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ĮVADAS 

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

veiklai – dviems 2 MW galingumo vėjo elektrinėms, Jurbarko rajono savivaldybėje, Skirsnemunės 

seniūnijoje, Skirsnemuniškių I kaime (žemės sklype, kurio unikalus Nr. 4400-0061-4224) ir 

Antkalniškių kaime (žemės sklypo unikalus Nr. 4400-2068-6568). Planuojamas bendras kiekvienos 

vėjo elektrinės (jėgainės) aukštis su sparnais iki 145 m (bokštas bus iki 100 m aukščio, sparnų ilgis 

iki 45 m, rotorius iki 90 m). Planuojama, kad tai bus Vestas V80 arba V90. 

Veikla planuojama apie 7 km nuo Jurbarko miesto, 3,5-4,6 km nuo Skirsnemunės, 4,4 km nuo 

Rotulių, 4,3 km nuo Švendriškių, apie 5,1 km nuo Pilies I, 4,7 km nuo Girdžių, 6,2 km nuo Paulių. 

Veikla planuojama, vadovaujantis „Vėjo elektrinių parko Jurbarko rajone Skirsnemunės ir 

Rotulių kadastrinėse vietovėse specialiuoju planu“, kuriuo planuojama veikla patenka į vėjo 

elektrinėms išskirtą „K Zoną“, apimančią Bendžių, Rotulių II, Paantvardžio, Antkalniškių, 

Ąžuolynės, Skirsnemuniškių I, Girvalakių ir Naubariškių kaimus ir, kurioje pagal specialųjį planą, 

galimas net iki 40 vėjo elektrinių įrengimas. 

Nagrinėjamoje teritorijoje jau yra veikiantis Geišių vėjo elektrinių parkas, eksploatuojantis 

24 MW, 8 vnt. „Nordex N117/3000“ tipo vėjo elektrinių ir 5 vnt. pavienių vėjo elektrinių. Geišių 

VE parkas veikia nuo 2016 m. Taip pat šalia, arčiau Skirsnemunės yra patvirtintas ir bus statomas 

14 VE parkas, priklausantis UAB “REN energija” bei šiuo metu kitu projektu planuojamas UAB 

„Energeta“ 11 vėjo elektrinių parkas, kur kiekvienos elektrinės galia gali siekti iki 5,7 MW, o 

aukštis siekti iki 240 m.  

PVSV ataskaitoje visos esamos ir aukščiau paminėtos planuojamos elektrinės įvertintas. 

Pagal nuo 2020-01-01 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo 

(2019 m. birželio 6 d. Nr. XIII-2166) 2 priedą „GAMYBINIŲ OBJEKTŲ SANITARINĖS 

APSAUGOS ZONŲ DYDIS“  48. Elektros gamyba, garo tiekimas ir oro kondicionavimas: 48.4. 

vėjo elektrinės, kurių įrengtoji galia 2 MW ir didesnė, sanitarinės apsaugos zonos dydis yra 440 m. 

Atliekant poveikio visuomenės sveikatai vertinimą, normatyvinės sanitarinės apsaugos 

zonos ribos yra tikslinamos, jų pagrindimą pateikiant šioje poveikio visuomenės sveikatai vertinimo 

ataskaitoje.  

PVSV ataskaita parengta pagal planuojamos ūkinės veiklos poveikio visuomenės sveikatai  

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

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

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

Kadangi vėjo elektrinės (toliau – VE) planuojamos Jurbarko rajone, kur jau yra esamų 

elektrinių, įvertintas ne tik planuojamos VE, bet ir suminis jau pastatytų vėjo elektrinių triukšmas,  

šešėliavimas. Vertinimai atlikti licencijuotomis programomis: 

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

lygiai ir viršnorminio triukšmo zonos, 

• šešėliavimas licencijuota „WindPro“ programa. 

• infragarso matavimai atlikti šioje vėjo elektrinėms išskirtoje „K Zonoje“  esančiame ir 

prie elektrinių stovinčiame gyvenamajame name. Matavimus atliko Nacionalinė 

visuomenės sveikatos priežiūros laboratorija. 
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1. INFORMACIJA APIE ŪKINĖS VEIKLOS ORGANIZATORIŲ (UŽSAKOVĄ) 

Juridinio asmens pavadinimas – UAB „Vėjo jėgainių projektai“ 

Adresas – Raudondvario pl. 288C, Kaunas, 47164 

Tel.:  +370 211455 

Faks.  - 

El. p. ramunas@jegaines.lt 

2. INFORMACIJA APIE PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS POVEIKIO 

VISUOMENĖS SVEIKATAI VERTINIMO ATASKAITOS RENGĖJĄ 

Juridinio asmens pavadinimas – UAB „EKOSTRUKTŪRA“ 

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

Tel.: +370 607 23980 

El. p. info@ekostruktura.lt 

Juridinio asmens licencija, leidžianti verstis poveikio visuomenės sveikatai vertinimu: 

Nr.VSL-552. 

