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UAB „Salvet industria“  ir UAB „Ventus primus“ 
planuojamos ūkinės veiklos, dviejų vėjo elektrinių 

įrengimo ir eksploatavimo, 
Pjaulių k., Rietavo sen., Rietavo sav.,

POVEIKIO VISUOMENĖS SVEIKATAI VERTINIMO ATASKAITA

Parengė: VšĮ Pajūrio tyrimų ir planavimo institutas 

DARBOTVARKĖ

• Supažindinimas su šio susirinkimo tvarka bei
terminais.

• Pranešimas apie planuojamos ūkinės veiklos
poveikio visuomenės sveikatai vertinimą
(PVSV).

• Dalyvių pasisakymai, klausimai.

Supažindinimas su šio susirinkimo tvarka 
bei terminais

• Susirinkimas įrašomas!
• Susirinkimo pradžioje paskiriamas susirinkimo pirmininkas ir sekretorius.
• Prašome dalyvius užsiregistruoti.
• Susirinkimo protokolas bus parašytas ne vėliau kaip per 5 darbo dienas

(nurodant pasirašymo datą) po viešo visuomenės supažindinimo su Ataskaita
susirinkimo.

• Visuomenė su protokolu gali susipažinti PVSV ataskaitos rengėjo buveinėje, ir
Ataskaitos rengėjo interneto svetainėje www.corpi.lt, ir pateikti pastabas per
3 d. d. nuo jo pateikimo visuomenei susipažinti dienos.

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

• Visuomenė per 10 d. d. po viešo susirinkimo turi teisę pateikti PVSV
ataskaitos rengėjui pasiūlymus dėl jos, raštu arba elektroniniu paštu,
nurodant teikėjo vardą, pavardę (juridinio asmens pavadinimą), adresą,
teikimo datą.

• PVSV ataskaita bus derinama su Nacionalinio visuomenės sveikatos centro
prie Sveikatos apsaugos ministerijos Telšių departamentu.

• Planuojamos ūkinės veiklos organizatorius – UAB „Salvet
industria“, H. Manto g. 36 – 7, Klaipėda ir UAB „Ventus
primus“, Kretingos g. 55 – 52, Klaipėda, el. p.
arvisk777@gmail.com, tel. 865675169.

• Planuojamos ūkinės veiklos PVSV rengėjas – VšĮ Pajūrio
tyrimų ir planavimo institutas, V. Berbomo g. 10 - 201,
Klaipėda, tel./faks.: (8 46) 390818; el. paštas:
info@corpi.lt

Pranešimas apie planuojamos ūkinės 
veiklos poveikio visuomenės sveikatai 

vertinimą

Planuojama ūkinė veikla (PŪV) 
• PŪV technologinį procesą sudaro du pagrindiniai etapai: elektros 

energijos gamyba VE ir pagamintos energijos tiekimas/perdavimas į 
esamą elektros energijos paskirstymo sistemą.

VE modelio pagrindiniai techniniai duomenys:

VE numeris VE1, VE2
Modelis GE 5.3-158 Nordex N149/4.0-4.5
Nominali galia, kW 5300 4500
Bokšto aukštis, m 151,0 155,0
Rotoriaus diametras, m 158,0 149,0
Bendras VE aukštis, m 230,0 229,5
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PŪV vieta

PŪV vystymo galimybės
analizuojamos žemės
sklypuose kad. Nr.
6840/0006:156 (žemės
sklypo plotas – 1,2538 ha),
kad. Nr. 6840/0006:158
(žemės sklypo plotas –
2,4186 ha) esančiuose
Pjaulių k., Rietavo sen.,
Rietavo sav.

PŪV vieta
Remiantis Rietavo savivaldybės
teritorijos bendrojo plano
(keitimas Nr. 1), teritorijos
inžinerinės infrastruktūros ir
susisiekimo brėžiniu, matyti, jog
planuojamos statyti VE patenka į
teritorijas numatomas vėjo
jėgainių statybai.

Artimiausia gyvenamoji aplinka
Artimiausia visuomeninės paskirties teritorija

Išnagrinėti PŪV sukeliami fizikinę aplinką 
įtakojantys veiksniai:

• triukšmas;

• šešėliavimas;

• infragarsas;

• elektromagnetinė spinduliuotė;

• psichologiniai veiksniai.

Infragarsas

• Infragarsas – mažesnis nei 16-20 Hz dažnio garsas; žemo dažnio
garsas – 16-200 Hz intervalo dažnio garsas. Žmogus mažesnio kaip
16-20 Hz dažnio garso negirdi, nes jis gali suvokti (girdėti) nuo 16-20
iki 20 000 Hz dažnio garsą (geriausiai girdi – 500-2000 Hz).

• Infragarso atsiradimo šaltiniai yra įvairūs – natūralūs, tokie kaip
vėjas ar jūros bangų mūša, ir techniniai, tokie kaip oro
kondicionieriai ar transporto priemonės (lengvieji automobiliai,
lėktuvai).

• Lietuvos Respublikoje nėra nustatyti infragarso ir žemo dažnio garsų
sklidimo prognozavimo (modeliavimo) metodai.

• Infragarsas labiau būdingas VE, kurių vėjaračiai orientuojami pavėjui
– už bokšto. Šiuolaikinės VE, turinčios vėjaračio mentes atgręžtas
prieš vėją, sukuria labai žemą infragarso ir žemadažnio garso lygį.
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Elektromagnetinė spinduliuotė

• Remiantis Vėjo energetikos poveikio visuomenės sveikatai vertinimo
metodinių rekomendacijų parengimo galutinės ataskaitos
duomenimis vėjo elektrinių atveju aktualus yra žemo dažnio
elektros srovės sukuriamas elektromagnetinis laukas (EML). VE vėjo
energiją transformuoja į elektrą.

