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BENDRIEJI DUOMENYS 
 

 

1. INFORMACIJA APIE ŪKINĖS VEIKLOS ORGANIZATORIŲ (UŽSAKOVĄ): 

JURIDINIO ASMENS PAVADINIMAS ARBA FIZINIO ASMENS VARDAS, PAVARDĖ, 

ADRESAS, TELEFONAS, FAKSAS, ELEKTRONINIO PAŠTO ADRESAS 

 

Įmonės pavadinimas UAB „Ylakių paukštynas“ 

Vardas, pavardė Direktorius Ignas Jonušas 

Adresas, telefonas 
Spiginio g. 3, Stripinių k., Ylakių sen., LT-98347 Skuodo r. sav,                       

tel. +370 682 14423 

Kita informacija el. p.: direktorius@ylakiupaukstynas.lt 
 

 

2. INFORMACIJA APIE PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS POVEIKIO 

VISUOMENĖS SVEIKATAI VERTINIMO ATASKAITOS RENGĖJĄ: JURIDINIO 

ASMENS PAVADINIMAS ARBA FIZINIO ASMENS, KONTAKTINIO ASMENS VARDAS, 

PAVARDĖ, ADRESAS, TELEFONAS, FAKSAS, ELEKTRONINIO PAŠTO ADRESAS 

(PRIDEDAMA JURIDINIO AR FIZINIO ASMENS LICENCIJOS, LEIDŽIANČIOS 

VERSTIS POVEIKIO VISUOMENĖS SVEIKATAI VERTINIMU, KOPIJA) 

 

 

Įmonės pavadinimas UAB „Pajūrio planai“, į. k. 302299127  

Vardas, pavardė Direktorius Endrius Rolandas Aušra 

Adresas, telefonas 

Liepų g. 66, LT-92100 Klaipėda 

tel./faksas: Nr. 8 46 463115, 8 698 08831 

el. p.: pajurio.planai@hotmail.com, interneto svetainė: 

www.pajurioplanai.puslapiai.lt 

Kita informacija 

Visuomenės sveikatos priežiūros veiklos licencija Nr. VSL-251. Išduota 

2010-11-15 

Poveikio visuomenės sveikatos vertinimo specialistė Milda Andriūnaitė, 

licencija Nr. 0433-MP/MH/MA/ PV-10. Išduota 2010-03-26. 

Kvalifikacijos dokumentai yra 7 priede. 

 

3. PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS ANALIZĖ 
 

3.1. ūkinės veiklos pavadinimas, ekonominės veiklos rūšies kodas 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 – vienos vėjo elektrinės įrengimas ir eksploatacija žemės sklype 

Skuodo g. 21, Stripinių k., Ylakių sen., Skuodo r. sav. 

LR Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo 2 priedo 48.4. p. nustatyta, kad vėjo 

elektrinėms, kurių įrengtoji galia 2 MW ir didesnė, taikomas 440 m sanitarinės apsaugos zonos dydis.  

Poveikio visuomenės sveikatai vertinimo pagrindas – ūkinės veiklos vykdytojo suformuota 

užduotis, atsižvelgiant į LR Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo 51 straipsnio, 1 dalį, 

nustatyti sanitarinės apsaugos zonos dydį atlikus poveikio visuomenės sveikatai vertinimą 

planuojamos ūkinės veiklos poveikio visuomenės sveikatai dokumentuose.  

Poveikio visuomenės sveikatai vertinimas atliekamas tam, kad nustatyti, apibūdinti ir įvertinti 

planuojamos ūkinės veiklos – vėjo elektrinės eksploatavimo (elektros gamybos) galimą poveikį 

visuomenės sveikatai, pašalinti arba sumažinti kenksmingą poveikį visuomenės sveikatai tinkamomis 

mailto:pajurio.planai@hotmail.com
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priemonėmis, nustatyti sanitarinės apsaugos zonos ribas bei motyvuotai įvertinti ūkinės veiklos 

galimybę pasirinktoje vietoje.   

Poveikio visuomenės sveikatai vertinimas atliekamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos 

sveikatos apsaugos ministro 2004 m. liepos 1 d. įsakymu patvirtintais Poveikio visuomenės sveikatai 

vertinimo metodiniais nurodymais. 

Atsižvelgiant į LR Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo 2 priedo 

3.8. p. atranką dėl poveikio aplinkai vertinimo privaloma atlikti kai įrengiamos 3 vėjo elektrinės, 

kurių bent vienos aukštis 50 m (matuojant iki aukščiausio konstrukcijų taško) ar daugiau, todėl, 

planuojant įrengti vieną vėjo elektrinę, atrankos dėl poveikio aplinkai vertinimo procedūros nėra 

atliekamos. 

Vadovaujantis Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio 

direktoriaus 2007-10-31 įsakymu Nr. DĮ-226 „Dėl Ekonominės veiklos rūšių klasifikatoriaus 

patvirtinimo“, planuojama ūkinė veikla priskiriama 3.1. lentelėje nurodytoms veiklos rūšims. 
 

3.1. lentelė. Santrauka iš ekonominės veiklos rūšių klasifikatoriaus 
Sekcija Skyrius Grupė Klasė Poklasis Pavadinimas 

D     
ELEKTROS, DUJŲ, GARO TIEKIMAS IR ORO 

KONDICIONAVIMAS 

 35    Elektros, dujų, garo tiekimas ir oro kondicionavimas 

  35.1   Elektros energijos gamyba, perdavimas ir paskirstymas 

   35.11  Elektros gamyba 

 

3.2. planuojamas (projektinis) ūkinės veiklos pajėgumas, gaminama produkcija (teikiamos 

paslaugos) (pavadinimas, kiekis per metus), gaminamų produktų (teikiamų paslaugų) paskirtis, 

naudojamos medžiagos, žaliavos, gamtiniai, energiniai ištekliai (pavadinimas, kiekis per metus, 

pavojingumas, rizika); 

Poveikio visuomenės sveikatai vertinimas atliekamas numatant statyti vieną 2,3 MW elektros 

galios, 85 m bokšto aukščio vėjo elektrinę, atitinkančią „Enercon E-70“ vėjo elektrinės tipą. Vėjo 

elektrine būtų generuojama 10 kV įtampos elektros energija. Numatoma pagamintą elektros energiją 

naudoti savo poreikiams. 

 

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

įrenginių išdėstymo planas 

Planuojama įrengti vėjo elektrinę su maksimalia elektrinės generuojama elektros galia – iki 2,3 

MW, bokšto aukštis – iki 85 m, sukeliamas triukšmo lygis – 104,5 dBA. Vėjo elektrinės maksimalus 

galimas aukštis kartu su sparnuote gali siekti 125 m. Statytojas gali pasirinkti jėgainės tipą, 

neviršijantį poveikio visuomenės sveikatai vertinimo dokumentacijoje pateiktų elektrinės techninių 

duomenų. 

Vėjo elektrinė bus įrengiama žemės sklypo adresu Skuodo r. sav., Ylakių sen., Stripinių k., 

Skuodo g. 21, kad. Nr. 7516/0001:665 Ylakių k.v., unikalus Nr. 4400-4976-6520 dalyje. Žemės 

sklypo plotas – 2,7645 ha. Planuojama vėjo jėgainės vieta parodyta 3.1 pav. 
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3.1 pav. Planuojama vėjo jėgainės vieta 

 

3.4. ūkinės veiklos vykdymo terminai ir eiliškumas, ūkinės veiklos vykdymo (objekto 

naudojimo) trukmė (tais atvejais, kai planuojama terminuota ūkinė veikla) 

Vėjo elektrinės eksploatacijos terminas nurodomas kaip teorinis. Prižiūrint statinį/įrenginį, 

renovuojant bei laikantis gamintojo rekomendacijų, vėjo elektrinės tarnavimo laikas neribotas.   

 

3.5. informacija, kokiuose ūkinės veiklos etapuose – teritorijų planavimo, statinių statybos, 

sanitarinės apsaugos zonos ribų nustatymo ar tikslinimo, ūkinės veiklos nutraukimo ar kt. –

atliekamas poveikio visuomenės sveikatai vertinimas 

Poveikio visuomenės sveikatai vertinimas atliekamas sanitarinės apsaugos zonos ribų 

nustatymo etape, numatant rengti statinio projektą.  

Poveikio visuomenės sveikatai vertinimo pagrindas – LR Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų 

įstatymas, kuris reglamentuoja vėjo elektrinių sanitarinės apsaugos zonos dydį ir sanitarinės apsaugos 

zonos nustatymo būdus. Veiklos vykdytojas pasirinko nustatyti sanitarinės apsaugos zonos ribas 

atliekant poveikio visuomenės sveikatai vertinimą.  

 

3.6. siūlomos planuojamos ūkinės veiklos alternatyvos; šis reikalavimas neprivalomas, 

kai atliekamas vykdomos ūkinės veiklos, kuriai reikia nustatyti arba patikslinti sanitarinės 

apsaugos zonų ribas, poveikio visuomenės sveikatai vertinimas. 

Kadangi planuojama ūkinė veikla numatoma nuosavybės teise priklausančiame žemės sklype, 

o taip pat, kadangi pagal teisės reikalavimus sanitarinės apsaugos zona suformuojama autentiškam 

įrenginiui, įrengiamam nagrinėjamame žemės sklype, planuojamos ūkinės veiklos alternatyvos nėra 

analizuojamos. 
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4. PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS VIETOS ANALIZĖ 

4.1. planuojamos ūkinės veiklos vieta (adresas) pagal administracinius teritorinius vienetus, 

jų dalis ir gyvenamąsias vietoves (apskritis, savivaldybė, seniūnija, miestas, miestelis, kaimas, 

viensėdis, gatvė); teritorijos, kurioje planuojama ūkinė veikla, ne senesnis kaip 3 metų žemėlapis 

su gretimybėmis (ortofoto ar kitokiame žemėlapyje, kitose grafinės informacijos pateikimo 

priemonėse apibrėžta planuojama teritorija; planų mastelis pasirenkamas atsižvelgiant į 

planuojamos teritorijos ir teritorijos, kurią planuojama ūkinė veikla gali paveikti, dydžius), 

esamos ir suplanuotos gretimybės (žemės sklypai ir pastatai, su kuriais ribojasi teritorija), 

teritorijos, kurioje planuojama ūkinė veikla, svarba aplinkos apsaugos, visuomenės sveikatos 

saugos, ekonominiu, visuomeniniu ar kt. požiūriais, objektai, kuriems nustatytos sanitarinės 

apsaugos zonos, informacija apie sanitarinės apsaugos zonos ribų nustatymą ir įregistravimą, 

kita svarbi informacija 

Planuojamą ūkinę veiklą numatoma vykdyti UAB „Ylakių paukštynas“ nuosavybės teise 

valdomame 2,7645 ha ploto žemės sklype (kadastro numeris – 7516/0001:665), esančiame 

Klaipėdos apskrityje, Skuodo r. sav., Ylakių sen., Stripinių k., Skuodo g. 21. Teritorijos, kurioje 

planuojama ūkinė veikla, ne senesnis kaip 3 metų žemėlapis pateiktas 2 priede kadastro žemėlapio 

ištraukoje ir 4 priede - situacijos schemoje.  

