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ĮVADAS 

Darbo tikslas yra nustatyti planuojamo įrengti UAB „SV PROJEKTAI“ vėjo elektrinių parko, esančio Šilutės 

rajono savivaldybės administracinėje teritorijoje Usėnų seniūnijos  Kavolių k., Stremenių k., Juknaičių sen., 

Kūgelių k., Okslindžių k., Skierių k., Menklaukių k. sanitarinę apsaugos zoną (toliau - SAZ). SAZ – aplink 

stacionarų taršos šaltinį arba keletą šaltinių esanti teritorija, kurioje dėl galimo neigiamo poveikio žmonių 

sveikatai galioja nustatytos specialiosios žemės naudojimo sąlygos.  

Poveikio visuomenės sveikatai vertinimas (toliau - PVSV) atliktas siekiant nustatyti, apibūdinti ir įvertinti 

galimus planuojamos ūkinės veiklos poveikius visuomenės sveikatai, saugoti ir gerinti visuomenės sveikatą, 

išvengti negrįžtamų pokyčių aplinkoje, reikšmingo neigiamo poveikio aplinkai arba sumažinti planuojamos 

ūkinės veiklos neigiamą poveikį, rekomenduojant tinkamiausias potencialius neigiamus poveikius mažinančias 

priemones,  pateikti informaciją, kuri leistų nustatyti, ar planuojama ūkinė veikla, įvertinus jos pobūdį ir poveikį 

visuomenės sveikatai, leistina pasirinktoje vietoje. 

PVSV ataskaita parengta vadovaujantis Lietuvos Respublikos vyriausybės 2012-07-04 nutarimo Nr. 809 

„Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1992 m. gegužės 12 d. nutarimo Nr. 343 „Dėl Specialiųjų žemės ir miško 

naudojimo sąlygų patvirtinimo“ pakeitimo“ (Žin., 2012, Nr.80-4168) 621 punktu, kuriame nurodoma, jog 30 kW 

ir didesnės įrengtosios galios vėjo elektrinių SAZ dydis turi būti nustatomas pagal triukšmo sklaidos ir kitos 

aplinkos taršos skaičiavimus atliekant PVSV, vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 

2011-05-13 įsakymo 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“ (Žin., 2011, Nr.61-2923) bei Lietuvos Respublikos sveikatos 

apsaugos ministro 2016-01-19 įsakymo Nr. V-68 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 

m. liepos 1 d. Įsakymo Nr. V-491 „Dėl poveikio visuomenės sveikatai vertinimo metodinių nurodymų 

patvirtinimo “ pakeitimo“ (Žin., 2016, Nr. 1346) reikalavimais, poveikio aplinkai vertinimo programos ir 

ataskaitos rengimo nuostatais, patvirtintais Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. gruodžio 23 d. 

įsakymu Nr. D1-636 „Dėl Poveikio aplinkai vertinimo programos ir ataskaitos rengimo nuostatų patvirtinimo“. 

 

  



1. Informacija apie ūkinės veiklos organizatorių: 

Pavadinimas: UAB „SV Projektai“ 

Adresas: Taikos pr. 157, 52119 Kaunas, Lietuva 

Telefonas: (8 5) 210 1297 

El. paštas: velektrine@gmail.com 
 

 

2. Informacija apie planuojamos ūkinės veiklos poveikio visuomenės sveikatai vertinimo rengėją:  

Pavadinimas: UAB „Aplinkos vadyba“, į. k. 300 513 582 

Adresas: Subačiaus g. 23, 01300 Vilnius 

Telefonas: (8 5) 204 5139, 8 613 22 747 

El. paštas: info@aplinkosvadyba.lt 

Kontaktinis asmuo: Nerijus Dilba, mob. 8 613 22 747. 
Ataskaitą parengė: Rimas Šiaulys, Nerijus Dilba. 
Juridinio asmens licencija Nr. 0263-MH/SE/PV-09. 
Fizinio asmens visuomenės sveikatos peržiūros specialisto licencija Nr. VSL-358. 

