, Klaipeda, tel. (8 46) 43 04 63, faksas (8 46)
4304 69, mob. (8 698) 47 300, el. p. info@ekosistema.lt.

3. Planuojamos trkin6s veiklos atrankos d6l poveikio aplinkai vertinimo atlikimo
teisinis pagrindas pagal Lietuvos Respublikos planuojamos trkin6s veiklos poveikio aplinkai
vertinimo istatymo 7 straipsnio 2 dali nurodant Sio istaqano 2 priedo punktq (-us).

Atranka atliekama, vadovaujantis Lietuvos Respublikos planuojamos ukines veiklos
poveikio aplinkai vertinimo istatymo (toliau - PAV istatymas) 2 priedo 3.8. punkto 3.8.1. dalimi:
[rengiamos 3 vejo elektines, kuriq bent vienos aukltis 50 m (matuojant iki aukliiausios
konstrukcijq ta5ko) ar daugiau).

4. Planuojamos ukin6s veiklos vieta.
Planuojamos [kines veiklos (toliau - PUV) vieta - Taurages apskritis, Jurbarko rajono

savivaldybe, Jurbarkq senilnijos BendZiq, Dainiq II, Kuturiq ir Rotuliq II kaimai (sklypq
kadastriniai Nr. 9460/0001:321, 9460/0001:t32, 946010001:114, 9460/0003:31, 9460/0003:107,
9460|OOA2:70, 946010002:L4 ir 946A/0002:74). Sklypt+ nuosavybes teise priklauso
fiziniams/juridiniams asmenims. PfIV sklypus, kuriuose planuojama v6jo jegainiq statyba, riboja
Zem6s flkio paskirties sklypai. (Poveikio aplinkai vertinimo (toliau - PAV) Atrankos informacijos
III sl<yriaus 19 punktas).

PIJV sklypuose statiniq nera- Vadovaujantis Jurbarko rajono savivaldybes teritorijos
bendrojo plano, pawirtinto Jurbarko rajono savivaldybds Tarybos 2008 m. kovo 27 d. sprendimu
Nr. T2-81, sprendiniais, sklypai, kuriuose numatoma pastatyti I vejo jegainds, paZymeti kaip Zemds
lkio teritorijos. Vadovaujantis Vijo jegainiq parko Jurbarko rajone Skirsnemunes ir Rotuliq
kadastrinese vietovese specialiuoju planu, paMrtintu Jurbarko rajono savivaldybes tarybos 2010 m.
lapkridio 18 d. sprendimu Nr. T2-298, vejo jegainiq statybos vietos patenka i vejo energetikai

2019-02-
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skirtas pletoti zonas. Susisiekimas su PIJV sklypais - i5 esamq rajoniniq keliq tinklo per vietines
reik5mes Zvyrkelius Qauko kelius) ir/ar privaiiavimus. Planuojant statyb4 ir eksploatacij6
numatoma naudoti e$mq infrastrukt[rq - vietinius kelius (privaZiavimus), kurie pagal poreiki bus
sustiprinti irlar renovuoti. (PAV Atrankos informacijos III sl<yriaus 20 punktas).

PIIV sklypuose ir jq gretimybese nera eksploatuojamq Zemes gelmiq telkinirS geologiniq
procesq ir rei5kiniq. Vadovaujantis GEOLIS duomenq bazdje pateikiama informacija, artimiausias
naudingqiq iSkasenq telkinys - Dainiq durpiq telkinys - nuo planuojamq vejo jegainiq nutolqs
maZdaug uZ 3 km I vakarus. (PAV Atrankos informacijos III skyriaus 27 punktas).

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos kraltovaizdZio erdvines strukt[iros [vairoves ir jos tipq
identifikavimo studija, sklypai, kuriuose numatoma [kin6 veikla, pagal bendrojo kra5tovaizdlio
pobfld[ priskirtina smelingq lygumq kra5tovaizdZiui, kuriam btdingas sleniuotumas. Teritorijos
sukulffirinimo pobudis agrarinis ma.Zai urbanizuotas (L-s/e/S). Vadovaujantis Lietuvos
kraStovaizdZio vizualines strukt[ros studijoje pateiktu vertingiausiu estetiniu poZiflriu Lietuvos
kraltovaizdZio vizualinds struktfiros Zem6lapiu, teritorijos, kurioje planuojama veikla, vizua]inei
strukt[rai biidinga nei5reikita vertikalioji s4skaida, lyguminis kraitovaizdis su 1 lygmens
videotopais (V0H3-b). Paga1 horizontaliqjq s4skaidE vyrauja atvirq pilnai apZvelgiamq erdviq
kra5tovaizdis. Kra5tovaizdZio erdvineje stuktlroje i5reikSti tik horizontalfis dominantai.
Agrariniame maZai urbanizuotame kra5tovaizdyje atsirasiantys vertikalus elementai, netoli jau
eksploatuojamq vejo jegainiq, kuriq statiniq forma nebus Grai5kinga, kad sukeltq dideli vizualini
poverk[ aplinkoje ar uZstotq irlar tukdytq apivelgti saugomas irlar rekreacines teritorijas bei
vertingas panoramas. Pagal Jurbarko rajono savivaldybes teritorijos Benfuojo plano gamtinio
kra5tovaizdZio ir biologinEs ivairoves sprendinius, i5 alnroniq planuojamrS trijq vejo jegainiq
statybos vietos patenka I vidinio stabilizavimo arealq teritorijas. (PAV Atrankos informacijos III
sl<yriaus 22 punktas).

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Saugomq teritorijq valstybes kadastro duomenimis,
POV teritorij4 nepatenka I saugomq teritorijq tinkl4. Artimiausia ,,Natura 2000* pauk5iiq apsaugai
svarbi teritorija (toliau - PAST) saugoma teritorija - Nemuno upes pakrantEs ir salos tarp
Kulautuvos ir Smalininkq yra nutolusi apie 3,6 km atstumu pietq kryptimi. (PAV Atrankos
informacijos III sl<yriaus 23 punktas).

PIIV gretimoje teritorijoje vyrauja nedidelio ploto [kiniai mi5kai, o artimiausias valstybines
reiklmes miSko plotas i5siddstqs I piewakarius ui 4,5 km ir toliau. Planuojamq vejo jegainiq
statybos vietose nepatenka Europos bendrijos natlraliq buveiniq teritorijas. Artimiausia POV vietai
yra pievq buveine, nutolusi 0,4 km atstumu. Artimiausi vandens telkiniai: Siaurineje pus6je nuo
PIJV vietos prateka - upe Anwardd (ident. kodas: 10012201), o pietineje - Imsre (ident- kodas:
t0012215). Nei vienos vejo jegaines numatyta statybos vieta nepatenka i 5iq vandens telkiniq
pavir5iniq vandens telkiniq apsaugos zon4. Vadovaujantis Lietuvos ornitologq draugijos su
pafrneriais (Pajtrrio tyrimq ir planavimo institutu ir Lietuvos energetikos institutu) nuo 2015 m.
vasario iki 2017 kovo men. [gyvendinto projekto ,,Vdjo energetikos plera ir biologinei ivairovei
svarbios teritoriios (VENBIS)" duomenimis, POV vietos nepatenka I jautrias teritorijas
Sik5nospamiq atZvilgiu. ,,Natura 2000' PAST ir BAST atZvilgiu PCIV vieta taip pat nera [takos
zonoje, taEiau pauk5iiq atZvilgiu dalis veiklos vietq patenka i maZai jautrias teritorijas. I5 periniiq
pauk5iirl Zemelapio magrti, kad PIIV vietos nepatenka i jautrias teritorijas. Vadovaujantis
migruojandiq ir Ziemojaniiq paukliiq Zemelapiu, dalis planuojamos fikines veiklos vietq patenka I
maZai jautrias teritorijas. Vadovaujantis VENBIS projekto duomenimis planuojamos [kinds veiklos
vietos, kuriose bus suformuojami sklypai vejo jegainiq statybai nepatenka I zonas, kuriose btrq
stebdti paukldiai irlar Sik5nosparniai. {PAY Atrankos informacijos III sl<yriaus 24 punktas)-

PIJV vietos nepatenka I vandens pakraniiq zonas, potyyniq zonas, karstin[ region6 ge]o ar
mineralinio vandens vandenvieiiq teritorijas, jq apsaugos zonas ir juostas. Artimiausias geriamojo
vandens grqZinys (vandenviete) nuo planuojamq vejo jegainiq i vakarus nutolqs apie 3,6 km
atstumu (3209, UAB ,,Dainiai"). (PAV Atrankos informacijos III sl<yriaus 25 punl<tas).
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POV sklypai yra i5sidestq atokiau nuo urbanizuotq teritorijq artimiausia gyvenamoji
aplinka/gyvenamieji namai nuo vejo jegainiq statybos vietq nutolqO,*1-,4 km atstumu. Ariiausiai
esanti didesne urbanizuota vietove - Jurbarko miestas - esantis uZ L,6 km I piewakarius.
Artimiausias visuomenines paskirties objektas - Jurbarko Naujamiesiio pagrindinE mokykla ir
Jurbarko Vytauto DidZiojo pagrindine mokykla - nuo planuojamq vejo jegainiq I pietvakarius
i5sidesEiusios apie 3,2-3,3 km atstumu. Artimiausias pramoninis objeltas - 1-,4 lan atstumu I
pietvakarius esanti kalddiniq, kapq puo5menq, vainikq gamybos ir eksporto imone. (PAV Atrankos
informacijos III slEriaus 27 punktas).

Vadovaujantis kult[ros verrybiq registro duomenimis, objekto teritorijoje ir jo gretimybeje
nekilnojamosios kultDros verrybes neregistruotos. Artimiausia planuojamai teritorijai kultlros
vertybe - 2,1 km atstumu nutolqs Paantvardiio kapinynas (20a9). (PAV Atrankos informacijos III
slEriaus 27 punktas).

5" Trumpas planuojamos ukints veiklos apraiymas.
PIJV metu numatoma performuoti I Zemes sklypus ir suformavus atskirus inZinerines

infrastruktfros sklypus pastatyti iki I vejo jegainirS kuriq kiekvienos galia numatoma iki 4,5 MW,
bendras auk5ds 1k1240 m, bendra parko galia iki 36 MW. Numatoma naudoti vietinius kelius, kurie
nustaEius jq trnkumus, gali btti sustiprinti ir/ar renovuoti, o paZeidus vejo jegainiq tansportavimo
metu atskirus kelio ruoZus irlar tiltus - jie bus tinkamai sutvarkyti, atstatant iki jq buvusio lygio.
Generuojama elekEos energija i5 v0jo jegainiq, poZeminiais elektros kabeliais bus jungiama prie
elektros tinklq operatoriaus prijungimo sflygose nurodytose pajungimo vietos. I5 viso numatoma
nutiesti apie B km elektros kabelio. Teritorija yra melioruota bendro naudojimo melioracijos
sistemomis, kuriq nuosavybes teise priklauso valstybei. Veiklos vietoje esandias melioracijos
sistemas ir irenginius numatoma saugoti. Statybq metu sulauZius ar paZeidus melioracinius
[renginius, jie bus tinkamai suwarkyti. Vejo jegainiq iranga bus pagaminta specializuotose
gamyklose, aNeZta i vietq ir tia montuojama, pagrindine iranga tur€s [diegtas moderniausias ir
naujausias technologijas. Statybq metu bus naudojamas specialios paskirties betonas * pamatams
lieti ir plieno stypai. Suformavus pamatus ant jq bus montuojami jegainiq bokStai, kurie gali btrti
plieniniai arba betoniniai. Toliau montuojamos kitos konsrukcijos - rotorius ir mentes surenkami
ant Zemes ir visa konstrukcija keliama ir priMrtinama bokito viriuje. Mentes gaminamos i5 stiklo
pluolto ir epoksidiniq dervrl. Numatomi neZymts Zemes kasybos darbai vejo jegainiq pamatq
statybq metu. POV (kiekvienai vejo jegainei) reikalingas plotas - apie 0,2 ha. (PAV Atrankos
informacijos II slEriaus 4 punktas).

Vejo j€gainiq veikimas bus autonominis, valdomas automatiniu reZimu. Elekuos [renginiq,
turbinos ir kt. jegainds mechanizmq darbas bus fiksuojamas automatiniais davikliais, duomenys
nuotolinio ry5io pagalba pastoviai perduodami I vejo jegainiq valdymo centQ. Esant gedimui
jegainese, jr1 darbas stabdomas automatiSkai- PAV atrankos dokumentuose nagrinejamas vejo
jegainiq modelis - Nordex N-149. Gali biiti pasirinkti kiti tuo metu esantys rinkoje vejo jegainiq
modeliai su analogiSkomis technin€mis charakteristikomis. Esant btrtinybei statyti kito modelio vejo
jigaines, galima adikti papildomus riukimo ir Se5€liavimo sklaidos skaiiiavimus ir taip pagristi ar
pasirinkto modelio keliama taria nevir5ys ribiniq lygiq. (PAV Atrankos informocijos II slyriaus 5
punktas).

Pavojingg radioaktyviq Zaliavq irlar cheminiq medZiagq bei preparaq (mi5iniq) naudoti
nenumatoma. Vandens, Zemes, dirvoZemio irlar biologin6s [vairoves istekliai naudojami nebus.
(PAV Atrankos informacijos II sl<yriaus 6 ir 7 punktai).

PUV atliekq susidarymo neitakos. Nedideli kiekiai metalo ir miSriq statybiniq atliekq gali
susidaryti numatomq v6jo jegainiq statybos (pamatq statybos) metu. Sios atliekos bus
komplektuojamos I specialius konteinerius ir pagal sutartis su atliekq warkytojais i5veZamos
tolimesniam tvarkymui. Vejo jegainiq eksploatacijos metu vanduo nenaudojamas, todel gamybiniq
nuotekq susidarymo 5i veikla ne[takos. Pastovios darbo vietos nebus sukuriamos, todel buitiniq
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nuotekq taip pat nesusidarys. Vejo jegainiq statyba ir eksploatacija aplinkos oro, dirvoZemio ar
vandens tar5os neitakos. PUV nereikalingi dideles apimties Zemes kasimo darbai. (PAV Aaankos
informacijos If skyriaus 9, L0 ir 1L punktai).

Triukimo sklaidos skaidiavimai buvo atlikti programa WindPRO (versija 3.2). Triuk5mo
sklaidos skaidiavimais nustaQlta, kad leistinas triukSmo tygis LTL = 45dBA bus pasiekiamas statant
a5tuonias v6jo jegaines fi.220-270 m nuo vejo jegainiq I iSorinq puse, o tarp vejo jegainiq Nr. 1, 2
ir 3 triukSmo zona apsijungia I vien4 ir artimiausios gyvenamosios aplinkos, i5siddsiiusios 0,4-L,4
km atstumu nesiekia. Pagal pateiktus dienos bei vakaro periodq triukimo sklaidos skaiEiavimus,
dienos periodu (17-Lg val.) triuk5mo zonos, siekiandios ribinq 55 dBA verte, nesusidaro, o vakaro
periodu (19-22 vat.) 50 dBA ribines vertris triuk5mo zonos susidaro ui maZdaug 60 m aplink
kiekvien4 v6jo jegainq. Papildomai buvo atlikti triuk5mo sklaidos skaiiiavimai, su gretimybeje jau
veikianiiomis 7 vejo jegainemis. Pagal triuk5mo sklaidos skaiiiavimo rezultatus, planuojamq vejo
jegainiq 45 dBA triukSmo zonos iSlieka beveik nepakitusios, o planuojamos vejo jegaines Nr. 5
triuk5mo zona apsijungia su gretimybdse eksploatuojamq v€jo jegainiq, tadiau taip pat artimiausios
gyvenamosios aplinkos nesiekia. Jungtineie Karalysteje, Danijoje, Vokietijoje ir JAV per praejus[
deiimffneti atlikus vejo jegainiq triukimo matavimus nustaqrh, kad vEjo jEgainds infragarso lygis ir
vibracija, Siuolaikines konstrukcijos vejo jegainese (mentimis prie5 boKt$ yra Zemiau slenkslio
suvokimo ribos, net tiems Zmonems, kurie yra ypai jautrus infragarsui. Planuojamos vdjo jegaines
bus su prieSvejine sparnuotes irengimo schema. Tokiu bfidu v6jas pirmiau teka pro sparnuotQ,
paskui - pro generatorirS sparnuotq pasiekia nesunikdytas oro srautas ir taip iSvengiama infragarso
susidarymo. Nuolatines sroves sukuria nuolatinius stiprius magnetinius laukus. Pagal analogi5kq
vejo jegainiq techninius duomenis generatoriaus, veikiandio pilna galia EML energijos srauto tankis
(SLU yra lygus 241tWlcm2. Sis tant<is matuojamas 1 m atstumu nuo generatoriaus. Elektros lauko
stipris 1 m atstumu nuo generatoriaus siekia 8 kV/m. Kadangi generatorius yra gondoloje, aukStai
virS Zemes, EML stipris, kuris kinta pagal kubinq atstumo priklausomybq, visiSkai netures poveikio
aplinkai, nes neviriys leistinos normos - 15 kV/m ir netgi nesieks 0,5 kVlm. Galimo Ses6liavimo
artimiausioje gyvenamojoje aplinkoje [vertinimui atliktas modeliavimas programa WindPRO
(versija 3.2). Pagal gautus Se5eliavimo sklaidos rezultatus, i5 28 Se5eliavimui jautriq tafkq virf 30
val./metus gali btrti Se5eliuojamas vienas pastatas. Analogi5ki skaiEiavimai atlikti [vertinant
netoliese veikianfias vejo jegaines, pagal gautus rezultatus, i5 28 Se5eliavimui jautriq taikq virl 30
val./metus gali btrti Se5eliuojama iki penkiq pastat[ todel iki vejo jegainiq eksploatacijos pradZios
bus atlilta apZi[ra vietoje, gdbut sodybos yra apZeldintos ar langai orientuoti i priesing4 puse nuo
planuojamq vejo jegainiq ir poveikio joms Se5eliavimo aspektu nebus, kitu aweju bus irengti
ribotuvai, kurie stabdys planuojamq vejo jegainirg kuriq [takos zonoje yra namas/namai, darbE
tiesioginio 5iq sodybrl 5e5€liavimo metu arba imtasi kiq apsaugos priemoniq. Detalesnis
Se5eliavimo vertinimas gali b[ti atlilrtas poveikio visuomenes sveikatai vertinimo metu. (PAy
Atrankos informacijos lf skyrious 13 punktas).

Vejo jegainiq apsaugai nuo aplinkos oro poveikio korozijos atZvilgiu [rengta antikorozine
danga, atsparumui Zemes fuebejimams sustiprinti vejo jegaindse irengta lanksti konstrukcija,
daugiacilindriai amortizuojantys inkarai, nuo Zaibq saugo pilnai integruota Zaibosaugos sistema.
Pati PIIV ekstremaliqiq ivykirl tikimybes niekaip ne[takoja. (PAV Aaankos informacijos II sl<yriaus
15 punktas).

6. Priemonis numatomam reik5mingam neigiamam poveikiui aplinkai iSvengti arba
uikirsti jam keli4.

6.1. Vejo jegainiq [rengimo darbai nebus vykdomi pavasarines migracijos metu, t. y. kovo-
geguZ6s men. ir tokius darbus numatoma vykdyti kiek galima trumpesn[ laikotarp[, kad sumaZinti ir
vietiniq periniiq paukidiq trikdym4. Optimaliausias vejo jegainiq [rengimo darbq laikas rugpjldio -
vasario men.
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6.2. Statybq metu nukastas dirvoZemis bus panaudojamas vietos reljefo lyginimui,
formuojant ivaZiavimq ir privaZiavimo keliq pylimus.

6.3. Iki vejo jegainiq eksploatacijos pradZios atlikus apZifrr4 vietoje ir ivertinus, kad sodybos
nera apZeldintos arba langai nera orientuoti I prie5ing4 pusQ nuo planuojamq vejo jegainirg bus
[rengti ribotuvai, kurie stabdytrtr vejo j6gainirS kuriq [takos zonoje bltrtr gyvenamoji aplinka/pastatas,
darbq tiesioginio Siq sodybq SeSeliavimo metu.

6.4. Siekiant sumaZinti [tak4 kra5tovaizdZiui, vejo jegainiq konstrukcijas projektuojamos
imituojant gamtoje esaniias formas, daZomos Sviesiomis spalvomis. Speciali daZq suddtis leidZia
i5vengti konstmkcijq blizgejimo ir atspindZiq susidarymo.

6.5. Vykdomos veiklos metu paai5k6jus, kad daromas didesnis poveikis aplinkai ui atrankos
informacijoje pateiktus arba teises aktuose nustatyh$ rodiklius, veiklos vykdytojas privales
nedelsiant taikytr papildomas poverk[ aplinkai maZinaniias priemones arba maZinti veiklos
apimtis/nutraukti veiklq.