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

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

  

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

 

3. PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS ANALIZĖ 

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). 

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

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

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

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

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

„Elektros energijos gamyba, perdavimas ir paskirstymas“; 

Planuojama dviejuose žemės ūkio paskirties žemės sklypuose pastatyti dvi 2 MW 

galingumo vėjo elektrinėms, kurių kiekvienos aukštis su sparnais gali siekti iki 145 m (bokštas iki 

100 m aukščio, sparnų ilgis iki 45 m, rotorius iki 90 m). Planuojama, kad tai bus Vestas V80 arba 

V90. 

mailto:info@ekostruktura.lt
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Vėjo elektrinės planuojamos 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).  

1. lentelė. PVSV ataskaitoje nagrinėjamų VE techniniai ir akustiniai parametrai  

VE tipas VE 

skaičius 

Nominali 

instaliuota 

galia 

Stiebo 

aukštis 

Menčių 

skaičiu

s 

Rotoriaus 

dydis m 

Bendras 

konstrukcij

os aukštis  

Maksimalus 

keliamas 

triukšmas 

dB(A) 

 

Vestas V80 

 

2 

 

2 MW 

 

100 

 

3 

 

80 

 

140 m 

 

105,1 

Vestas V90 2 2MW 95 3 90 145 m 104 

 

Vėjo elektrinės būtų pajungiamos į bendrą elektros tinklą, prie elektrinių suformuojami 

įvažiavimai. Elektrinių mechanizmų darbas būtų fiksuojamas automatiniais davikliais, perduodant į 

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

automatiškai stabdyti jėgainę arba ją paleisti. Jėgainės būtų 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. Kiekvienai jėgainei numatoma naudoti 

vietinius kelius arba suformuoti naujus. Vėjo elektrinių transportavimo kelias iki statybos vietos 

atrankos rengimo etape nėra žinomas. 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. Jėgainės bus valdomos automatizuotai, nuotoliniu būdu. 

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

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

paskirstymas“. 

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

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

Girvalakių ir Naubariškių kaimus ir, kurioje galimas net iki 40 vėjo elektrinių įrengimas. 

Nagrinėjamoje teritorijoje jau yra veikiantis Geišių vėjo elektrinių parkas, eksploatuojantis 24 MW, 

8 vnt. „Nordex N117/3000“ tipo vėjo elektrinių ir 5 vnt. pavienių vėjo elektrinių. Geišių VE parkas 

veikia nuo 2016 m. Taip pat šalia, arčiau Skirsnemunės yra patvirtintas ir bus statomas 14 VE 

parkas, priklausantis UAB “REN energija” bei šiuo metu kitu projektu planuojamas UAB 

„Energeta“ 11 vėjo elektrinių parkas, kur kiekvienos elektrinės galia gali siekti iki 5,7 MW, o 

aukštis siekti iki 240 m.  

 

 

 
1 „Vėjo elektrinių parko Jurbarko rajone Skirsnemunės ir Rotulių kadastrinėse vietovėse specialusis planas“ 
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1 pav. Planuojamos VE vieta Jurbarko rajone, retai apgyvendintoje teritorijoje, kuri specialiuoju planu išskirta vėjo elektrinių (elektrinių) statybai. Rajone jau 

yra veikiančių jėgainių, yra suplanuoti du nauji VE parkai. Ši vieta vėjo jėgainėms yra išskirta aukštesniais planavimo dokumentais 
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2 pav. Ištrauka iš specialiojo plano (Vėjo elektrinių parko Jurbarko rajone Skirsnemunės ir Rotulių kadastrinėse vietovėse specialusis planas) 
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3 pav. 2 VE , ortofoto pagrindas. Registruoti gyvenamieji namai (gyvenamos sodybos) nutolę atokiau nuo planuojamos veiklos 
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Vėjo elektrinių vieta parinkta, atsižvelgiant į esamas ir planuojamas VE, į vėjo greitį, 

reljefą, esamų sklypų išdėstymą, viršnorminio triukšmo zoną, sanitarinės apsaugos dydį, atstumą iki 

gyvenamųjų namų, todėl alternatyvos buvo nagrinėtos dar prieš pradedant poveikio visuomenės 

sveikatai vertinimo procedūrą, parinkinėjant abiejų VE vietas. 