Planuojama teritorija yra šiaurės rytinėje Skuodo rajono savivaldybės teritorijos dalyje. 

Atsižvelgiant Skuodo rajono savivaldybės teritorijos bendrąjį planą, planuojama teritorija ir jos 

gretimybės priskiriamos žemės ūkio paskirties ir pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijoms.   

Planuojamos vėjo elektrinės vieta nėra svarbi aplinkos apsaugos, visuomenės sveikatos saugos 

ar visuomeniniu požiūriais. Veikla planuojama mažesnio nei vidutinis vaizdingumo kraštovaizdyje, 

nepasižyminčiame estetinėmis, nekilnojamosiomis kultūros ar kitomis vertybėmis, rekreaciniais 

ištekliais. Teritorijoje ir jos gretimybėse nėra lankytinų objektų, gamtos paveldo objektų ar teritorijų, 

saugomų ar „Natura2000“ teritorijų. Nagrinėjama vietovė nepatenka į vandenviečių apsaugos zonas, 

nesiriboja ir nekerta paviršinių vandens telkinių, nesiriboja ir nepatenka į paviršinių vandens telkinių 

pakrantės apsaugos juostas ir apsaugos zonas. Nagrinėjama teritorija taip pat nepatenka ir į potvynių 

grėsmės ir rizikos teritorijas.  

Artimiausiose nagrinėjamos teritorijos gretimybėse nėra gyvenamosios, rekreacinės ar 

visuomeninės paskirties teritorijų ar objektų. Artimiausios rekreacinės teritorijos – Kalnėnų botaniko 

parko tvenkiniai nuo planuojamos vietos nutolę daugiau kaip 1 km į šiaurės vakarus. 

Artimiausi visuomeninės paskirties objektai – Skuodo r. Ylakių gimnazija ir Ylakių 

ambulatorija nuo PŪV vietos nutolusios daugiau kaip 1,5 km pietryčių kryptimi.  

Artimiausi gyvenamosios paskirties pastatai pateikti 4.1 lentelėje. 

4.1 lentelė. Informacija apie gyvenamąsias teritorijas 

Nr. Objekto pavadinimas 

Atstumas nuo ūkinės 

veiklos sklypo iki 

objekto 

Atstumas nuo vėjo jėgainės 

iki objekto 

1 Sodyba Skuodo g. 4 160 m 300 m 

2 Sodyba Skuodo g. 2 491 m 625 m 

3 Sodybos Spigino g. 2 ir 4 535 m 645 m 

Gretimybių žemėlapis pateiktas 4 priede gretimybių schemoje. 

Nustačius planuojamos vėjo elektrinės sanitarinės apsaugos zonos ribas, žemės sklypams, 

patenkantiems į sanitarinės apsaugos zonos ribas bus nustatyti gamybinių objektų sanitarinės apsaugos 

zonų apribojimai, registruojant nekilnojamojo turto registre. Nustatoma sanitarinės apsaugos zona riba 

gyvenamosios teritorijos negali įtakoti. 
 

4.2. žemės sklypo, kuriame planuojama ūkinė veikla, pagrindinė žemės naudojimo paskirtis, 

naudojimo būdas (-ai) (esamas ir planuojamas), žemės sklypo plotas, žemės sklypui nustatytos 

specialiosios žemės naudojimo sąlygos (pridedama išrašo iš Nekilnojamojo turto registro 

centrinio duomenų banko kopija) 

Sklypas, kuriame planuojama statyti vėjo elektrinę: 

- Žemės sklypo, adresu Skuodo r. sav., Ylakių sen., Stripinių k., Skuodo g. 21, kad.                                

Nr. 7516/0001:665 Ylakių k.v., unikalus Nr. 4400-4976-6520, pagrindinė naudojimo paskirtis – 
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žemės ūkio, naudojimo būdas – kiti žemės ūkio paskirties žemės sklypai. Žemės sklypo plotas – 

2,7645 ha. Sklypas nuosavybes teise priklauso organizatoriui UAB „Ylakių paukštynas“. 

Planuojamos ūkinės veiklos vykdymui esama sklypo žemės ūkio paskirtis ir naudojimo būdas 

yra pakeisti Skuodo rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020-09-28 įsakymu Nr. A1-

718 (toliau – Įsakymas). Skuodo rajono savivaldybės administracijos direktorius pakeitė žemės 

sklypo (kadastro Nr. 7516/0001:665, sklypo plotas – 2,7645 ha), esančio Skuodo rajono Ylakių 

seniūnijos Stripinių kaimo Skuodo g. 21, pagrindinę naudojimo paskirtį iš žemės ūkio į kitą, 

naudojimo būdą iš kiti žemės ūkio paskirties žemės sklypai į I dalyje (sklypo dalies plotas – 1,1198 

ha) susisiekimo ir inžinerinių komunikacijų aptarnavimo objektų teritorijos ir P dalyje (sklypo dalies 

plotas – 1,6447 ha) pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos. Įsakymas yra 3 priede. Vėjo jėgainė 

bus įrengta 1,1198 ha sklypo dalyje, kurios naudojimo būdas susisiekimo ir inžinerinių komunikacijų 

aptarnavimo objektų teritorijos. 

Šiam žemės sklypui yra taikomos šios specialiosios žemės naudojimo sąlygos: 

- Melioruotos žemės ir melioracijos statinių apsaugos zonos (VI skyrius, antrasis 

skirsnis) 1,5197 ha. 

- Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis) 0,2904 ha. 

Nurodytos specialiosios žemės naudojimo sąlygos vėjo elektrinės statybos neriboja.   

Planuojamo žemės sklypo registro duomenys ir sklypo planas yra pateikti 1 priede. 
 

4.3. vietovės infrastruktūra (vandens, šilumos energijos tiekimas, nuotekų surinkimas, valymas 

ir išleidimas, atliekų tvarkymas, šalinimas ir panaudojimas, susisiekimo, privažiavimo keliai ir 

kt.) 

Teritorijoje bus įrengiama visa vėjo elektrinės veiklai reikalinga infrastruktūra – elektros 

prisijungimo prie elektros tinklų infrastruktūra, elektrinės aptarnavimo aikštelė ir privažiavimo 

keliai. Susisiekimui naudojama esama susisiekimo sistema – esamas privažiavimo kelias nuo krašto 

kelio Nr. 170  Mažeikiai – Skuodas. Generuojama elektros energija bus nuvedama įrengiant požeminį 

elektros kabelį iki 10 kW elektros linijos L-315 atramos Nr. 315/19, esančios planuojamame žemės 

sklype. 
 

4.4. ūkinės veiklos vietos (žemės sklypo) įvertinimas atsižvelgiant į greta ir aplink planuojamą 

ūkinę veiklą, esančias, planuojamas ar suplanuotas gyvenamųjų pastatų, visuomeninės 

paskirties, rekreacines ar kitas teritorijas, statinius, pastatus, objektus, nurodytus Lietuvos 

Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo 53 straipsnio 1 dalyje, ar kitus 

visuomenės sveikatos saugos požiūriu reikšmingus objektus (aprašymas, anksčiau šiame žemės 

sklype vykdyta ūkinė veikla, atstumai iki kitų šiame papunktyje nurodytų objektų). 

Vadovaujantis Skuodo rajono bendruoju planu planuojamos teritorijos gretimybės 

priskiriamos žemės ūkio paskirties ir pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijoms ir jose 

neplanuojama gyvenamųjų pastatų, visuomeninės paskirties, rekreacinės ar kitų teritorijų ir objektų.  

Artimiausia tankiai apgyvendinta teritorija planuojamos ūkinės veiklos gretimybėje yra  Ylakių 

miestelis nuo ūkinės veiklos vietos nutolęs apie 680 m į pietryčius. 

Artimiausiose nagrinėjamos teritorijos gretimybėse nėra rekreacinės ar visuomeninės paskirties 

teritorijų ar objektų ir kitų visuomenės sveikatos saugos požiūriu reikšmingų objektų, išskyrus 

gyvenamąją teritoriją – sodybą Skuodo g. 4, kuri yra 300 m atstumu nuo planuojamos vėjo elektrinės 

įrengimo vietos. Ši sodyba patenka į LR Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymu 

reglamentuojamą 440 m sanitarinės apsaugos zoną. Poveikio visuomenės sveikatai vertinimu būtina 

nustatyti veiksnius galinčius įtakoti poveikį visuomenės sveikatai, galinčius įtakoti gyvenamąją 

teritoriją, nustatytus veiksnius apriboti taip, kad neigiamo poveikio gyventojų sveikatai nebūtų. 

Artimiausi gyvenamosios paskirties pastatai pateikti 4.1 lentelėje ir gretimybių schemoje 4 

priede. 

Artimiausios rekreacinės teritorijos – Kalnėnų botaniko parko tvenkiniai nuo planuojamos vėjo 

elektrinės įrengimo vietos nutolę daugiau kaip 1 km į šiaurės vakarus. 

Artimiausi visuomeninės paskirties objektai – Skuodo r. Ylakių gimnazija ir Ylakių 

ambulatorija nuo ūkinės veiklos vietos nutolusios daugiau kaip 1,5 km pietryčių kryptimi.  
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5. PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS VEIKSNIŲ, DARANČIŲ ĮTAKĄ VISUOMENĖS 

SVEIKATAI, TIESIOGINIO AR NETIESIOGINIO POVEIKIO KIEKYBINIS IR 

KOKYBINIS APIBŪDINIMAS IR ĮVERTINIMAS (IDENTIFIKUOJAMI IR APRAŠOMI 

PLANUOJAMOS AR VYKDOMOS ŪKINĖS VEIKLOS LEMIAMI SVEIKATAI ĮTAKĄ 

DARANTYS VEIKSNIAI, APRAŠOMAS GALIMAS JŲ POVEIKIS VISUOMENĖS 

SVEIKATAI ARTIMIAUSIOJE GYVENAMŲJŲ PASTATŲ APLINKOJE, 

VISUOMENINĖS PASKIRTIES TERITORIJOSE IR STATINIUOSE, REKREACINĖSE 

TERITORIJOSE IR KITUOSE SVARBIUOSE OBJEKTUOSE, NURODYTUOSE 

POVEIKIO VISUOMENĖS SVEIKATAI VERTINIMO METODINIŲ NURODYMŲ 

PRIEDO 4.4 PAPUNKTYJE). 