6.6. Veiklos vykdytojas visais atvejais privales laikytis visq aktualiq veikl4
reglamsntuojaniiq teises aktq reikalavimq, keidiantis teisiniam reglamentavimui atitinkamai keisti
veiklos rodiklius.

6.7.
7. Moryvai, kuriais remtasi priimant afrankos i5vadq.
7.L. PUV teritorija nepatenka i saugomas teritorijas. Artimiausia ,,Natura 2000* PAST

saugoma teritorija - Nemuno up6s pakrantes ir salos tarp Kulautuvos ir Smalininkq yra nutolusi
apie 3,6 km atstumu pietq krypfimi. Valstybind saugomq teritorijq tarnyba prie Aplinkos
ministerijos 2018-12-10 ra5tu Nr. (4)-V3-1653(7.2L) pateik6 iSvad4 kad PUV igyvendinimas negali
daryti reikSmingo neigiamo poveikio ,,Natura 2000' teritorijoms ir Siuo atZvilgiu neprivaloma
AtIiKti POV PAV.

7.2. Vadovaujantis Jurbarko rajono savivaldybes teritorijos bendrojo plano, patvirtinto
Jurbarko rajono savivaldybes Tarybos 2008 m. kovo 27 d. sprendimu Nr. T2-81-, sprendiniais,
sklypai, kuriuose mmatoma pastatyti B vejo jdgainds, paiymeti kaip Zemes rlkio teritorijos.
Vadovaujantis Vejo jegainiq parko Jurbarko rajone Skirsnemunes ir Rotuliq kadastrin0se vietovese
specialiuoju planu, patvirtintu Jurbarko rajono savivaldybes tarybos 2010 m. lapkriiio 18 d.
sprendimu Nr. T2-298, vejo jegainiq statybos vietos patenka i vejo energetikai skirtas pletoti zonas.

7.3. Vejo jegainiq s4lygojamo triukSmo sklaidos skaiiiavimai buvo atlikti programa
WindPRO (verstja 3.2). Triuksmo sklaidos skaiEiavimq rezultatai rodo, kad PIIV neltakos ribiniq
triukSmo lygiq virdijimo artimiausioje gyvenamojoje aplinkoje, esaniioje 0,4-1,4 km atstumu, o
leistinas maZiausias triuk5mo lygis (45dBA) bus pasiekiamas tZ 220-270 m nuo vejo jegainiq I
i5orinq pE€, o tarp vCjo jegainiq Nr. 1, 2 ir 3 triuk5mo zona apsijungia I vienq. Papildomai atlikti
triuk5mo sklaidos skaidiavimai, su gretimybdje jau veikiandiomis 7 v6jo jegainemis. Gauti rezultatai
rodo, kad planuojamq vejo jegainiq 45 dBA triukSmo zonos i5lieka beveik nepakitusios, o
planuojamos vdjo jegaines Nr. 5 uiuk5mo zona apsijungia su gretimybese eksploatuojamq vejo
jegainiq taiiau taip pat artimiausios gyverurmosios aplinkos nesiekia.

7.4. Vejo jegainiq sflygojamas Se56liavimo modeliavimas atliktas kompiuterine programa
WindPRO (versija 3.2). Se5€Iiavimo poveikio vertinimui Lietuvoje sukurq ir piwirtinq *etoaitq
ar higienos normq nera, todel kaip leidZiamas Se5eliavimo lygis yra priimtas Vokietijos standartq
rekomenduojaqas leistinas Se5eliavimo ribinis lygis, t.y. maksimaliai 30 valandq per metus arba 30
min. per dien4. Se5eliavimo poveikio modeliavimas atliktas paiiu blogiausiu variantu, t.y. priimang
kad visq pastatq visi langai yra oriennroti i vejo jegaines (,,Green House Mode"). Pagal gautus
Se5eliavimo sklaidos rezultatus, i5 28 Se5eliavimui iautriq ta5kq vir5 30 val./metus gali bfiti
Se5eliuojamas vienas pastatas. Skaiiiavimai atlikti [vertinant ir netoliese veikiantias vejo jdgaines,
pagal gautus rezultatus, i5 28 Se5eliavimui jaurirl talkq viri 30 val./metus gali btrti Se5€liuojama iki
penkiq pastatq. Siekiant i5vengti neigiam6 poveikio Zmoniq sveikatai, PTJV metu bus taikomos
poverk[ maiinanfios priemon€s.
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7.5. Pagal analogi5kq vejo jegainiq techninius duomenis generatoriaus, veikiandio pilna
galia EML energijos srauto tankis (SLV) yra lygus 24 pWcm2. Sis tankis matuojamas 1 m atstumu
nuo generatoriaus. Elektros lauko stipris L m atstumu nuo generatoriaus siekia I kV/m. Kadangi
generatorius yra gondoloje, aukitai vir5 Zemes, EML stipris, kuris kinta pagal kubine atstumo
priklausomybq, visiSkai netures poveikio aplinkai, nes nevirSys leistinos norrnos - 15 kV/m ir netgi
nesieks 0,5 kV/m. Todel neigiamo poveikio elektromagnetines spinduliuotes (elektromagnetiniq
laukq susidarymo) aspektu nebus.

7-6- Vdjo jegainiq statybos (pamafq statybos) metu gali susidaryti nedideli kiekiai metalo ir
miSrirl statybiniq atliekrl. Sios atliekos bus komplektuojamos I specialius konteinerius ir pagal
sutartis su atliekq warkytojais iSveZamos tolimesniam warkymui. Atliekos bus tvarkomos
vadovaujantis Atliekq tvarkymo taisyklemis, paMrtintomis Lietuvos respublikos aplinkos ministro
1999 m. liepos 14 d. [sakymu Nr. 21,7 ,,DEl atliekq tvarkymo taisyklQ paMfiinimo".

7.7. PIJV metu elektros energijos garnybai bus naudojamas atsinaujinantis energijos
Saltinis (vdjo energija), dideles apimdes iemds kasybos darbai nebus vykdomi, kadangi vejo
jegainiq irengimui sklypr{ plotai tik iki 0,2 ha, todel PIIV aplinkos oro, dirvoZemio ar vandens
uZter5tumo padidejimo nes4lygos. Vykdant PIJV gamybiniq, buitiniq nuotekq nesusidarys.

7.8. Vadovaujantis VENBIS duomenimis, PUV vietos nepatenka i jautrias teritorijas
SikSnosparniq ir periniiq paukidiq atZvilgiu, paukliiq atZvilgiu dalis veiklos vietq patenka i maZai
jaunias teritorijas bei migruojanEiq ir Ziemojandiq pauk5iirl atZvilgiu, dalis PUV vietq patenka I
maZai jautrias teritorijas.

7.9. Poveikio aplinkai vertinimo subjektai - Nacionalinis visuomen€s sveikatos centras
prie Sveikatos apsaugos ministerijos pagal PAV [statymo 6 st. 5 d. 1 p., atsakingas uZ planuojamos
fikines veiklos veiksnir; daranEiq itak4 visuomenes sveikatai, galimo poveikio visuomenes sveikatai
vertinim4 pasifllymq informacijai atrankai, pagal kuri4 priimama 5i atrankos i5vada, bei pasillymq,
kad planuojamai trkinei veiklai reikalinga atlikti poveikio aplinkai vertinimq nepateikE.
Prieigaisrines apsaugos ir gelbejimo departamentas prie Vidaus reikalq ministerijos pagal PAV
istatymo 6 str. 5 d. 3 p-, atsakinga uZ planuojamos fikines veiklos vykdymo metu galimq ivykiU
ekstremaliqjq ivykiq, ekstremaliqiq situacijq, numatomq priemoniq joms i5vengti ar su5velninti ir
padariniams likviduoti, pasifilymq informacijai atrankai, pagal kuri4 priimama 5i arankos i5vada,
bei pasiiilymrS kad planuojamai flkinei veiklai reikalinga atlikti poveikio aplinkai vertinim4
nepateikd. Kult[ros paveldo departamento prie Ku]t[ros ministerijos Tauragds skyrius pagal PAV
[statymo 6 sn. 5 d. 2 p., atsakingas ui galima planuojamos [kines veiklos poverk[ nekilnojamajam
kultEros paveldui, 2018-10-18 ra5tu Nr. (9.38.-T)2T-328 ahankos informacijai, pagal kuriE
priimama 5i atrankos i5vada, pritare ir pasitlymq, kad planuojamai fikinei veiklai reikalinga atlikti
poveikio aplinkai vertinimq nepateike.

7.L0. Poveikio aplinkai vertinimo subjektas - Jurbarko rajono savivaldybes administracija
pagal PAV istat5rmo 6 str. 5 d. 5 p., atsakinga uZ planuojamos frkines veiklos poveikio aplinkai
vertinimo ir Sios veiklos galimo poveikio aplinkai, atsiZvelgiant i paMrtintU ir galiojanliq teritorijq
planavimo dokumenq sprendinius bei galimybes pagal teisds akq reikalavimus juos keisti ir i pagat

istatymus vykdomo savivaldybes aplinkos stebesenos (monitoringo) duomenis, 2018-10-30
Jurbarko rajono savivaldybes mero raStu Nr. T27-L92 pateike pasitlymus atrankos informacijai bei
persiunte suinteresuotos visuomenes ra5t4, kuriame suinteresuota visuomene i5rei5ke
nuog4stavimus del vejo j€gainiq statybos Kuturiq k- Po pastabq papildytai informacijai atrankai
Jurbarko rajono savivaldybds meras pastabq ir pasillymq bei pasifrlymrtr kad planuojamai fikinei
veiklai reikalinga atlikti poveikio aplinkai vertinim4 nepateike. Papildyta atrankos informacija buvo
paskelbta Aplinkos apsaugos agenflros tinklalapyje gamta.lt. Aplinkos apsaugos agentfira pastabq ir
pasifilymq del PoV poveikio aplinkai vertinimo, i5 suinteresuotos visuomenes negavo.
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8. Priimta atrankos i5vada.
AtsiZvelgiant I i5destytus motyvus bei priemones, numatomam reik5mingam neigiamam

poveikiui aplinkai i5vengti, vadovaujantis Lietuvos Respublikos planuojamos fikin6s veiklos PAV
[statymo 7 sftaipsnio 7 dalimi, priimama atrankos iSvada: pagal atrankos iSvadai pateikt4
informacij4 UAB ,,EKO srautas" planuojamai fikinei veiklai - vejo jegainiq statybos ir
eksploatacijos Jurbarko r. sav., Jurbarkq sen., BendZirS Dainiq II, Kuturiq ir Rotulitl II k. poveikio
aplinkai vertinimas neprivalomas.

9. Nurodoma atrankos Evados apskunrlimo tvarka.
J[s turite teisq apskqsti 5i sprendim4 Lietuvos administraciniq gindq komisijai (Vilniaus g.

27,0L402 Vilnius) Lietuvos Respublikos ikiteisminio administraciniq giniq nagrinejimo tvarkos

lstatymo nustatyta tvarka arba Vihiaus apygardos adminisftaciniam teismui (Zygimantq g.2,01L02
Vilnius) Lietuvos Respublikos administraciniq bylq teisenos [statymo nustatyta warka per vien4
menes[ nuo 5io sprenrlims [teikimo dienos.

Direktoriaus [galiota direlctoriaus pavaduotoja Aldona Margeriene

Skirrnante Stankeviliene, tel. (B 46) 24L799, el. p. skirmante.stankeviciene@aaa.am.lt
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DĖL PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS GALIMYBIŲ SPRENDIMO PRIĖMIMO 

 

 

Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Tauragės 

departamentas (toliau – Tauragės departamentas) 2021 m. kovo 29 d. gavo UAB „Vėjo jėgainių 

projektai“ planuojamos ūkinės veiklos vienos vėjo elektrinės statyba, adresu Jurbarko r. sav., 

Skirsnemunės sen., Skirsnemuniškių I kaime (žemės sklypo unikalus Nr. 4400-5552-9407),  poveikio 

visuomenės sveikatai vertinimo ataskaitą. 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos visuomenės sveikatos priežiūros įstatymu, Lietuvos 

Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatyme nenumatytų poveikio 

visuomenės sveikatai vertinimo atlikimo atvejų tvarkos aprašu, patvirtintu 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“ 

ir Poveikio visuomenės sveikatai vertinimo metodiniais nurodymais, patvirtintais Lietuvos 

Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m. liepos 1 d. įsakymu Nr. V-491 „Dėl poveikio 

visuomenės sveikatai vertinimo metodinių nurodymų patvirtinimo“, Tauragės departamentas priėmė 

sprendimą dėl planuojamos ūkinės veiklos galimybių. 

Informuojame, kad jeigu nesutinkate su atsakymu į Jūsų prašymą (skundą), ne vėliau kaip per 

1 mėnesį nuo šio rašto gavimo dienos turite teisę paduoti skundą savo pasirinkimu Lietuvos 

Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo nustatyta tvarka 

Lietuvos administracinių ginčų komisijos Klaipėdos apygardos skyriui (Manto g. 37, 92236 

Klaipėda) arba Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka 

administraciniam teismui.“  

PRIDEDAMA. 2021 m. kovo 31 d. Sprendimas dėl planuojamos ūkinės veiklos galimybių Nr. 

(7-11 14.3.4 Mr)BSV-7527, 3 lapai. 

 

 

 

Tauragės departamento direktorė                                                                         Gilma Masiulionienė 
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NACIONALINIS VISUOMENĖS SVEIKATOS CENTRAS  

PRIE SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS 

 

SPRENDIMAS DĖL PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS GALIMYBIŲ 

 
2021-04-       Nr. (7-11 14.3.4 E)BSV- 

 

1. Duomenys apie planuojamos ūkinės veiklos organizatorių: 

(juridinio asmens pavadinimas, kodas / filialo 

pavadinimas, kodas / fizinio asmens vardas, 

pavardė) 

UAB „Vėjo jėgainių projektai“ 

kodas 135897557 

(juridinio asmens buveinė ar adresas, kuriuo būtų 

galima siųsti korespondenciją / filialo buveinė ar 

adresas, kuriuo būtų galima siųsti 

korespondenciją / fizinio asmens adresas, kuriuo 

būtų galima siųsti korespondenciją) 

Kaunas, Raudondvario pl. 288C 

(kontaktiniai telefonai, faksas, elektroninio pašto 

adresas)  

tel. 8 37  211 455 

el. p. ramunas@jegaines.lt 

2. Duomenys apie Ataskaitos rengėją: 

(juridinio asmens pavadinimas, kodas / filialo 

pavadinimas, kodas / fizinio asmens vardas, 

pavardė) 

UAB „Ekostruktūra“ 

kodas 304230247 

(juridinio asmens buveinė ar adresas, kuriuo būtų 

galima siųsti korespondenciją / filialo buveinė ar 

adresas, kuriuo būtų galima siųsti 

korespondenciją / fizinio asmens adresas, kuriuo 

būtų galima siųsti korespondenciją) 

Kaunas, Raudondvario pl. 288A-9 

(kontaktiniai telefonai, faksas, elektroninio pašto 

adresas) 

mob. 8 607  23 980 

el. p. info@ekostruktura.lt 

3. Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas:  

Vienos vėjo elektrinės statyba, adresu Jurbarko r. sav., Skirsnemunės sen., Skirsnemuniškių I kaime (žemės 

sklypo unikalus Nr. 4400-5552-9407)  

4. Planuojamos ūkinės veiklos adresas:  

(apskritis, miestas, rajonas, seniūnija, kaimas, 

gatvė)  

Jurbarko rajono savivaldybė, Skirsnemunės seniūnija, 

Skirsnemuniškių I kaimas (žemės sklypo unikalus Nr. 

4400-5552-9407)  
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5. Planuojamos ūkinės veiklos trumpas aprašymas:  

UAB „Vėjo jėgainių projektai“ planuoja pastatyti vieną 2 MW galingumo vėjo elektrinę, kuri bus apribota 

iki maksimalios 1,2 MW galios, Jurbarko rajono savivaldybėje, Skirsnemunės seniūnijoje, Skirsnemuniškių 

I kaime (žemės sklype, kurio unikalus Nr. 4400-5552-9407). Planuojamas bendras šios vėjo elektrinės (toliau 

– VE) aukštis su sparnais iki 122,2 m (bokštas bus iki 87 m aukščio, sparnų ilgis iki 35,2 m, rotorius iki 70,4 

m). Maksimalus keliamas triukšmas 98,4 dB(A).  Planuojama, kad tai bus Enercon E 66 arba panašių, bet ne 

didesnių, parametrų VE. 

Veikla planuojama atokiau nuo miestų ir kaimų – apie 11 km nuo Jurbarko miesto, 8 km nuo Girdžių, 6,7 km 

nuo Rotulių, 6,2 km nuo Paulių, apie 5,1 km nuo Pilies I, 3,3 km nuo Švendriškių, 4 km nuo Skirsnemuniškių 

III, 3,5 km nuo Skirsnemunės kaimų. Nauja VE planuojama sklype, kuriame jau yra numatyta ir patvirtinta 

2 MV VE. 

Planuojama veikla patenka į specialiuoju planu VE išskirtą „K Zoną“, apimančią Bendžių, Rotulių II, 

Paantvardžio, Antkalniškių, Ąžuolynės, Skirsnemuniškių I, Girvalakių ir Naubariškių kaimus, kurioje 

galimas net iki 40 VE įrengimas.  

VĮ „Registras centras“ duomenimis, trys artimiausios pavienės gyvenamosios sodybos yra toliau kaip ~570-

1,1 km atstumu. 

6. Ataskaitoje siūlomas sanitarinės apsaugos zonos ribų dydis (pridedamas brėžinys (topografinė 

nuotrauka ar kadastrinis žemėlapis), kuriame nurodytos sanitarinės apsaugos zonos ribos): 

(sanitarinės apsaugos zonos ribų dydis metrais, 

taršos šaltinis (-iai), nuo kurio (-ių) nustatomos 

sanitarinės apsaugos zonos ribų dydis) 

Atlikus poveikio visuomenės sveikatai vertinimą, 

planuojamos ūkinės veiklos (toliau – PŪV) sanitarinės 

apsaugos zonos (toliau  – SAZ) ribas siūloma nustatyti 

pagal teisės norminiuose aktuose gyvenamajai aplinkai ir 

(ar) visuomeninės paskirties pastatų aplinkai 

reglamentuojamų ribinių taršos verčių izolinijas.  

Ataskaitoje UAB „Vėjo jėgainių projektai“ siūlo 

planuojamai VE, Jurbarko r. sav., Skirsnemunės seniūnija, 

Skirsnemuniškių I kaime (žemės sklypo unikalus Nr. 

4400-5552-9407), nustatyti 16,75 ha ploto SAZ zoną.  

Ataskaitoje teigiama, jog, nustačius SAZ ribas, bus 

užtikrinta, kad PŪV įtakojama aplinkos tarša už SAZ ribų 

neviršys visuomenės sveikatos saugos teisės aktais 

reglamentuojamų ribinių dydžių.  

7. Ataskaitoje apibūdinti visuomenės sveikatai darantys įtaką veiksniai ir jų įvertinimas:  

Sveikatai darantys įtaką veiksniai: 

1. Triukšmas.  

Šiuo metu pagrindinis triukšmo šaltinis aplinkoje yra esamos VE. 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 VE nepriklausomai nuo pasirinkto stiebo aukščio 

(67 ar 87 m) ir pradėjus veiklą, triukšmo ribinės vertės artimiausiose gyvenamosiose aplinkose neviršytų 

Lietuvos higienos normoje HN 33:2011 „Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės 

paskirties pastatuose bei jų aplinkoje“, patvirtintoje 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“ (toliau – HN 

33:2011), nustatytų verčių.  

Artimiausia gyvenama aplinka planuojamos VE atžvilgiu yra nutolusi ~570 metrus, adresu Jurbarko r. sav., 

Skirsnemunės sen., Skirsnemuniškių I k. 5. Suminis triukšmo modeliavimas nuo esamų, kitu projektu 

patvirtintų, planuojamų VE bei naujai planuojamų šioje Ataskaitoje, parodė, kad didžiausias prognozuojamas 

triukšmas bus vienodas dienos, vakaro, nakties metu ir sieks 41,2 dB(A). Ataskaitoje teigiama, kad triukšmo 

sklaidos vertinimas ir sklaidos rezultatai parodė, kad tiek esamoje situacijoje, tiek prognozuojamoje  
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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 45 dB(A) ribą.  

2. Šešėliavimas. Pasaulio sveikatos organizacija pozicijos dėl VE šešėliavimo efekto poveikio visuomenės 

sveikatai nėra pateikusi. Kaip leidžiamas šešėliavimo lygis, yra priimtas Vokietijos gairių/rekomendacijų 

(German Guideline „Hinweise zur Ermittlung und Beurteilung der optischen Immissionen von 

Windenergianlagen” (WEA-Shattenwurf-Hinweise)) rekomenduojamas leistinas šešėliavimo ribinis lygis 

(maksimaliai 30 valandų per metus arba 30 minučių per dieną).  