3. Planuojamos ūkinės veiklos analizė: 

3.1. ūkinės veiklos pavadinimas, ekonominės veiklos rūšies kodas: 

Vadovaujantis Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės direktoriaus 2007-10-31 

įsakymu Nr.DĮ-226 „Dėl Ekonominės veiklos rūšių klasifikatoriaus  patvirtinimo”  (Žin., 2007, Nr.119-4877), 

pareiškiama ūkinė veikla priskiriama: 

Sekcija Skyrius Grupė Klasė Pavadinimas 

D 35 35.1  Elektros energijos gamyba, perdavimas ir paskirstymas 

3.2. planuojamas ūkinės veiklos pajėgumas, energiniai ištekliai: 

Planuojama statyti ir eksploatuoti 8 vėjo elektrines. Sugeneruotos elektros energijos kiekis per metus 

priklauso nuo meteorologinių sąlygų, nes elektros energija gaminama iš vėjo energijos.  

3.3. ūkinėje veikloje naudojamų technologijų aprašymas, esamų ir planuojamų statinių išdėstymo 
planas: 

Sklypai vėjo elektrinių statybai formuojami taip, kad būtų užtikrintas efektyvus vėjo elektrinių darbas, kad 
maksimaliai būtų sumažintas vėjo elektrinių poveikis gretimoms teritorijoms. Preliminari vėjo elektrinių 
eksploatacijos pradžia – 2016-2017 m. Bus įrengti privažiavimo keliai, sumontuoti vėjo elektrinių bokštų betono 
pamatai, paklojamos vėjo elektrines aptarnaujančių elektros kabelių linijos, sumontuojamos vėjo elektrinių 
konstrukcijos, atliekamas vėjo elektrinių mechanizmų ir elektros įrenginių derinimas, sutvarkomos statybos 
aikštelės, kitų statybų metu pažeistų dangų ir dirvožemio sluoksnio atstatymas. 

Ataskaitoje skaičiavimams ir įvertinimui nagrinėtas modelis Nordex N131/3000, kadangi Nordex 
gamintojo vėjo jėgainės yra vienos moderniausių ir pažangiausių pasaulyje, skleidžiančių labai mažą fizikinę 
taršą.   
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Šaltinis: www.maps.lt 

2. pav. Planuojamos ūkinės veiklos (PŪV) statinių išdėstymo planas. 

3.4. ūkinės veiklos vykdymo terminai ir eiliškumas: 

Šiuo metu PVSV ataskaita rengiama su tikslu suformuoti planuojamų vėjo elektrinių SAZ, kuri bus įteisinta 
vėliau - techninių projektų rengimo metu. Planuojama vykdyti ūkinė veikla neterminuota, vienos vėjo 
elektrinės eksploatacijos laikas – 20-25 metai. Pakeitus detales ir eksploatacijos metu nusidėvėjusius 
mechanizmus, planuojamų vėjo elektrinių eksploatacinį laikotarpį būtų galima pratęsti.  

3.5. informacija, kokiuose ūkinės veiklos etapuose atliekamas poveikio visuomenės sveikatai 
vertinimas: 

Poveikio visuomenės sveikatai vertinimas atliekamas žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų 
rengimo metu. 

4. Planuojamos ūkinės veiklos vietos analizė: 

4.1. planuojamos ūkinės veiklos vieta:  

UAB „SV Projektai“ savo veiklą vykdys Šilutės rajono savivaldybės administracinėje teritorijoje Usėnų sen. 
Kavolių, Stremenių, kaimuose, Juknaičių seniūnijos Kūgelių, Okslindžių, Skierių, Menklaukių kaimuose 
esančiuose žemės ūkio paskirties sklypuose. Teritorija išsidėsčiusi apie 9 kilometrus į pietryčius nuo Šilutės 
miesto, apie 2,9 km į rytus nuo Juknaičių miestelio, apie 8 km nuo Lietuvos Respublikos sienos su Rusija. Sklypus 
supa žemės ūkio paskirties teritorijos. Artimiausios sodybvietės nuo planuojamų vėjo elektrinių nutolusios 301 
m – 796 m atstumu.  

