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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)

POVEIKIO  VISUOMENĖS  SVEIKATAI  VERTINIMAS

SANITARINĖS  APSAUGOS  ZONOS  NUSTATYMAS
2020-07-21

Pranešėja: UAB „Ekostruktūra“ direktorė Ona Samuchovienė

Užsakovas: UAB „Vėjo jėgainių projektai“, Raudondvario pl. 288C, Kaunas, 47164

PVSV dokumentų rengėjas: UAB „Ekostruktūra“. Juridinio asmens licencija, leidžianti verstis
poveikio visuomenės sveikatai vertinimu: Nr.VSL-552.
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• Poveikio visuomenės sveikatai vertinimas (toliau – PVSV) atliekamas planuojamai
ūkinei veiklai – dviems 2 MW galingumo vėjo elektrinėms, Jurbarko rajono
savivaldybėje, Skirsnemunės seniūnijoje, Skirsnemuniškių I kaime.

• 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.
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•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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Vertinimas ir ataskaita parengti pagal Planuojamos ūkinės veiklos poveikio visuomenės sveikatai vertinimo
metodinius nurodymus, patvirtintus LR sveikatos apsaugos ministro 2004 m. liepos 1 d. įsakymu Nr. V-491
„Dėl planuojamos ūkinės veiklos poveikio visuomenės sveikatai vertinimo metodinių nurodymų patvirtinimo“
(su vėliausiais pakeitimais).

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 planuojamos ūkinės veiklos poveikio visuomenės sveikatai vertinimą, yra nustatoma planuojamos
ūkinės veiklos sanitarinė apsaugos zona, jos pagrindimą pateikiant šioje poveikio visuomenės sveikatai
vertinimo ataskaitoje.

• 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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Parengta ataskaita buvo
viešinama:

• Lietuvos rytas,

• Mūsų laikas,

• Skirsnemunės seniūnijos
patalpose buvo galima susipažinti
su ataskaita,

• UAB „Ekostruktūra“
internetiniame puslapyje,

• Apie ataskaitą ir pradėta viešą
supažindinimą buvo informuotas
Nacionalinio visuomenės
sveikatos centro prie Sveikatos
apsaugos ministerijos Tauragės
departamentas.

Per supažindinimo laikotarpį
pasiūlymų ataskaitai negauta.

Skelbimo ištrauka iš Jurbarko raj. Laikraščio „Mūsų laikas“

Gyvenamoji aplinka. Poveikio  visuomenės  sveikatai  vertinimas
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•Artimiausia gyv. sodyba planuojamų VE atžvilgiu

Artimiausi planuojamai veiklai yra du gyvenamieji namai:

• 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. Kiti Antkalniškių kaime esantys namai yra nutolę
panašiu, truputį didesniu atstumu.

Veiklos triukšmas. Prognozuojama situacija

Rezultatai:

• 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 (HN
33:2011 „Triukšmo ribiniai
dydžiai gyvenamuosiuose ir
visuomeninės paskirties
pastatuose bei jų aplinkoje“
nurodytas pramonines ribines
vertes.).
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Veiklos triukšmas. Prognozuojama situacija. Viršnorminė 
triukšmo zona

Rezultatai:

• Triukšmas vertintas pagal griežtesnes
pramoniniam triukšmui taikomas normas.

• Viršnorminė triukšmo zona - 189 m.

• 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.
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Artimiausio
gyvenamojo namo
adresas

Rezultato
vieta

Diena Vakaras Naktis Ldvn

Jurbarko r. sav.,
Skirsnemunės sen.,
Antkalniškių k.,
Jaunimo g. 12

Sklypo riba 30,9 30,9 30,9 37,7

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

Sklypo riba 36,6 36,6 36,6 43,3

Aplinkos  triukšmas kartu su esamomis ir kitomis planuojamomis 
vėjo elektrinėmis

Rezultatai:

• 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.
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Infragarsas

• Atsižvelgiant į tai, kad infragarsas ir žemo dažnio garsai nėra modeliuojami, šiuos garsus galima tik
išmatuoti, tuo tikslu buvo atlikti infragarso ir žemo dažnio garsų natūriniai matavimai.

• 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.
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Šešėliavimas 
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• 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.