Išnagrinėjus ūkinės veiklos vykdytojo pateiktą informaciją apie planuojamą veiklą, 

technologinius procesus, taršos veiksnius, norminius teisės aktus, literatūros duomenis, galima teigti, 

kad nagrinėjamu ūkinės veiklos- vėjo elektrinės eksploatacijos metu yra naudojama įranga, kuri gali 

skleisti triukšmą. 

Triukšmas. Atsižvelgiant į triukšmo intensyvumą, jo poveikis į organizmą yra toks: 40 – 50 

dB – atsiranda psichinės reakcijos, 60 – 80 dB – išsivysto vegetacinės nervų sistemos pakitimai. 

Santykinai susijusios su triukšmo poveikiu ligos – kraujotakos sistemos, nervų sistemos, virškinimo 

sistemos ligos. 

Triukšmo sukeliami sveikatos sutrikimai: 

 Psichologinės problemos. Tai anksčiausiai pasireiškiantis triukšmo nulemtas sveikatos 

sutrikimas. Besitęsiantis triukšmas gali sukelti panikos priepuolius, agresyvumą. Taip pat 

triukšmas trukdo susikaupti, koncentruoti dėmesį, todėl tampa sunku dirbti, mokytis. 

 Klausos sutrikimai. Įrodyta, kad triukšmas susilpnina gebėjimą aiškiai girdėti. Netgi trumpai 

trunkantis triukšmas gali sukelti laikiną apkurtimą, o ilgai besitęsiantis – atimti šią svarbią 

juslę visam laikui. Esant 90 – 110 dB triukšmo lygiui išsivysto klausos netektis. 

 Širdies ligos. Nustatyta, kad nuo triukšmo pakyla kraujospūdis. Tai gali sukelti tokį šalutinį 

poveikį kaip padažnėjęs širdies plakimas, pakilęs kraujospūdis ar net sutrikęs kvėpavimas. 

 Akių ligos. Nustatyta, kad triukšmas išplečia akių raineles, o tai ilgainiui gali sutrikdyti 

regėjimą. 

 Virškinamojo trakto ligos. Triukšmas gali tapti lėtinių skrandžio ligų priežastimi. 

 

Apibendrinant galima teigti, kad fizikinė tarša - triukšmas yra potencialūs įvairių kvėpavimo 

sistemos, kraujotakos sistemos, virškinimo, nervų sistemos susirgimų etiologiniai veiksniai. 

Visuomenės sveikatos rodiklių apžvalga rengiama būtent šių, aktualių nagrinėjamai ūkinei 

veiklai, susirgimų aspektu. 
 

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

sveikatai, vertinimas. 

Planuojamos vėjo elektrinės eksploatacija neįtakos cheminės taršos, galinčios daryti poveikį 

visuomenės sveikatai. 
 

5.2. galimas planuojamos ūkinės veiklos poveikis visuomenės sveikatai, atsižvelgiant į 

ūkinės veiklos metu į aplinką skleidžiamus kvapus. 

Planuojamos vėjo elektrinės eksploatacija neįtakos kvapų, galinčių daryti poveikį visuomenės 

sveikatai. 
 

5.3. fizikinės (triukšmas, nejonizuojančioji spinduliuotė ir kt.) taršos, galinčios daryti 

poveikį visuomenės sveikatai, vertinimas: esamos būklės įvertinimas, taršos šaltinių 

(stacionarių ir mobilių) aprašymas, jų ypatybės bei vieta (schema), informacija apie 

skleidžiamą taršą (emisijas), šios taršos ribiniai dydžiai, taršos sklidimo prognozė / sklaidos 

modeliavimo rezultatai (lentelės, žemėlapiai). 

Vėjo elektrinės eksploatacija įtakos aplinką triukšmu ir šešėliavimu. Taip pat elektros gamybos 

įrenginiai sukuria ir gali skleisti infragarsą ir žemo dažnio garsą. 
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Triukšmui labiausiai jautrios vietos yra gyvenamosios patalpos, poilsio zonos, kurortai, 

mokyklos, ikimokyklinės įstaigos, gydymo įstaigos. Planuojamoje vietovėje esamų triukšmo šaltinių 

nėra, vyrauja gamtinis triukšmo fonas. 
 

5.3.1. pateikiami planuojamų įrengti (įrengtų) stacionarių triukšmo šaltinių skleidžiamo 

triukšmo emisijos duomenys, pateikiamos stacionarių triukšmo šaltinių gamintojų techninių 

specifikacijų, kuriose pateikta informacija apie stacionarių triukšmo šaltinių spinduliuojamą 

triukšmą (garso galingumo lygį), kopijos, nurodomas stacionarių triukšmo šaltinių darbo 

pobūdis ir darbo laikas. 

Planuojamos ūkinės veiklos vykdymo metu aplinkos triukšmą ir šešėliavimą sukels vėjo 

elektrinės rotorius su sparnuote. Taip pat numatoma parinkti tinkamą vėjo elektrinės galingumą, tuo 

atveju jei apskaičiuoti prognozuojami triukšmo lygiai gyvenamoje aplinkoje viršys nustatytus ribinius 

triukšmo lygius. Pagal apskaičiuotus triukšmo rodiklius nustatoma vėjo jėgainės statybos vieta, 

minimalus bokšto aukštis ir maksimalus garso galios dydis. 

Triukšmo skaičiavimai atliekami vadovaujantis aplinkos triukšmo direktyva 2002/49/EB. 

Numatoma vėjo elektrinės vieta nurodyta 5.1 paveiksle. 
 

 
5.1 paveikslas. Triukšmo šaltinio schema  

 

Vėjo jėgainės charakteristika. Planuojamoje teritorijoje aplinkos triukšmo vertinimui buvo 

nagrinėjama Enercon E-70 2,3 MW galios vėjo jėgainė.   

Triukšmo skaičiavimuose vertinamas jėgainės bokšto aukštis – 85 m, priimant, kad maksimali 

garso galia – 104,5 dBA. 

Nakties periodo numatoma taikyti VE galios ribojimą, pasiekiant, kad maksimali garso galia 

siektų iki  – 99 dBA. 
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5.1 lentelė. E-70 jėgainės skleidžiamo triukšmo galios priklausomybė nuo vėjo greičio ir bokšto 

aukščio 

Enercon E-70 2,3 MW garso galios dydžiai 

Bokšto aukštis / 

Vėjo greitis VWind 10 m 

aukštyje 

58 m 64 m 85 m 98/99 m 113 m 

4 m/s 90,7 dB(A) 90,8 dB(A) 91.1 dB(A) 91.3 dB(A) 91.4 dB(A) 

5 m/s 93,6 dB(A) 93,6 dB(A) 94.1 dB(A) 94.6 dB(A) 95.1 dB(A) 

6 m/s 98,5 dB(A) 98,8 dB(A) 99.7 dB(A) 100.0 dB(A) 100.3 dB(A) 

7 m/s 101,3 dB(A) 101,4 dB(A) 101.6 dB(A) 101.7 dB(A) 101.9 d(B)A 

8 m/s 102,9 dB(A) 103,1 dB(A) 103.5 dB(A) 103.7 dB(A) 103.8 dB(A) 

10 m/s 104,5 dB(A) 104,5 dB(A) 104.5 dB(A) 104.5 dB(A) 104.5 dB(A) 

 

Aplinkos triukšmo prognozė. Ribiniai triukšmo lygiai gyvenamojoje aplinkoje. Vėjo 

jėgainės prognozuojamas triukšmas vertinamas pagal HN 33:2011 „Akustinis triukšmas. Triukšmo 

ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje“  

reglamentuojamus didžiausius leidžiamus triukšmo ribinius dydžius gyvenamųjų pastatų (namų) ir 

visuomeninės paskirties pastatų (išskyrus maitinimo ir kultūros paskirties pastatus) aplinkoje, 

išskyrus transporto sukeliamo triukšmo. Artimiausia gyvenamoji aplinka pavaizduota 5.1 paveiksle, 

gretimybių schema pateikta 4 priede.  

 

5.2 lentelė. Taikomi didžiausi leidžiami triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės 

paskirties pastatuose bei jų aplinkoje pagal HN 33:2011 
Gyvenamųjų pastatų (namų) ir visuomeninės paskirties pastatų (išskyrus maitinimo ir kultūros paskirties 

pastatus) aplinkoje, išskyrus transporto sukeliamą triukšmą 

Triukšmo ribiniai 

dydžiai 

Ekvivalentini

s garso lygis, 

dB(A) 

Maksimalus 

garso lygis, 

dB(A) 

Paros 

laikas, 

val. 

Triukšmo ribiniai dydžiai, naudojami 

aplinkos triukšmo kartografavimo 

rezultatams įvertinti 

Ldvn Ldienos Lvakaro Lnakties 

Dienos  55 60 7-19 

55 55 50 45 Vakaro  50 55 19-22 

Nakties  45 50 22-7 

* Paros laiko (dienos, vakaro ir nakties) pradžios ir pabaigos valandos vertinamos taip, kaip 

apibrėžta Lietuvos Respublikos triukšmo valdymo įstatymo 2 straipsnio 3, 9 ir 28 dalyse nurodytų 

dienos triukšmo rodiklio (Ldienos), vakaro  triukšmo rodiklio (Lvakaro) ir nakties triukšmo rodiklio 

(Lnakties) apibrėžtyse. 

 

Vėjo elektrinės generuojamas triukšmas priklauso nuo VE galios ir paros laike bus kintamas. 

Dienos ir vakaro periodu vėjo elektrinė bus eksploatuojama nominalia 2,3 MW galia, sukeliant 104,5 

dB(A) garso galią, o nakties periodu galia automatiškai bus sumažinama iki 2 MW, pasiekiant ne 

didesnį kaip 99 dB(A) garso slėgį.  