PŪV atitikimas Šilutės r. sav. Bendrajam planui 

 

Vadovaujantis Šilutės rajono Bendrojo plano (toliau – „Plano“) Žemės naudojimo ir apsaugos 

reglamentų, Rekreacijos ir turizmo plėtojimo, gamtos ir kultūros paveldo, Teritorijos vystymo ir erdvinės 

struktūros, Miškų išdėstymo, Teritorijos inžinerinės infrastruktūros ir susiekimo brėžiniais planuojama ūkinė 

veikla (PŪV) Plano sprendiniams neprieštarauja, kadangi planuojamos veiklos teritorijoje nėra registruotų 

kultūros paveldo objektų, saugomų teritorijų, miškų, rekreacinių zonų, urbanizuotų teritorijų. 

http://www.maps.lt/
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4.2. žemės sklypų informacija, kuriuose planuojama ūkinė veikla: 

Planuojamos ūkinės veiklos organizatorius UAB „SV PROJEKTAI“ veiklą numato vykdyti  8 žemės sklypuose, 
kurių duomenys pateikiami 1 lentelėje. 

1 lentelė. PŪV numatyti kitos paskirties sklypai 

Eil. Nr. Žemės sklypo 
kadastrinis 
numeris 

Adresas Viso žemės 
sklypo plotas 
(ha) / Žemės 
sklypo plotas 
pagal nuomos 
sutartį (ha) 

Specialiosios naudojimo 
sąlygos 

Planuojama 
ūkinė veikla, 
kiekis 

1 2 3 4 5 6 
1.  8844/0006-297 Šilutės r. sav. 

Juknaičių sen. 
Okslindžių k. 

0,15 XXI. Žemės sklypai, 
kuriuose įrengtos valstybei 
priklausančios melioracijos 
sistemos bei įrenginiai; 

VE – 1 vnt. 

2.  8844/0006:304 Šilutės r. sav. 
Juknaičių sen. 
Okslindžių k. 

0,15 XXIX. Paviršinio vandens 
telkinių apsaugos zonos ir 
pakrantės apsaugos 
juostos. 
XXI. Žemės sklypai, 
kuriuose įrengtos valstybei 
priklausančios melioracijos 
sistemos bei įrenginiai; 

VE – 1 vnt. 

3.  8844/0006:292 Šilutės r. sav. 
Juknaičių sen. 
Skierių k.  

0,15 XXI. Žemės sklypai, 
kuriuose įrengtos valstybei 
priklausančios melioracijos 
sistemos bei įrenginiai; 

VE-1vnt. 

4.  8844/0006:290 Šilutės r. sav. 
Juknaičių sen. 
Menklaukių k. 

0,15 XXI. Žemės sklypai, 
kuriuose įrengtos valstybei 
priklausančios melioracijos 
sistemos bei įrenginiai; 

VE – 1 vnt. 

5.  8844/0006:307 Šilutės r. sav. 
Juknaičių sen. 
Menklaukių k. 

0,15 XXI. Žemės sklypai, 
kuriuose įrengtos valstybei 
priklausančios melioracijos 
sistemos bei įrenginiai; 

VE – 1 vnt. 

6.  8820/0003:165 Šilutės r. sav. 
Juknaičių sen. 
Kūgelių k. 

0,15 XXIX. Paviršinio vandens 
telkinių apsaugos zonos ir 
pakrantės apsaugos 
juostos. 
XXI. Žemės sklypai, 
kuriuose įrengtos valstybei 
priklausančios melioracijos 
sistemos bei įrenginiai; 

VE – 1 vnt. 

7.  8877/0001:272 Šilutės r. sav. 
Usėnų sen. 
Kavolių k.  

0,15 XXI. Žemės sklypai, 
kuriuose įrengtos valstybei 
priklausančios melioracijos 
sistemos bei įrenginiai; 

VE – 1 vnt. 

8.  8877/0002:231 Šilutės r. sav. 
Usėnų sen. 
Stremenių k. 

0,15 XXI. Žemės sklypai, 
kuriuose įrengtos valstybei 
priklausančios melioracijos 
sistemos bei įrenginiai; 

VE – 1 vnt. 

Šaltinis: Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašai 

Visi gretimybėse esantys sklypai yra žemės arba miškų ūkio paskirties.  