• Planuojamų VE generuojama elektros energija požeminiais kabeliais
bus pajungta per skirstytuvą: į 10 kV oro liniją pagal elektros tinklų
operatoriaus išduotas prijungimo sąlygas.

• Veikiant vėjo elektrinei elektromagnetinis laukas susidaro tik greta
aukštos įtampos elektros transformavimo ir perdavimo įrenginių bei
greta elektros generatoriaus, kurie analizuojamu atveju būtų
151/155 m aukštyje. VE generatoriai sumontuojami nuo 151/155 m
aukštyje, įžemintose metalinėse gondolose.

Psichologiniai veiksniai

• VE gali sukelti erzinantį poveikį, nepasitenkinimą.
Dažniausiai kaip nepasitenkinimo priežastis galima būtų
įvardinti gyventojų baiminimąsi dėl galimos neigiamos VE
įtakos jų sveikatai, gyvenimo kokybei, asmeninės
nuosavybės, žemės sklypų, kaip nekilnojamojo turto, vertei.

• Psichoemocinę įtampą gali kelti abejonės dėl VE
skleidžiamo triukšmo, sukeliamo šešėlių mirgėjimo įtakos
arčiausiai gyvenančių žmonių sveikatai.

• VE statybai pasirinkti žemės sklypai ir VE išdėstymas
teritorijoje yra pakankamu atstumu nuo gyvenamųjų
teritorijų, kad būtų išvengta triukšmo įtakos gyventojų
sveikatai.

Rezultatai. PŪV sąlygojamas triukšmas (1)

• Įgyvendinant PŪV galimas laikinas ir lokalus triukšmo padidėjimas 
dėl technikos ir įrenginių (žemės darbų, transportavimo, statybos ir 
kt. technikos) naudojimo darbų vietoje. Šis triukšmo padidėjimas 
bus trumpalaikis, epizodinis (tik darbų vykdymo metu). Darbai 
vykdomi dienos metu.

• Eksploatacijos etape triukšmas galimas dėl VE veiklos. 

Rezultatai. PŪV sąlygojamas triukšmas (2)

• VE sąlygojamo triukšmo modeliavimas atliekamas WindPRO programa (versija 3.5).

• Ribines triukšmo vertes gyvenamuosiuose ir visuomenės paskirties pastatuose bei jų 
aplinkoje nustato Lietuvos higienos norma HN 33:2011 „Triukšmo ribiniai dydžiai 
gyvenamuosiuose ir visuomenės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje“ (toliau – HN 
33:2011).

Taikomi didžiausi leidžiami triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties 
pastatuose bei jų aplinkoje pagal HN 33:2011:

Rezultatai. PŪV sąlygojamas triukšmas (3)

Išvada. Nustatytas planuojamų VE triukšmo lygis neviršija HN 33:2011 ribinių verčių gyvenamoje aplinkoje.

VE triukšmo modeliavimo scenarijus Gyvenamoji aplinka
G1 G2 G3 G4 G5 G6 G7

1) VE1 (GE5.3-158), VE2 
(GE5.3-158) Triukšmo 

rodiklio vertė, 
dBA

34,2 34,7 33,8 33,6 33,4 33,4 34,9

2) VE1 (Nordex N149), 
VE2 (Nordex N149)

34,3 34,9 34,0 33,7 33,5 33,6 35,1

HN 33:211 RV nakties metu, dBA 45

Rezultatai. Šešėliavimas (1)

Leistinas šešėliavimo ribinis lygis (pagal Vokietijos standartą):
maksimaliai 30 valandų per metus arba 30 min. per dieną.

Šešėliavimui prognozuoti buvo naudojama WindPRo (versija 3.5) 
programinė įranga, kuri leidžia, dar projektuojant vėjo elektrines 
nustatyti, kuriose vietovėse ir kiek valandų per metus galimas 
šešėliavimo poveikis. 
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Rezultatai. Šešėliavimas (2)

Pagal atliktą šešėliavimo analizę ribinė 30 val. metinė šešėlių mirgėjimo trukmė neviršijama
gyvenamųjų sodybų G1 – G7 aplinkoje, todėl neigiamas poveikis visuomenės sveikatai
nenumatomas.

Gyvenamoji aplinka

Nustatyta šešėliavimo 
trukmė, val./metus 

GE 5.3 – 158
Nordex 
N149

G1 7:01 6:19
G2 26:43 24:11
G3 16:26 14:05
G4 14:40 12:24
G5 15:17 13:57
G6 3:06 1:32
G7 0:00 0:00
RV 30 val. per metus

UAB „Salvet industria“ ir UAB „Ventus primus“ PŪV sanitarinės apsaugos zonos (SAZ) riba

Siūloma nustatyti SAZ pagal išnagrinėtų modelių (GE 5.3 – 158 ir Nordex N149) VE 45 dBA izolinijos ribas. VE modelio 
Nordex N149 varianto 45 dBA triukšmo izolinija susiformuoja toliau nuo kito modelio, todėl siūloma nustatyti SAZ pagal 
modelio Nordex N149 VE 45 dBA izolinijos ribas ir kaip SAZ siūloma išorinė izolinijos riba. Siūlomos VE SAZ bendras 
plotas – 38,32 ha. Siūloma nustatyti SAZ ribas nuo VE1, VE2 – 223 m atstumu. 

Dalyvių pasisakymai, klausimai Ačiū už dėmesį!