Ataskaitoje teigiama, jog šešėliavimo sklaidos rezultatai parodė, kad pastačius VE su žemesniu stiebu (67 m) 

bendras (suminis) mirgėjimas siektų 30 val. 38 min., tuo tarpu pastačius VE su aukštesniu stiebu, bendras 

(suminis) mirgėjimas siektų 31 val. 34 min. Atsižvelgiant į tai, kad tiek vienu, tiek kitu VE statybos variantu, 

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

mirgėjimo/šešėliavimo poveikį gyventojams, su užsakovu suderinta, jog VE bus įdiegtas automatinis 

šešėliavimo stabdymo mechanizmas (shadow shut-down) ir šešėliavimo mažinimo kompiuterinė programa 

integruota į vėjo jėgainės kontrolės sistemą. Elektrinių gamintojas numato šešėliavimo mažinimo 

kompiuterinės programos integravimą į elektrinės kontrolės sistemą. Trys šviesos sensoriai yra montuojami 

ant bokšto taip, kad galėtų nustatyti saulės šviesos intensyvumą ir kritimo kampą. Kontrolės sistema sustabdo 

elektrinę, kai sensorių išmatuotos reikšmės viršiją nurodytas reikšmes. Elektrinė automatiškai paleidžiama 

po to, kai ne mažiau kaip 10 minučių apšvietimo sąlygos nebeleidžia sudaryti intensyviam šešėlių mirgėjimui. 

Tokiu būdu, artimiausioje sodyboje bus tikrinama, kad šešėliavimo laikas neviršytų nustatytų 30 valandų per 

metus ir nedarytų neigiamo poveikio gyvenamosios aplinkos kokybei. Įdiegus šešėlio stabdymo mechanizmo 

sistemą, projektuojamos vėjo elektrinės sparnų rotacijos sukeliamo neigiamo šešėliavimo poveikio, arčiausiai 

esančioje gyvenamosios paskirties teritorijoje, nebus. 

3. Infragarsas. Ataskaitoje teigiama, jog atsižvelgus į tai, kad infragarsas ir žemo dažnio garsai nėra 

prognozuojami, t. y. jie nėra modeliuojami, šiuos garsus galima tik išmatuoti, todėl buvo atlikti infragarso ir 

žemo dažnio garsų matavimai. Matavimai atlikti Antkalniškių k., Imsrės g. 4. Ši sodyba yra arčiausiai 9 

esamų VE, kurių techniniais ir akustiniais parametrais lenkia planuojamų VE parametrus (galia, keliamu 

triukšmu lygiu ir t. t.). Ataskaitos rengėjai, įvertinę matavimo rezultatus, teigia, jog infragarso ir žemadažnio 

garso ribinių dydžiai nebus viršijami. 

4. Elektromagnetinė spinduliuotė. Ataskaitoje teigiama, kad, įvertinus VE skleidžiamą elektromagnetinę 

spinduliuotę bei kraštovaizdžio ypatybes, nustatyta, jog neigiamo poveikio visuomenės sveikatai 

artimiausioje gyvenamojoje aplinkoje dėl šių veiksnių nebus. 

8. Išvada:  

(nurodyti, jog planuojamos ūkinės veiklos sąlygos 

atitinka visuomenės sveikatos saugos teisės aktų 

reikalavimus arba kokių visuomenės sveikatos 

saugos teisės aktų reikalavimų planuojamos 

ūkinės veiklos sąlygos neatitinka (nurodant 

konkretaus teisės akto straipsnį, jo dalį, punktą) 

Vienos vėjo elektrinės statyba, adresu Jurbarko r. sav., 

Skirsnemunės sen., Skirsnemuniškių I kaime (žemės 

sklypo unikalus Nr. 4400-5552-9407), sąlygos atitinka 

visuomenės sveikatos saugos teisės aktų reikalavimus. 

 

Nusprendžiu, kad planuojama ūkinė veikla yra leistina pasirinktoje vietoje. 

 

Tauragės departamento Visuomenės sveikatos 

saugos skyriaus vedėja                                                                                                                Laura Vanagaitė                                        

                      

 

Tauragės departamento direktorė     A. V.                                                                             Gilma Masiulionienė 
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Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Tauragės 

departamentas (toliau – Tauragės departamentas) 2021 m. spalio 20 d. gavo UAB „Vėjo jėgainių 

projektai“ planuojamos ūkinės veiklos vienos vėjo elektrinės statyba, adresu Jurbarko r. sav., 

Skirsnemunės sen., Skirsnemuniškių I kaime (žemės sklypo unikalus Nr. 9470-0002-0160),  poveikio 

visuomenės sveikatai vertinimo ataskaitą. 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos visuomenės sveikatos priežiūros įstatymu, Lietuvos 

Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatyme nenumatytų poveikio 

visuomenės sveikatai vertinimo atlikimo atvejų tvarkos aprašu, patvirtintu 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“ 

ir Poveikio visuomenės sveikatai vertinimo metodiniais nurodymais, patvirtintais Lietuvos 

Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m. liepos 1 d. įsakymu Nr. V-491 „Dėl poveikio 

visuomenės sveikatai vertinimo metodinių nurodymų patvirtinimo“, Tauragės departamentas priėmė 

sprendimą dėl planuojamos ūkinės veiklos galimybių. 

Informuojame, kad jeigu nesutinkate su atsakymu į Jūsų prašymą (skundą), ne vėliau kaip per 

1 mėnesį nuo šio rašto gavimo dienos turite teisę paduoti skundą savo pasirinkimu Lietuvos 

Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo nustatyta tvarka 

Lietuvos administracinių ginčų komisijos Klaipėdos apygardos skyriui (Manto g. 37, 92236 

Klaipėda) arba Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka 

administraciniam teismui.“  

PRIDEDAMA. 2021 m. spalio 29 d. Sprendimas dėl planuojamos ūkinės veiklos galimybių Nr. 

(7-11 14.3.4 Mr)BSV-21157, 3 lapai. 

 

 

 

Tauragės departamento direktorė                                                                         Gilma Masiulionienė 

                                                                 

Elektroninio dokumento nuorašas
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NACIONALINIS VISUOMENĖS SVEIKATOS CENTRAS  

PRIE SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS 

 

SPRENDIMAS DĖL PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS GALIMYBIŲ 

 
2021-10-       Nr. (7-11 14.3.4 E)BSV- 

 

1. Duomenys apie planuojamos ūkinės veiklos organizatorių: 

(juridinio asmens pavadinimas, kodas / filialo 

pavadinimas, kodas / fizinio asmens vardas, 

pavardė) 

UAB „Vėjo jėgainių projektai“ 

kodas 135897557 

(juridinio asmens buveinė ar adresas, kuriuo būtų 

galima siųsti korespondenciją / filialo buveinė ar 

adresas, kuriuo būtų galima siųsti 

korespondenciją / fizinio asmens adresas, kuriuo 

būtų galima siųsti korespondenciją) 

Kaunas, Raudondvario pl. 288C 

(kontaktiniai telefonai, faksas, elektroninio pašto 

adresas)  

tel. 8 37  211 455 

el. p. ramunas@jegaines.lt 

2. Duomenys apie Ataskaitos rengėją: 

(juridinio asmens pavadinimas, kodas / filialo 

pavadinimas, kodas / fizinio asmens vardas, 

pavardė) 

UAB „Ekostruktūra“ 

kodas 304230247 

(juridinio asmens buveinė ar adresas, kuriuo būtų 

galima siųsti korespondenciją / filialo buveinė ar 

adresas, kuriuo būtų galima siųsti 

korespondenciją / fizinio asmens adresas, kuriuo 

būtų galima siųsti korespondenciją) 

Kaunas, Raudondvario pl. 288A-9 

(kontaktiniai telefonai, faksas, elektroninio pašto 

adresas) 

mob. 8 607  23 980 

el. p. info@ekostruktura.lt 

3. Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas:  

Vienos vėjo elektrinės įrengimas žemės sklype unikalus Nr. 9470-0002-0160, adresu Jurbarko r. sav., 

Skirsnemuniškių I k., Skirsnemunės sen.  

4. Planuojamos ūkinės veiklos adresas:  

(apskritis, miestas, rajonas, seniūnija, kaimas, 

gatvė)  

Jurbarko rajono savivaldybė, Skirsnemunės seniūnija, 

Skirsnemuniškių I kaimas (žemės sklypo unikalus Nr. 

9470-0002-0160)  
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5. Planuojamos ūkinės veiklos trumpas aprašymas:  

Planuojama pastatyti vieną 2 MW galingumo Enercon E66 tipo vėjo elektrinę (toliau – VE), 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 VE aukštis su sparnais 120,2 m (bokštas bus iki 85 m  aukščio, sparnų ilgis iki 35,2 

m, rotorius 70,4 m). 

Veikla planuojama atokiau nuo miestų ir kaimų – 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, 3,3 km nuo Švendriškių, 4 km nuo Skirsnemuniškių 

III, 3,4 km nuo Skirsnemunės kaimų.  

Planuojama veikla patenka į specialiuoju planu VE išskirtą „K Zoną“, apimančią Bendžių, Rotulių II, 

Paantvardžio, Antkalniškių, Ąžuolynės, Skirsnemuniškių I, Girvalakių ir Naubariškių kaimus, kurioje 

galimas net iki 40 VE įrengimas.  

VĮ „Registras centras“ duomenimis, artimiausios pavienės gyvenamosios sodybos yra toliau kaip ~700 m 

atstumu. 

6. Ataskaitoje siūlomas sanitarinės apsaugos zonos ribų dydis (pridedamas brėžinys (topografinė 

nuotrauka ar kadastrinis žemėlapis), kuriame nurodytos sanitarinės apsaugos zonos ribos): 

(sanitarinės apsaugos zonos ribų dydis metrais, 

taršos šaltinis (-iai), nuo kurio (-ių) nustatomos 

sanitarinės apsaugos zonos ribų dydis) 

Atlikus poveikio visuomenės sveikatai vertinimą, 

planuojamos ūkinės veiklos (toliau – PŪV) sanitarinės 

apsaugos zonos (toliau  – SAZ) ribas siūloma nustatyti 

pagal teisės norminiuose aktuose gyvenamajai aplinkai ir 

(ar) visuomeninės paskirties pastatų aplinkai 

reglamentuojamų ribinių taršos verčių izolinijas.  

Ataskaitoje UAB „Vėjo jėgainių projektai“ siūlo 

planuojamai VE, Jurbarko r. sav., Skirsnemunės seniūnija, 

Skirsnemuniškių I kaime (žemės sklypo unikalus Nr. 

9470-0002-0160), nustatyti 12,00 ha ploto SAZ zoną.  

SAZ apima du sklypus. Sklypai nuosavybės teise 

priklauso fiziniams asmenims, specialioji sąlyga jau yra  

įregistruota šiuose sklypuose 

Ataskaitoje teigiama, jog, nustačius SAZ ribas, bus 

užtikrinta, kad PŪV įtakojama aplinkos tarša už SAZ ribų 

neviršys visuomenės sveikatos saugos teisės aktais 

reglamentuojamų ribinių dydžių.  

7. Ataskaitoje apibūdinti visuomenės sveikatai darantys įtaką veiksniai ir jų įvertinimas:  

Sveikatai darantys įtaką veiksniai: 

1. Triukšmas.  

Šiuo metu pagrindinis triukšmo šaltinis aplinkoje yra esamos VE. 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 

Lietuvos higienos normoje HN 33:2011 „Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės 

paskirties pastatuose bei jų aplinkoje“, patvirtintoje 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“ (toliau – 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 m, adresu Jurbarko r. sav., 

Skirsnemunės sen., Skirsnemuniškių I k. 5. Suminis triukšmo modeliavimas nuo esamų, kitu projektu 

patvirtintų, planuojamų VE bei naujai planuojamų šioje Ataskaitoje, parodė, kad didžiausias prognozuojamas 

triukšmas bus vienodas dienos, vakaro, nakties metu ir sieks 41,8 dB(A). Ataskaitoje teigiama, kad triukšmo 

sklaidos vertinimas ir sklaidos rezultatai parodė, kad tiek esamoje situacijoje, tiek prognozuojamoje  
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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 45 dB(A) ribą.  

2. Šešėliavimas. Pasaulio sveikatos organizacija pozicijos dėl VE šešėliavimo efekto poveikio visuomenės 

sveikatai nėra pateikusi. Kaip leidžiamas šešėliavimo lygis, yra priimtas Vokietijos gairių/rekomendacijų 

(German Guideline „Hinweise zur Ermittlung und Beurteilung der optischen Immissionen von 

Windenergianlagen” (WEA-Shattenwurf-Hinweise)) rekomenduojamas leistinas šešėliavimo ribinis lygis 

(maksimaliai 30 valandų per metus arba 30 minučių per dieną).  

Ataskaitoje teigiama, jog 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, tuomet 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.  

3. Infragarsas. Ataskaitoje teigiama, jog atsižvelgus į tai, kad infragarsas ir žemo dažnio garsai nėra 

prognozuojami, t. y. jie nėra modeliuojami, šiuos garsus galima tik išmatuoti, todėl buvo atlikti infragarso ir 

žemo dažnio garsų matavimai. Matavimai atlikti Antkalniškių k., Imsrės g. 4. Ši sodyba yra arčiausiai 9 

esamų VE, kurių techniniais ir akustiniais parametrais lenkia planuojamų VE parametrus (galia, keliamu 

triukšmu lygiu ir t. t.). Ataskaitos rengėjai, įvertinę matavimo rezultatus, teigia, jog infragarso ir žemadažnio 

garso ribinių dydžiai nebus viršijami. 

4. Elektromagnetinė spinduliuotė. Ataskaitoje teigiama, kad, įvertinus VE skleidžiamą elektromagnetinę 

spinduliuotę bei kraštovaizdžio ypatybes, nustatyta, jog neigiamo poveikio visuomenės sveikatai 

artimiausioje gyvenamojoje aplinkoje dėl šių veiksnių nebus. 

8. Išvada:  

(nurodyti, jog planuojamos ūkinės veiklos sąlygos 

atitinka visuomenės sveikatos saugos teisės aktų 

reikalavimus arba kokių visuomenės sveikatos 

saugos teisės aktų reikalavimų planuojamos 

ūkinės veiklos sąlygos neatitinka (nurodant 

konkretaus teisės akto straipsnį, jo dalį, punktą) 

Vienos vėjo elektrinės statyba, adresu Jurbarko r. sav., 

Skirsnemunės sen., Skirsnemuniškių I kaime (žemės 

sklypo unikalus Nr. 9470-0002-0160), sąlygos atitinka 

visuomenės sveikatos saugos teisės aktų reikalavimus. 

 

Nusprendžiu, kad planuojama ūkinė veikla yra leistina pasirinktoje vietoje. 

 

Tauragės departamento Visuomenės sveikatos 

saugos skyriaus vedėja                                                                                                                Laura Vanagaitė                                        

                      

 

Tauragės departamento direktorė     A. V.                                                                             Gilma Masiulionienė 
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UAB „Energeta“ 
El. p. ramunas@jegaines.lt

Adresatams pagal sąrašą

           Į   2021-07-16        Nr. 21-252

SPRENDIMAS  DĖL UAB „ENERGETA“ PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS – 
VIENUOLIKOS VĖJO ELEKTRINIŲ JURBARKO R. SAV., SKIRSNEMUNĖS SEN., 

PAANTVARDŽIO, SKIRSNEMUNIŠKIŲ I IR ANTKALNIŠKIŲ KAIMUOSE STATYBOS  
IR EKSPLOATAVIMO POVEIKIO APLINKAI

 2021-08- Nr.Nr. (30.2)-A4E-

1. Planuojamos ūkinės veiklos organizatorius (juridinio asmens pavadinimas, fizinis 
asmuo, adresas, tel.).

UAB „Energeta“, juridinio asmens kodas 302462357, Beržų g. 11, Skirsnemunės k., LT-
74484 Jurbarko r., tel. +370 60131233, el. p. ramunas@jegaines.lt.

2. Poveikio aplinkai vertinimo dokumentų rengėjas (juridinio asmens pavadinimas, 
fizinis asmuo, adresas, tel.). 

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

3. Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas, poveikio aplinkai vertinimo atlikimo 
teisinis pagrindas pagal Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai 
vertinimo įstatymo 3 straipsnio 1 dalį, nurodant Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės 
veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo 1 priedo punktą(-us) ir (arba) nurodant 
atsakingos institucijos priimtą atrankos išvadą, kad privalomas poveikio aplinkai vertinimas 
(data, rašto Nr.) arba saugomų teritorijų institucijos reikšmingumo išvadą, kad poveikis gali 
būti reikšmingas (data, rašto Nr.).

Planuojama ūkinė veikla (toliau – PŪV) – 11 vėjo elektrinių Jurbarko r. sav., Skirsnemunės 
sen., Paantvardžio, Skirsnemuniškių I ir Antkalniškių k. statyba ir eksploatavimas. Poveikio aplinkai 
vertinimas atliktas remiantis Aplinkos apsaugos agentūros 2020-06-30 raštu Nr. (30.2)-A4E-4821 
„Atrankos išvada dėl 11 vėjo elektrinių Jurbarko r. sav., Skirsnemunės sen., Paantvardžio, 
Skirsnemuniškių I ir Antkalniškių k. statybos ir eksploatavimo poveikio aplinkai vertinimo“ (toliau 
– Atrankos išvada) priimta išvada, kurioje nurodoma, kad pagal pateiktą informaciją atrankai dėl 
UAB „Energeta“ PŪV - 11 vėjo elektrinių Jurbarko r. sav., Skirsnemunės sen., Paantvardžio, 

Elektroninio dokumento nuorašas
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Skirsnemuniškių I ir Antkalniškių k. statybos ir eksploatavimo – poveikio aplinkai vertinimas 
privalomas.

4. Planuojamos ūkinės veiklos vieta (apskritis, savivaldybė, seniūnija; miestas, 
miestelis, kaimas ar viensėdis; gatvė).

PŪV vieta – Jurbarko r. sav., Skirsnemunės sen., Paantvardžio, Skirsnemuniškių I ir 
Antkalniškių k. Žemės sklypų kadastriniai Nr. 9470/0001:48, 9470/0001:22, 9470/0001:60, 
9470/0001:130, 9470/0001:160, 9470/0001:152, 9470/0001:58, 9470/0001:81, 9470/0001:233, 
9470/0002:132, 9470/0002:133, kuriuose planuojama statyti 11 vėjo elektrinių. Iš 11 žemės sklypų 8 
žemės sklypams pakeista pagrindinė žemės sklypo naudojimo paskirtis į kitos paskirties žemę, o 
naudojimo būdas į susisiekimo ir inžinerinių komunikacijų aptarnavimo objektų teritorijas. Trims 
žemės sklypams bus keičiama pagrindinė žemės sklypo naudojimo paskirtis į kitos paskirties žemę, 
o naudojimo būdas bus keičiamas į susisiekimo ir inžinerinių komunikacijų aptarnavimo objektų 
teritorijas.

Teritorijoje, kurioje UAB „Energeta“ planuoja vėjo jėgainių statybą, yra kitų veiklos 
vystytojų didelė esamų ir planuojamų vėjo jėgainių sankaupa. UAB „Eurakras“ eksploatuoja 8 vėjo 
elektrinių parką. Pastatyta 10 pavienių vėjo elektrinių, kurias eksploatuoja įvairios įmonės. UAB 
„REN energija“ planuoja statyti 14 vėjo elektrinių, o UAB „EKO srautas“ numato 8 vėjo elektrinių 
statybą. UAB „Vėjo jėgainių projektai“ planuoja 2 vėjo elektrinių statybą, o R. Matula planuoja 1 
vėjo elektrinę.

Vadovaujantis Vėjo jėgainių parko Jurbarko rajone Skirsnemunės ir Rotulių kadastrinėse 
vietovėse specialiojo plano, patvirtinto Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2010-11-18 sprendimu 
Nr. T2-298 „Dėl vėjo jėgainių parko Jurbarko rajone Skirsnemunės ir Rotulių kadastrinėse vietovėse 
specialiojo plano patvirtinimo“  (toliau – Specialusis planas) sprendiniais, PŪV teritorija patenka į 
vėjo jėgainių grupės išdėstymo zoną – K. PŪV Specialiojo plano sprendiniams neprieštarauja. 
Specialusis planas neapsprendžia kokio gamintojo ir kokio modelio vėjo elektrinės bus naudojamos.

Pagal Jurbarko rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano žemės naudojimo, tvarkymo ir 
apsaugos reglamentų brėžinio sprendinius, PŪV vieta, kurioje planuojama vėjo elektrinių statyba, 
patenka į žemės ūkio paskirties žemės prioriteto teritorijas. PŪV nepatenka į gamtinio karkaso 
teritoriją. 