Planuojama teritorija vėjo elektrinių plėtrai yra tinkama – ji numatyta Jurbarko rajono 

specialiajame vėjo elektrinių plane. Arti nėra svarbių vertingų ir valstybės saugomų kraštovaizdžio 

objektų. Vyrauja agrarinio kraštovaizdžio tipas: veikla planuojama neužstatytoje teritorijoje, greta 

išsibarsčiusių vienkiemių, apie 3,5-4,6 km nuo Skirsnemunės miestelio, apie 7 km nuo Jurbarko 

miesto, 4,4 km nuo Rotulių, 4,3 km nuo Švendriškių, apie 5,1 km nuo Pilies I, 4,7 km nuo Girdžių, 

6,2 km nuo Paulių. 

Dėl planuojamos veiklos žemės paėmimas ar pastatų paėmimas nereikalingas.  

4. PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS VIETOS ANALIZĖ: 

 

Planuojamos veiklos adresas: Tauragės apskritis, Jurbarko rajono savivaldybė, 

Skirsnemunės seniūnija, Skirsnemuniškių I ir Antkalniškių kaimai. 

Veikla planuojama Skirsnemuniškių I kaime (žemės sklype, kurio unikalus Nr. 4400-0061-

4224, sklypo plotas 18,4 ha, žemės naudojimo paskirtis – žemės ūkio, naudojimo būdas – 

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

0,1929 ha žemės naudojimo paskirtis – žemės ūkio, naudojimo būdas – kiti žemės ūkio paskirties 

žemės sklypai). Sklypai nuosavybės teise priklauso privatiems asmenims. 

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

žemdirbystė, yra įrengti bei planuojami vėjo elektrinių parkai. Vertingos kraštovaizdžio aspektu 

teritorijos nutolusios atokiau, pavyzdžiui Panemunių regioninis parkas, skirtas išsaugoti Nemuno 

žemupio kraštovaizdį, jo gamtinę ekosistemą bei kultūros paveldo vertybe, nutolęs apie 4,2 km į 

pietryčius, jame yra ir Pilies kraštovaizdžio draustinis (skirtas išsaugoti Panemunės (Gelgaudų) 

pilies kompleksą), kuris nutolęs apie 4,9 km. Artimiausia kultūros paveldo vertybė, Lietuvos 

diplomato, poeto Jurgio Baltrušaičio gimtosios sodybos vieta (kodas 16786) nutolusi apie 1,7 km. 

Planuojama veikla atitinka Jurbarko rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano, 

patvirtinto Jurbarko rajono savivaldybės Tarybos 2008 m. kovo 27 d. sprendimu Nr. T2-

81sprendinius, kadangi vėjo elektrinių specialusis planas (toliau – SP) yra žemesnio lygmens 

planavimo dokumentas nei bendrasis planas, ir priimtas jau galiojant bendrajam planui.   

Vyrauja agrarinio kraštovaizdžio tipas: veikla planuojama neužstatytoje teritorijoje, greta 

išsibarsčiusių vienkiemių, greta nedidelės fermos ir esamo vėjo elektrinių parko, apie 3,5-3,9 km 

nuo Skirsnemunės miestelio. Estetinių vertybių, regyklų, apžvalgos taškų PŪV teritorijoje nėra. 

Planuojama veikla į gamtinio karkaso, miškų teritorijas ar kraštovaizdžio aspektu saugomas 

teritorijas nepatenka. 

PŪV nesiriboja su jautriomis aplinkos požiūriu teritorijomis,  nepatenka į potvynių zonas, 

karstinį regioną, gėlo ar mineralinio vandens vandenviečių teritorijas ar jų sanitarines apsaugos 

zonas ir su jomis nesiriboja. 
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Natūralių ar dirbtinių vandens telkinių arti taip pat nėra. Nemunas nutolęs apie 4 km į 

pietus, Imsrės upelis (kodas 10012215) yra apie 70 m atstumu, Juodupės upelis (kodas 10012217) 

yra apie 200 m atstumu, nuo artimiausio griovio yra apie 148 m atstumas. 

Rekreaciniai objektai susikoncentravę Nemuno pakrantėse, atokiau nuo PŪV, Nemuno upė 

nutolusi apie 4 km.  

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

nesiriboja su intensyviai užstatyta gyvenamomis teritorijomis. Veikla planuojama apie 7 km nuo 

Jurbarko miesto, 3,5-4,6 km nuo Skirsnemunės, 4,4 km nuo Rotulių, 4,3 km nuo Švendriškių, apie 

5,1 km nuo Pilies I, 4,7 km nuo Girdžių, 6,2 km nuo Paulių.  

Pramoninių ir komercinių objektų 1 km spinduliu nėra. Yra tik veikianti ferma, nutolusi 

nuo VE apie 800 m atstumu.  

Pagal VĮ “Registrų centras“ nekilnojamo turto registro  išrašą, sklypai nepatenka į gretimų 

objektų, kuriems būtų nustatyta SAZ zonas. 