 

Apskaičiuoti triukšmo lygiai. Triukšmo sklaidos žemėlapiai nagrinėjamoje teritorijoje buvo 

sudaryti visiems paros laikotarpiams. Buvo parinktos tokios jėgainės charakteristikos, kad 

prognozuojami triukšmo rodikliai Ldienos, Lvakaro ir  Lnakties artimiausioje gyvenamoje aplinkoje ir už 

planuojamos ūkinės veiklos žemės sklypo ribų neviršytų higienos norma nustatytų ribinių verčių. 
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5.3 lentelė. Apskaičiuoti didžiausi triukšmo rodikliai  

Vieta 

Apskaičiuotas triukšmo rodiklis dBA 

L(dienos) 

(7.00-19.00) 

L(vakaro) 

(19.00-22.00) 

L(nakties) 

(22.00-7.00) 

VE Garso galia 104,5 dBA VE Garso galia 99 dBA 

Planuojamos teritorijos rytinė sklypo riba 48,5 48,5 43,0 

Planuojamos teritorijos pietinė sklypo riba 49,6 49,6 44,1 

Planuojamos teritorijos vakarinė sklypo riba 49,4 49,4 43,9 

Planuojamos teritorijos šiaurinė sklypo riba 49,5 49,5 44,0 

 

Artimiausia gyvenamoji aplinka 40,8 40,8 35,3 

Ribinis dydis pagal HN 33:2011 55 50 45 

 

Apskaičiuoti planuojamos veiklos triukšmo šaltinių triukšmo rodikliai artimiausioje 

gyvenamoje aplinkoje ir už planuojamo žemės sklypo ribų neviršija Lietuvos higienos normoje HN 

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

aplinkoje“ nustatytų didžiausių leidžiamų triukšmo ribinių dydžių gyvenamųjų bei visuomeninės 

paskirties pastatų aplinkoje visais paros periodais. 

 

Pateikiama prognozuojamų triukšmo rodiklių grafika. 
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Sanitarinės zonos ribos, atsižvelgiant į triukšmo modeliavimo duomenis yra sanitarinės 

apsaugos zonos ribų nustatymo brėžinyje 5 priede. 
 

5.3.2. pateikiami įmonės ir su ja susijusių (atvežančių žaliavas, išvežančių produkciją ir 

pan.) mobiliųjų triukšmo šaltinių spinduliuojamo triukšmo duomenys, mobiliųjų triukšmo 

šaltinių judėjimo maršrutai (schemos) įmonės teritorijoje, galimi su įmonės veikla susijusių 

mobiliųjų triukšmo šaltinių privažiavimo maršrutai; darbo laikas ir judėjimo sąlygos; 

pateikiami įmonės teritorijoje esančių automobilių aikštelių duomenys (plotas, išsidėstymas, 

vietų skaičius), naudojimo laikas 

Planuojama ūkinė veikla nėra susijusi su žaliavų atvežimu ir produkcijos išvežimu. Į vėjo 

elektrinės teritoriją transporto priemonėmis bus vykstama tik epizodiškai, vykdant techninę priežiūrą, 

todėl mobilūs triukšmo šaltiniai aplinkos neveiks. 
 

5.3.3. nurodoma naudota skaičiavimams triukšmo sklaidos modeliavimo programinė 

įranga, naudotas skaičiavimo standartas, triukšmo rodikliai, vietovės meteorologinės sąlygos, 

skaičiavimų aukštis, modeliavimo teritorijos dydis, triukšmo sklaidos žingsnio dydis, taršos 

sklaidos žemėlapio koordinačių sistema ir mastelis. 

Triukšmo skaičiavimo programinė įranga. Stacionaraus šaltinio triukšmas planuojamoje 

teritorijoje apskaičiuotas naudojant CadnaA 4.2 programinę įrangą. CadnaA (Computer Aided Noise 

Abatement – kompiuterinė triukšmo mažinimo sistema) –  tai programinė įranga skirta triukšmo 

poveikio apskaičiavimui, vizualizacijai, įvertinimui ir prognozavimui. CadnaA programoje 

vertinamos pagrindinės akustinių taršos šaltinių grupės (pagal 2002/49/EB), kurioms taikomos 

atitinkamos Europos Sąjungoje ir Lietuvoje galiojančios metodikos ir standartai. Vėjo jėgainės 

triukšmo skaičiavimui naudojamas ISO 9613 standarto metodika. 

Lietuvos Respublikos triukšmo valdymo įstatyme (LRS, 2004 m. spalio 26 d. Nr. IX-2499) 

triukšmo rodikliai – Ldienos, Lvakaro, Lnakties apibrėžiami, kaip: 

• dienos triukšmo rodiklis (Ldienos) – dienos metu (nuo 7 val. iki 19 val.) triukšmo sukelto 

dirginimo rodiklis – vidutinis ilgalaikis A svertinis garso lygis, nustatytas kaip vienų metų dienos 

vidurkis;  

• vakaro triukšmo rodiklis (Lvakaro) – vakaro metu (nuo 19 val. iki 22 val.) triukšmo sukelto 

dirginimo rodiklis – vidutinis ilgalaikis A svertinis garso lygis, nustatytas kaip vienų metų vakaro 

vidurkis;  

• nakties triukšmo rodiklis (Lnakties) – nakties metu (nuo 22 val. iki 7 val.) triukšmo sukelto miego 

trikdymo rodiklis – vidutinis. 

 

Triukšmo modeliavimo sąlygos. Skaičiuojant triukšmą buvo priimtos tokios sąlygos: 

• triukšmo lygio skaičiavimo aukštis – 1,5 m;  

• oro temperatūra +10ºC, santykinis drėgnumas 70%; 

• triukšmo slopinimas – nagrinėjamos teritorijos paviršiaus absorbcijos koeficientas – 0,5; 

• planuojami triukšmo šaltiniai - vėjo jėgainė veikia pilnu pajėgumu, jos garso galia (Lw) 

priimama prie vėjo greičio – 10 m/s. 

• Vėjo elektrinė bus eksploatuojama 2,3 MW galia dienos ir vakaro periodais, įtakojant maksimalų 

104,5 dB(A) garso galią, o nakties metu galia bus ribojama iki 2 MW, įtakojant garso galią iki 

99 dB(A). 

• Vėjo elektrinės koordinatės: X - 365515,06; Y – 6241218,68. 

 

5.3.4. pateikiami nejonizuojančiosios spinduliuotės šaltinių duomenys: radiotechninių 

objektų techniniai duomenys pagal Radiotechninio objekto radiotechninės dalies projekto ir 

elektromagnetinės spinduliuotės stebėsenos plano derinimo tvarkos aprašą, patvirtintą 

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. kovo 2 d. įsakymu Nr. V-200 „Dėl 

Radiotechninio objekto radiotechninės dalies projekto ir elektromagnetinės spinduliuotės 

stebėsenos plano derinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“; papildomai nurodoma skaičiavimams 
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naudota elektromagnetinės spinduliuotės sklaidos programa, naudotas skaičiavimo standartas 

ir / ar metodas, skaičiavimų aukštis, modeliavimo teritorijos dydis, elektromagnetinės 

spinduliuotės sklaidos žingsnio dydis, taršos sklaidos žemėlapio koordinačių sistema ir mastelis. 

Planuojama ūkinė veikla nejonizuojančios spinduliuotės neįtakoja. 

 

5.4. įvertinami kiti reikšmingi planuojamos ūkinės veiklos visuomenės sveikatai įtaką 

darantys veiksniai, kurių taršos rodiklių ribinės vertės reglamentuotos norminiuose teisės 

aktuose, aprašomas galimas jų poveikis visuomenės sveikatai 

Elektros gamybos įrenginiai gali sukurti ir skleisti infragarsą ir žemo dažnio garsą.  

Infragarsas – žmogui negirdimas garsas, kurio dažnis yra mažesnis nei 16 Hz. Žemo dažnio 

garsas – nuo 16 iki 200 Hz dažnio garsas. Apatinė infragarso dažnio riba neapibrėžta (~0,001 Hz). 

Žmogaus ausis yra jautri garsui, kurio dažnis yra nuo 20 Hz iki 20000 Hz.  

Infragarso bangos veikia centrinę nervų ir virškinimo sistemą, sukelia galvos ir vidaus organų 

skausmus, trikdo kvėpavimo ritmą. Gali pasireikšti svaigulys, vėmimas, netenkama sąmonės, galima 

apakti. Infragarsas veikia ir žmogaus sąmonę (žmogus nebekontroliuoja savo veiksmų), sukelia 

siaubą, nuo kurio kartais mirštama.  
 

5.4. lentelė. infragarso veikimo zonos 
Infragarso 

veikimo zona 

Infragarso stiprio 

lygis (dBA) 
Infragarso poveikis 

I (mirtinoji) >185 Plyšta plaučių olveolės 

II 140 - 172 Žmogus ištveria 2 min. 

III 120 - 145 Ilgėja reakcijos laikas, žmogus sunkiai susikaupia 

IV < 120 Žmogus greičiau pavargsta, atsiranda jūros ligos požymių 
 

Vėjo jėgainės veiklos metu infragarsas gali būti skleidžiamas dėl tų pačių priežasčių kaip ir 

aukštesnio dažnio triukšmas bei gali būti mechaninės ir aerodinaminės kilmės. Vertinant vėjo jėgainės 

sukeliamą infragarsą, kyla sunkumų jį atskiriant nuo esamo infragarso lygio sukeliamo paties vėjo. 

Be to, Lietuvos Respublikoje nėra nustatyti infragarso ir žemo dažnio garsų sklidimo prognozavimo 

(moduliavimo) metodai. Diegiant naujas technologijas turi būti prevenciškai įvertinti ir galimi 

infragarso bei žemo dažnio garsų susidarymo atvejai.  

Nesant infragarso ir žemo dažnio garsų sklidimo prognozavimo (modeliavimo) metodų, 

poveikio visuomenės sveikatai prognozavimui nėra pagrindo.  

Infragarso ir žemo dažnio garsų poveikiui visuomenės sveikatai vertinti yra Lietuvos 

Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2009 m. kovo 13 d. įsakymu Nr. V-190 patvirtinta Lietuvos 

higienos norma HN30:2009 “Infragarsas ir žemo dažnio garsai: ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir 

visuomeninės paskirties pastatuose“. Joje reglamentuojami leidžiami infragarso ir žemo dažnio garsų 

ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose, taip pat nurodoma, kad 

infragarso ir žemo dažnio garsų matavimai atliekami vadovaujantis Lietuvos standartu LST ISO1996-

2:2008 ir ISO 7196:1995. 