4.3. vietovės infrastruktūra: 

Planuojamos ūkinės veiklos teritorija inžineriniu požiūriu yra neišvystyta. 

4.4. ūkinės veiklos vietos įvertinimas atsižvelgiant į saugomas, vertingas gretimybes: 

Žemės sklypuose, kuriuose planuojama ūkinė veikla, nėra registruotų nekilnojamųjų kultūros paveldo 
vertybių, teritorijos nepatenka į Valstybės saugomų draustinių, rezervatų, NATURA 2000 ar kitų saugotinų 
teritorijų ribas. Atstumas nuo planuojamo VE parko iki artimiausios saugomos teritorijos yra 4000 metrai. 

5. Planuojamos ūkinės veiklos veiksnių, darančių įtaką visuomenės sveikatai, apibūdinimas:  

5.1. planuojamos ūkinės veiklos cheminės taršos, galinčios daryti poveikį visuomenės sveikatai, 
vertinimas:  

Vykdant PŪV cheminė tarša nesusidarys. 

5.2. galimas planuojamos ūkinės veiklos poveikis visuomenės sveikatai, atsižvelgiant į ūkinės 
veiklos metu į aplinką skleidžiamus kvapus: 

Vykdant PŪV į aplinką skleidžiamų kvapų nebus.  

5.3. Fizikiniai veiksniai: 

5.3.1. Triukšmas:  

Lietuvoje ribinius triukšmo dydžius gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei 

jų aplinkoje nustato Lietuvos higienos norma HN 33:2011 „Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir 

visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje“ (Žin., 2011, Nr. 75-3638). Būtina įvertinti, kokiu atstumu 

nuo vėjo elektrinių triukšmo lygis neviršys ribinių verčių. 

Planuojamos ūkinės veiklos organizatorių pageidavimu skaičiavimams ataskaitoje naudotas 

vėjo elektrinės modelis Nordex N131/3000. Skaičiavimai atliekami, kai vėjo greitis siekia 10 m/s. Foninis 

triukšmo lygis – 40 dB(A). Foninis triukšmo lygis priimamas 40 metrų nuo gyvenamojo namo, pagal higienos 

normos HN 33:2011 2 punkto reikalavimus. 

Kadangi triukšmo ribinis lygis nakties periodu (22-06 val.) yra nedidelis ir siekia tik 45db, tai 

eksploatuojant vėjo jėgaines šiuo paros metu, kai vėjo greitis siekia 10m/s, numatoma įjungti 7 garso 

optimizavimo režimą, kuomet jėgainės skleidžiamas garsas siekia tik 100db. Jei nakties periodu vėjo greitis 

bus didesnis kaip 12m/s, vėjo jėgainės bus visiškai sustabdomos.  

Kadangi gretimoje aplinkoje jau yra vystoma tokia pati ūkinė veikla, atlikti papildomi fizikinės 

taršos – triukšmo, skaičiavimai. UAB „Šilutės vėjo projektai“ Juknaičių ir Usėnų seniūnijose stato 60 MW vėjo 

elektrinių parką, iš viso 8 

 jėgainės, iš kurių 17 yra arčiau nei 1 km atitolusios nuo planuojamų vėjo elektrinių. Vėjo 

jėgainės esančios arčiau nei 1 km atstumu viena nuo kitos gali daryti įtaką fizikinės taršos dydžiui, todėl  

suminio vėjo elektrinių skleidžiamo triukšmo skaičiavimuose įvertinta 17 numatomų statyti vėjo elektrinių, 

kurioms jau išduoti statybos leidimai. 17 vėjo jėgainių techniniai parametrai ir modelis parinktas pagal 

išduotus statybos leidimus. 

Atlikus skaičiavimus nakties metu,atsižvelgiant į gretimybes, matyti, kad triukšmo lygio 

viršijimų artimiausioje gyvenamojoje aplinkoje, vėjo elektrinėms veikiant pilnu pajėgumu, nenumatoma.  

Formuojant sanitarinę apsaugos zoną, 45 dB(A) izolinija turi atitikti sanitarinės apsaugos zonos ribą.  