Vadovaujantis VĮ „Registrų centras“ duomenimis, nuo PŪV artimiausi gyvenamieji namai 
(gyvenamos sodybos) yra ~570-900 m atstumu. Nuo PŪV tankiau gyvenamos teritorijos, tokios kaip 
Skirsnemunės miestelis yra už 3,5-3,9 km, Jurbarkas už 6 km, Rotuliai už 3,9 km, Švendriškiai už 
5,1 km, Girdžiai už 3,7 km, Pauliai už 5,7 km.

PŪV į nekilnojamųjų kultūros vertybių teritorijas ar jos apsaugos zonas nepatenka. 
Artimiausias kultūros paveldo objektas - poeto J. Baltrušaičio gimtosios sodybos vieta nuo 
planuojamų jėgainių nutolusi apie 130 m atstumu. Vertybės vizualinės apsaugos pozonis yra ~75 m 
atstumu nuo PŪV.

Artimiausias mokslo paskirties pastatas – Jurbarko r. Skirsnemunės Jurgio Baltrušaičio 
pagrindinė mokykla (Jurbarko r. sav., Skirsnemunės sen., Skirsnemunės k., Šaltinio g. 22) – nuo 
PŪV, nutolusi ~4,5 km atstumu.

Artimiausias gydymo paskirties pastatas – T. Švedko gydytojos kabinetas (Jurbarko r. sav., 
Skirsnemunės k., Nemuno g. 33) nuo PŪV, nutolęs ~4,5 km atstumu.

PŪV gretimybėje nėra naudojamų žemės gelmių išteklių, nėra vandenviečių ar jų apsaugos 
zonų, geologinių procesų ir reiškinių. Artimiausias naudingųjų iškasenų telkinys (Dainų durpių 
telkinys, Tauragės apskr., Jurbarko r. sav., Jurbarkų sen., Dainių k.) nuo PŪV nutolęs apie 6 km 
atstumu į vakarus. Artimiausias geotopas – Gelgaudiškio šaltinis nutolęs nuo PŪV apie 10 km.

Artimiausias vandens telkinys yra upė Juodupis, nuo PŪV nutolusi apie 67 m atstumu. PŪV 
nepatenka į paviršinių vandens telkinių pakrančių apsaugos juostas. Viena vėjo elektrinė Nr. 5 
patenka į upės Juodupis apsaugos zoną, tačiau šis sprendinys neprieštarauja Saugomų teritorijų 
įstatymo ir Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo nuostatoms.
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PŪV teritorija nesikerta ir nesiriboja su kertinėmis miško buveinėmis, todėl neigiamas 
poveikis nėra numatomas. PŪV nuo miško nutolusi apie 50 m atstumu. Rytiniame PŪV teritorijos 
pakraštyje esantiems mažiems miškeliams reikšmingas ilgalaikis neigiamas poveikis nėra 
prognozuojamas. PŪV teritorija į Europos Bendrijos svarbos natūralias buveines, biotopus 
nepatenka, su jais nesiriboja. Artimiausia buveinė – miškų buveinė, nutolusi į šiaurės rytus nuo PŪV 
apie 0,4 km ir pievų buveinės Antvardės upelio slėnyje, kurios nutolusios į šiaurę nuo PŪV apie 0,5 
km atstumu.

Vadovaujantis Saugomų teritorijų valstybės kadastro duomenimis, PŪV vieta bei artimiausios 
jos apylinkės nepatenka į Europos ekologinio tinklo „Natura 2000“ ir kitų saugomų gamtinių 
teritorijų bei jų apsaugos zonų ribas. Artimiausia saugoma teritorija yra Panemunių regioninis 
parkas (toliau – Parkas), esantis už 5,3 km pietryčių kryptimi nuo PŪV. Artimiausia Europos 
ekologinio tinklo „Natura 2000“ saugoma teritorija – Nemuno upės pakrantės ir salos tarp 
Kulautuvos ir Smalininkų (PAST) yra maždaug apie 4 km atstumu nutolusi nuo PŪV.

Pagal Nacionalinio kraštovaizdžio tvarkymo plano (toliau – Tvarkymo plano) kraštovaizdžio 
vizualinio estetinio potencialo brėžinio sprendinius, analizuojama vietovė patenka į V0H3-b 
indeksais pažymėtą kraštovaizdžio vizualinės struktūros tipą. Šio vizualinio struktūros tipo 
kraštovaizdyje vyrauja neraiški vertikalioji sąskaida (lyguminis kraštovaizdis su vieno lygmens 
videotopais). Kraštovaizdžio horizontalioji vizualinė sąskaida yra su vyraujančių atvirų gerai 
apžvelgiamų erdvių kraštovaizdžiu. Kraštovaizdžio erdvinėje struktūroje raiškios tik horizontalios 
dominantės.

Saugomų rūšių informacinės sistemos (SRIS) duomenimis PŪV apylinkių teritorijoje 
pastebėtas juodasis peslys (Milvus migrans), kūdrinis pelėausis (Myotis dasycneme), paprastoji 
medšarkė (Lanius collurio), rudasis nakviša (Nyctalus noctula), veisimosi vietoje pastebėti baltieji 
gandrai (Ciconia ciconia), mažasis erelis rėksnys (Aquila pomarina) ir kt. Vadovaujantis Lietuvos 
ornitologų draugijos su partneriais (Pajūrio tyrimų ir planavimo institutu ir Lietuvos energetikos 
institutu) nuo 2015 m. vasario iki 2017 kovo mėn. įgyvendinto projekto „Vėjo energetikos plėtra ir 
biologinei įvairovei svarbios teritorijos (VENBIS)“ duomenimis, sudarytais teritorijų jautrumo 
žemėlapiais PŪV teritorija paukščių, perinčių paukščių, migruojančių ir žiemojančių paukščių, 
šikšnosparnių atžvilgiu, patenka į labai jautrias, vidutiniškai ir mažai jautrias teritorijas bei į 
teritoriją, kurioje nepakanka duomenų jautrumui nustatyti.

5. Planuojamos ūkinės veiklos aprašymas (pagrindiniai techniniai ir ekonominiai 
rodikliai, svarstytos alternatyvos ir pan.).

PŪV metu numatoma statyti iki 11 vėjo elektrinių. Poveikio aplinkai vertinimo ataskaitoje 
nagrinėtos dvi technologinės alternatyvos, vėjo elektrinių modeliai:

• Nordex N163 – nominali galia 5,7 MW, vienos vėjo elektrinės rotoriaus diametras – 
163 m, bokšto aukštis – 148 m, bendras aukštis – ~ 230 m, triukšmo emisija – 107,2 dBA;

• GE 5,5-158 – nominali galia 5,5 MW, vienos vėjo elektrinės rotoriaus diametras – 
158 m, bokšto aukštis – 161 m, bendras aukštis – 240 m, triukšmo emisija – 106 dBA. 

Atlikus technologinių alternatyvų palyginimą, nustatyta, kad galimos abi technologinės 
alternatyvos. Galimi kiti panašių vėjo elektrinių modeliai, bet ne didesnių nei Nordex N163 ar GE 
5,5-158 parametrų vėjo elektrinių modeliai. 

Šiuo metu statinių sklypuose nėra. Gamyklose pagamintos jėgainės bus atvežamos ir 
sumontuojamos 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. Kiekvienai jėgainei, pamatams suprojektuoti ir įrengti 
numatoma atlikti geologinius tyrimus ir pagal tai parinkti pamatus. Jėgainės bus valdomos 
automatizuotai, nuotoliniu būdu.

Numatomas vėjo elektrinių transportavimas krašto keliu 141 Kaunas-Jurbarkas-Šilutė-Kaunas, 
tada vietiniu keliu, esančiu į vakarus nuo Skirsnemunės, kuris veda į šiaurę link esamų, patvirtintų ir 
planuojamų elektrinių. Esamas krašto kelio Nr. 141 Kaunas-Jurbarkas-Šilutė-Klaipėda nuo 
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artimiausios vėjo elektrinės nutolęs apie 3,9 km atstumu. Vėjo elektrinių 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. Numatoma įrengti naujus 4 m pločio kelius. 
Kelių įrengimui bus rengiamas techninis projektas, atliekami inžineriniai geologiniai tyrimai. Per 
Juodupio upelį numatoma įrengti pralaidą, kadangi numatomas privažiavimo kelias prie PŪV, 
hidrologinis upelio režimas nebus keičiamas. Statybų metu derlingasis dirvožemio sluoksnis bus 
nuimamas ir saugojamas, o po statybų panaudojamas rekultivacijai. Projektuojami keliai, požeminio 
elektros kabelio tiesimas, vietos bus detalizuotos, patikslinti techniniame projekte, kuriame bus 
užtikrinta, kad PŪV sprendiniai nepažeistų Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo nuostatų. 
Numatoma vėjo elektrinių netransportuoti ir statybos darbus su triukšmą skleidžiančia įranga 
nedirbti arti gyvenamųjų pastatų švenčių ir poilsio dienomis, o darbo dienomis nedirbti vakaro 
(19:00–22:00 val.) ir nakties (22:00–07:00 val.) metu. Taip pat numatoma pagal galimybes rinktis 
tylesnę statybos darbams naudojamą įrangą, tylesnius darbo metodus (pvz. suderinti kelias 
triukšmingas operacijas). 

Informacija apie produkciją, energijos, žaliavų, cheminių medžiagų naudojimą
Vėjo elektrinės skirtos elektros gamybai, gauta energija bus tiekiama į bendrą elektros tinklą. 

PŪV veiklos metu nenumatoma naudoti pavojingų, radioaktyvių žaliavų, cheminių medžiagų bei 
preparatų (mišinių).

Informacija apie atliekų susidarymą ir tvarkymą
Atliekos gali susidaryti tik statybų ar remonto metu. Susidariusios atliekos bus perduodamos 

ir išvežamos pagal sutartis su tokias atliekas tvarkančioms ir transportuojančiomis įmonėms, 
registruotomis Atliekų tvarkytojų valstybės 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. 
Atliekos bus tvarkomos, vadovaujantis atliekų tvarkymą reglamentuojančių teisės aktų  nuostatomis.

Informacija apie PŪV poveikį vandeniui
Vėjo elektrinės nepatenka į paviršinių vandens telkinių pakrančių apsaugos juostas. Viena 

vėjo elektrinė Nr. 5 patenka į upės Juodupis apsaugos zoną, tačiau šis sprendinys neprieštarauja 
Saugomų teritorijų įstatymo ir Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo nuostatoms. Griovimo 
darbai neatliekami ir  vandentiekio ar nuotekų tinklai neįrengiami. Per Juodupio upelį numatoma 
įrengti pralaidą, kadangi numatomas privažiavimo kelias prie PŪV, hidrologinis upelio režimas 
nebus keičiamas. Numatoma, kad statybų metu, įrengiant pralaidą ir formuojant privažiavimo kelią, 
statybinių medžiagų, nukasto dirvožemio sandėliavimo vietos, statybinės technikos, automobilių 
stovėjimo aikštelės negali būti įrengiamos paviršinio vandens telkinio pakrantės apsaugos juostoje ir 
arčiau kaip 25 m nuo vandens telkinio kranto linijos. Žemės sklypuose yra įrengtos valstybei 
priklausančios melioracijos sistemos bei įrenginiai, statybų metu PŪV organizatorius privalės 
užtikrinti, kad šios sistemos nebūtų pažeidžiamos, o pažeidus melioracijos įrenginius – jie nedelsiant 
bus sutvarkyti.  

Informacija apie PŪV poveikį aplinkos orui ir klimatui
Atsinaujinančios energijos gamyba nesusijusi su oro tarša, kasdien transportas prie elektrinių 

taip pat nevažinės, o esant poreikiui remontuoti jėgaines, atvykstančio transporto kiekiai per metus 
nebus dideli, todėl tokie transporto kiekiai neturės jokios įtakos vietinei ar regioninei oro taršai.

Informacija apie PŪV poveikį žemei (jos paviršius ir gelmės), dirvožemiui
Rengiant vėjo elektrinių techninius projektus bus atlikti detalūs inžineriniai geologiniai 

tyrimai, kadangi bus formuojami privažiavimo keliai, jėgainėms rengiami pamatai. Prieš pradedant 
statybas esantis paviršinis dirvožemio sluoksnis bus nuimamas, sandėliuojamas teritorijoje ir 
panaudojamas teritorijos rekultivacijai po statybos darbų. Ruošiant teritoriją statyboms, 
rekomenduojama žemės paviršiaus nukasimą vykdyti sluoksniais. Pirmiausiai nukasamas derlingasis 
dirvožemio sluoksnis. Jei dėl gruntų savybių reikalingas gilesnių sluoksnių iškasimas, jį reikia atlikti 
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atskirai ir tokį gruntą saugoti atskirai, nemaišant su paviršiniu derlinguoju sluoksniu. Siekiant 
išvengti derlingojo dirvožemio sluoksnio sutankinimo, numatoma nenaudoti sunkiosios technikos, 
esant šlapiai dirvai, tose vietose, kuriose dar nenuimtas derlingasis dirvožemio sluoksnis. 
Numatoma, kad užbaigus darbus teritorija bus sutvarkyta, rekultivuota (apželdinta).

Informacija apie PŪV poveikį kraštovaizdžiui ir biologinei įvairovei
Kraštovaizdis. Atliktas PŪV poveikio kraštovaizdžiui vertinimas pagal Vizualinės taršos 

gamtiniams kraštovaizdžio kompleksams ir objektams nustatymo metodiką (toliau – Metodika). 
Planuojamas elektrinės bus nauji statiniai kitų esamų ir jau patvirtintų vėjo elektrinių  aplinkoje, 
todėl svarbu įvertinti ar jos bus vizualinės taršos objektas. Įvertinami objektyvieji rodikliai (reljefas, 
vandens telkiniai, želdiniai, statiniai, teritorijos apsaugos statusas, spalviškumas, tekstūra, linijos, 
formos ir objekto mastelis). PŪV nepatenka į saugomas teritorijas. PŪV teritorijoje skurdus 
mozaikiškumas, dominuoja vien tik dirbami laukai, kuriuos paįvairina miško kontūrai ir esamos 
pavienės vėjo elektrinės. Pagal Metodiką vertinant vietovės kraštovaizdį, nustatyta, kad panoramoje 
matoma žemiausio lygmens vizualinė erdvė (lyguminis kraštovaizdis su 1 lygmens videotopais). 
Vizualinių erdvių plano konfigūracija nesudėtinga, neišraiškinga, vizualinės erdvės aprėpia pilnai 
apžvelgiamų erdvių kraštovaizdį. Erdvinės struktūros mažas raiškumas (kraštovaizdžio struktūroje 
išreikšti tik horizontalūs dominantai). Vizualinės erdvės vientisos, erdvių neskaido gamtinės 
vizualinės kliūtys, tokios kaip – želdiniai ir reljefo išsikišimai ar pakrantės vingiai. Vizualinių erdvių 
natūralumas žemas, vyrauja agrariniai komponentai (atviri dirbami laukai). Vizualinių erdvių 
įvairovė nėra didelė: vyrauja panašūs atspalviai, formos susilieja į vientisą neakcentuotą vaizdą. 
Kaip vizualinių erdvių akcentai matomos esamos vėjo elektrinės. Įvertinus bendrines vizualines 
savybes PŪV aplinkoje, atsižvelgiant į vėjo elektrinių statybą nustatyta, kad mastelio, linijų, spalvų, 
formos ir tekstūros atžvilgiu neigiamo poveikio nebus, kadangi kraštovaizdyje jau įsikomponuoja 
viso 18 vnt. vėjo elektrinių 10 km spinduliu nuo PŪV, taip pat patvirtintos dar 25 naujos vėjo 
elektrinės ir planuojamos 11 vėjo elektrinių, visumoje jie – vertikalūs statiniai. Linijas formuoja ir 
formuos taisyklingos formos, vienodo vizualinio vaizdo elektrinės, kurias sudaro stiebas, rotorius ir 
3 sparnai. Pilka yra mažai kraštovaizdyje pastebima spalva, todėl vėjo elektrinių dažymas šia spalva 
geriausia neutralizuojasi aplinkoje. Atlikus kraštovaizdžio analizę, atliktas ir vizualinės taršos 
(neigiamo vizualinio poveikio) dydžio įvertinimas PŪV teritorijoje, kuri aplink planuojamas vėjo 
elektrines išskiriama 2,5 km spinduliu. Nustatyta, kad šioje teritorijoje vizualinio kontrasto lygis 
didelis ir elektrinės suvokiamos kaip kraštovaizdžio foniniai elementai dėl aiškiai matomo ir 
suvokiamo elektrinių stiebo, rotoriaus ir sparnų mastelio, jų linijų ir aukščio skirtumo tarp reljefo, 
statinių ir augalijos. Šioje zonoje želdinių, kurie galėtų užstoti ir sumažinti vėjo elektrinių 
dominavimą yra mažai. Vertinant kraštovaizdį už didelio vizualinio kontrasto zonos, siekiančios 
apie 2,5 km, kontrasto lygis, atsižvelgiant į išraiškingą reljefą, kuris užstoja vėjo elektrines, į 
želdinius, kurie uždengia ir prislopina matomumą, į elektrinių mastelį, kuris tolstant praranda 
regimąjį aiškumą, į pilkos spalvos menką pastebimumą aplinkoje ir kt. daroma išvada, kad 
planuojamų elektrinių ir kontekstinės aplinkos kontrasto lygis bus silpnas arba nereikšmingas, todėl 
vizualinė tarša dėl vėjo elektrinių bus silpna, esamas suformuotas ir toliau plečiamas technogeniškas 
kraštovaizdis be gamtinių (natūralių) vertybių ir objektų. 

Poveikio kraštovaizdžio mažinimui vertintos spalvų alternatyvos: balkšva, pilka spalva 
RAL7035, melsva spalva.

Atliktas poveikio kraštovaizdžiui vertinimas atliekant vizualizacijas. Pagal atliktas 
vizualizacijas nustatyta, kad važiuojant keliu tarp Skirsnemunės ir Jurbarko, už 3 km nuo kelio 
planuojamos elektrinės gerai matysis dėl lyguminio reljefo ir agrarinio neužstatyto kraštovaizdžio, 
dėl menko želdinių kiekio. Jame jau aiškiai matosi esamos vėjo elektrinės, aiškiai matysis ir 
patvirtintos elektrinės. Visos jos visumoje formuos tvarkingo, viename areale koncentruoto 
atsinaujinančios energijos šaltinių parko vaizdą. Atkreiptinas dėmesys, kad šis kraštovaizdis nėra 
saugomas. Pritaikant poveikio mažinimo priemonę – pilką RAL7035 spalvą numatomas elektrinių 
matomumo sumažėjimas aplinkoje, ir kraštovaizdyje, kadangi jos susilies su dangaus fonu. Taip pat 
didėjant atstumui jų dominavimas mažės. Iš Skirsnemunės rytinių prieigų už 5 km planuojamų 
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elektrinių sparnuotė matysis kaip jau esamų ir patvirtintų elektrinių fonas, kadangi dėl reljefo 
peraukštėjimo, želdinių ir pastatų užsidengs ir nebus matomi vėjo elektrinių stiebai. Visos jos 
visumoje formuos tvarkingo, viename areale koncentruoto atsinaujinančios energijos šaltinių parko 
vaizdą (suminis poveikis). Dėl reljefo, dėl pastatų dėl želdinių, kurie formuoja vizualinį barjerą visa 
elektrinių konstrukcija nesimatys, daugiausia bus pastebima sparnuotė. Atlikus vizualizacijų analizę 
ir palyginus tarpusavyje, nustatyta, kad balkšva spalva aplamai dominuoja aplinkoje, o melsvas 
atspalvis labiau matosi nei pilkas. Vėjo elektrinės menkiau vizualiai matomos, jei pritaikoma pilka 
spalva. Vizualinio poveikio kraštovaizdžio sumažinimui yra numatyta elektrines dažyti pilka 
RAL7035 spalva, kuri neutralizuos vėjo elektrinių matomumą ir vėjo elektrinių suminis poveikis 
nebus reikšmingas, spalvinis sprendimas maskuos elektrines, jos nedominuos aplinkoje. Poveikio 
aplinkai vertinimo ataskaitoje nurodoma, kad gautas VšĮ Transporto kompetencijos agentūros 2021-
02-17 raštas Nr. 10-164, kuriuo suderinta vėjo elektrinių dažymas pilka spalva RAL7035, galima 
pagal aviacijos saugumo kriterijus, minėtas raštas skirtas ne vienam vėjo elektrinių vystytojui, o vėjo 
elektrinių statytojus vienijančiai Lietuvos vėjo elektrinių asociacijai dėl vėjo elektrinių dažymo pilka 
spalva RAL7035, todėl vizualizacijose su neigiamo poveikio mažinimo priemone vertinama, kad ir 
patvirtinti foniniai elektrinių parkai bus dažomi šia spalva.