• Šešėliavimo artimiausioje gyvenamojoje
aplinkoje įvertinimui atliktas modeliavimas
programa WindPRO (versija 3.3) – pačiu
blogiausiu variantu, priimant, kad visų pastatų
visi langai yra orientuoti į vėjo jėgaines („Green
House Mode“), išsisus metus pučiamas vėjas ir
suka vėjavarčius.
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• 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, skaičiavimuose žymimi „J“ raide. Šešėliavimo trukmė siektų 8 val. 02
min per metus (rekomenduojama ribinė vertė 30 val.).

• Tuo tarpu 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, skaičiavimuose žymimi
„J“ raide. Šešėliavimo trukmė siektų 34 val. 17 min per metus (rekomenduojama ribinė vertė 30 val.),
todėl:

• Šešėlių poveikio mažinimui numatoma sumontuoti šešėliavimo stabdymo mechanizmą
(shadow shut-down) ir šešėliavimo mažinimo kompiuterinę programą, kuri bus integruota į
vėjo jėgainių kontrolės sistemą.

Rekomenduojamas SAZ
Poveikio visuomenės sveikatai vertinimo metu atlikus sveikatai darančių įtaką veiksnių analizę, įvertinus
planuojamos ūkinės veiklos galimą poveikį visuomenės sveikatai, siūlome – nustatyti kiekvienai
planuojamai VE po ~10 ha) ploto SAZ zonas.

• Rekomenduojamos bendros sanitarinės apsaugos zonos (SAZ) ribų plotas – viso apie 20 ha ploto SAZ.
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Rekomenduojamas SAZ

15•Rekomenduojama SAZ, užkelta ant VĮ „Registrų centras“ kadastro žemėlapio ištraukos.

Atlikus PVSV vertinimą
rekomenduojama tokia nustatyta
sanitarinė apsaugos zona (SAZ)
Skirsnemuniškių I kaime (žemės sklypo
unikalus Nr. 4400-0061-4224).

Rekomenduojamas SAZ

16•Rekomenduojama SAZ, užkelta ant VĮ „Registrų centras“ kadastro žemėlapio ištraukos.

Atlikus PVSV vertinimą
rekomenduojama tokia nustatyta
sanitarinė apsaugos zona (SAZ)
Antkalniškių kaime (žemės sklypo
unikalus Nr. 4400-2068-6568).
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Viešas visuomenės supažindinimas

• Iki susirinkimo visuomenės pasiūlymų nebuvo pateikta.

• Šio susirinkimas protokolas pagal teisės aktus turi būti parašytas per 5 darbo dienas po viešo
supažindinimo su Ataskaita susirinkimo.

• Su protokolu galima susipažinti Ataskaitos rengėjo internetiniame puslapyje:
www.ekostruktura.lt, taip pat Ataskaitos rengėjo biure (adresu Studentų g. 67-410, Kaune) bei
seniūnijoje, kurioje planuojama ūkinė veikla: Skirsnemunės seniūnijos patalpose (adresu Nemuno
g. 33, Skirsnemunės k., Jurbarko r. sav). Pateikti pastabas dėl protokolo galima per 3 darbo
dienas nuo jo pateikimo visuomenei susipažinti dienos.

• Pastabos dėl protokolo visuomenės supažindinimo susirinkimą rengusiam Ataskaitos rengėjui
teikiamos raštu arba elektroniniu paštu, nurodant teikėjo vardą, pavardę (juridinio asmens
pavadinimą), adresą, teikimo datą.
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Viešas visuomenės supažindinimas, sprendimo priėmimas

• Visuomenė tiek per šį susirinkimą, tiek per 10 darbo dienų po viešo visuomenės supažindinimo su
Ataskaita susirinkimo turi teisę pateikti Ataskaitos rengėjui pasiūlymus dėl Ataskaitos.

• Pasiūlymus Ataskaitos klausimais raštu, elektroniniu paštu galima teikti ataskaitos rengėjui UAB
„Ekostruktūra“, el. p. info@ekostruktura.lt, biuro adresu Studentų g. 67-410, 51392 Kaunas.

• Sprendimą dėl PŪV galimybių priims Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie
Sveikatos apsaugos ministerijos Tauragės departamentas, Prezidento g. 38, Tauragė, tel. 8 446
61167, el. p. taurage@nvsc.lt.

DĖKOJAME  UŽ  JŪSŲ  DĖMESĮ !