5.3.2. Naudota skaičiavimams triukšmo sklaidos modeliavimo programinė įranga: 

 Triukšmo sklaidos skaičiavimai atlikti programa WindPRO (versija 2.9.269). WindPRO modelio 

skaičiavimai pagrįsti Tarptautinio standarto ISO 9.613-2, Vokietijos standarto ISO 9.613-2, UK ISO 9.613-2, 

Danijos Aplinkos departamento ir Nyderlandų 1999 m. rekomendacijomis.  

5.4. Šešėliavimas: 

Vėjo elektrinės, kaip ir kiti aukšti statiniai, esant saulėtam orui meta šešėlį ant gretimų objektų. Be 
to, gyvenant arti vėjo elektrinių, galimas besisukančių sparnų keliamo šviesos mirgėjimo poveikis. 
Tinkamas vietos parinkimas ir geros įrangos naudojimas gali išspręsti šią problemą. Žinant vėjo elektrinių 
sudaromo šešėlio dydį ir jo kryptį, galima suplanuoti elektrines taip, kad jos netrukdytų gyvenamajai 
aplinkai. Ūkinei veiklai pasirinkta teritorija yra nuošalioje vietovėje, retai apgyvendintoje zonoje. 

 Įvertinus pasaulinę praktiką, nustatyta, kad nėra teisinių taisyklių, pagal kurias normuojama 
šešėliavimo įtaka gretimybių gyventojams, todėl vadovaujamasi Vokietijos teismo sprendimu pagal kurį 
nustatyta, kad sparnų rotacijos sukeliamas šešėliavimas, kurio trukmė yra 30 val./metams, yra leistinas.  

Atsižvelgiant į tai, kad nėra pakankamai duomenų apie neigiamą poveikį žmogaus sveikatai, nėra 
nustatyti šešėliavimo ekspozicijos dydžiai ne tik Lietuvoje, bet ir kitose šalyse.  

Šešėliavimo poveikio vertinimui Lietuvoje sukurtų ir patvirtintų metodikų ar higienos normų nėra. 
Kaip leidžiamas šešėliavimo lygis šioje ataskaitoje yra priimtas Vokietijos standartų rekomenduojamas 
leistinas šešėliavimo ribinis lygis (maksimaliai 30 valandų per metus arba 30 min. per dieną). 

Tikslesniam galimo šešėliavimo artimiausioje gyvenamojoje aplinkoje  įvertinimui  atliktas 
modeliavimas programa WindPRO (versija 2.9.269) – pačiu blogiausiu variantu, priimant, kad pastatų 
visi langai yra orientuoti į vėjo elektrines („Green House Mode“). Skaičiavimams naudoti realūs Kauno 
meteorologinės stoties duomenys apie saulės švytėjimo trukmę Lietuvoje. Iš šešėliavimo sklaidos 
rezultatų matyti, kad planuojamų vėjo elektrinių šešėliavimas artimiausių gyvenamųjų sodybviečių 
nepasiekia, todėl imtis priemonių šešėliavimui sumažinti nebūtina ir galima teigti, kad neigiamo poveikio 
visuomenės sveikatai dėl šešėlių mirgėjimo nebus. 

 

5.5. Kiti reikšmingi planuojamos ūkinės veiklos visuomenės sveikatai įtaką darantys veiksniai:  

Vadovaujantis Pasaulinės sveikatos organizacijos duomenimis socialinių, ekonominių, gyvensenos, 
psichologinių veiksnių kokybiniam poveikiui įvertinti nėra sukurta metodikų, todėl yra rekomenduojama 
naudoti apklausos metodus, apklausiant konkrečioje vietoje gyvenančius žmones. Standartizuota 
psichogeninio įvertinimo metodika laikomas užduočių ar klausimų, skirtų įvairių žmogaus ypatybių 
įvertinimui, rinkinys, pateikiamas vienodomis (standartinėmis) sąlygomis  ir naudojantis vienodą 
(standartinę) duomenų interpretacijos sistemą. Duomenų bazių apie minėtų veiksnių kokybinį vertinimą 
Lietuvoje nėra sukurta, esant būtinybei yra vykdomos sociologinės apklausos. Numatyta planuojama veikla 
yra vietinio lygio, neturinti įtakos didesnei visuomenės daliai, todėl tokią apklausą atlikti yra netikslinga. 
Taip pat nėra patvirtintų metodikų psichologinio poveikio vertinimui, todėl jų taikymas poveikio visuomenės 
sveikatos vertinimui nėra privalomas ir plačiau nagrinėjamas nebus. 