Todėl, poveikio visuomenės sveikatai įvertinimui, pradedant eksploatuoti vėjo jėgainę 

rekomenduojama atlikti infragarso ir žemo dažnio garsų matavimus. 

Taip pat vėjo elektrinės eksploatacija gali sukelti elektromagnetinę spinduliuotę. 

Elektromagnetinis laukas, dar kitaip vadinamas elektromagnetine spinduliuote – tai judančių 

elektrinių krūvių sukurtas fizinis laukas, susidedantis iš tarpusavyje susijusių ir laike besikeičiančių 

elektrinių ir magnetinių laukų. Kintantis laike elektrinis laukas sukuria magnetinį lauką, kuris taip pat 

kinta laike ir kuria elektrinį lauką. Elektrinis ir magnetinis laukai vienas be kito egzistuoti negali. 

Toks abiejų laukų kitimas sukuria elektromagnetinius laukus. 

Elektromagnetinė banga apibūdinama šiais parametrais: virpesių dažniu, bangų ilgiu, 

amplitude, sklidimo greičiu, spinduliuotės stiprumu, poliarizacijos plokštuma. Elektromagnetinės 

spinduliuotės įtaka sveikatai priklauso nuo dažnio, laukų intensyvumo ir poveikio trukmės.  

Elektromagnetinių laukų parametrų normuojamos vertės nurodytos Lietuvos Respublikos 

sveikatos apsaugos ministro 2011 m. kovo 2 d. įsakymu Nr.V-199 patvirtintoje Lietuvos higienos 
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normoje HN 80:2015 “Elektromagnetinis laukas gyvenamojoje aplinkoje. Parametrų normuojamos 

vertės ir matavimo reikalavimai 10 kHz–300 GHz radijo dažnių juostoje” bei Lietuvos Respublikos 

sveikatos apsaugos ministro 2011 m. gegužės 30 d. įsakymu Nr.V-552 patvirtintoje Lietuvos higienos 

normoje HN 104:2011 „Gyventojų sauga nuo elektros linijų sukuriamo elektromagnetinio lauko“.  

Vėjo jėgainė nėra radiotechninis objektas, skleidžiantis elektromagnetinę spinduliuotę. 

Elektromagnetinis laukas sukuriamas jėgainės generatoriuje ir kituose elektros įrenginiuose jėgainės 

darbo metu. Elektromagnetinis laukas susidaro tik greta aukštos įtampos elektros transformavimo ir 

perdavimo įrenginio bei greta elektros generatoriaus, kurie bus 85 m aukštyje. Todėl galima teigti, 

kad neigiamo poveikio gretimybėse esantiems gyvenamiesiems namams elektromagnetinės 

spinduliuotės (elektromagnetinių laukų susidarymo) aspektu nebus. 
 

5.5. gali būti identifikuojami ir aprašomi kiti reikšmingi planuojamos ūkinės veiklos 

visuomenės sveikatai įtaką darantys veiksniai (biologiniai, ekonominiai, socialiniai, 

psichologiniai), kurių taršos rodiklių ribinės vertės nėra reglamentuotos norminiuose teisės 

aktuose (gali būti naudojami kokybinio pobūdžio įvertinimo (aprašomieji) metodai, pavyzdžiui, 

pateikiami mokslinių tyrimų, tam tikrų visuomenės grupių apklausos duomenys, analizės, 

ekspertų nuomonės, konkrečios teritorijos situacijos analizė ir pan.) 

Vėjo elektrinė, 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 

elektrinės sudaromo šešėlio dydį ir jo kryptį galima suplanuoti jos vietą taip, kad jos eksploatacija 

netrukdytų gyvenamajai aplinkai. 

Nors teoriškai vėjo elektrinė šešėlį gali sudaryti gan nemažai valandų per metus, tačiau 

praktiškai įvertinus šalies geografines platumos, klimato ir debesuotumo ypatumus tai trunka iki 

keliasdešimt kartų trumpiau. Pvz. jei teoriškai vėjo elektrinė ant tam tikros teritorijos meta šešėlį 30 

valandų per metus, tai praktiškai laikas, kurį tas šešėlis trukdo žmogui (žmogui būnant nustatytoje 

vietoje, nustatytu laiku ir esant saulėtai dienai), gali sudaryti tik vieną valandą per metus. 

Atsižvelgiant į tai, kad nėra pakankamai duomenų apie neigiamą šešėliavimo poveikį žmogaus 

sveikatai, nėra nustatyti šešėliavimo ekspozicijos normatyviniai dydžiai ne tik Lietuvoje, bet ir kitose 

šalyse, pvz. Danijoje vėjo elektrinių planuotojai vadovaujasi teisiškai neįpareigojančia 

rekomendacinio pobūdžio nuoroda, siūlančia vengti tiesioginio šešėliavimo ant jau esančių 

gyvenamųjų namų. Dėl to kai kurie gamintojai į vėjo jėgaines įdiegia įrangą, leidžiančia automatiškai 

sustabdyti vėjo elektrinės sparnuotės sukimąsi, kol jos šešėlis krenta ant gyvenamojo namo. 

Šešėliavimo poveikio vertinimui Lietuvoje sukurtų ir patvirtintų metodikų ar higienos normų 

nėra. Kaip leidžiamas šešėliavimo lygis šioje ataskaitoje yra priimtas Vokietijos standartu 

rekomenduojamas leistinas šešėliavimo ribinis lygis (maksimaliai 30 valandų per metus). 

Galimo šešėliavimo artimiausioje gyvenamojoje aplinkoje įvertinimui atliktas modeliavimas 

programa WindPRO. Iš šešėliavimo sklaidos rezultatų matyti, kad nuo planuojamos vėjo elektrinės 

šešėliavimas artimiausioje gyvenamoje aplinkoje gali siekti iki 6 val. ir 31 min. per metus. Neigiamas 

poveikis sveikatai neprognozuojamas, kadangi galima šešėliavimo trukmė nesieks rekomenduojamos 

ribinės vertės – 30 val./metus.  

Šešėliavimo modeliavimo rezultatai. Šešėliavimo modeliavimo rezultatai pateikiami 8 priede, 

grafinis atvaizdavimas pateikiamas 5.2 pav. 

 

5.5. lentelė. VE sukeliamo šešėliavimo trukmė sodybų teritorijoje 

Gyvenamosios paskirties aplinka 

Prognozuojama šešėliavimo trukmė, val./metus  

Enercon E-70 E4 

Bendras aukštis – 110 m 

Sodyba-1 0:00 

RV 30 val. per metus 
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5.2 pav. Prognozuojamas šešėliavimo zonų išsidėstymas. 

 

Pagal atliktą šešėliavimo trukmės analizę šešėliavimo trukmė artimiausio gyvenamosios sodybos 

teritorijoje neviršys maksimalaus rekomenduojamo skaičiaus – 30 val. per metus (pagal Vokietijos 

normatyvus). 
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Vėjo elektrinės sparnuotė, esant nepalankioms meteorologinėms sąlygoms gali apledėti ir 

veikiami išcentrinės jėgos susidarę ledo gabalai gali kristi šalia vėjo elektrinės bokšto, sukeldami 

pavojų žmonėms. Kadangi esama gyvenamoji teritorija nuo vėjo elektrinės bokšto yra nutolusi apie 

300 m, krentantys ledo gabalai gyvenamosios teritorijos nepasieks. 

Taip pat planuojama ūkinė veikla gali daryti psichologinį poveikį.    

Neigiamus psichologinius veiksnius planuojant ūkinę veiklą, o vėliau ją įgyvendinant gali lemti 

šie faktoriai: 

 savalaikės informacijos apie planuojamą ūkinę veiklą stoka; 

 patiriamas stresas dėl galimo vėjo elektrinės poveikio sveikatai, ją eksploatuojant; 

 žemės vertės sumažėjimas dėl numatomų apribojimų, įtakojamų suformuojamų sanitarinės 

apsaugos zonos. 
 

Vykdant poveikio visuomenės sveikatai vertinimą yra užtikrinamas tinkamas visuomenės 

informavimas. Suinteresuoti asmenys gali dalyvauti poveikio visuomenės sveikatai vertinimo 

procese, teikti motyvuotas pastabas ir pasiūlymus. Apie parengtą planuojamos ūkinės veiklos 

poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaitą buvo informuota Skuodo rajono ir respublikiniame 

laikraščiuose, Ylakių seniūnijoje, Skuodo rajono savivaldybės bei ataskaitos rengėjo interneto 

puslapiuose. Taip pat pažymėtina, kad dar kartą, nustatyta tvarka, visuomenė bus informuota rengiant 

statybos projektą. Visuomenės supažindinimas su projektu mažina konfliktų tikimybę. Į visus 

motyvuotus visuomenės pasiūlymus bus atsižvelgta.  

Poveikio visuomenės sveikatai vertinimu yra įvertinta planuojamos ūkinės veiklos galima įtaka 

sveikatai poveikį darantiems veiksniams bei atlikus triukšmo sklaidos skaičiavimus ir, rezultatus 

palyginus su higienos normomis nustatytais leidžiamais lygiais, o taip pat atlikus prognozuojamo 

šešėliavimo vertinimą, galima teigti, kad ūkinės veiklos poveikio visuomenės sveikatai nebus, todėl 

įtakos atsirasti psichologiniams veiksniams dėl sveikatos sutrikimų gyvenant šalia vėjo elektrinės, 

nėra. 

 

6. PRIEMONIŲ, KURIOS PADĖS IŠVENGTI AR SUMAŽINTI NEIGIAMĄ 

PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS POVEIKĮ VISUOMENĖS SVEIKATAI, 

APRAŠYMAS BEI JŲ PASIRINKIMO ARGUMENTAI (ATASKAITOJE PATEIKIAMAS 

ŪKINĖS VEIKLOS POVEIKĮ VISUOMENĖS SVEIKATAI MAŽINANČIŲ PRIEMONIŲ 

APRAŠYMAS, DOKUMENTAI, PATVIRTINANTYS TARŠOS PREVENCIJOS ARBA 

MAŽINIMO GALIMYBES IR ATITINKAMŲ PLANUOJAMŲ ARBA ĮGYVENDINTŲ 

PRIEMONIŲ VEIKSMINGUMĄ, SVEIKATOS RIZIKOS VEIKSNIŲ ARTIMIAUSIOJE 

GYVENAMOJOJE APLINKOJE IR TIES SANITARINĖS APSAUGOS ZONOS RIBOMIS 

POKYČIAI ĮDIEGUS ŠIAS PRIEMONES). 