 

Veikla planuojama dviejuose sklypuose: 

• Skirsnemuniškių I kaime (žemės sklype, kurio unikalus Nr. 4400-0061-4224, 

sklypo plotas 18,4 ha, žemės naudojimo paskirtis – žemės ūkio, naudojimo 

būdas – nenurodytas). Žemės sklypui  Nr. 4400-0061-4224 nustatytos specialiosios 

žemės naudojimo sąlygos: LII. Dirvožemio apsauga. Plotas: 18,38 ha. XXIX. 

Paviršinio vandens telkinių apsaugos zonos ir pakrantės apsaugos juostos. Plotas: 

0,01 ha. XXI. Žemės sklypai, kuriuose įrengtos valstybei priklausančios 

melioracijos sistemos bei įrenginiai. Plotas: 18,38 ha. 

• Antkalniškių kaime (žemės sklypo unikalus Nr. 4400-2068-6568, sklypo plotas 

0,1929 ha žemės naudojimo paskirtis – žemės ūkio, naudojimo būdas – kiti 

žemės ūkio paskirties žemės sklypai). Žemės sklypui  Nr. 4400-2068-6568 

nustatytos specialiosios žemės naudojimo sąlygos: Melioruotos žemės ir 

melioracijos statinių apsaugos zonos (VI skyrius, antrasis skirsnis). Plotas: 0,1929 

ha. 

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

Vėjo elektrinės valdomos nuotoliniu būdu, tad nėra poreikio ir buitinėms nuotekoms. 

Nuo vėjo elektrinių susidaro tik švarios paviršinės (lietaus) nuotekos, kurios tekėdamos 

pasiskirsto teritorijoje. Tokių nuotekų valyti nereikia. 

Susisiekimo, privažiavimo keliai. Kiekvienai jėgainei numatoma naudoti vietinius kelius 

arba suformuoti naujus. Vėjo elektrinių transportavimo kelias iki statybos vietos atrankos rengimo 

etape nėra žinomas. 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. Nuo krašto kelio Nr. 146  Raseiniai- Šilinė planuojamos VE nutolusios apie 2,4 km nuo 

krašto kelio Nr. 141  Kaunas-Jurbarkas-Šilutė apie 4 km. 

Atliekų tvarkymas, šalinimas ir panaudojimas. PŪV susijusi gamyba ar kitais darbais, 

kuriuose gal susidaryti atliekos. 
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Atliekos gali susidaryti tik statybų metu ar remonto metu. Vykdant šiuos darbus atliekų 

apskaita vykdoma ir atliekos privalomai tvarkomos pagal Atliekų tvarkymo taisykles, patvirtintas 

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. liepos 14 d. įsakymu Nr. 217 „Dėl Atliekų 

tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ (galiojanti suvestinė redakcija nuo 2018-12-06). Atliekos turės 

būti perduodamos ir išvežamos pagal sutartis tokias atliekas tvarkančioms ir transportuojančioms 

įmonėms, registruotoms atliekas tvarkančių įmonių registre. Po numatytų darbų statybvietė 

sutvarkoma. 

Artimiausios gyvenamosios sodybos, VĮ „Registras centras“ duomenimis yra toliau kaip 

~508-916 m atstumu: 

• Artimiausia gyvenama aplinka planuojamos VE Skirsnemuniškių I kaime (žemės 

sklype, kurio unikalus Nr. 4400-0061-4224) atžvilgiu yra nutolusi ~508 metrus, 

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

• Artimiausia gyvenama aplinka planuojamos VE Antkalniškių kaime (žemės sklypo 

unikalus Nr. 4400-2068-6568) atžvilgiu yra nutolusi ~ 916 m, adresu Antkalniškių 

k., Jaunimo g. 12. 

Artimiausias mokslo paskirties pastatas – Jurbarko r. Skirsnemunės Jurgio Baltrušaičio 

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

planuojamos ūkinės veiklos sklypų nutolęs apie 4,1–5,2 km atstumu. 

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

Skirsnemunės k., Nemuno g. 33) nuo sklypų, kuriuose planuojama ūkinės veikla, nutolęs apie 5,2 

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

nuo planuojamos ūkinės veiklos teritorijų nutolęs 4,0–5,5 km atstumu. 

Artimiausi kultūros paskirties pastatai: Jurbarko kultūros centro Skirsnemunės skyrius ir 

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

Skirsnemunės k., Nemuno g. 33) nuo planuojamos ūkinės veiklos sklypų nutolę apie 5,2 km 

atstumu. 

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

sav., Skirsnemunės k., M. Gadiliausko g. 8) nuo planuojamos ūkinės teritorijų nutolusi 3,8–5,1 km 

atstumu; Skirsnemunės evangelikų liuteronų bažnyčia (Jurbarko r. sav., Skirsnemunės k., Nemuno 

g. 68) nuo planuojamos ūkinės veiklos sklypų nutolusi 4,4–6,0 km atstumu. 