Rizikos apibūdinimas 

Į vėjo elektrinių formuojamą SAZ gyvenamieji  namai/aplinka nepatenka. Net ekstremalios situacijos 

atveju nukritus vėjo elektrinėms, jos nekels pavojaus aplinkinių gyventojų sveikatai. Elektrinės bus 

apsaugotos nuo ekstremalių meteorologinių sąlygų: nuo jūrinės korozijos įrengta antikorozinė danga; 

atsparumui žemės drebėjimams sustiprinti vėjo elektrinėse įrengta lanksti  konstrukcija,  daugiacilindriai  

amortizuojantys  inkarai;  nuo  žaibų  saugo  pilnai  integruota žaibosaugos  sistema;  normalus  eksploatacijos  

režimas  vyksta  -200C  -  +500C  temperatūriniame intervale. 



6. Priemonės, kurios padės išvengti ar sumažinti neigiamą planuojamos ūkinės veiklos poveikį 
visuomenės sveikatai: 

Projektuojamos vėjo elektrinės turi atitikti Europos Sąjungos standartus ir saugumo reikalavimus tokiems 
įrenginiams, menčių danga turi turėti neatspindintį paviršių, vėjo elektrinių bokštai turi būti dažomi prisitaikant 
prie aplinkos kraštovaizdžio. 

Visos priemonės, kurios yra numatytos įmonės veiklos, statybos, eksploatavimo, organizavimo srityse, yra 
diegiamos tam, kad būtų maksimaliai sumažintas galimas neigiamas poveikis aplinkai ir visuomenės sveikatai. 

7. Sanitarinės apsaugos zonos ribų nustatymas: 

7.1. Sanitarinės apsaugos zonos: 

Vadovaujantis 2011-04-16 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymu Nr. V-586 „Dėl 
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m. rugpjūčio 19 d. įsakymo Nr. V- 586 „Dėl sanitarinių 
apsaugos zonų ribų nustatymo ir režimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“ (Žin. 2011, Nr.46-2201; 2014, Nr. 
1536) planuojamai ūkinei veiklai (vėjo elektrinės statyba) sanitarinės apsaugos zonos nereglamentuojamos. 

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos vyriausybės 2012-07-04 nutarimo Nr. 809 „Dėl Lietuvos Respublikos 
Vyriausybės 1992 m. gegužės 12 d. nutarimo Nr. 343 "Dėl Specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų 
patvirtinimo" pakeitimo“ (Žin., 2012, Nr.80-4168) 621 punktu, numatyta, jog 30 kW ir didesnės įrengtosios 
galios vėjo elektrinių sanitarinės apsaugos zonos dydis turi būti nustatomas pagal triukšmo sklaidos ir kitos 
aplinkos taršos skaičiavimus atliekant poveikio visuomenės sveikatai vertinimą, todėl atliekamas vertinimas, 
kurio metu bus suformuota vėjo elektrinių sanitarinė apsaugos zona. 

Veikla planuojama taip, kad į SAZ ribas nepatektų nei vienas gyvenamasis namas ir/ar gyvenamoji 
teritorija. 

8. Poveikio visuomenės sveikatai vertinimo metodų aprašymas: 

8.1. panaudoti kiekybiniai ir kokybiniai poveikio visuomenės sveikatai vertinimo metodai ir jų 
pasirinkimo pagrindimas; 

 

Poveikio visuomenės sveikatai kiekybiniam ir kokybiniam vertinimui naudotos metodikos, pateiktos 
Europos  Sąjungos direktyvoje 93/67/EEC. Metodo esmė – komponentų, veikiančių žmogaus gyvenamąją 
aplinką, susidarančią dėl aplinkos veiksnių, palyginimas su žemesne, nesukeliančia pasekmių gyvenimo 
kokybei. 