Neigiamo poveikio visuomenės sveikatai sumažinimo priemonių aprašymas. 

Poveikio aplinkai sumažinimo priemonės: 

 Vėjo elektrinės galios automatinis mažinimas nakties periodu iki 2 MW, kai eksploatuojant 

tokiu galingumu sukeliamas iki 99 dB(A). 

 Įrenginių nuolatinė techninė priežiūra, kad nebūtų viršijamos gamyklinės triukšmo techninės 

charakteristikos.  

 Eksploatuojamų įrenginių sukeliamo infragarso ir žemo dažnio garsų matavimai. 

 Akustinio triukšmo matavimai betarpiškai už sanitarinės apsaugos zonos ribos. 
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7. ESAMOS VISUOMENĖS SVEIKATOS BŪKLĖS ANALIZĖ (ATASKAITOJE 

ANALIZUOJAMI TIK TIE VISUOMENĖS GRUPIŲ DEMOGRAFINIAI IR SVEIKATOS 

STATISTIKOS RODIKLIAI, KURIE YRA PRIEINAMI IR REIKŠMINGI VERTINANT  

PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS POVEIKĮ VISUOMENĖS SVEIKATAI. PAGAL 

GALIMYBĘ IR REIKALINGUMĄ GALI BŪTI ANALIZUOJAMI IR KITI PAPILDOMI 

RODIKLIAI. GALI BŪTI PATEIKIAMA MOKSLINIŲ TYRIMŲ ARBA OFICIALIOSIOS 

STATISTIKOS APŽVALGA): 

7.1. vietovės gyventojų demografiniai rodikliai (jei nėra prieinamų vietovės duomenų, 

pateikiami savivaldybės ar apskrities duomenys); 

Lietuvoje jau dvidešimt metų dėl neigiamos natūralios kaitos bei didelės emigracijos sparčiai 

mažėja gyventojų skaičius. Lietuvos sveikatos rodiklių informacinės sistemos duomenimis 2019 

metais vidutinis metinis gyventojų skaičius Lietuvoje buvo 2794,137 tūkst. gyventojų, tai yra 34,266 

tūkst. mažiau nei 2017 m. Gyventojų skaičiaus mažėjimą sąlygoja neigiamas gyventojų saldo 

(daugiau išvykusių negu atvykusių) bei neigiamas natūralus gyventojų prieaugis. Skuodo r. sav. 2019 

m. vidutinis metinis gyventojų skaičius buvo 16 289 gyventojai. Palyginus su 2018 m., kuomet rajone 

gyveno 16 704 gyventojai, šis skaičius sumažėjo daugiau kaip 400 gyventojų (415 gyv.). 2018 m. 

palyginus su 2017 m. buvo stebimas gyventojų sumažėjimas 532 gyventojais. 

 

 
 

7.1. pav. Gyventojų skaičius Skuodo rajone, 2017–2019 m. 

Šaltinis: Lietuvos sveikatos rodiklių informacinė sistema  

 

Gyventojų pasiskirstymas pagal lytį ir amžių Skuodo r. 2017–2019 m. išliko panašus. 2019 m. 

vyrai sudarė 47,52 proc. populiacijos, moterys atitinkamai – 52,48 proc. 0–17 m. amžiaus gyventojų 

dalis buvo 17,03 proc., 18–44 m. – 26,15 proc., 45–64 m. – 32,65 proc., 65 m. ir vyresnių – 24,16 

proc. Gyventojų pasiskirstymas pagal lytį ir amžių Skuodo r. yra panašus kaip ir visoje Lietuvoje bei 

Klaipėdos apskrityje. 

2018–2019 metais Skuodo rajone, kaip ir visoje Lietuvoje, stebimas šiek tiek sumažėjęs 

gyventojų gimstamumas. Taip pat reikėtų paminėti, jog šis rodiklis yra mažesnis už visos šalies ir 

Klaipėdos apskrities vidurkį. Jei 2017 m. Skuodo rajone gimstamumas buvo 9,2/1 tūkst. gyv., tai 

2018 m. – 9,8/1 tūkst. gyv., o 2019 m. – 939/1 tūkst. gyv. 
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7.2. pav. Gimstamumo rodikliai 1000 gyventojų 

Šaltinis: Lietuvos sveikatos rodiklių informacinė sistema 

 

2017–2018 m. mirtingumas Skuodo rajone didėjo, o 2019 m. vėl sumažėjo, tačiau išliko 

didesnis už Lietuvos ir Klaipėdos apskrities vidurkį. Jei 2017 m. Skuodo rajone mirtingumas buvo 

17,6/1 tūkst. gyv., tai 2018 m. – 18,2/1 tūkst. gyv., o 2019 m. – 16,15/1 tūkst. gyv. 

 
7.3. pav. Mirtingumo rodikliai 1000 gyventojų 

Šaltinis: Lietuvos sveikatos rodiklių informacinė sistema 
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Vaikų iki 1 m. amžiaus mirtingumas 2017–2019 m. Skuodo rajone buvo lygus 0/1 tūkst. gyvų 

gimusiųjų ir buvo mažesnis už šalies bei apskrities mirtingumo rodiklį. 

 
7.4. pav. Vaikų iki 1 m. amžiaus mirtingumo rodikliai 1000 gyvų gimusiųjų 

Šaltinis: Lietuvos sveikatos rodiklių informacinė sistema 

 

2017–2018 m. vidutinė tikėtina gyvenimo trukmė Skuodo r. sumažėjo, o 2019 m. vėl padidėjo 

ir buvo 77,2 metai. 2019 m. vidutinė tikėtina gyvenimo trukmė Skuodo r. buvo šiek tiek didesnė už 

Lietuvos vidurkį (76,5 m.) ir Klaipėdos apskrities vidurkį (76,6 m.). 

 
7.5. pav. Vidutinės gyvenimo trukmės rodikliai 

Šaltinis: Lietuvos sveikatos rodiklių informacinė sistema 
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Dėl žemo gimstamumo ir aukšto mirtingumo rodiklių, natūralus gyventojų prieaugis visoje 

Lietuvoje išlieka neigiamas. 2019 m. Skuodo rajono natūralus gyventojų prieaugis buvo -6,75/1 tūkst. 

gyventojų bei mažesnis nei Lietuvos vidurkis (-3,9/1 tūkst. gyventojų) ir Klaipėdos apskrities vidurkis 

(-2,62/1 tūkst. gyventojų). 

 
7.6. pav. Natūralaus prieaugio rodikliai 1000 gyventojų 

Šaltinis: Lietuvos sveikatos rodiklių informacinė sistema 

 

7.2. gyventojų sergamumo rodiklių analizė (jei nėra prieinamų vietovės duomenų, 

pateikiami savivaldybės ar apskrities duomenys); 

Mirties atvejų ir jų priežasčių valstybės registro duomenimis 2019 m. Skuodo r. sav. iš viso 

mirė 263 asmenys. Daugiausia žmonių mirė dėl kraujotakos sistemos ligų (146 asmenys), antroje 

vietoje pagal mirties priežastis buvo piktybiniai navikai (44 asmenys). Skuodo r. mirties priežasčių 

struktūra panaši kaip visoje Lietuvoje – vyrauja kraujotakos sistemos ligos ir piktybiniai navikai. 

 

 
7.7. pav. Mirties priežasčių struktūra Skuodo rajone 2019 m. 

Šaltinis: Mirties atvejų ir jų priežasčių valstybės registras 
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Vykdant planuojamą ūkinę veiklą, gyventojų sveikatą gali įtakoti triukšmas. Triukšmas turi 

įtakos sergamumui ausų, nervų sistemos ligomis bei nuotaikos sutrikimais. Taip pat triukšmo sukeltas 

lėtinis stresas gali įtakoti sergamumą kraujotakos ir virškinimo sistemos ligomis.  

 

7.1 lentelė. Sergamumas ligomis, kurias gali sukelti triukšmas Skuodo r. 2017–2019 m. Šaltinis: 

Lietuvos sveikatos rodiklių informacinė sistema 

Metai 

Sergamumas 

nuotaikos 

sutrikimais (F30-

F39) 100000 gyv. 

Sergamumas 

nervų sistemos 

ligomis (G00-

G99) 100000 gyv. 

Sergamumas 

ausų ligomis 

(H60-H95) 

100000 gyv. 

Sergamumas 

kraujotakos 

sistemos ligomis 

(I00-I99) 100000 

gyv. 

Sergamumas 

virškinimo 

sistemos ligomis 

(K09-K93) 

100000 gyv. 

2017 934,12 5494,47 3603,03 6840,53 7815,27 

2018 921,96 5412,04 3891,4 7339,78 7591,22 

2019 736,72 5341,19 4058,08 8238,94 6980,38 

 

Iš žemiau pateiktos diagramos matome, kad sergamumas nuotaikos sutrikimais Skuodo r. 

2017–2019 m. mažėjo, bet buvo didesnis tiek už Lietuvos, tiek už apskrities vidurkį. 

 

 
7.8. pav. Sergamumo rodikliai nuotaikos sutrikimais 100000 gyventojų. 

Šaltinis: Lietuvos sveikatos rodiklių informacinė sistema 

 

Iš žemiau pateiktos diagramos matome, kad sergamumas nervų sistemos ligomis Skuodo r. 

2017–2019 m. mažėjo ir išliko mažesnis tiek už Lietuvos, tiek už apskrities vidurkį. 
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7.9. pav. Sergamumo rodikliai nervų sistemos ligomis 100000 gyventojų. 

Šaltinis: Lietuvos sveikatos rodiklių informacinė sistema 

 

Iš žemiau pateiktos diagramos matome, kad sergamumas ausų ligomis Skuodo r. 2017–2019 

m. didėjo, bet išliko mažesnis tiek už Lietuvos, tiek už apskrities vidurkį. 

 
7.10. pav. Sergamumo rodikliai ausų ligomis 100000 gyventojų. 

Šaltinis: Lietuvos sveikatos rodiklių informacinė sistema 
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Iš žemiau pateiktos diagramos matome, kad sergamumas kraujotakos sistemos ligomis Skuodo 

r. 2017–2019 m. didėjo, bet išliko mažesnis tiek už Lietuvos, tiek už apskrities vidurkį. 

 

 
7.11. pav. Sergamumo rodikliai kraujotakos sistemos ligomis 100000 gyventojų. 

