
UAB „Dalis gero“ ūkinės veiklos – vėjo elektrinės įrengimo ir eksploatacijos Gaudikaičių k., 
Degaičių sen., Telšių r. sav., poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaitos viešo 

supažindinimo, įvykusio 2019-11-12  17 val. 00 min. – 18 val. 00 min. Degaičių seniūnijoje, 
Anulėnų g. 3, Degaičiai, Telšių r. sav. 

 
PROTOKOLAS 

 
Viešas visuomenės supažindinimas su UAB „Dalis gero“ ūkinės veiklos – vėjo elektrinės 

įrengimo ir eksploatacijos Gaudikaičių k., Degaičių sen., Telšių r. sav., poveikio visuomenės 
sveikatai vertinimo ataskaita įvyko 2019-11-12 nuo 17 val. iki 18 val. Degaičių seniūnijoje, 
Anulėnų g. 3, Degaičiai, Telšių r. sav. 

 
Viešame svarstyme dalyvavo: 
Ūkinės veiklos organizatoriaus įgaliotas atstovas – Endrius Rolandas Aušra. 
Poveikio visuomenės sveikatai vertinimo dokumentų rengėjas - UAB „Pajūrio planai“ 

atstovas Endrius Rolandas Aušra. 
Susirinkime visuomenė atstovavo planuojamos ūkinės veiklos žemės sklypo savininkas 

Rimantas Dargis. 
Prie protokolo pridedamas užsiregistravusių dalyvių sąrašas. 
Paskiriami: pirmininkas ir sekretorius – Endrius Rolandas Aušra. 
Svarstomos Ataskaitos pavadinimas - vėjo elektrinės įrengimo ir eksploatacijos 

Gaudikaičių k., Degaičių sen., Telšių r. sav., poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaita. 
Pranešimas apie poveikio visuomenės sveikatai vertinimą. Poveikio visuomenės sveikatai 

vertinimas atliekamas rengiant vėjo jėgainės statinio projektą.  
Poveikio visuomenės sveikatai vertinimo pagrindas – LR Vyriausybės 1992-05-12 

nutarimo Nr.343, 621 p., kur nurodyta, kad vėjo elektrinių sanitarinės apsaugos zonos dydis 
nustatytomas pagal triukšmo sklaidos ir kitos aplinkos taršos skaičiavimus atliekant poveikio 
visuomenės sveikatai vertinimą. 

Poveikio visuomenės sveikatai vertinimas atliekamas tam, kad nustatyti, apibūdinti ir 
įvertinti planuojamos ūkinės veiklos - vėjo jėgainės ekspoatavimo (elektros gamybos) galimą 
poveikį visuomenės sveikatai, pašalinti arba sumažinti kenksmingą poveikį visuomenės 
sveikatai tinkamomis priemonėmis bei motyvuotai įvertinti ūkinės veiklos galimybę pasirinktoje 
vietoje. 

Planuojama įrengti vieną vėjo elektrinę. Maksimali elektrinės generuojama elektros galia 
– 2 MW. Bokšto aukštis – iki 85 m, sparnuotės skersmuo – 95 m. Vėjo elektrinės maksimalus 
galimas aukštis kartu su sparnuote gali siekti 135 m. Statytojas gali pasirinkti kitą jėgainės tipą, 
neviršijantį poveikio visuomenės sveikatai vertinimo dokumentacijoje pateiktų elektrinės 
techninių duomenų. 

Vėjo elektrinė bus statoma Telšių r. sav., Degaičių sen., Gaudikaičių kaime.  
Sklyps, kuriame planuojama statyti vėjo elektrinę - Gaudikaičių k., Degaičių sen., Telšių 

r. sav., kad. Nr. 7805/0001:180, plotas – 4.0841 ha. 
Planuojama teritorija yra centrinėje Telšių rajono savivaldybės teritorijos dalyje, netoli 

Telšių miesto.  
Greta planuojamo žemės sklypo yra žemės ūkio paskirties žemės sklypai. Apskaičiuota, 

kad sanitarinės apsaugos zona įtakos dalį šiaurinėje pusėje esantį kaimyninį žemės sklypą 
Nr.7805/0001:82. 

Apskaičiuoti planuojamos veiklos triukšmo šaltinių triukšmo rodikliai artimiausioje 
gyvenamoje aplinkoje tik žemės sklype Nr.7805/0001:82 viršija 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. 

Nesant infragarso ir žemo dažnio garsų sklidimo prognozavino (modeliavimo) metodams, 
poveikio visuomenės sveikatai prognozavimui nėra pagrindo. Todėl, poveikio visuomenės 
sveikatai įvertinimui, pradedant eksploatuoti vėjo jėgaines rekomenduojama atlikti infragarso ir 
žemo dažnio garsų matavimus. 

Vėjo jėgainės nėra radiotechninis objektas, skleidžiantis elektromagnetinę spinduliuotę. 
Elektromagnetinis laukas sukuriamas jėgainės generatoriuje ir kituose elektros įrenginiuose 
jėgainės darbo metu. Elekromagnetinis 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. 

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, galima teigti, kad 
nustačius sanitarinės apsaugos zonos ribas, apimančias planuojamą žemės sklypą ir dalį 
kaimyninio žemės sklypo ūkinės veiklos poveikio visuomenės sveikatai nebus, todėl įtakos 
atsirasti psichologiniams veiksniams dėl sveikatos sutrikimų gyvenant šalia vėjo elektrinių, nėra. 

R.Dargis klausė kur bus formuojamas įvažiavimas vėjo elektrinės aptarnavimui. Buvo 
atsakyta, kad bus rengiamas kelias išlaikant trumpiausią kelio atkarpą. 

Daugiau klausimų nebuvo gauta. Vyko diskusija. 
Ataskaita buvo viešai eksponuojama Degaičių seniūnijoje, Anulėnų g. 3, Degaičių k. nuo 

2019-10-28 iki 2019-11-12 darbo dienomis. Ataskaita taip pat viešinama interneto svetainėje: 
http://www.pajurioplanai.puslapiai.lt.  

Sprendimą dėl planuojamos ūkinės veiklos galimybių priims Nacionalinis visuomenės 
sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos ministerijos, Telšių departamentas. 

Iki viešo visuomenės supažindinimo su Ataskaita susirinkimo visuomenė pasiūlymų 
Ataskaitos klausimais nepateikė. Į susirinkimo metu pateiktus klausimus buvo atsakyta žodžiu.  

Su protokolu visuomenė gali susipažinti Degaičių seniūnijoje ir interneto svetainėje: 
http://www.pajurioplanai.puslapiai.lt., bei pateikti pastabas per 3 darbo dienas nuo jo pateikimo 
visuomenei susipažinti dienos.  

Susirinkimas baigtas 2019-11-12 18 val. 00 min. 
 
 
Pirmininkas    Endrius Rolandas Aušra 

 
 
 
 
 
 

 
2019 m. lapkričio 14 d.  

 
 