 

5. PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS VEIKSNIŲ, DARANČIŲ ĮTAKĄ VISUOMENĖS 

SVEIKATAI ANALIZĖ 

 

Aplinkos oro tarša. Atsinaujinančios energijos gamyba nesusijusi su oro tarša, kasdien 

transportas prie elektrinių taip pat nevažinėtų, o esant poreikiui remontuoti jėgaines, atvykstančio 

transporto kiekiai per metus galėtų siektu keletą kartų, todėl tokie transporto kiekiai neturėtų jokios 

įtakos vietinei ar tuo labiau regioninei oro taršai ir gyventojų sveikatai. 

Triukšmas. Atlikti skaičiavimai ir įvertinta, kokiu atstumu nuo planuojamų statyti 2 vėjo 

elektrinių triukšmo lygis neviršys ribinių verčių, t. y. mažiausios vertės, kuri yra nustatyta nakties 
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periodui (22-07 val.) ir sudaro 45 dBA. Pagal triukšmo ribinius dydžius, už šios zonos ribų 

neigiamo poveikio visuomenės sveikatai nebus. Vėjo elektrinių skleidžiamo triukšmo modeliavimas 

atliktas priimant, kad vienu metu visu galingumu veikia visos planuojamos vėjo jėgainės, esant 10 

m/s vėjo greičiui. 

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. 

Eksploatacijos metu triukšmo padidėjimas aplinkoje neišvengiamas, todėl vertinamas triukšmo 

sklidimas, viršnorminė triukšmo zona, kurioje galimas neigiamas poveikis. 

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 

triukšmingesnės ir aplink save suformuojančios 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. 

Viršnorminė triukšmo zona išskirta pagal triukšmingesnius rezultatus.  

Papildomai atlikti triukšmo sklaidos skaičiavimai įvertinant jau egzistuojančias VE 

esančias gretimai PŪV teritorijos. Šios VE analizuotos įvertinant esamą akustinę aplinką o 

projektinėje situacijoje įvertintos kaip foninės VE.  

2. lentelė. Esamų VE techniniai ir akustiniai parametrai 

VE tipas VE 

skaičius 

Stiebo aukštis Menčių 

skaičius 

Rotoriaus 

dydis m 

Maksimalus keliamas 

triukšmas dB(A) 

Enercon E33 2 53 3 33 100,8 

Nordex 

N117 

8 120 3 117 106 

Vestas 44 3 40 3 44 99,5 

 

Taip pat įvertintos kitu projektu patvirtintos VE. Šios VE įvertintos projektinėje situacijoje 

kaip foninės VE. Kitu projektu patvirtintos VE technines, akustinės specifikacijos priimtos 

remiantis atrankos dėl poveikio aplinkai vertinimo informacija „Planuojamos ūkinės veiklos (Vėjo 

elektrinių statyba ir eksploatacija) Jurbarko r. sav., Jurbarko sen., Skirsnemuniškių I, 

Skirsnemuniškių II, Skirsnemuniškių III, Girvalakių ir Naubariškių K.“. 

3. lentelė. Kitu projektu patvirtinti VE techniniai ir akustiniai parametrai 

VE tipas VE 

skaičius 

Stiebo aukštis Menčių 

skaičius 

Rotoriaus 

dydis m 

Maksimalus keliamas 

triukšmas dB(A) 

Nordex 

N149 

14 165,5 3 149 106,1 

 

Taip pat atsižvelgta į kitu projektu planuojamas VE. VE įvertintos projektinėje situacijoje 

kaip foninės VE. Kitu projektu planuojamos VE technines, akustinės specifikacijos priimtos 

remiantis atrankos dėl poveikio aplinkai vertinimo informacija „Vienuolikos vėjo elektrinių 

Jurbarko r. sav., Skirsnemunės sen., Paantvardžio, Skirsnemuniškių I ir Antkalniškių kaimuose 

statyba ir eksploatavimas“. Atsižvelgiant į VE variantus, triukšmo skaičiavimams pasirinkta 

triukšmingesnė VE tipo modeliai (Nordex N163). 
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4. lentelė. Kitu projektu planuojamos VE techniniai ir akustiniai parametrai 

VE tipas VE 

skaičius 

Nominali 

instaliuota 

galia 

Stiebo 

aukštis 

Menčių 

skaičius 

Rotoriaus 

dydis m 

Maksimalus 

keliamas triukšmas 

dB(A) 

Nordex 

N163 

11 5,7 148 3 163 107,2 

GE 5,5 11 5,5 161 3 158 106 

 

 

4 pav. Planuojamų VE ir esamų (foninių) VE išdėstymo schema 

 

Triukšmo ir PŪV atžvilgiu, jautrios artimiausios gyvenamosios aplinkos (gyvenamosios 

sodybos), kurios VĮ „Registras centras“ duomenimis yra toliau kaip ~508-916 m atstumu. 