PŪV poveikio Parko kraštovaizdžiui vertinimas buvo atliktas pagal du vertinimus, t. y. pagal 
Metodiką (įvertinant vertikalų ir horizontalų matymo kampus) ir atliktos vizualizacijos. Vertinimo 
taškai raštiškai suderinti Parko direkcija. Vertinama 17 taškų. Atliktų vertinimų rezultatai:

- Panemunės pilies bokštas. Pagal pateiktas vizualizacijas nustatyta, kad iš Panemunės pilies 
bokšto tiek planuojamos, tiek esamos, tiek patvirtintos elektrinės (suminis poveikis) bus matomos, 
tačiau jų regimasis vaizdas bus mažesnio mastelio ir apibendrintai suvokiamas aplinkoje kaip 
tvarkingo, viename areale koncentruoto atsinaujinančios energijos šaltinių parko vaizdas. Pagal 
Metodiką nuo Panemunės pilies bokšto viršaus vertikalus matymo kampas yra 1,41 ir 2,11 laipsnio, 
t. y. vizualiai reikšmingas (1-5 laipsnių). Poveikio aplinkai vertinimo ataskaitoje nurodyta, kad pagal 
Metodikos 5.1 skyrių „Potencialių vizualinės taršos objektų atranka ir identifikavimas“, „atsiradę ar 
dar tik projektuojami nauji kraštovaizdžio elementai ar jų modifikacijos <...> gali būti vertinami 
kaip potencialus vizualinės taršos objektai (VTO), jei jie nuo konkrečios visuomenės apžvalgai 
pritaikytos vietos <...> potencialiai gali trukdyti apžvelgti vertingus gamtinio kraštovaizdžio 
kompleksus ar objektus, mažina vertingų kraštovaizdžio objektų vizualinę įtaką. <...> Trukdymas 
apžvelgti vertinamas pagal tai, kiek naujadaras dominuoja, atkreipia dėmesį ir/ar blokuoja stebima 
vertinga vaizdą iš konkrečios vertinamos vietos ir kiek jis sumažina galimybes apžvelgti vertingus 
kompleksus ir objektus iš kitų taškų (kuo daugiau tokių taškų, atkarpų, tuo vizualinis poveikis 
didesnis)“. Poveikio aplinkai vertinimo ataskaitoje nurodoma, kad šiuo atveju projektuojamos vėjo 
elektrinės žvelgiant iš Panemunės pilies bokšto yra šiaurės vakarų pusėje nuo Parko ir atsižvelgiant į 
Metodikos nuostatas neblokuoja, netrukdo ir nemažina galimybės apžvelgti stebimo vertingo vaizdo 
- Parko ir jame esančių vertingų kompleksų ir objektų. Projektuojamos vėjo jėgainės žiūrint iš 
Panemunės pilies bokšto yra priešingoje matymo kryptyje, todėl negali turėti vizualinės taršos 
poveikio apžvelgiant Parką. Horizontalus matymo kampas yra 0,94 ir 1,41 laipsnio, t. y. matomas, 
bet nereikšmingas (1-2,5 laipsnio).Vertinant projektuojamų vėjo elektrinių vizualinį poveikį nuo 
žemės paviršiaus prie pilies bokšto (vertinant tik reljefą be želdinių ir pastatų) tiek horizontalus, tiek 
vertikalus matymo kampas yra matomas, bet nereikšmingas, todėl nėra identifikuojamas kaip 
vizualinės taršos objektas. Vizualinio poveikio kraštovaizdžio sumažinimui yra numatyta elektrines 
dažyti pilka spalva, kuri neutralizuos vėjo elektrinių matomumą ir vėjo elektrinių suminis poveikis 
nebus reikšminis, parkas nedominuos aplinkoje, spalvinis sprendimas maskuos elektrines, jos 
susilies su dangaus fonu. Ši numatyta priemonė, efektyviai sumažins/nuslopins vėjo elektrinių 
dominavimą Parko kraštovaizdyje.

- Raudonės pilies bokšto apžvalgos aikštelė. Pagal pateiktas vizualizacijas nustatyta,  kad iš 
Raudonės pilies bokšto tiek planuojamos, tiek esamos, tiek patvirtintos elektrinės (suminis poveikis) 
bus matomos visu dydžiu, tačiau už ~14,6 km jų regimasis vaizdas bus blankus ir apibendrintai 
suvokiamas aplinkoje kaip tvarkingo, viename areale koncentruoto atsinaujinančios energijos 
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šaltinių parko vaizdas. Pagal Metodiką nuo Raudonės pilies bokšto apžvalgos aikštelės vertikalus 
matymo kampas yra 0,79 ir 0,98 laipsnio, t. y. matomas, bet nereikšmingas (0,5-1 laipsnio). 
Horizontalus matymo kampas yra 0,50 ir 0,63 laipsnio, t. y. įžiūrimas (< 1 laipsnio).

- Gelgaudiškio dvaro rūmų apžvalgos aikštelė. Pagal pateiktas vizualizacijas nustatyta, kad iš 
Gelgaudiškio dvaro rūmų apžvalgos aikštelės tiek planuojamos, tiek esamos, tiek patvirtintos 
elektrinės (suminis poveikis) bus matomos tik fragmentais, kadangi už ~8,2 km jų regimąjį vaizdą 
uždengs aplink rūmų aikštelę augantys seni medžiai – t.y. tankūs želdiniai dėl kurių parkas bus 
menkai pastebimas aplinkoje. Pagal vertikalų ir horizontalų matymo kampus vėjo elektrinių 
nesimato, nes vaizdą blokuoja esami želdiniai, esamų želdinių aukštis apie 20 m nuo žemės 
paviršiaus, tuo tarpu apžvalgos aukštelės aukštis nuo žemės iškilęs apie 12 m.

- Kartupėnų piliakalnis. Pagal pateiktas vizualizacijas nustatyta, kad iš Kartupėnų piliakalnio 
už ~7,3 km tiek planuojamų, tiek esamų, tiek patvirtintų elektrinių (suminis poveikis), būtų matomas 
vienas trečdalis elektrinės (sparnuotė) (jei nebūtų želdinių), tačiau tankūs želdiniai ir reljefo 
peraukštėjimas regimąjį vaizdą uždengs ir vėjo elektrinių suminis poveikis nebus reikšmingas, 
parkas bus menkai pastebimas aplinkoje. Pagal Metodiką nuo Kartupėnų piliakalnio vertikalus 
matymo kampas yra 0,33 ir 0,92 laipsnio, t. y. matomas, bet nereikšmingas (0,5-1 laipsnio). 
Horizontalus matymo kampas yra 0,85 ir 1,25 laipsnio, t. y. matomas, bet nereikšmingas (1-2,5 
laipsnio).

- Seredžiaus piliakalnis, vad. Palemono kalnu. Pagal pateiktas vizualizacijas nustatyta, kad nuo 
Seredžiaus piliakalnio, vad. Palemono kalnu už ~32 km, tiek planuojamos, tiek esamos, tiek 
patvirtintos elektrinės (suminis poveikis), nesimatys, atstumas per didelis, kad vėjo elektrinės būtų 
suvokiamos aplinkoje, suminis poveikis nebus reikšmingas, parkas bus menkai pastebimas 
aplinkoje. Pagal vertikalų ir horizontalų matymo kampus vėjo elektrinių nesimato.

- Apžvalgos vieta prie Jėzaus skulptūros Veliuonoje. Pagal pateiktas vizualizacijas nustatyta, 
kad nuo apžvalgos vietos prie Jėzaus skulptūros Veliuonoje už ~22,9 km tiek planuojamos, tiek 
esamos, tiek patvirtintos elektrinės (suminis poveikis), nesimatys, atstumas per didelis, kad vėjo 
elektrinės būtų suvokiamos aplinkoje, suminis poveikis nebus reikšmingas, parkas bus menkai 
pastebimas aplinkoje. Pagal vertikalų ir horizontalų matymo kampus vėjo elektrinių nesimato.

- Nuo nacionalinės vandens turizmo trasos Nemuno upėje ties Raudone. Pagal pateiktas 
vizualizacijas nustatyta, kad nuo nacionalinės vandens turizmo trasos Nemuno upėje ties Raudone 
už ~13,7 km tiek planuojamos, tiek esamos, tiek patvirtintos elektrinės (suminis poveikis), matysis 
du penktadaliai elektrinių – sparnuotė ir dalis stiebo, tačiau įdiegus poveikio mažinimo priemonę – 
pilką elektrinių spalvą, vėjo elektrinių suminis poveikis nebus reikšminis, parkas nedominuos 
aplinkoje. Pagal Metodiką vertikalus matymo kampas yra 0,04 ir 0,25 laipsnio, t. y. įžiūrimas (< 0,5 
laipsnio). Horizontalus matymo kampas yra 0,52 ir 0,67 laipsnio, t. y. įžiūrimas (< 1 laipsnio).

- Nuo nacionalinės vandens turizmo trasos Nemuno upėje, ties Ilguva. Pagal pateiktas 
vizualizacijas nustatyta, kad nuo nacionalinės vandens turizmo trasos Nemuno upėje, ties Ilguva už 
~27,4 km tiek planuojamos, tiek esamos, tiek patvirtintos elektrinės (suminis poveikis), nuo pusės 
praktiškai nesimatys dėl tolimojo regimojo vaizdo. Pagal Metodiką vertikalus matymo kampas yra 
0,10 ir 0,16 laipsnio, t. y. įžiūrimas (< 0,5 laipsnio). Horizontalus matymo kampas yra 0,29 ir 0,33 
laipsnio, t. y. įžiūrimas (<1 laipsnio).

- Nuo nacionalinės autoturizmo trasos Kelyje ties Raudonėnais. Pagal pateiktas vizualizacijas 
nustatyta, kad nuo nacionalinės autoturizmo trasos kelyje ties Raudonėnais už ~12,6 km tiek 
planuojamos, tiek esamos, tiek patvirtintos elektrinės (suminis poveikis) matysis iki ketvirtadalio 
elektrinės dalių (matysis sparnuotė ir dalis stiebo) ir didžioji dalis tiek patvirtinto 14 elektrinių 
parko, tiek planuojamo parko, skaičiuojant pagal vėjo elektrinių kiekį. Vizualinio poveikio 
kraštovaizdžio sumažinimui yra numatyta elektrines dažyti pilka spalva, kuri neutralizuos vėjo 
elektrinių matomumą ir vėjo elektrinių suminis poveikis nebus reikšminis, parkas nedominuos 
aplinkoje, spalvinis sprendimas maskuos elektrines, jos susilies su dangaus fonu. Ši numatyta 
priemonė, efektyviai sumažins/nuslopins vėjo elektrinių dominavimą Parko kraštovaizdyje. Pagal 
Metodiką vertikalus matymo kampas yra 0,13 laipsnio, t. y. įžiūrimas (< 0,5 laipsnio). Horizontalus 
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matymo kampas yra 0,73 laipsnio, t. y. įžiūrimas (< 1 laipsnio).
- Nuo nacionalinės autoturizmo trasos Kelyje ties Veliuona. Pagal pateiktas vizualizacijas 

nustatyta, kad nuo nacionalinės autoturizmo trasos kelyje ties Veliuona už ~22,8 km tiek 
planuojamos, tiek esamos, tiek patvirtintos elektrinės (suminis poveikis) nereikšmingai matysis dėl 
regimojo lauko menkesnio suvokimo. Šiuo atveju matytųsi du penktadaliai elektrinės (sparnuotė ir 
dalis stiebo). Vizualinio poveikio kraštovaizdžio sumažinimui yra numatyta elektrines dažyti pilka 
spalva, kuri neutralizuos vėjo elektrinių matomumą ir vėjo elektrinių suminis poveikis nebus 
reikšminis, parkas nedominuos aplinkoje, spalvinis sprendimas maskuos elektrines, jos susilies su 
dangaus fonu. Ši numatyta priemonė, efektyviai sumažins/nuslopins vėjo elektrinių dominavimą 
Parko kraštovaizdyje. Pagal Metodiką vertikalus matymo kampas yra 0,06 ir 0,15 laipsnio, t. y. 
įžiūrimas (< 0,5 laipsnio). Horizontalus matymo kampas yra 0,34 ir 0,40 laipsnio, t. y. įžiūrimas (< 1 
laipsnio).

- Nuo dviračių trasos Jurbarko rajone. Pagal pateiktas vizualizacijas nustatyta, kad nuo 
dviračių trasos Jurbarko rajone už ~10,3 km tiek planuojamos, tiek esamos, tiek patvirtintos 
elektrinės (suminis poveikis) nebus matomos dėl reljefo peraukštėjimo ir želdiniais apaugusių šlaitų. 
Pagal vertikalų ir horizontalų matymo kampus vėjo elektrinių nesimato.

- Nuo dviračių trasos Šakių rajone. Pagal pateiktas vizualizacijas nustatyta, kad nuo dviračių 
trasos Šakių rajone Karkazų k. už ~19,7 km tiek planuojamos, tiek esamos, tiek patvirtintos 
elektrinės (suminis poveikis) nebus matomos dėl didelio atstumo ir želdinių. Pagal vertikalų ir 
horizontalų matymo kampus vėjo elektrinių nesimato.

- Nuo dviračių trasos Šakių rajone Nemuno g. tarp Gelgaudiškio ir Stulgių kaimo; taip pat iš 
Karkazų kaimo. Pagal pateiktas vizualizacijas nustatyta, kad nuo dviračių trasos Šakių rajone 
Nemuno g. tarp Gelgaudiškio ir Stulgių kaimo, taip pat iš Karkazų kaimo už ~10,4 km tiek 
planuojamos, tiek esamos, tiek patvirtintos elektrinės (suminis poveikis) bus menkai matomos dėl 
esamų želdinių. Matysis tik labai maža dalis perspektyvoje apie vienas šeštadalis elektrinės (tik dalis 
sparnuotės). Pagal Metodiką vertikalus matymo kampas yra 0,02 ir 0,03 laipsnio, t. y. įžiūrimas (< 
0,5 laipsnio). Horizontalus matymo kampas yra 0,88 laipsnio, t. y. įžiūrimas (< 1 laipsnio).

- Veliuonos Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčios bokštas. Pagal pateiktas 
vizualizacijas nustatyta, kad nuo Veliuonos Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčios bokšto 
už ~24,2 km tiek planuojamos, tiek esamos, tiek patvirtintos elektrinės (suminis poveikis) bus 
menkai matomos dėl per tolimo perspektyvinio vaizdo ir želdinių. Matysis itin maža dalis 
perspektyvoje apie dešimtadalis elektrinės, poveikis nebus reikšminis, parkas bus menkai 
pastebimas aplinkoje. Pagal Metodiką vertikalus matymo kampas yra 0,50 ir 0,57 laipsnio, t. y. 
matomas, bet nereikšmingas (0,5-1 laipsnio). Horizontalus matymo kampas yra 0,33 ir 0,37 laipsnio, 
t. y. įžiūrimas (< 1 laipsnio).

- Vieta prie Plokščių prieplaukos. Pagal pateiktas vizualizacijas nustatyta, kad nuo vietos prie 
Plokščių prieplaukos už ~16,8 km tiek planuojamos, tiek esamos, tiek patvirtintos elektrinės 
(suminis poveikis) tolimoje perspektyvoje praktiškai nebus matomos dėl reljefo peraukštėjimo ir 
želdinių. Pagal Metodiką vertikalus matymo kampas yra 0,28 ir 0,42 laipsnio, t. y. įžiūrimas (< 0,5 
laipsnio). Horizontalus matymo kampas yra 0,45 ir 0,54 laipsnio, t. y. įžiūrimas (< 1 laipsnio).

- Atokvėpio vieta prie P. Cvirkos tėviškės. Pagal pateiktas vizualizacijas nustatyta, kad nuo 
atokvėpio vieta prie P. Cvirkos tėviškės ~26,9 km tiek planuojamos, tiek esamos, tiek patvirtintos 
elektrinės (suminis poveikis) tolimoje perspektyvoje nebus matomos dėl reljefo peraukštėjimo ir 
želdinių. Pagal Metodiką vertikalus matymo kampas yra 0,02 ir 0,08 laipsnio, t. y. įžiūrimas (< 0,5 
laipsnio). Horizontalus matymo kampas yra 0,29 ir 0,34 laipsnio, t. y. įžiūrimas (< 1 laipsnio).

- Apžvalgos aikštelė prie Ilguvos bažnyčios. Pagal pateiktas vizualizacijas nustatyta, kad nuo 
apžvalgos aikštelės prie Ilguvos bažnyčios ~27,4 km tiek planuojamos, tiek esamos, tiek patvirtintos 
elektrinės (suminis poveikis) nebus matomos, matymą blokuos esamas tolimas atstumas iki PŪV ir 
želdiniai. Pagal vertikalų ir horizontalų matymo kampus vėjo elektrinių nesimato.

- Apžvalgos aikštelė prie Plokščių bažnyčios. Pagal pateiktas vizualizacijas nustatyta, kad nuo 
apžvalgos aikštelės prie Plokščių bažnyčios ~17,8 km tiek planuojamos, tiek esamos, tiek 
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patvirtintos elektrinės (suminis poveikis) nebus matomos, matymą blokuos esamas tolimas atstumas 
iki PŪV ir želdiniai. Pagal vertikalų ir horizontalų matymo kampus vėjo elektrinių nesimato.

Numatoma neigiamo poveikio kraštovaizdžiui mažinimo priemonė – vėjo elektrines 
numatoma dažyti pilka spalva, kuri neutralizuos vėjo elektrinių matomumą ir vėjo elektrinių suminis 
poveikis nebus reikšminis, spalvinis sprendimas maskuos elektrines, jos susilies su dangaus fonu. 
Atlikus vizualizacijų analizę ir palyginus tarpusavyje, nustatyta, kad balkšva spalva aplamai 
dominuoja aplinkoje, o melsvas atspalvis labiau matosi nei pilkas, todėl pasirinkta vėjo elektrines 
dažyti pilka spalva.

Pagal Tvarkymo plano sprendinius PŪV nuo ypač saugomo šalies vizualinio estetinio 
potencialo arealo ir vietovės – Dubysos –Nemuno santakos senslėnių nutolusi apie 5,3 km atstumu. 
Parkas patenka į aukščiau minėtą teritoriją. Parkas, kuriame saugomas kraštovaizdis, turi nustatytas 
ribas, kurios nutolusios nuo PŪV apie 5,3 km atstumu, todėl Parko reglamentai nepažeidžiami, o už 
Parko teritorijos esantys PŪV teritorijos arealai neturi saugomos teritorijos statuso. Atsižvelgiant į 
spalvinę (pilką spalvą) vizualinio poveikio mažinimo priemonę, į esamų želdinių efektyvų vėjo 
elektrinių maskavimą kraštovaizdyje daroma išvada, kad vėjo elektrinių matomumas nekels 
reikšmingo kontrasto su jį supančia aplinka, o vėjo elektrinių matymas iš kai kurių Parko vietų 
nekels reikšmingo neigiamo poveikio kraštovaizdžiui, kadangi neigiamo poveikio mažinimo 
priemonė (pilka spalva) slopins vėjo elektrinių matomumą.

Biologinė įvairovė. PŪV teritorijoje biologinės įvairovės, paukščių ir šikšnosparnių tyrimus 
atliko biologas Mindaugas Kirstukas, tyrimai atlikti 2020 m. birželio–spalio mėnesiais. 
Vadovaujantis Lietuvos teritorijos natūralioje gamtinėje aplinkoje gyvenančių ar laikinai esančių 
saugomų laukinių gyvūnų, augalų ir grybų rūšių informacinės sistemos išrašu (toliau – SRIS) (2020-
10-20), PŪV teritorijoje saugomų rūšių neužregistruota. Artimiausia radimvietė yra rudojo nakvišos 
(Nyctalus noctula), kuri nutolusi 1 km į šiaurę. Pagal „Lietuvos valgomųjų grybų išteklių žemėlapį“ 
M 1:2500000, PŪV patenka į vidutiniškai grybingą rajoną, tačiau PŪV planuojama atviroje ne 
mišku apaugusioje vietoje, kur grybams tinkamų biotopų nėra. SRIS išraše aktualių retų ir saugomų 
grybų augaviečių PŪV teritorijoje taip pat nėra.

Pagal „Lietuvos bendrąjį gyvūnijos žemėlapį“ M 1:1000000, PŪV aplinka priskiriama 
buveinėms, esančioms žemės ūkio naudmenose ir čia nėra ypač saugomų paukščių rūšių. Vietovėje 
aptinkamos atviro agrarinio kraštovaizdžio rūšys: dirvinis vieversys (Alauda arvensis), pempės 
(Vanellus vanellus), baltieji gandrai (Ciconia ciconia), rečiau aptinkamos kurapkos (Perdix perdix) 
ir kiti paukščiai. Pagal „Lietuvos paukščių žemėlapį“ M 1:2500000 planuojamoje teritorijoje gyvena 
būdingi sausumos paukščiai – griežlės (Crex crex), kuri 2020 m. atliktų tyrimų metu rasta Antvardės 
upės slėnyje šiauriau PŪV. Pagal žemėlapį migruojančių paukščių sankaupų nei planuojamoje 
teritorijoje, nei aplink – nėra. Artimiausios nurodytos migruojančių žąsų vietos yra toliau kaip 10 
km.