Šaltinis: Lietuvos sveikatos rodiklių informacinė sistema 

Iš žemiau pateiktos diagramos matome, kad sergamumas virškinimo sistemos ligomis Skuodo 

r. 2017–2019 m. mažėjo ir buvo mažesnis tiek už Lietuvos, tiek už apskrities vidurkį. 

 

  
7.12. pav. Sergamumo rodikliai virškinimo sistemos ligomis 100000 gyventojų. 

Šaltinis: Lietuvos sveikatos rodiklių informacinė sistema
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7.3 Gyventojų rizikos grupių populiacijoje analizė 

Gyventojų rizikos grupės t. y. labiausiai pažeidžiamų asmenų grupės yra neįgalieji, mažas pajamas gaunantys asmenys, socialinės rizikos 

šeimos ir vaikai bei pagyvenę asmenys, sergantys lėtinėmis kraujotakos, kvėpavimo, nervų, virškinimo sistemų, ausų ligomis bei nuotaikos 

sutrikimais. Šie asmenys yra jautriausi triukšmui. Pagrindiniai 2017–2019 m. rodikliai, susiję rizikos grupėmis Skuodo r. pateikti lentelėje žemiau. 

 

7.1 pav. Pagrindiniai 2017–2019 m. rodikliai, susiję rizikos grupėmis, Skuodo r. Šaltinis: Lietuvos sveikatos rodiklių informacinė sistema 

Metai 

Sergamumas 

nuotaikos 

sutrikimais 

0-17 m. 

amžiaus 

grupėje 

100000 gyv. 

Sergamumas 

nuotaikos 

sutrikimais 

vyresnių nei 

65 m. 

amžiaus 

grupėje 

100000 gyv. 

Sergamumas 

nervų 

sistemos 

ligomis 0-17 

m. amžiaus 

grupėje 

100000 gyv. 

Sergamumas 

nervų 

sistemos 

ligomis 

vyresnių nei 

65 m. 

amžiaus 

grupėje 

100000 gyv. 

Sergamumas 

ausų ligomis 

0-17 m. 

amžiaus 

grupėje 

100000 gyv. 

Sergamumas 

ausų ligomis 

vyresnių nei 

65 m. 

amžiaus 

grupėje 

100000 gyv. 

Sergamumas 

kraujotakos 

sist. ligomis 

0-17 m. 

amžiaus 

grupėje 

100000 gyv. 

Sergamumas 

kraujotakos 

sist. ligomis 

vyresnių nei 

65 m. 

amžiaus 

grupėje 

100000 gyv. 

Sergamumas 

lėtinėmis 

apatinių 

kvėpavimo 

takų ligomis 

0-17 m. 

amžiaus 

grupėje 

100000 gyv. 

Sergamumas 

lėtinėmis 

apatinių 

kvėpavimo 

takų ligomis 

vyresnių nei 

65 m. 

amžiaus 

grupėje 

100000 gyv. 

2017 33,54 1209,07 1677,01 7808,56 3186,32 5390,43 1475,77 14710,3 570,18 1385,39 

2018 69,83 1470,77 1291,9 7506,02 3770,95 5147,71 2129,89 15646 593,58 1597,57 

2019 216,26 1041,93 1333,57 7166,45 3928,64 5590,85 1225,45 16925 1297,53 1473,95 

Metai 

Sergamumas 

astma 0-17 

m. amžiaus 

grupėje 

100000 gyv. 

Sergamumas 

astma 

vyresnių nei 

65 m. 

amžiaus 

grupėje 

100000 gyv. 

Sergamumas 

virškinimo 

sistemos 

ligomis 0-17 

m. amžiaus 

grupėje 

100000 gyv. 

Sergamumas 

virškinimo 

sistemos 

ligomis 

vyresnių nei 

65 m. 

amžiaus 

grupėje 

100000 gyv. 

Apmokėtų 

laikino 

nedarbingumo 

dienų sk. 1-

am 

apdraustajam 

Dirbančiųjų 

suaugusiųjų, 

kuriems 

pirmą kartą 

nustatytas 0-

55 proc. 

darbingumo 

lygis, skaičius 

1000 

darb.amž.gyv. 

Vaikų (0-17 

m.), kuriems 

pirmą kartą 

nustatytas 

invalidumas, 

skaičius 

1000 vaikų 

Socialinės 

rizikos 

šeimų 

skaičius 

1000 gyv. 

Ilgalaikio 

nedarbo 

lygis 

Socialinės 

pašalpos 

gavėjų 

skaičius 

1000 gyv. 

2017 536,64 125,94 10095,6 7758,19 8,06 6,29 5,7 4,5 1,1 39,5 

2018 593,58 253,58 10125,7 7074,93 9,16 8,29 3,14 4,4 1,1 40,1 

2019 1117,32 152,48 7280,59 7750,95 9,09 6,45 3,96   0,6 34,6 

 



28 

7.4. gyventojų demografinių ir sveikatos rodiklių palyginimas su visos populiacijos duomenimis 

(su šalies vidurkiu, kitų savivaldybių duomenimis ir pan.); 

Gyventojų demografiniai ir sergamumo rodikliai apskrities ir šalies mastu bei jų palyginimas 

su nagrinėjamos vietovės rodikliais pateikti Ataskaitos 7.1, 7.2 ir 7.3 punktuose. 

 

7.5. planuojamos ūkinės veiklos poveikis visuomenės sveikatos būklei. 

Planuojama ūkinė veikla neturės poveikio visuomenės sveikatai. Įvertinus skaičiavimų ir 

modeliavimo rezultatus, nustatyta, kad triukšmo poveikis galimas tik planuojamos ūkinės veiklos 

sklype ir dalyje kaimyninių žemės sklypų, kuriuose nėra gyvenamųjų, visuomeninių teritorijų ir 

gyventojų. Sanitarinės apsaugos zonos įrengimo ribų nustatymas, bei įregistravimas užtikrins, kad 

objekto poveikio zonoje, t. y. sanitarinės apsaugos zonoje nebus planuojami ir projektuojami 

gyvenamieji bei kiti taršai jautrūs visuomeniniai objektai ir tuo bus išvengiama galimo neigiamo 

veiklos poveikio įvairioms visuomenės grupėms, visuomenės (vietos populiacijos) sveikatai. 

Planuojama ūkinė veikla rizikos grupių gyventojams poveikio neturės. 
 

8. SANITARINĖS APSAUGOS ZONOS RIBŲ NUSTATYMO ARBA TIKSLINIMO 

PAGRINDIMAS  

8.1. šis skyrius rengiamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos visuomenės sveikatos priežiūros 

įstatymo ir Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo nuostatomis; 
Lietuvos Respublikos Visuomenės sveikatos priežiūros įstatymo 24 str. nurodyta, asmenys, 

projektuojantys, statantys, rekonstruojantys (norintys keisti ūkinę veiklą, didinti jos intensyvumą), 

valdantys ar turintys nuosavybės teise statinius, kuriuose vykdoma (planuojama vykdyti) ūkinė veikla 

yra susijusi su žmogaus gyvenamosios aplinkos tarša, arba planuojantys šių statinių teritorijas, nustato 

sanitarinės apsaugos zonas. Sanitarinės apsaugos zonos ribos nustatomos ir įrašomos į Nekilnojamojo 

turto kadastrą ir Nekilnojamojo turto registrą vadovaujantis Žemės įstatymu. Atsižvelgiant į 

Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo antro skirsnio 6 straipsnį, sanitarinės apsaugos zonos 

apribojimai nustatomi poveikio visuomenės sveikatai vertinimo dokumentuose, atlikus poveikio 

visuomenės sveikatai vertinimo procedūras, kai poveikio aplinkai vertinimas neatliekamas. 

Poveikio visuomenės sveikatai vertinimu vėjo elektrinės sanitarinės apsaugos zona yra 

nustatyta įvertinant triukšmo poveikį planuojamos ūkinės veiklos žemės sklypui. Sanitarinės 

apsaugos zona įtakoja 15786 m2 ploto gamybinio objekto sanitarinės apsaugos zonos dydį 

planuojamos ūkinės veiklos žemės sklype. Nustatytos sanitarinės apsaugos zonos ribose nėra ir 

neplanuojama gyvenamoji ir/arba visuomeninė teritorijos, ir nėra nuolat gyvenančių žmonių. Vėjo 

elektrinės, sukeliančios neigiamą įtaką gyvenamajai ir visuomeninei teritorijai, statyba ir 

eksploatacija negalima. Nustatyta sanitarinės apsaugos zonos ribos nurodyta sanitarinės apsaugos 

zonos ribų brėžinyje pateiktame 5 priede. 

Nustačius sanitarinės apsaugos zonos ribas, teisės aktų nustatyta tvarka Nekilnojamojo turto 

registre bus įregistruotos nustatytos sanitarinės apsaugos zonos specialiosios žemės naudojimo 

sąlygos. Apribojimų įregistravimas užtikrins, kad objekto taršos poveikio (sanitarinės apsaugos) 

zonoje nebus planuojama ir projektuojama taršai jautri gyvenamoji, mokymo, gydymo ir kita 

visuomeninės paskirties teritorija ar veikla, ir tuo bus išvengiama galimo neigiamo gamybinės veiklos 

poveikio visuomenės sveikatai, bus suderinti valstybės, savivaldybės, įmonės, kitų fizinių ir juridinių 

asmenų interesai nustatant sanitarinės apsaugos zonos tvarkymo ir naudojimo režimus. 

 

8.2. Ataskaitos rengėjas, nustatydamas sanitarinės apsaugos zonos ribas, Ataskaitoje pateikia: 

8.2.1. sanitarinės apsaugos zonos ribų planą (topografinį planą, brėžinį ar žemėlapį, kurio 

mastelis 1:500–1:10000, tačiau gali būti naudojamas ir kitas mastelis, jei dokumentuose bus 

pateikta aiški šiame punkte nurodyta informacija), kuriame turi būti pažymėtos taršos šaltinio 

ir / ar taršos objekto arba keleto jų siūlomos sanitarinės apsaugos zonos ribos, patikslintos 

pagal meteorologinius duomenis, pateikiamas sanitarinės apsaugos zonos ribų nustatymo arba 

tikslinimo pagrindimas, nurodomi 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, 
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rekreacinės teritorijos, kiti objektai (pateikiamas ne senesnis kaip 1 metų sanitarinės apsaugos 

zonos ribų planas); 

Sanitarinės apsaugos zonos ribų planas yra pateiktas 5 priede. 