Žemiau pateiktas paveikslas planuojamų VE išdėstymas gyvenamųjų sodybų atžvilgiu.  

Artimiausia gyvenama aplinka planuojamų VE atžvilgiu yra nutolusi ~508 metrus, adresu 

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

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

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

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

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

atstumu nuo artimiausios gyvenamos sodybos pastato aplinkoje neviršytų 45 dB(A) ribą. Kitose 

sodybose prognozuojamas mažesnis triukšmo lygis. 
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Žemiau pateiktame paveiksle pavaizduota Vestas V80 ir Vestas V90 nakties periodo 

triukšmo izolinijos (45 db(A)). Šiuo paveikslu, pagrindžiamas teiginys, kad  Vestas V80 aplink save 

suformuoja didesnę viršnorminę triukšmo zoną, dėl šios priežasties triukšmo sklaidos žemėlapiai 

pateikiami tik Vesto V80. Pastačius Vestas V90 modelio VE akustinė situacija ties gyvenamosiomis 

aplinkomis būtų tik geresnė.  

 

5 pav. Nakties laikotarpio 45 dB(A) triukšmo izolinijų palyginimas tarp analizuojamų VE modelių 

Vestas V80 ir Vestas V90 

 

6 pav. Išskirta viršnorminio triukšmo zona (pagal Vesta V80) 
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7 pav. Prognozuojamas triukšmas nakties metu pagal Vesta V80. Nakties, dienos ir vakaro metu 

keliama triukšmo sklaida yra vienoda (skiriasi tik leistini ribiniai dydžiai) 

 

8 pav. Prognozuojamas triukšmas nakties metu su fonu. Nakties, dienos ir vakaro metu keliama 

triukšmo sklaida yra vienoda (skiriasi tik leistini ribiniai dydžiai) 
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Triukšmo modeliavimo išvados. Aplinkoje šiuo pagrindinis triukšmo šaltinis aplinkoje 

yra esamos vėjo elektrinės. Triukšmo skaičiavimai buvo atlikti pagal nepalankiausią triukšmo 

šaltinių darbo laiko scenarijų, kai visą parą (24 val.) ir vienu metu veikia visos planuojamos VE ir 

kelia maksimalų triukšmo lygį visus metus. Triukšmas vertintas pagal griežtesnes pramoniniam 

triukšmui taikomas normas. Atliktas modeliavimas licencijuota „Cadna A“ programa rodo, kad 

pastačius 2 vėjo elektrinių (VE) nepriklausomai nuo pasirinkto modelio (Vestas V80 arba Vestas 

V90) ir pradėjus veiklą, triukšmo ribinės vertės artimiausiose gyvenamosiose aplinkose  neviršytų 

HN 33:2011 nustatytų verčių.  

Artimiausi registruoti gyvenami namai (sodybos) nutolusios yra ~508-916 m atstumu. 

Didžiausias prognozuojamas triukšmas nuo PŪV dienos, vakaro, nakties metu būtų vienodas ir ties 

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. Vertinimas parodė, kad planuojama ūkinė veikla atitinka HN 

33:2011 „Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų 

aplinkoje“  keliamus reikalavimus. 

Vibracija. Vėjo elektrinių mechaninė vibracija yra labai maža: žeme perduodamos 

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

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

Taigi, vėjo jėgainės, dėl ypač silpnos vibracijos, neigiamo poveikio artimiausiems gyventojams 

neturi. 

Infragarsas. Žemų dažnių garsas. Atsižvelgiant į tai, kad infragarsas ir žemo dažnio 

garsai nėra prognozuojami t.y. jis nėra modeliuojamas, šiuos garsus galima tik išmatuoti, tuo tikslu 

buvo atlikti infragarso ir žemo dažnio garsų natūriniai matavimai. Matavimai atlikti Antkalniškių k., 

Imsrės g. 4. Ši sodyba yra arčiausiai 9 esamų VE kurių techniniais ir akustiniais parametrais lenkia 

planuojamų VE parametrus (galia, keliamu triukšmu lygiu ir t.t.). Atlikti infragarso ir žemadažnio 

garsų matavimo rezultatai parodė, jog nustatytų ribinių verčių neviršija. Užsienio praktika ir tyrimai 

rodo, kad vėjo elektrinių keliamo infragarso lygis yra žymiai mažesnis nei ribiniai ar girdimumo 

lygiai pagal HN 30:2018, todėl jis neigiamo poveikio žmonių sveikatai nekels. 