Siekiant nustatyti, kokių rūšių paukščiai peri PŪV teritorijoje, buvo išskirta teritorija, kurioje 
2020 m. birželio–rugpjūčio mėnesiais registruoti visi matyti paukščiai ir vertinta jų perėjimo 
kategorija. Kadangi PŪV teritorijoje beveik išimtinai vyrauja agrarinis kraštovaizdis, perinčių 
paukščių įvairovė ir gausa čia gana skurdi. Kiek daugiau paukščių rūšių aptikta Apvardės upės 
slėnyje (kuris yra šiauriau PŪV) ir keliuose pavieniuose tarp dirbamų laukų įsiterpusiuose 
miškeliuose. 2020 m. stebėjimų metu matyti tik paprastieji suopiai (Buteo buteo). Kitų plėšriųjų 
paukščių ir juodųjų gandrų PŪV teritorijoje stebėjimų metu nematyta. Išskirtinių migracijos srautų ir 
susitelkimo vietų nenustatyta, migracija vyko visai šaliai įprastu ritmu, o skrendančių paukščių 
kiekiai buvo santykinai maži. 2020 m. rudeninės migracijos metu PŪV teritorijoje ir jos apylinkėse 
buvo registruojama 20–30 migruojančių paukščių rūšių. Pagrindiniai ir dažniausi teritorijoje 
rudeninės migracijos metu matyti paukščiai – baltakaktės (Anser albifrons) ir želmeninės (Anser 
fabalis) žąsys (atitinkamai iki 300 ir 250 ind.). Be žąsų PŪV teritorijos apylinkėse buvo stebėtos 
kitos retų ir saugomų paukščių rūšys: gulbės giesmininkės (iki 15 ind.), pilkosios gervės (iki 20 
ind.), baltieji gandrai (iki 10 ind.), paprastosios pempės (iki 100 ind.). Tačiau šios paukščių rūšys 
buvo neskaitlingos ir teritorija joms nėra kuo nors svarbesnė ar vertingesnė nei aplinkinės. Taip pat 
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negausiai matyti keršuliai (Columba palumus), paprastieji varnėnai (Sturnus vulgaris) bei įvairios 
kitos įprastų žvirblinių ir kitų būrių paukščių rūšys. Visų traukiančių paukščių gausa buvo palyginti 
nedidelė bei atitiko foninę įprastų paukščių gausą bei sudėtį Lietuvoje. PŪV teritorijoje nėra žinoma 
nuolatinių gausių apsistojančių migruojančių žąsų ir kitų paukščių sankaupų vietų. Tokios vietos 
kasmet kinta priklausomai nuo pavasarinio potvynio lygio, mitybai tinkamiausių žiemkenčių plotų 
išsidėstymo ir kitų veiksnių. PŪV apylinkėse 2020 m. rudeninės migracijos metu nustatytos tik 
negausios ir nereguliarios žąsų sankaupų vietos, o pagrindiniai migruojančių žąsų srautai buvo toliau 
nuo PŪV teritorijos. Dirvinių sėjikų, pempių, varnėnų ir kt. paukščių santalkų migracijos metu PŪV 
teritorijoje nenustatyta. Per PŪV teritoriją neina paukščių migracijos keliai, todėl galima teigti, kad 
planuojamas vėjo jėgainių parkas neturės reikšmingo neigiamo poveikio. Šiuo metu nėra nustatyta 
vėjo elektrinių parko veiklos rizikos rudenį migruojantiems paukščiams. Monitoringo metu 
nustačius reikšmingo lygmens paukščių žūties faktus pavasarinės ar rudeninės migracijos metu, būtų 
išskiriami rizikos laikotarpiai ir taikomos numatytos poveikio mažinimo priemonės. Remiantis SRIS 
išrašu bei Lietuvos ornitologų draugijos turima informacija aprašomoje teritorijoje perint retų ir 
saugomų paukščių rūšių neaptikta. Juodųjų gandrų perimviečių ir maitinimosi vietų nėra žinoma. 
Gretimose teritorijose peri baltieji gandrai, tačiau perinčias pavienes poras dažniausiai skiria 
pakankamai didelis atstumas nuo artimiausių planuojamų vėjo elektrinių, bei aplink yra daug 
alternatyvių maitinimosi plotų. Apylinkėse maitinasi paprastieji suopiai, ankstesnių stebėjimų metu 
matytos pievinės lingės ir mažieji ereliai rėksniai (2020 m. tyrimų metu pastarosios rūšys nebuvo 
registruotos). Atsižvelgiant į PŪV teritorijoje esamus plėšriųjų paukščių ir gandrų stebėjimus galima 
teigti, kad planuojamas vėjo jėgainių parkas neturės reikšmingo neigiamo poveikio šiems 
paukščiams. Monitoringo metu nustačius reikšmingo lygmens paukščių žūties faktus (žuvus nors 
vienam mažųjų erelių rėksnių, rudųjų peslių, juodųjų peslių, juodųjų gandrų individui) būtų įrengta 
po 3 dirbtines lizdavietes, prieš tai jų vietas suderinus su Valstybine saugomų teritorijų tarnyba prie 
Aplinkos ministerijos) ir miško valdytojais ar savininkais. Nustačius labai reikšmingą poveikį, 
siūlomos papildomos apsaugos priemonė – vėjo elektrinių stabdymas prie vėjo elektrinių parko 
pasirodžius rizikingos rūšies paukščiams.

PŪV teritorijoje nėra žinoma šikšnosparnių veisimosi ar žiemojimo vietų, 2020 m. rudeninės 
migracijos metu šie gyvūnai taip pat neregistruoti, todėl galima teigti, kad planuojamas vėjo jėgainių 
parkas neturės reikšmingo neigiamo poveikio. Didesnė rizika nukentėti šikšnosparniams yra tuo 
atveju, jei vėjo jėgainės įrengiamos arti didesnių miškų ar urbanizuotų teritorijų, kur yra 
šikšnosparniams tinkamų slėptuvių šiltuoju metų laiku. Siūloma kasmet bent 1 kartą nušienauti 
pievas, ne mažesniu kaip vėjo jėgainės bokšto aukščio spinduliu apie vėjo elektrines užkertant kelią 
krūmų atsiradimui. Tokiu atveju teritorija netaps patraukli šikšnosparniams. Monitoringo metu 
nustačius reikšmingo lygmens šikšnosparnių žūties faktus siūlomos papildomos apsaugos priemonės 
(vėjo elektrinių stabdymas naktį, šikšnosparnius atbaidančios priemonės ir pan.).

Informacija apie PŪV poveikį materialinėms vertybėms
Vėjo elektrinių 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. 
Planuojamoms vėjo elektrinėms nustatomos sanitarinės apsaugos zonos, PŪV organizatorius turi 
žemės sklypų savininkų sutikimus dėl sanitarinės apsaugos zonos įregistravimo jų sklypuose. 
Kadangi sklypuose jau įrašyta arba dar bus įrašyta specialiojo žemės naudojimo sąlyga, PŪV 
organizatorius gaudamas sklypų savininkų savininkus jau susiderino kompensacijos dydį, kuris 
ataskaitoje neviešinamas, kompensavimas tarp PŪV organizatoriaus ir sklypų savininkų jau įvykęs 
tarpusavio susitarimu.

Informacija apie PŪV poveikį nekilnojamosioms kultūros vertybėms
PŪV į nekilnojamųjų kultūros vertybių teritorijas ar jos apsaugos zonas nepatenka. Viena iš 

planuojamų vėjo elektrinių (Nr. 8) priartėja iki 130 m atstumu prie Lietuvos diplomato, poeto Jurgio 
Baltrušaičio gimtosios sodybos vietos (kodas 16786), ir ~75 m atstumu iki registre nustatyto 
vizualinės apsaugos pozonio. Šiai vertybei numatyta poveikio mažinimo priemonė, kuri su Kultūros 
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paveldo departamento Tauragės skyriumi suderinta dar poveikio aplinkai vertinimo programos 
derinimo metu. Buvo atliktas specialistų dr. Jono Abromo, prof. dr. Petro Grecevičiaus, Margaritos 
Ramanauskienės vertinimas „Planuojamos ūkinės veiklos (vėjo elektrinių statybos ir eksploatacijos) 
vizualinio poveikio poeto Jurgio Baltrušaičio gimtosios sodybos vietai įvertinimas“, 2020 m. 
specialistų vertinime nurodoma, kad projektuojama vėjo elektrinė nepatenka į kultūros paveldo 
teritorijos vizualinės apsaugos pozonį. Stebint nuo J. Baltrušaičio gimtosios sodybos vietos, minima 
vėjo elektrinė (Nr. 8) dominuos kraštovaizdyje. Tačiau jeigu elektrinė būtų planuojama atokiau, 
poveikis nesumažėtų, nes mastelio/ vaizdo dominavimas gali siekti iki 3 km. Numatomos poveikio 
mažinimo priemonės – apželdinimas, stovėjimo aikštelės įrengimas. Įrengiant prie elektrinės Nr. 8 
privažiavimo aikštelę, ją numatyti tinkamą ir automobilių parkavimui/ apsisukimui, nes dabar 
privažiavus prie J. Baltrušaičio sodybos vietos su automobiliu, nėra galimybės tinkamai apsisukti ir 
pasistatyti automobilį (nėra tam numatyta vietos). Tai ypač svarbu poeto minėjimo/ atminimo dienos 
metu. Pats kelias lietingu pavasario, rudens periodu yra sunkiai pravažiuojamas. Projektuojamą 
elektrinę (stebint iš sodybvietės) dalinai maskuos (ypač apatinę, masyviąją bokšto dalį) esama 
gudobelių gyvatvorė. Siekiant, kad arčiausiai projektuojama vėjo elektrinė Nr. 8 būtų kuo mažiau 
matoma iš pačios J. Baltrušaičio sodybvietės teritorijos, būtina sodybvietės dešinėje išorinėje pusėje 
(greta gyvatvorės) numatoma pasodinti paprastųjų eglių kompoziciją. Taip pat ir pačią sodybvietę 
papildyti kaimo (vienkieminėms) sodyboms būdingais želdiniais. Sodinimo darbus vykdyti 
prižiūrint kraštovaizdžio architektui.

Informacija apie PŪV poveikį visuomenės sveikatai 
Triukšmo sklaidos modeliavimas atliktas naudojant licencijuotą „CADNA A“ paketo 

programą, skirtą pramoniniam, kelių ir geležinkelių triukšmui, įvertinant vietovės reljefą ir vietovės 
triukšmo absorbcines savybes, esamų ir planuojamų pastatų aukštį, meteorologines sąlygas. Daroma 
prielaida, jog Lietuvoje ištisus metus pučia 10 m/s ir didesnis vėjas, o visos tiek jau esamos, kitais 
projektais patvirtintos bei naujai planuojamos (PŪV) vėjo elektrinės veikia maksimaliu rėžimu ir 
kelia maksimalų triukšmo lygį visus metus. Triukšmo sklaidos analizė atliekama Nordex N163 
modelio vėjo elektrinėmis, kadangi akustiniu požiūriu tai yra triukšmingesnės ir aplink save 
suformuojančios didesnes viršnormines triukšmo zonas (žemesnis stiebo aukštis, didesnis keliamas 
triukšmo lygis). Pagal atliktus triukšmo sklaidos skaičiavimus nustatyta, kad vėjo elektrinių 
keliamas triukšmo lygis be foninių triukšmo šaltinių artimiausios gyvenamosios aplinkos teritorijoje 
gali siekti 34-38,4 dB(A) ir neviršys 45 dB(A) ribinės vertės nurodytos Higienos normoje1.

 Atlikto suminio triukšmo sklaidos modeliavimo metu nustatyta, kad vėjo elektrinių keliamas 
triukšmo lygis artimiausios gyvenamosios aplinkos teritorijoje gali siekti 41,4-44,8 dB(A) ir 
neviršys 45 dB(A) ribinės vertės nurodytos Higienos normoje.

PŪV sanitarinės apsaugos zonos ribos formuojamos pagal vėjo jėgainių triukšmo sklaidos 
rezultatų - 45 dBA izoliniją, kadangi modeliavimo metu priimti maksimalūs vėjo elektrinių 
parametrai. Sanitarinės apsaugos zonos dydis svyruoja nuo ~203 m iki ~360 m.

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“), visus metus pučia vėjas ir suka vėjo elektrinių 
rotorius. Šešėliavimo sklaidos analizė atliekama su abiem vėjo elektrinių modeliais Nordex N163 ir 
GE 5,5-158. Pagal atliktus šešėliavimo sklaidos skaičiavimus nustatyta, kad vėjo elektrinės modelio 
GE 5,5-158 atveju šešėliavimas artimiausioje gyvenamojoje aplinkoje gali siekti nuo 0:00 val./metus 
iki 11:26 val./metus ir neviršys 30 val./metus, o vėjo elektrinės modelio Nordex N163 atveju 
šešėliavimas artimiausioje gyvenamojoje aplinkoje gali siekti nuo 0:00 val./metus iki 11:34 
val./metus ir neviršys 30 val./metus.

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“ (toliau – Higienos norma).
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Atlikus suminius (PŪV abiejų vėjo elektrinių modelių atveju ir kitų ūkio subjektų esamos ir 
planuojamos vėjo elektrinės) šešėliavimo sklaidos skaičiavimus nustatyta, kad viena vėjo elektrinė 
Nr. 2 gali turėti įtakos suminiam šešėliavimo poveikiui. Šešėliavimas/mirgėjimas pasireiškia nuo 
vasario 26 d. iki kovo 12 d. ir nuo ir spalio 1 d. iki 16 dienomis 7:30-8:30 valandomis, saulei tekant 
ir formuojant šešėlį į vakarų pusę. Numatoma nuo vasario 26 d. iki kovo 12 d. ir nuo ir spalio 1 d. 
iki 16 dienomis 7:30-8:30 valandomis vykdyti vėjo elektrinės Nr. 2 stabdymą. Į vėjo elektrinės Nr. 2 
valdymo sistemą bus įdiegta šešėliavimo stabdymo sistema „shadow  shut-down“. 

Informacija apie PŪV riziką dėl ekstremaliųjų įvykių ir situacijų
Vėjo elektrinių bokšto griūtį, sparnų ar kitus sulūžimus gali gamtiniai veiksniai (uraganai, 

stiprios liūtys, ledo švaistymas), tačiau esant uraganiniam ar labai stipriam vėjui vėjo jėgainės yra 
išjungiamos. Jėgainės statomos kelis kartus didesniu atstumu iki gyvenamųjų namų nei pats bokštų 
aukštis (ilgis), taip apsaugant gyvenamąsias aplinkas, jei kartais jėgainė griūtų. Žaibuojant, vėjo 
elektrines saugo įrengta žaibosaugos sistema. PŪV negali daryti neigiamo poveikio kitų ūkio 
subjektų suplanuotoms vėjo elektrinėms galimų avarijų aspektu, kadangi atstumai tarp esamų, 
patvirtintų ir suplanuotų elektrinių yra ženkliai didesni, nei planuojamas vėjo elektrinių aukštis, t.y. 
griūties ar gaisro atveju, jos nepažeistų viena kitos. Dideli atstumai tarp vėjo elektrinių yra parinkti 
ne tik dėl ekstremalių situacijų, tačiau ir efektyvesnio vėjo srauto, kad vyktų kuo efektyvesnė 
energijos gamyba. Nagrinėjama teritorija ir aplinkinės teritorijos nepatenka į galimų gamtinių 
pavojingų reiškinių zonas (pvz., žemės drebėjimai, karstinio regiono zona, nuošliaužos, įgriuvos, 
potvyniai), kurios dėl savo vietos, stiprumo ir dažnumo gali kelti didelę grėsmę, todėl padidintos 
rizikos pavojaus dėl PŪV nėra. Registruoti gyvenamieji namai yra toliau kaip 570 m atstumu, kai 
bendras elektrinės aukštis sieks iki 240 m, todėl griūties atveju, niekaip nepasieks gyvenamų vietų ir 
nesukels padidinto pavojaus gyventojams.

6. Priemonių, numatomam neigiamam poveikiui aplinkai išvengti, sumažinti, 
kompensuoti ar jo padariniams likviduoti. Pateikiamas šių priemonių aprašymas, nurodant 
kokiame planuojamame ūkinės veiklos etape jos bus numatytos ir įgyvendintos (pvz., statybą 
leidžiančio dokumento, leidimo naudoti žemės gelmių išteklius arba ertmes, taršos integruotos 
prevencijos ir kontrolės leidimo, taršos leidimo ar kitų įstatymuose nurodytų leidimų išdavimo 
etape, veiklos vykdymo etape, veiklos nutraukimo etape).

6.1. Statybų metu vėjo elektrinių gabenimui planuojama naudoti vietinius kelius, kurie 
nustačius jų trūkumus, gali būti papildomai sustiprinami ar tvarkomi, o gabenimo metu pažeidus 
kelius – jie bus sutvarkomi.

6.2. Statybų metu per Juodupio upelį numatoma įrengti pralaidą, kadangi numatomas 
privažiavimo kelias prie PŪV, hidrologinis upelio režimas nebus keičiamas.

6.3.  Statybų metu derlingasis dirvožemio sluoksnis bus nuimamas ir saugojamas, o po 
statybų panaudojamas rekultivacijai.

6.4. Projektuojami keliai, požeminio elektros kabelio tiesimas, vietos bus detalizuotos, 
patikslinti techniniame projekte, kuriame bus užtikrinta, kad PŪV sprendiniai nepažeistų Specialiųjų 
žemės naudojimo sąlygų įstatymo nuostatų.

6.5. Numatoma vėjo elektrinių netransportuoti ir statybos darbus su triukšmą skleidžiančia 
įranga nedirbti arti gyvenamųjų pastatų švenčių ir poilsio dienomis, o darbo dienomis nedirbti 
vakaro (19:00–22:00 val.) ir nakties (22:00–07:00 val.) metu. Taip pat numatoma pagal galimybes 
rinktis tylesnę statybos darbams naudojamą įrangą, tylesnius darbo metodus (pvz. suderinti kelias 
triukšmingas operacijas). 

6.6. Numatoma, kad statybų metu, įrengiant pralaidą ir formuojant privažiavimo kelią, 
statybinių medžiagų, nukasto dirvožemio sandėliavimo vietos, statybinės technikos, automobilių 
stovėjimo aikštelės negali būti įrengiamos paviršinio vandens telkinio pakrantės apsaugos juostoje ir 
arčiau kaip 25 m nuo vandens telkinio kranto linijos. 

6.7. Žemės sklypuose yra įrengtos valstybei priklausančios melioracijos sistemos bei 
įrenginiai, statybų metu PŪV organizatorius privalės užtikrinti, kad šios sistemos nebūtų 
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pažeidžiamos, o pažeidus melioracijos įrenginius – jie nedelsiant bus sutvarkytos. 
6.8. Statybų metu vėjo elektrinės bus dažomos pilka RAL7035 spalva.
6.9. Vėjo elektrinių eksploatacijos metu numatoma vykdyti paukščių ir šikšnosparnių 

monitoringą. Nustačius poveikį paukščiams ar šikšnosparniams bus parenkamos poveikį 
mažinančios priemonės, pvz., monitoringo metu nustačius reikšmingo lygmens paukščių žūties 
faktus (žuvus nors vienam mažųjų erelių rėksnių, rudųjų peslių, juodųjų peslių, juodųjų gandrų 
individui) būtų įrengta po 3 dirbtines lizdavietes, prieš tai jų vietas suderinus su Valstybine saugomų 
teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos) ir miško valdytojais ar savininkais. Nustačius labai 
reikšmingą poveikį, siūlomos papildomos apsaugos priemonė – vėjo elektrinių stabdymas prie vėjo 
elektrinių parko pasirodžius rizikingos rūšies paukščiams.

6.10. Statybos metu numatomos prie J. Baltrušaičio gimtosios sodybos poveikio mažinimo 
priemonės – apželdinimas, stovėjimo aikštelės įrengimas. Įrengiant prie elektrinės Nr. 8 
privažiavimo aikštelę, ją numatyti tinkamą ir automobilių parkavimui/ apsisukimui, nes dabar 
privažiavus prie J. Baltrušaičio sodybos vietos su automobiliu, nėra galimybės tinkamai apsisukti ir 
pasistatyti automobilį (nėra tam numatyta vietos). Siekiant, kad arčiausiai projektuojama vėjo 
elektrinė Nr. 8 būtų kuo mažiau matoma iš pačios J. Baltrušaičio sodybvietės teritorijos, būtina 
sodybvietės dešinėje išorinėje pusėje (greta gyvatvorės) numatoma pasodinti paprastųjų eglių 
kompoziciją. Taip pat ir pačią sodybvietę papildyti kaimo (vienkieminėms) sodyboms būdingais 
želdiniais. Sodinimo darbus vykdyti prižiūrint kraštovaizdžio architektui.