Poveikio visuomenės sveikatai vertinimas ir viešinimo procedūros atliktos vadovaujantis Lietuvos 
Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011-05-13 įsakymo 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 parengta vadovaujantis 
2016-01-19 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymo Nr. V-68 „Dėl Lietuvos Respublikos 
sveikatos apsaugos ministro 2004 m. liepos 1 d. Įsakymo Nr. V-491 „Dėl poveikio visuomenės sveikatai 
vertinimo metodinių nurodymų patvirtinimo “ pakeitimo“ reikalavimais. 

Atliekant vietovės gyventojų demografinių ir sveikatos rodiklių analizę naudotasi Higienos instituto 
Sveikatos informacijos centro Lietuvos sveikatos rodiklių informacinėje sistemoje pateikiamais statistiniais 
duomenimis. 



9. Poveikio visuomenės sveikatai vertinimo išvada:  

Atlikus PVSV ir kompleksiškai išanalizavus žinomus aplinkos veiksnius, kurie gali daryti poveikį visuomenės 
sveikatai gyvenamoje aplinkoje, galima daryti išvadą,  kad  neigiamo  poveikio  visuomenės  sveikatai  dėl  
numatomos  planuojamos ūkinės veiklos nebus, nes: 

- atlikus vėjo elektrinių eksploatacijos metu sukeliamo triukšmo sklaidos skaičiavimus nustatyta, kad 
triukšmo lygis artimiausioje gyvenamojoje aplinkoje neviršys leistinų ribų; 

- įvertinus UAB „SV PROJEKTAI“ planuojamą ūkinę veiklą Kavolių, Stremenių kaimuose, Usėnų sen., 
Kūgelių, Okslindžių, Skierių, Menklaukių kaimuose, Juknaičių sen., Šilutės rajono savivaldybėje, planuojamoms 
vėjo elektrinėms sanitarinę apsaugos zoną tikslinga formuoti atsižvelgiant į triukšmo sklaidos rezultatų 45dB(A) 
izolinijas.  

Nusprendus statyti kito modelio vėjo elektrinę negu skaičiuota šioje ataskaitoje, turės būti atlikti 
papildomi triukšmo ir šešėliavimo sklaidos skaičiavimai, kad būtų galima įsitikinti, ar suformuotos sanitarinės 
apsaugos zonos dydis tenkina naujo modelio keliamą taršą. Jeigu papildomai atliktų triukšmo ir šešėliavimo 
sklaidos skaičiavimų leistini ribiniai dydžiai nesiekia suformuotos sanitarinės apsaugos zonos dydžių arba yra 
tokie patys, tai poveikio visuomenės sveikatai vertinimo iš naujo atlikti nereikia. Tuo atveju, kai pasikeitus vėjo 
elektrinės parametrams fizikinės taršos dydžiai viršija nustatytos sanitarinės apsaugos zonos ribas, būtina 
pakartotinai rengti poveikio visuomenės sveikatai vertinimą. 

10. Siūlomos sanitarinės apsaugos zonos ribos: 

Nustatomos sanitarinės apsaugos zonos ribos 93-139 metrai nuo jėgainių.  

11. Rekomendacijos dėl poveikio visuomenės sveikatai vertinimo stebėsenos, emisijų kontrolės ir 
pan. 

Planuojamos ūkinės veiklos organizatorius UAB „SV PROJEKTAI“ išnagrinėjo planuojamų vėjo elektrinių 
įrengimo galimybes atsižvelgiant į geografinę padėtį, inžinerinę infrastruktūrą, vėjo sąlygas, gretimybes bei 
planuojamą veiklą. Vėjo elektrinių vietos parinktos remiantis Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2010-11-25 
Šilutės r. sprendimu Nr. T1-1586 patvirtinto bendrojo plano sprendiniais. Planuojamos ūkinės veiklos metu 
numatomas triukšmo sklidimas į aplinką, tačiau jo monitoringas nenumatomas, kadangi triukšmo lygis už 
suformuotos SAZ ribos neviršys leistino. Jei atsirastų gyventojų skundų po vėjo elektrinių statybos, gali būti 
atliekami triukšmo matavimai suformuotos SAZ ribose. 

 

 

 
 

 