Šešėliavimas ir mirgėjimas. Lietuvos teisinėje bazėje šešėliavimo, kaip aplinkos veiksnio, 

įtaka žmogaus sveikatai nereglamentuojama, todėl vertinant šešėlius, paprastai vadovaujamasi 

pasauline praktika. Airijos vėjo elektrinių šešėlių vertinimo normatyvuose pateiktose 

rekomendacijose numatyta, kad šešėliavimas 500 metrų atstumu nuo vėjo elektrinės turbinos 

neturėtų viršyti 30 valandų per metus arba 30 minučių per dieną. Šiuo konkrečiu atveju artimiausia 

sodyba yra už 508 m ir orientuota pietryčių kryptimi planuojamos VE atžvilgiu. Vokiečių 

dokumentas „Hinweise zur Ermittlung und Beurteilung der optischen Immissionen von 
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Windnergianlagen“2, kuriuo vadovaujamasi  daugelyje šalių, atliekant vėjo elektrinių šešėliavimo 

skaičiavimus, rekomenduoja šešėlius skaičiuoti kai saulė pakilusi mažiausiai 3 laipsnius nuo 

horizonto (saulei esant žemiau, šešėlis išsisklaido). Didžiausias leidžiamas šešėliavimo poveikis 

pagal Vokietijos normatyvus yra vertinamas taikant du metodus (Notes on the Identification and 

Evaluation of the Optical Emissions of Wind Turbines, States Committee for Pollution Control – 

Nordrhein-Westfalen (2002)): 

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

sklaidos analizė atliekama  abiem variantams. Šešėliavimo sklaidos rezultatai parodė, kad nuo 

planuojamų vėjo elektrinių šešėliavimas artimiausios gyvenamosios aplinkos neviršys 

rekomenduojamų šešėliavimo valandų. 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.). Atliktas 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.  Šešėlių poveikio mažinimui numatoma sumontuoti šešėliavimo stabdymo 

mechanizmą (shadow shut-down) ir šešėliavimo mažinimo kompiuterinę programą, kuri bus 

integruota į vėjo jėgainių kontrolės sistemą. 

Elektromagnetinė spinduliuotė. Mokslinėse studijose teigiama, kad vėjo elektrinių 

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

dėl elektromagnetinis laukas yra labai mažas. Vėjo elektrinių elektromagnetinės spinduliuotės 

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

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

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

6,4 MW. Vėjo elektrinių montavimo ir eksploatavimo taisyklėse3 elektromagnetinis laukas 

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

ir veikiant generatoriams. 

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

įrenginių skleidžiamas elektromagnetinis laukas yra labai mažas. Sveikatos sutrikimai dėl 

elektromagnetinės spinduliuotės nenumatomas. 

 

Kiti įtaką sveikatai darantys veiksniai. Nors vėjo energetiką remia visuomenė, tačiau 

žmonės, kurių aplinkoje ruošiamasi statyti vėjo jėgaines, išreiškia baimę dėl galimo triukšmo, 

šešėlių mirgėjimo, elektromagnetinių trikdžių, kraštovaizdžio sudarkymo bei kitų veiksnių. 

Triukšmo poveikis žmogaus sveikatai skirstomas į šias tris pagrindines grupes: subjektyvios 

pasekmės (susierzinimas, nepasitenkinimas, apmaudas), trukdymas veiklai (tokiai kaip 

mokinimasis, miegojimas, pokalbis), psichologiniai padariniai (nerimas, ūžesys ausyse, klausos 

praradimas). Beveik visais atvejais vėjo jėgainių akustinė tarša siejama su pirmomis dvejomis 

poveikių grupėmis (modernios jėgainės dažniausiai sukelia pirmoje grupėje aprašytas neigiamas 

pasekmes). Triukšmą žmogaus organizmas suvokia kaip stresą, kuris sukelia širdies ir kraujagyslių 

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

Publication No.8738 
3 https://www.enercon.de/fileadmin/Redakteur/Medienportal/broschueren/pdf/en/ENERCON_TuS_en_06_2015.pdf 
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sistemos sutrikimus, sutrikdo miegą, sumažina darbingumą, gebėjimą susikaupti bei kt. [1,4]. 

Daugelis tyrėjų nurodo, kad fiziologiniai efektai nėra būdingi vėjo elektrinių sukeliamam triukšmui. 

Nustatyta, kad šansai girdėti triukšmą ir patirti triukšmo erzinantį poveikį didėja, kai vėjo elektrinės 

yra matomos, t. y. neigiamą triukšmo poveikį stiprina vizualinis stimulas [6]. 

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

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

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

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

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

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

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

parkas sukelia mažiau nepasitenkinimo nei naujas) [3].   

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

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

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

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

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

miestiečiai menkiau reaguoja į šios ūkinės veiklos keliamą triukšmą [6]. 