6.11. PŪV veiklos metu numatoma nuo vasario 26 d. iki kovo 12 d. ir nuo ir spalio 1 d. iki 
16 dienomis 7:30-8:30 valandomis vykdyti vėjo elektrinės Nr. 2 stabdymą. Į vėjo elektrinės Nr. 2 
valdymo sistemą bus įdiegta šešėliavimo stabdymo sistema „shadow  shut-down“.

7. Trumpas aplinkos stebėsenos (monitoringo) priemonių aprašymas, jei taikoma.
7.1. Vėjo elektrinių eksploatacijos metu numatoma vykdyti paukščių ir šikšnosparnių 

monitoringą. Nustačius poveikį paukščiams ar šikšnosparniams bus parenkamos poveikį 
mažinančios priemonės. 

7.2. Jeigu pirmųjų trijų vėjo elektrinių parko darbo metų laikotarpiu bus nustatyti reikšmingo 
poveikio paukščiams ar šikšnosparniams atvejai, dėl kurių reikės taikyti papildomas apsaugos 
priemones, žūvančių paukščių ir šikšnosparnių stebėjimas pagal suderintą monitoringo programą 
turės būti tęsiamas ir vėlesniais metais, kol nebus įsitikinta, kad pritaikytos papildomos priemonės 
reikšmingam poveikiui išvengti yra veiksmingos.

7.3. Monitoringo metu nustačius reikšmingą migruojančių paukščių žūtį ir sustabdžius vėjo 
jėgainių darbą migruojančių sankaupų formavimosi metu, galima išvengti neigiamo poveikio į 
nakvynės vietas susirenkantiems paukščiams.

7.4. Pavasarinės paukščių migracijos metu nustačius poveikį paukščiams bus taikomas vėjo 
elektrinių darbo stabdymas nuo kovo 21 iki balandžio 30 d. ryte (1 val. prieš patekant saulei – 4 val. 
po jos patekėjimo) ir vakare (3 val. iki saulės laidos – 1 val. po jos).

7.5. Atsižvelgiant į monitoringo metu nustatytą rudeninės paukščių migracijos eigą bus 
nustatomas laikino vėjo elektrinių stabdymo laikotarpis.

7.6. Monitoringo metu nustačius poveikį paukščiams, t. y. nustačius paukščių žūties faktus 
(žuvus nors vienam mažųjų erelių rėksnių, rudųjų peslių, juodųjų peslių, juodųjų gandrų individui) 
būtų įrengta po 3 dirbtines lizdavietes, prieš tai jų vietas suderinus su Valstybine saugomų teritorijų 
tarnyba prie Aplinkos ministerijos) ir miško valdytojais ar savininkais. Nustačius labai reikšmingą 
poveikį, siūlomos papildomos apsaugos priemonė – vėjo elektrinių stabdymas prie vėjo elektrinių 
parko pasirodžius rizikingos rūšies paukščiams.

7.7. Nustačius, jog paukščių žūtis vėjo elektrinių parke pasiekia apskaičiuotą reikšmingo 
poveikio lygmens ribą viršija 3 kartus (skaičiuojant vėjo elektrinių parke žuvusių individų vidurkį 3 
metų laikotarpiui), t. y. poveikis labai reikšmingas, turi būti pradėtos taikyti vėjo elektrinių darbą 
apribojančios priemonės – laikinai stabdomas vėjo elektrinių darbas greta pasirodžius rizikingos 
rūšies paukščiams perėjimo metu. Vėjo elektrinių darbas turi būti stabdomas įrengiant autoradarą 
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(stabdoma automatiškai) arba tai atliks budintis darbuotojas. Nustačius labai reikšmingą poveikį, 
vėjo elektrinių parkas (labai reikšmingą poveikį paukščiams daranti jo dalis) nedelsiant 
sustabdomas. Kol neįdiegtos vėjo elektrinių stabdymo priemonės, vėjo elektrinių parkas (ar labai 
reikšmingą poveikį paukščiams daranti jo dalis) turi likti sustabdyta.

7.8. Nustačius reikšmingą poveikį šikšnosparniams (jei per 5 monitoringo dienų ciklą vėjo 
elektrinių parke randami 3 ir daugiau žuvę saugomų šikšnosparnių rūšių individai) numatoma 
išjungti vėjo elektrines naktimis, nuo saulės nusileidimo iki aušros (išskyrus naktis, kai vėjo greitis 
didesnis kaip 6 m/s, taip pat lyjant stipriam lietui bei kai oro temperatūra naktį nesiekia +7 oC). 
Aukščiau nurodytai priemonei nesumažinus poveikio iki nereikšmingo, siekiant nustatyti 
šikšnosparnių migracijos laikotarpį bei paros laiką vėjo elektrinių parke turi būti instaliuotas 
stacionarus šikšnosparnių skleidžiamus garsus įrašantis ultragarsinis detektorius ir vėjo elektrinių 
išjungimas taikomas nustatytu aktyviausiu šikšnosparnių migracijos laikotarpiu. Pirmosioms dviems 
priemonėms nesumažinus poveikio iki nereikšmingo rekomenduojamas atbaidančių ultragarso 
įrenginių (deterentų) naudojimas. Tai turėtų būti gamintojų patikrinti ir patikimi įrenginiai 
skleidžiantys ultragarsą diapozone nuo 25 kHz iki maždaug 100 kHz.

7.9. Numatomos priemonės statybos metu perinčių ir migruojančių paukščių apsaugai: 
įrengiamos šviesą atspindinčios priemonės ant vėjo elektrinių menčių. Tai gali būti reflektoriai, 
veidrodžiai ar kitos šviesą atspindinčios priemonės. Siekiant sumažinti PŪV teritorijoje ir jos 
apylinkėse apsistojančių migruojančių paukščių trikdymą, siūloma statybos darbų nevykdyti 
pavasarinės migracijos metu, t. y. nuo kovo 1 d iki balandžio 30 d. Optimalus jų laikas būtų 
lapkričio–vasario mėn., kuomet PŪV teritorijoje ir jos apylinkėse nesutinkamos nei perinčios rūšys, 
nei migruojančių paukščių sankaupos. Rekomenduojama įrengti kuo mažesnio intensyvumo šviesas, 
mirksinčias kuo didesniu periodu tarp blyksėjimų (kiek tai leidžia aviacinio saugumo reikalavimai), 
kadangi migracijų stebėjimai rodo, jog naktį migruojantys paukščiai, ypač blogo matomumo 
sąlygomis, dažnai skrenda virš šviesos šaltinių ir atsiduria vėjo elektrinių rizikos zonoje. 

8. Pateiktos poveikio aplinkai vertinimo subjektų išvados (pobūdis, data, rašto Nr.).
8.1. Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Tauragės 

departamentas 2021-01-22 raštu  Nr. (7-11 14.3.3 Mr)2-22323 pritarė poveikio aplinkai vertinimo 
ataskaitai ir PŪV galimybėms.

8.2. Jurbarko rajono savivaldybės administracija per teisės aktais nustatytą terminą nepateikė 
išvados dėl poveikio aplinkai vertinimo ataskaitos ir PŪV poveikio aplinkai.

8.3. Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos 
Kauno priešgaisrinės gelbėjimo valdybos Jurbarko priešgaisrinė gelbėjimo tarnyba 2021-02-05 raštu 
Nr. 9.4-2-199 pateikė išvadą, kad pritaria poveikio aplinkai vertinimo ataskaitai ir PŪV. 

8.4. Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Telšių – Tauragės teritorinis 
skyrius 2020-10-09 raštu Nr. (9.38 -Te)-2Te- 391 nurodo, kad pritaria poveikio aplinkai vertinimo 
programoje numatytoms poeto Jurgio Baltrušaičio gimtosios sodybos vietos poveikio mažinimo 
priemonėms ir poveikio aplinkai vertinimo ataskaitos nenagrinės.

8.5. Parko direkcija (toliau – Direkcija) 2021-07-29 raštu Nr. V3-217, kad nepritaria 
poveikio aplinkai vertinimo ataskaitai ir PŪV. Direkcija nurodo, kad poveikio aplinkai vertinimo 
ataskaitoje pateiktose vizualizacijose matyti, kad šios vėjo elektrinės bus matomos ir turės neigiamą 
įtaką Parko kraštovaizdžiui. Direkcija nurodo, kad iš poveikio aplinkai vertinimo ataskaitos matyti, 
kad bent viena elektrinė, ar jos dalis matysis visoje Parko teritorijoje 37 km atstumu, o visos 
elektrinės matysis ir turės neigiamą poveikį unikaliam Nemuno slėnio kraštovaizdžiui, didžiojoje 
Parko dalyje. Direkcija nurodo, kad nenagrinėtos Direkcijos siūlomos alternatyvos: vėjo elektrinių 
aukščio mažinimas, galia, vėjo elektrinių skaičiaus didinimas išlaikant bendrą galią, dažymas 3D 
efektu. Nurodoma, kad vertikalaus ir horizontalaus matymo kampų analizė rodo, kad vėjo elektrinės 
bus matomos iš kai kurių vertinimo taškų, pvz., Panemunių pilies bokšto, vertikalus matymo kampas 
1,41 ir 2,11 laipsnio. Direkcijos nuomone, poveikio aplinkai vertinimo ataskaitos dokumentų 
rengėjų pasiūlytas neigiamo poveikio kraštovaizdžiui mažinimo būdas, dažant planuojamų vėjo 



15

elektrinių konstrukcija pilka spalva RAL7035, nėra pakankamas, kad būtų užtikrinta vertingo 
Nemuno žemupio slėnio kraštovaizdžio apsauga. Nurodoma, kad PŪV turės neigiamą poveikį 
Tvarkymo plane išskirtai ypač saugomo šalies vizualinio estetinio potencialo arealui ir vietovei – 
Dubysos – Nemuno santakos senslėniams. Direkcijos nuomone vėjo elektrinės iš Parko ir kitų 
saugomų teritorijų gali būti matomos kaip kraštovaizdžio struktūros subdominantai bei raiškūs 
tolimesnio plano matomumo zonos kraštovaizdžio objektai ir sukeltų reikšmingą vizualinę taršą ir 
neigiamą poveikį vizualinei estetinei saugomos teritorijos kraštovaizdžio vertei.

9. Visuomenės informavimas ir dalyvavimas (kur, kada, kaip informuota ir dalyvavo 
visuomenė, apibendrintas suinteresuotos visuomenės pasiūlymų pobūdis pagal temas).

Visuomenė apie parengtą poveikio aplinkai vertinimo programą informuota Jurbarko rajono 
savivaldybės administracijos skelbimų lentoje (2020-07-10) ir tinklalapyje  https://www.jurbarkas.lt/ 
(2020-07-14), Jurbarko rajono savivaldybės administracijos Skirsnemunės seniūnijos skelbimų 
lentoje (2020-07-10), laikraštyje „Šviesa“ (2020-07-14), poveikio aplinkai vertinimo dokumentų 
rengėjo UAB „Ekostruktūra“ internetiniame puslapyje  https://www.ekostruktura.lt/ (2020-07-10), 
Aplinkos apsaugos agentūros tinklalapyje www.gamta.lt (2020-07-14). Poveikio aplinkai vertinimo 
dokumentų rengėjas negavo iš suinteresuotos visuomenės pasiūlymų dėl poveikio aplinkai vertinimo 
programos.

Informacija apie visuomenės viešą supažindinimą su poveikio aplinkai vertinimo ataskaita 
paskelbta Jurbarko rajono savivaldybės skelbimų lentoje (2020-11-12) ir internetiniame tinklapyje 
(2020-11-16), Jurbarko rajono savivaldybės administracijos Skirsnemunės seniūnijos skelbimų 
lentoje (2020-11-12), Jurbarko rajono savivaldybės administracijos Jurbarkų seniūnijos skelbimų 
lentoje (2020-11-12), laikraštyje „Šviesa“ (2020-11-17), poveikio aplinkai vertinimo dokumentų 
rengėjo UAB „Ekostruktūra“ internetiniame puslapyje (2020-07-12). Su poveikio aplinkai vertinimo 
ataskaita sudarytos galimybės susipažinti poveikio aplinkai vertinimo dokumentų rengėjo 
tinklalapyje http://www.ekostruktura.lt/visuomenes-informavimas/. Susirinkimas su visuomene dėl 
poveikio aplinkai vertinimo ataskaitos įvyko 2020-12-17 18.00 val. internetinės vaizdo transliacijos 
būdu, ekstremaliosios situacijos metu apribojus visuomenės patekimą į savivaldybės ir (ar) 
seniūnijos patalpas. Susirinkime dalyvavo poveikio aplinkai vertinimo dokumentų rengėjo ir PŪV 
organizatoriaus (užsakovo),  visuomenės atstovai.

Aplinkos apsaugos agentūra savo tinklalapyje www.gamta.lt visuomenei apie gautą poveikio 
aplinkai vertinimo ataskaitą paskelbė 2021-02-01. Per nustatytą terminą Aplinkos apsaugos agentūra 
negavo pasiūlymų iš suinteresuotos visuomenės pasiūlymų dėl poveikio aplinkai vertinimo 
ataskaitos ir PŪV poveikio aplinkai. Aplinkos apsaugos agentūra, vadovaudamasi Įstatymo2 11 
straipsnio 6 dalimi, pakvietė poveikio aplinkai vertinimo proceso dalyvius dalyvauti pasitarime 
Direkcijos išvadai svarstyti prieš priimant sprendimą dėl PŪV poveikio aplinkai. Pasitarimas, 
kuriame dalyvavo atsakingosios institucijos, poveikio aplinkai vertinimo subjektų, poveikio aplinkai 
vertinimo ataskaitos dokumentų rengėjų, PŪV užsakovo atstovai, įvyko 2021-03-02 10.00 val. 
internetinės vaizdo transliacijos būdu, ekstremaliosios situacijos metu apribojus visuomenės 
patekimą į Aplinkos apsaugos agentūros patalpas (2021-03-05 protokolas Nr. A7-2). 

10. Tarpvalstybinės konsultacijos (kur, kada, kaip vyko tarpvalstybinės konsultacijos, 
gautų pasiūlymų pobūdis).

Tarpvalstybinis poveikis nenumatomas, vėjo elektrinės planuojamos atokiau nuo valstybės 
sienų ir negali daryti poveikio.

11. Planuojamos ūkinės veiklos įgyvendinimo sąlygos, susijusios su atliktu poveikio 
aplinkai vertinimu:

11.1. PŪV užsakovas privalo savo lėšomis įgyvendinti ir vykdyti poveikio aplinkai vertinimo 

2 Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymas (toliau – Įstatymas).
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ataskaitoje ir šio sprendimo 6 punkte numatytas priemones neigiamam poveikiui aplinkai išvengti, 
sumažinti, kompensuoti ar jo pasekmėms likviduoti.

11.2. Vykdomos veiklos metu paaiškėjus, kad daromas didesnis poveikis aplinkai už 
poveikio aplinkai vertinimo ataskaitoje pateiktus arba teisės aktuose nustatytus rodiklius, veiklos 
vykdytojas privalės nedelsiant taikyti papildomas poveikį aplinkai mažinančias priemones arba 
mažinti veiklos apimtis/nutraukti veiklą.

11.3. Numatoma vėjo elektrinių netransportuoti ir statybos darbus su triukšmą skleidžiančia 
įranga nedirbti arti gyvenamųjų pastatų švenčių ir poilsio dienomis, o darbo dienomis nedirbti 
vakaro (19:00–22:00 val.) ir nakties (22:00–07:00 val.) metu. Taip pat numatoma pagal galimybes 
rinktis tylesnę statybos darbams naudojamą įrangą, tylesnius darbo metodus (pvz. suderinti kelias 
triukšmingas operacijas). 

11.4. Numatoma, kad statybų metu, įrengiant pralaidą ir formuojant privažiavimo kelią, 
statybinių medžiagų, nukasto dirvožemio sandėliavimo vietos, statybinės technikos, automobilių 
stovėjimo aikštelės negali būti įrengiamos paviršinio vandens telkinio pakrantės apsaugos juostoje ir 
arčiau kaip 25 m nuo vandens telkinio kranto linijos. 

11.5. Statybos metu numatomos prie J. Baltrušaičio gimtosios sodybos poveikio mažinimo 
priemonės – apželdinimas, stovėjimo aikštelės įrengimas. Įrengiant prie elektrinės Nr. 8 
privažiavimo aikštelę, ją numatyti tinkamą ir automobilių parkavimui/ apsisukimui, nes dabar 
privažiavus prie J. Baltrušaičio sodybos vietos su automobiliu, nėra galimybės tinkamai apsisukti ir 
pasistatyti automobilį (nėra tam numatyta vietos). Siekiant, kad arčiausiai projektuojama vėjo 
elektrinė Nr. 8 būtų kuo mažiau matoma iš pačios J. Baltrušaičio sodybvietės teritorijos, būtina 
sodybvietės dešinėje išorinėje pusėje (greta gyvatvorės) numatoma pasodinti paprastųjų eglių 
kompoziciją. Taip pat ir pačią sodybvietę papildyti kaimo (vienkieminėms) sodyboms būdingais 
želdiniais. Sodinimo darbus vykdyti prižiūrint kraštovaizdžio architektui.

11.6.  PŪV veiklos metu numatoma nuo vasario 26 d. iki kovo 12 d. ir nuo ir spalio 1 d. iki 
16 dienomis 7:30-8:30 valandomis vykdyti vėjo elektrinės Nr. 2 stabdymą. Į vėjo elektrinės Nr. 2 
valdymo sistemą bus įdiegta šešėliavimo stabdymo sistema „shadow  shut-down“.

12. Motyvai, kuriais buvo remtasi priimant sprendimą dėl planuojamos ūkinės veiklos 
poveikio aplinkai:

12.1. Poveikio aplinkai vertinimo ataskaitą nagrinėję ir išvadas pateikę PŪV poveikio 
aplinkai vertinimo subjektai (išskyrus Direkciją), vadovaudamiesi PAV įstatymo 10 straipsnio 
nuostatomis, pateikė teigiamas išvadas dėl poveikio aplinkai vertinimo ataskaitos ir PŪV poveikio 
aplinkai. 

Direkcija 2021-07-29 raštu Nr. V3-217 pateikė išvadą, kad nepritaria poveikio aplinkai 
vertinimo ataskaitai ir PŪV. Direkcijos pateikiami motyvai:

- Direkcija nurodo, kad poveikio aplinkai vertinimo ataskaitoje pateiktose vizualizacijose 
matyti, kad šios vėjo elektrinės bus matomos ir turės neigiamą įtaką Parko kraštovaizdžiui. Direkcija 
nurodo, kad iš poveikio aplinkai vertinimo ataskaitos matyti, kad bent viena elektrinė, ar jos dalis 
matysis visoje Parko teritorijoje 37 km atstumu, o visos elektrinės matysis ir turės neigiamą poveikį 
unikaliam Nemuno slėnio kraštovaizdžiui, didžiojoje Parko dalyje.

Agentūra nagrinėdama poveikio aplinkai vertinimo ataskaitą įvertino Direkcijos pateiktą 
išvadą ir nustatė, kad poveikio aplinkai vertinimo ataskaitoje pateikti duomenys nurodo, jog 
planuojamos vėjo elektrinės bus matomos, tačiau vadovaujantis Metodika (vertikalaus ir 
horizontalaus matymo kampų vertinimu) turės įžiūrimą arba matomą, bet nereikšmingą vizualinį 
poveikį Parko kraštovaizdžiui.