8.2.2. sanitarinės apsaugos zonos ribų planą, topografinį planą su pažymėtomis teršalų sklaidos 

skaičiavimų vertėmis, izolinijomis, taršos šaltiniais; 

Planuojama ūkinė veikla sukeliamu akustiniu triukšmu įtakos planuojamos ūkinės veiklos 

žemės sklypo dalį. Įtakojamo žemės sklypo daliai bus nustatyti gamybinių objektų sanitarinės 

apsaugos zonų apribojimai. Siūlomos sanitarinės apsaugos zonos ribų dydis nurodytas sanitarinės 

apsaugos zonos ribų brėžinyje. Brėžinyje taip pat pateiktos sanitarinės apsaugos zonos ribų 

koordinatės. 
 

8.1. lentelė. SAZ įtaka žemės sklypams  

Žemės sklypo 

kadastro Nr. 

Sanitarinės apsaugos zonos įtakojamas žemės 

sklypo plotas, m2 

Esama žemės naudojimo 

paskirtis 

7516/0001:665 15786 Kita (planuojamas) 
 

8.3. kai nustatomos arba tikslinamos jau vykdomos ūkinės veiklos sanitarinės apsaugos zonos 

ribos, Ataskaitoje turi būti pateikti sanitarinės apsaugos zonos ribas pagrindžiantys duomenys, 

gauti remiantis faktiniais vykdomos ūkinės veiklos skleidžiamos fizikinės ir cheminės taršos bei 

taršos kvapais duomenimis (pvz., matavimų, skaičiavimų, modeliavimo duomenimis). 

Šiuo metu ūkinė veikla nėra vykdoma, todėl taršos matavimai nebuvo atliekami.  
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9. POVEIKIO VISUOMENĖS SVEIKATAI VERTINIMO METODŲ APRAŠYMAS: 

9.1. panaudoti kiekybiniai ir kokybiniai poveikio visuomenės sveikatai vertinimo metodai ir jų 

pasirinkimo pagrindimas; 

Metodų paskirtis – įvertinti galimą poveikį visuomenės sveikatai. Metodo tikslas yra kuo 

realiau įvertinti neigiamus veiksnius ir jų daromą poveikį žmonių sveikatai ir gyvenimo kokybei. 

Aplinkos taršos vertinimo modeliai, naudoti vertinime buvo pasirinkti todėl, kad jie aprobuoti LR 

aplinkos ministerijos. 

Poveikio kiekybiniam ir kokybiniam vertinimui naudojome metodikas, pateiktas Europos 

Sąjungos direktyvoje 93/67/EEC. Metodo esmė – komponentų, veikiančių žmogaus gyvenamąją 

aplinką, susidarančią dėl aplinkos veiksnių palyginimas su žemesne, nesukeliančia pasekmių 

gyvenimo kokybei. Pirminiame šio etapo vertinime atmetame tuos poveikių veiksnius, kurie yra 

mažesni už nesukeliančius pasekmių gyvenimo kokybei ir identifikuojame tuos veiksnius, kurie yra 

didesni ir gali sukelti neigiamų pasekmių gyvenimo kokybei. Jei pavojai ar rizika yra palyginti dideli, 

peržiūrimos turimos projekte rizikos mažinimo priemonės ir nustatomos indikacinės vertės, kurios 

yra priimtinos gyvenamojoje aplinkoje. Poveikio gyvenamajai aplinkai ribiniai dydžiai nustatomi 

pagal veikiančias šioje srityje higienos normas, kitus teisės aktus. 

Vertinant vietovės demografinius bei sveikatos rodiklius buvo naudotasi Lietuvos sveikatos 

rodiklių informacinė sistemos ir Mirties atvejų ir jų priežasčių valstybės registro statistiniais 

duomenimis. Remiantis jais buvo atlikta visuomenės sveikatos būklės analizė. 

Triukšmo modeliavimas atliktas programa – CadnaA 4.3. Ši programa skirta įvairių triukšmo 

šaltinių skleidžiamo garso lygio modeliavimui ir prognozavimui. CadnaA programinis modelis 

triukšmo sklidimo vertinimą atlieka pagal Europos komisijos direktyva 2002/49/EC (Aplinkos 

triukšmo direktyva).  

Galimo šešėliavimo artimiausioje gyvenamojoje aplinkoje įvertinimui atliktas modeliavimas 

programa WindPRO. 

 

9.2. galimi vertinimo netikslumai ar kitos vertinimo prielaidos. 

Planuojamos ūkinės veiklos įtaka triukšmu  iš šešėliavimo įtaka buvo suskaičiuotos 

matematiniais modeliais.  

Triukšmo įtaka buvo įvertinta modeliu CadnaA (Computer Aided Noise Abatement – 

kompiuterinė triukšmo mažinimo sistema), o šešėliavimo įvertinimui buvo naudota programa 

WindPRO. Programinės įrangos CadnaA 4.3, ISC–AERMOD VIEW ir WindPRO yra aprobuotos 

Europos sąjungoje. Programinių modelių naudojimas įteisintas LR aplinkos ministerijos teisės aktais, 

todėl užtikrinamas metodų tikslumas.  

Poveikio visuomenės sveikatai vertinime naudojant literatūros duomenis yra naudojamasi tik 

valstybinių, mokslinių institucijų duomenimis, kurių patikimumas ir objektyvumas užtikrinamas 

įstaigų statusu. Poveikio visuomenės sveikatai veiksniai nustatyti iš numatomų naudoti įrenginių 

techninių charakteristikų, kurių parametrus garantuoja įrenginių gamintojas. 

Vertinimo problema yra su ūkine veikla nesusijusios veiklos (transporto, triukšmo buityje) ir 

vertinamos planuojamos ūkinės veiklos sukeliamo triukšmo suminės įtakas nustatymas ir 

reglamentavimas. 

Poveikio sveikatai vertinimo netikslumai ir klaidos gali būti tik tuo atveju, jei ūkinės veiklos 

organizatorius poveikio visuomenės sveikatai vertintojui pateikė nepilną ar neteisingą informaciją 

apie nagrinėjamą planuojamą ūkinę veiklą bei veiklos lemiamus fizinės aplinkos veiksnius, darančius 

įtaką sveikatai. 
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10. POVEIKIO VISUOMENĖS SVEIKATAI VERTINIMO IŠVADOS: NURODOMA, 

AR PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS SĄLYGOS ATITINKA VISUOMENĖS 

SVEIKATOS SAUGOS TEISĖS AKTŲ REIKALAVIMUS ARBA KOKIŲ VISUOMENĖS 

SVEIKATOS SAUGOS TEISĖS AKTŲ REIKALAVIMŲ PLANUOJAMOS ARBA 

VYKDOMOS ŪKINĖS VEIKLOS SĄLYGOS NEATITINKA (KONKRETAUS TEISĖS 

AKTO STRAIPSNIS, JO DALIS, PUNKTAS). 

Planuojamos ūkinės veiklos sąlygos, numatant įrengti 1 vnt. iki 2,3 MW galios vėjo elektrinę 

ir nustačius sanitarinės apsaugos zonos ribas, atitinka HN 33:2011 reikalavimus, nes vėjo elektrinės 

sukeliamas triukšmas neviršys gyvenamojoje zonoje leidžiamų ribinių verčių. Daroma išvada, kad 

planuojamos ūkinės veiklos sąlygos atitinka visuomenės sveikatos saugos teisės aktų reikalavimus. 

Planuojama ūkinė veikla poveikio visuomenės sveikatai neturės. 

 

11. SIŪLOMOS SANITARINĖS APSAUGOS ZONOS RIBOS: NURODOMAS 

SIŪLOMŲ SANITARINĖS APSAUGOS ZONOS RIBŲ DYDIS METRAIS, TARŠOS 

ŠALTINIS (-IAI), NUO KURIO (-IŲ) NUSTATOMOS SANITARINĖS APSAUGOS ZONOS 

RIBOS. PRIDEDAMAS SIŪLOMŲ SANITARINĖS APSAUGOS ZONOS RIBŲ PLANAS 

(TOPOGRAFINIS PLANAS, BRĖŽINYS AR ŽEMĖLAPIS), KURIAME NURODYTOS 

SIŪLOMOS SANITARINĖS APSAUGOS ZONOS RIBOS). 

Kompleksiškai (taršos veiksnių identifikavimu, analize, įtakojamos taršos lygio bei verčių 

skaičiavimais, taršos sklaidos modeliavimu) įvertinus žinomus ūkinės veiklos įtakojamus aplinkos 

veiksnius, galinčius daryti poveikį visuomenės sveikatai (fizikinius), daroma išvada, kad planuojamai 

ūkinei veiklai – vienos vėjo elektrinės eksploatacijai Skuodo r. sav., Ylakių sen., Stripinių k., Skuodo 

g. 21 nustatoma sanitarinės apsaugos zonos riba, nurodyta sanitarinės apsaugos zonos ribų brėžinyje. 

Sanitarinės apsaugos zona apima 1,5786 ha žemės sklypo dalį planuojamos ūkinės veiklos žemės 

sklype kad. Nr.7516/0001:665. Į sanitarinės apsaugos zonos ribas gyvenamoji ir visuomeninės 

paskirties teritorijos nepatenka ir jų plėtra sanitarinės apsaugos zonos ribose negalima. 

 

12. REKOMENDACIJOS DĖL POVEIKIO VISUOMENĖS SVEIKATAI VERTINIMO 

STEBĖSENOS, EMISIJŲ KONTROLĖS IR PAN. 

Pradėjus įrenginių eksploataciją rekomenduojama atlikti akustinio triukšmo matavimus už 

sanitarinės apsaugos zonos ribos. Taip pat, infragarso ir žemo dažnio garsų poveikio visuomenės 

sveikatai įvertinimui, pradedant eksploatuoti vėjo jėgaines rekomenduojama atlikti infragarso ir žemo 

dažnio garsų matavimus. 
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PRIEDAI  

 

1 priedas Planuojamo žemės sklypo registro duomenys, sklypo planas  

2 priedas Kadastro žemėlapio ištrauka M 1:2000 

3 priedas Skuodo rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas  

4 priedas Schemos 

5 priedas Sanitarinės apsaugos zonos ribų brėžinys 

6 priedas 
Informacija visuomenei apie parengtą ūkinės veiklos poveikio visuomenės sveikatai 

vertinimo ataskaitą 

7 priedas Poveikio visuomenės sveikatai vertintojo kvalifikacijos dokumentai 

8 priedas Šešėliavimo modeliavimo rezultatai 
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