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

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

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

Vokietijoje ir kitose Europos šalyse nebuvo nei vieno atvejo, kad vėjo jėgainių projektas būtų 

sustabdytas dėl neatitikimo infragarso ir žemo dažnio garso reikalavimams. Taip pat nebuvo nei 

vieno atvejo, kad veikiančios vėjo jėgainės būtų viršiję nustatytus infragarso ribinių dydžių 

reikalavimus. Europos šalyse vėjo jėgainių sukeliamas infragarsas ir žemo dažnio garsas nekelia 

diskusijų, nes kompetetingų ekspertų yra nustatyta, kad šiuolaikinės vėjo jėgainės skleidžia tik 

nereikšmingo stiprumo infragarsą [6]. 

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

triukšmo intensyvumo lygis priklauso nuo konstrukcinių elementų aerodinaminių aptekėjimo 

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

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

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

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

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

triukšmo lygiu [2]. 

6. PRIEMONĖS, KURIOS PADĖS IŠVENGTI AR SUMAŽINTI NEIGIAMĄ 

PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS POVEIKĮ VISUOMENĖS SVEIKATAI 

 

Šešėliavimo sklaidos rezultatai parodė, kad nuo planuojamų vėjo elektrinių šešėliavimas 

artimiausios gyvenamosios aplinkos neviršys rekomenduojamų šešėliavimo valandų. Didžiausią 

mirgėjimo/šešėliavimo poveikį jaustų  gyventojai adresu Jurbarko r. sav., Skirsnemunės sen., 
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Skirsnemuniškių I k. 5. Šešėliavimo trukmė siektų 8 val. 02 min per metus (rekomenduojama ribinė 

vertė 30 val.).  

Atliktas 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.  

Dėl šios priežasties siekiant sumažinti mirgėjimo/šešėliavimo poveikį minėtiems 

gyventojams, kuriems numatomi mirgėjimo/ šešėliavimo viršijimai bus įdiegtas automatinis 

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

programa integruota į vėjo jėgainių 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 planuojamos teritorijos esančiose gyvenamosiose paskirties teritorijose, nebus. 

 

7. SANITARINĖS APSAUGOS ZONOS RIBŲ NUSTATYMO ARBA TIKSLINIMO 

PAGRINDIMAS 

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

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

XIII-2166) 2 priedą „GAMYBINIŲ OBJEKTŲ SANITARINĖS APSAUGOS ZONŲ DYDIS“  48. 

Elektros gamyba, garo tiekimas ir oro kondicionavimas: 48.4. vėjo elektrinės, kurių įrengtoji galia 2 

MW ir didesnė, sanitarinės apsaugos zonos dydis yra 440 m. Atliekant poveikio visuomenės 

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

pateikiant šioje poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaitoje.  

Poveikio visuomenės sveikatai vertinimo metu atlikus sveikatai darančių įtaką veiksnių 

analizę, įvertinus planuojamos ūkinės veiklos galimą poveikį visuomenės sveikatai, siūlome 

planuojamai ūkinei veiklai – UAB „Vėjo jėgainių projektai“ dviejų planuojamų vėjo elektrinių 

statybai, 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 

kiekvienai planuojamai VE po ~110000 m2 (~11 ha) ploto SAZ zonas. 

Rekomenduojamos bendros sanitarinės apsaugos zonos (SAZ) ribų plotas – kiekvienai 

planuojamai viso apie 22 ha ploto SAZ (kiekvienai VE po ~11 ha). 

Papildomi apribojimai dėl viršnorminės triukšmo zonos bus suderinami kaip reikalauja 

teisės aktai. UAB „Vėjo jėgainių projektai“ patvirtina, kad turi sutikimus dėl SAZ. 
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9 pav. Atlikus PVSV vertinimą rekomenduojama tokia nustatyta sanitarinė apsaugos zona (SAZ) Skirsnemuniškių I kaime (žemės sklypo 

unikalus Nr. 4400-0061-4224). 
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10 pav. Atlikus PVSV vertinimą rekomenduojama tokia nustatyta sanitarinė apsaugos 

zona (SAZ) Antkalniškių kaime (žemės sklypo unikalus Nr. 4400-2068-6568). 
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Sanitarinės apsaugos zonos ribų dydžio tikslinimas pagrindžiamas šiais argumentais pagal 

fizikinę taršą: atliktas triukšmo sklaidos modeliavimas parodė, jog veiklos metu sklindančio 

triukšmo lygis neviršys teisės aktuose reglamentuotų triukšmo ribinių dydžių už siūlomos 

sanitarinės apsaugos zonos ribų ir artimiausiose gyvenamosiose aplinkose. 

Į siūlomos sanitarinės apsaugos zonos ribas gyvenamosios paskirties pastatai (namai), sodo 

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

ir religinės paskirties pastatai, specialiosios paskirties pastatai, susiję su apgyvendinimu, rekreacinės 

teritorijos, kiti objektai nepatenka. 
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