- Direkcija nurodo, kad nenagrinėtos Direkcijos siūlomos alternatyvos: vėjo elektrinių 
aukščio mažinimas, galia, vėjo elektrinių skaičiaus didinimas išlaikant bendrą galią, dažymas 3D 
efektu. Direkcijos nuomone, poveikio aplinkai vertinimo ataskaitos dokumentų rengėjų pasiūlytas 
neigiamo poveikio kraštovaizdžiui mažinimo būdas, dažant planuojamų vėjo elektrinių konstrukcija 
pilka spalva RAL7035, nėra pakankamas, kad būtų užtikrinta vertingo Nemuno žemupio slėnio 
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kraštovaizdžio apsauga.
Agentūra nagrinėdama poveikio aplinkai vertinimo ataskaitą įvertino Direkcijos pateiktą 

išvadą ir nustatė, kad  poveikio aplinkai vertinimo ataskaitoje buvo nagrinėtos trys poveikio 
kraštovaizdžio mažinimui vertintos spalvų alternatyvos: balkšva, pilka spalva RAL7035, melsva 
spalva. Poveikio aplinkai vertinimo ataskaitoje nurodoma, kad atlikus vizualizacijų analizę ir 
palyginus tarpusavyje, nustatyta, kad balkšva spalva aplamai dominuoja aplinkoje, o melsvas 
atspalvis labiau matosi nei pilkas. Vėjo elektrinės menkiau vizualiai matomos, jei pritaikoma pilka 
spalva. Buvo išskirta konkreti pilka spalva, kuri švelnintų vizualinį poveikį (spalvos kodas 
RAL7035), kuri yra suderinta su VšĮ „Transporto kompetencijų agentūra“ ir galima pagal aviacijos 
saugumo kriterijus. Pritaikoma spalvinė poveikio kraštovaizdžiui mažinimo priemonė neutralizuos 
vėjo elektrinių vizualinį poveikį kraštovaizdžiui. Numatomas spalvinis sprendimas maskuos 
elektrines aplinkoje, elektrinės susilies su dangaus fonu ir bus menkai pastebimos. Poveikio aplinkai 
vertinimo ataskaitoje nurodoma, kad pasaulinė praktika rodo, jog vėjo elektrinės gali būti ir kitokių 
spalvų, pavyzdžiui, užsienio šalyse yra pastatytų ir ryškių spalvų elektrinių (geltonos, ryškiai žalios, 
rožinės, oranžinės ir t.t. spalvų), taip siekiant kaip tik įvesti didesnį kontrastą kraštovaizdyje, 
išryškinant pačias elektrines kaip statinį aplinkoje, tačiau poveikio aplinkai vertinimo dokumentų 
rengėjai tokias svetimas kraštovaizdžiui spalvas iškart eliminavo iš nagrinėjimo dėl didesnio galimo 
vizualinio poveikio kraštovaizdžiui. Ataskaitoje nurodoma, kad vėjo elektrinių skaičiaus didinimas 
nenagrinėjamas, nes siekiant išlaikyti megavatų skaičių statant daugiau vėjo elektrinių, jų 
efektyvumas bus ženkliai mažesnis, nes energijai sugeneruoti reikalingas didesnis vėjo greitis, ko 
pasėkoje vėjo elektrinių  parko atsiperkamumas būtų mažesnis ir ekonomiškai neracionalus. 
Pasaulinė praktika rodo, kad statomos vis aukštesnės, efektyvesnės ir inovatyvesnės elektrinės 
taupant žemę (užstatymo plotus, reikalingus elektrinių statybai, privažiavimo keliams) ir taip 
paliekant žemės plotus ūkininkams verstis žemdirbyste, užauginti pakankamą kiekį produkcijos. 

- Nurodoma, kad vertikalaus ir horizontalaus matymo kampų analizė rodo, kad vėjo 
elektrinės bus matomos iš kai kurių vertinimo taškų, pvz., Panemunių pilies bokšto, vertikalus 
matymo kampas 1,41 ir 2,11 laipsnio.

Agentūra nagrinėdama poveikio aplinkai vertinimo ataskaitą įvertino Direkcijos pateiktą 
išvadą ir nustatė, kad pagal Metodikos 5.1 skyrių „Potencialių vizualinės taršos objektų atranka ir 
identifikavimas“, „atsiradę ar dar tik projektuojami nauji kraštovaizdžio elementai ar jų 
modifikacijos <...> gali būti vertinami kaip potencialus vizualinės taršos objektai (VTO), jei jie nuo 
konkrečios visuomenės apžvalgai pritaikytos vietos <...> potencialiai gali trukdyti apžvelgti 
vertingus gamtinio kraštovaizdžio kompleksus ar objektus, mažina vertingų kraštovaizdžio objektų 
vizualinę įtaką. <...> Trukdymas apžvelgti vertinamas pagal tai, kiek naujadaras dominuoja, 
atkreipia dėmesį ir/ar blokuoja stebima vertinga vaizdą iš konkrečios vertinamos vietos ir kiek jis 
sumažina galimybes apžvelgti vertingus kompleksus ir objektus iš kitų taškų (kuo daugiau tokiu 
taškų, atkarpų, tuo vizualinis poveikis didesnis)“. Poveikio aplinkai vertinimo ataskaitoje nurodoma, 
kad šiuo atveju projektuojamos vėjo elektrinės žvelgiant iš Panemunės pilies bokšto yra šiaurės 
vakarų pusėje ir atsižvelgiant į Metodikos nuostatas neblokuoja, netrukdo ir nemažina galimybės 
apžvelgti stebimo vertingo vaizdo - Parko ir jame esančių vertingų kompleksų ir objektų. 
Projektuojamos vėjo jėgainės žiūrint iš Panemunės pilies bokšto yra priešingoje matymo kryptyje, 
todėl negali turėti vizualinės taršos poveikio apžvelgiant Parką.

- Nurodoma, kad PŪV turės neigiamą poveikį Tvarkymo plane išskirtai ypač saugomo šalies 
vizualinio estetinio potencialo arealui ir vietovei – Dubysos – Nemuno santakos senslėniams. 
Direkcijos nuomone vėjo elektrinės iš Parko ir kitų saugomų teritorijų gali būti matomos kaip 
kraštovaizdžio struktūros subdominantai bei raiškūs tolimesnio plano matomumo zonos 
kraštovaizdžio objektai ir sukeltų reikšmingą vizualinę taršą ir neigiamą poveikį vizualinei estetinei 
saugomos teritorijos kraštovaizdžio vertei.

Agentūra nagrinėdama poveikio aplinkai vertinimo ataskaitą įvertino Direkcijos pateiktą 
išvadą ir nustatė, kad pagal Tvarkymo plano sprendinius PŪV nuo ypač saugomo šalies vizualinio 
estetinio potencialo arealo ir vietovės – Dubysos –Nemuno santakos senslėnių nutolusi apie 5,3 km 
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atstumu. PŪV teritorija neturi saugomos teritorijos statuso, taip pat vėjo elektrinės numatomos 
vadovaujantis Specialiojo plano sprendiniais, kuriuo PŪV teritorija priskirta vėjo elektrinių statybai. 
Arčiau Parko, už 2,9 km UAB „REN Energija“ planuojamas statyti 14 vėjo elektrinių parkas.

12.2. Pagal poveikio aplinkai vertinimo ataskaitoje pateiktą informaciją, naudojant poveikį 
aplinkai mažinančias priemones ir vykdant sprendimo 11 punkte nustatytas sąlygas, PŪV 
įgyvendinimas nesukels reikšmingo neigiamo poveikio dirvožemiui, žemės paviršiui ir jos gelmėms, 
vandeniui, kraštovaizdžiui, biologinei įvairovei, materialinėms vertybėms, nekilnojamosioms 
kultūros vertybėms ir šių elementų tarpusavio sąveikai; PŪV sukeliamų biologinių, cheminių ir 
fizikinių veiksnių reikšmingo neigiamo poveikio visuomenės sveikatai; reikšmingo neigiamo 
poveikio aplinkai ir visuomenės sveikatai dėl PŪV ekstremaliųjų įvykių ir situacijų rizikos.

12.3. Pagal poveikio aplinkai vertinimo ataskaitoje pateiktą informaciją, PŪV metu 
susidarančių atliekų tvarkymas atitinka Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymo ir kitų 
atliekų tvarkymą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus.

12.4. Projektuojami keliai požeminio elektros kabelio tiesimas, vietos bus detalizuoti, 
patikslinti techniniame projekte, kuriame bus užtikrinta, kad  PŪV sprendiniai nepažeistų 
Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo nuostatų.

12.5. Pagal poveikio aplinkai vertinimo ataskaitoje pateiktą informaciją, PŪV veiklos metu 
nenumatoma naudoti pavojingų, radioaktyvių žaliavų, cheminių medžiagų bei preparatų (mišinių).

12.6. Pagal poveikio aplinkai vertinimo ataskaitoje pateiktą informaciją, planuojamos vėjo 
elektrinių statybos vietos nepatenka į paviršinių vandens telkinių pakrančių apsaugos juostas. Viena 
vėjo elektrinė Nr. 5 patenka į upės Juodupis apsaugos zoną, tačiau šis sprendinys neprieštarauja 
Saugomų teritorijų įstatymo ir Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo nuostatoms.

12.7. Pagal atliktą poveikio kraštovaizdžiui vertinimą nustatyta, kad visumoje elektrinės 
formuos tvarkingo, viename areale koncentruoto atsinaujinančios energijos šaltinių parko vaizdą 
(suminis poveikis). PŪV teritorijoje ir aplink ją yra esamų ir suplanuotų vėjo elektrinių parkai, todėl 
planuojamos 11 vėjo elektrinės nebus naujoje tuščioje erdvėje statomi statiniai, o bus kaip jau 
patvirtintų vėjo elektrinių fonas. Atsižvelgiant į spalvinę vizualinio poveikio mažinimo priemonę 
(dažymas pilka spalva), į esamų želdinių efektyvų vėjo elektrinių maskavimą kraštovaizdyje daroma 
išvada, kad vėjo elektrinių matomumas nekels reikšmingo kontrasto su jį supančia aplinka.

12.8. Planuojamoms vėjo elektrinėms nustatomos sanitarinės apsaugos zonos, PŪV 
organizatorius turi žemės sklypų savininkų sutikimus dėl sanitarinės apsaugos zonos įregistravimo 
jų sklypuose. Kadangi sklypuose jau įrašyta arba dar bus įrašyta specialiojo žemės naudojimo 
sąlyga, PŪV organizatorius gaudamas žemės sklypų savininkų sutikimus jau susiderino 
kompensacijos dydį, kuris ataskaitoje neviešinamas, kompensavimas tarp PŪV organizatoriaus ir 
sklypų savininkų jau įvykęs tarpusavio susitarimu.

12.9. PŪV į nekilnojamųjų kultūros vertybių teritorijas ar jos apsaugos zonas nepatenka ir 
neigiamos įtakos vertybėms neturės.

12.10. Triukšmo sklaidos analizė atliekama Nordex N163 modelio vėjo elektrinėmis, 
kadangi akustiniu požiūriu tai yra triukšmingesnės ir aplink save suformuojančios didesnes 
viršnormines triukšmo zonas (žemesnis stiebo aukštis, didesnis keliamas triukšmo lygis). Pagal 
atliktus triukšmo sklaidos skaičiavimus nustatyta, kad vėjo elektrinių keliamas triukšmo lygis be 
foninių triukšmo šaltinių artimiausios gyvenamosios aplinkos teritorijoje gali siekti 34-38,4 dB(A) ir 
neviršys 45 dB(A) ribinės vertės nurodytos Higienos normoje. Atlikto suminio triukšmo sklaidos 
modeliavimo metu nustatyta, kad vėjo elektrinių keliamas triukšmo lygis artimiausios gyvenamosios 
aplinkos teritorijoje gali siekti 41,4-44,8 dB(A) ir neviršys 45 dB(A) ribinės vertės nurodytos 
Higienos normoje.

12.11. PŪV sanitarinės apsaugos zonos ribos formuojamos pagal vėjo jėgainių triukšmo 
sklaidos rezultatų - 45 dBA izoliniją, kadangi modeliavimo metu priimti maksimalūs vėjo elektrinių 
parametrai. Sanitarinės apsaugos zonos dydis svyruoja nuo ~203 m iki ~360 m.

12.12. Šešėliavimo artimiausioje gyvenamojoje aplinkoje įvertinimui atliktas modeliavimas 
programa WindPRO (versija 3.3) – pačiu blogiausiu variantu, priimant, kad visų pastatų visi langai 
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yra orientuoti į vėjo jėgaines („Green House Mode“), visus metus pučia vėjas ir suka vėjo elektrinių 
rotorius. Šešėliavimo sklaidos analizė atliekama su abiem vėjo elektrinių modeliais Nordex N163 ir 
GE 5,5-158. Pagal atliktus šešėliavimo sklaidos skaičiavimus nustatyta, kad vėjo elektrinės modelio 
GE 5,5-158 atveju šešėliavimas artimiausioje gyvenamojoje aplinkoje gali siekti nuo 0:00 val./metus 
iki 11:26 val./metus ir neviršys 30 val./metus, o vėjo elektrinės modelio Nordex N163 atveju 
šešėliavimas artimiausioje gyvenamojoje aplinkoje gali siekti nuo 0:00 val./metus iki 11:34 
val./metus ir neviršys 30 val./metus. Atlikus suminius (PŪV abiejų vėjo elektrinių modelių atveju ir 
kitų ūkio subjektų esamos ir planuojamos vėjo elektrinės) šešėliavimo sklaidos skaičiavimus 
nustatyta, kad viena vėjo elektrinė Nr. 2 gali turėti įtakos suminiam šešėliavimo poveikiui. 
Šešėliavimas/mirgėjimas pasireiškia nuo vasario 26 d. iki kovo 12 d. ir nuo ir spalio 1 d. iki 16 
dienomis 7:30-8:30 valandomis, saulei tekant ir formuojant šešėlį į vakarų pusę. Numatoma nuo 
vasario 26 d. iki kovo 12 d. ir nuo ir spalio 1 d. iki 16 dienomis 7:30-8:30 valandomis vykdyti vėjo 
elektrinės Nr. 2 stabdymą. Į vėjo elektrinės Nr. 2 valdymo sistemą bus įdiegta šešėliavimo stabdymo 
sistema „shadow  shut-down“.

12.13. Pagal poveikio aplinkai vertinimo ataskaitoje pateiktą informaciją, vėjo elektrinių 
vietos yra parinktos atsižvelgiant į galimas avarines situacijas, įvertinant tiesioginio poveikio 
griūties atveju zoną ir taip išlaikant pakankamą atstumą nuo gyvenamųjų namų. Vėjo elektrinių 
bokšto griūtį, sparnų ar kitus sulūžimus gali gamtiniai veiksniai (uraganai, stiprios liūtys, ledo 
švaistymas), tačiau esant uraganiniam ar labai stipriam vėjui vėjo jėgainės yra išjungiamos.

12.14. Pagal poveikio aplinkai vertinimo ataskaitoje pateiktą informaciją, PŪV teritorijoje 
beveik išimtinai vyrauja agrarinis kraštovaizdis, perinčių paukščių įvairovė ir gausa čia gana skurdi. 
Išskirtinių migracijos srautų ir susitelkimo vietų nenustatyta, migracija vyko visai šaliai įprastu 
ritmu, o skrendančių paukščių kiekiai buvo santykinai maži. Pagrindiniai ir dažniausi teritorijoje 
rudeninės migracijos metu matyti paukščiai – baltakaktės (Anser albifrons) ir želmeninės (Anser 
fabalis) žąsys (atitinkamai iki 300 ir 250 ind.). Be žąsų PŪV teritorijos apylinkėse buvo stebėtos 
kitos retų ir saugomų paukščių rūšys: gulbės giesmininkės (iki 15 ind.), pilkosios gervės (iki 20 
ind.), baltieji gandrai (iki 10 ind.), paprastosios pempės (iki 100 ind.). Tačiau šios paukščių rūšys 
buvo neskaitlingos ir teritorija joms nėra kuo nors svarbesnė ar vertingesnė nei aplinkinės. Taip pat 
negausiai matyti keršuliai (Columba palumus), paprastieji varnėnai (Sturnus vulgaris) bei įvairios 
kitos įprastų žvirblinių ir kitų būrių paukščių rūšys. Visų traukiančių paukščių gausa buvo palyginti 
nedidelė bei atitiko foninę įprastų paukščių gausą bei sudėtį Lietuvoje. PŪV teritorijoje nėra žinoma 
nuolatinių gausių apsistojančių migruojančių žąsų ir kitų paukščių sankaupų vietų. Tokios vietos 
kasmet kinta priklausomai nuo pavasarinio potvynio lygio, mitybai tinkamiausių žiemkenčių plotų 
išsidėstymo ir kitų veiksnių. PŪV apylinkėse 2020 m. rudeninės migracijos metu nustatytos tik 
negausios ir nereguliarios žąsų sankaupų vietos, o pagrindiniai migruojančių žąsų srautai buvo toliau 
nuo PŪV teritorijos. Dirvinių sėjikų, pempių, varnėnų ir kt. paukščių santalkų migracijos metu PŪV 
teritorijoje nenustatyta. Per PŪV teritoriją neina paukščių migracijos keliai, todėl galima teigti, kad 
planuojamas vėjo jėgainių parkas neturės reikšmingo neigiamo poveikio. Šiuo metu nėra nustatyta 
vėjo elektrinių parko veiklos rizikos rudenį migruojantiems paukščiams. Monitoringo metu 
nustačius reikšmingo lygmens paukščių žūties faktus pavasarinės ar rudeninės migracijos metu, būtų 
išskiriami rizikos laikotarpiai ir taikomos numatytos poveikio mažinimo priemonės. Juodųjų gandrų 
perimviečių ir maitinimosi vietų nėra žinoma. Gretimose teritorijose peri baltieji gandrai, tačiau 
perinčias pavienes poras dažniausiai skiria pakankamai didelis atstumas nuo artimiausių planuojamų 
vėjo elektrinių, bei aplink yra daug alternatyvių maitinimosi plotų. Atsižvelgiant į PŪV teritorijoje 
esamus plėšriųjų paukščių ir gandrų stebėjimus galima teigti, kad planuojamas vėjo jėgainių parkas 
neturės reikšmingo neigiamo poveikio šiems paukščiams. 

12.15. Pagal poveikio aplinkai vertinimo ataskaitoje pateiktą informaciją, PŪV teritorijoje 
nėra žinoma šikšnosparnių veisimosi ar žiemojimo vietų, 2020 m. rudeninės migracijos metu šie 
gyvūnai taip pat neregistruoti, todėl galima teigti, kad planuojamas vėjo jėgainių parkas neturės 
reikšmingo neigiamo poveikio. Didesnė rizika nukentėti šikšnosparniams yra tuo atveju, jei vėjo 
jėgainės įrengiamos arti didesnių miškų ar urbanizuotų teritorijų, kur yra šikšnosparniams tinkamų 
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slėptuvių šiltuoju metų laiku. Siūloma kasmet bent 1 kartą nušienauti pievas, ne mažesniu kaip vėjo 
jėgainės bokšto aukščio spinduliu apie vėjo elektrines užkertant kelią krūmų atsiradimui. Tokiu 
atveju teritorija netaps patraukli šikšnosparniams. Monitoringo metu nustačius reikšmingo lygmens 
šikšnosparnių žūties faktus siūlomos papildomos apsaugos priemonės (vėjo elektrinių stabdymas 
naktį, šikšnosparnius atbaidančios priemonės ir pan.).

13. Sprendimo dėl planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai pobūdis (nurodoma, 
ar planuojama ūkinė veikla atitinka/neatitinka aplinkos apsaugos, visuomenės sveikatos, 
nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos, gaisrinės saugos ir civilinės saugos teisės aktų 
reikalavimus.).

Atsižvelgiant į išdėstytus motyvus ir vadovaujantis Įstatymo 11 straipsnio 1 dalies 2 punktu, 
priimamas sprendimas: UAB „Energeta“ PŪV – vienuolikos vėjo elektrinių Jurbarko r. sav., 
Skirsnemunės sen., Paantvardžio, Skirsnemuniškių I ir Antkalniškių kaimuose statyba ir 
eksploatacija – atitinka aplinkos apsaugos, visuomenės sveikatos, nekilnojamojo kultūros paveldo 
apsaugos, gaisrinės saugos ir civilinės saugos teisės aktų reikalavimus.

Sprendimas dėl planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai yra priimtas pagal pateiktą 
poveikio aplinkai vertinimo ataskaitą, kuri paskelbta Aplinkos apsaugos agentūros tinklalapyje 
https://aaa.lrv.lt/ nuorodoje Poveikio aplinkai vertinimas (PAV)> 2021 metai > 9. Informacija apie 
priimtus sprendimus dėl planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai 2021 m., ir yra šio sprendimo 
sudedamoji dalis. 

14. Nurodoma sprendimo dėl planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai 
apskundimo tvarka.

Jūs turite teisę apskųsti šį sprendimą Lietuvos administracinių ginčų komisijai (Vilniaus g. 
27, 01402 Vilnius) Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos 
įstatymo nustatyta tvarka arba Vilniaus apygardos administraciniam teismui (Žygimantų g. 2, 01102 
Vilnius) Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka per vieną 
mėnesį nuo šio sprendimo įteikimo dienos.

Direktorius Vitalijus Auglys

Dovilė Petraškaitė, tel. (8 315) 56735, el. p. dovile.petraskaite@aaa.am.lt
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APLINKOS APSAUGOS AGENTŪROS SPRENDIMO DĖL UAB „ENERGETA“ PŪV – 
VIENUOLIKOS VĖJO ELEKTRINIŲ JURBARKO R. SAV., SKIRSNEMUNĖS SEN., 
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