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Adresatams pagal sArasq

ATRAIIKOS ISVADA DEL VEJO JEGATNTV STATYBOS rR EKSPLOATACTJOS
JIJRBARKO R. SAV., JURBARKU SEN., BENDZIU, DAIIVU II, KUTURIU, IR ROTTTLIU

II K. POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO

1. Planuojamos r-rkints veiklos organizatorius fiuridinio asmens pavadinimas, fizinis
asmuo, adresas, tel.).

UAB ,,EKO srautas", Se5kinds g. 22A, LT-07156, Vilnius, tel. (8 698) 15245, el. p.
darius@baltwind.lt.

2. Poveikio aplinkai vertinimo dokumentq rengejas (iuridinio asmens pavadinimas,
fizinis asmuo, adresas, tel.).

UAB ,,Ekosistema", Taikos pr. 119, LT-9423L, Klaipeda, tel. (8 46) 43 04 63, faksas (8 46)
4304 69, mob. (8 698) 47 300, el. p. info@ekosistema.lt.

3. Planuojamos trkin6s veiklos atrankos d6l poveikio aplinkai vertinimo atlikimo
teisinis pagrindas pagal Lietuvos Respublikos planuojamos trkin6s veiklos poveikio aplinkai
vertinimo istatymo 7 straipsnio 2 dali nurodant Sio istaqano 2 priedo punktq (-us).

Atranka atliekama, vadovaujantis Lietuvos Respublikos planuojamos ukines veiklos
poveikio aplinkai vertinimo istatymo (toliau - PAV istatymas) 2 priedo 3.8. punkto 3.8.1. dalimi:
[rengiamos 3 vejo elektines, kuriq bent vienos aukltis 50 m (matuojant iki aukliiausios
konstrukcijq ta5ko) ar daugiau).

4. Planuojamos ukin6s veiklos vieta.
Planuojamos [kines veiklos (toliau - PUV) vieta - Taurages apskritis, Jurbarko rajono

savivaldybe, Jurbarkq senilnijos BendZiq, Dainiq II, Kuturiq ir Rotuliq II kaimai (sklypq
kadastriniai Nr. 9460/0001:321, 9460/0001:t32, 946010001:114, 9460/0003:31, 9460/0003:107,
9460|OOA2:70, 946010002:L4 ir 946A/0002:74). Sklypt+ nuosavybes teise priklauso
fiziniams/juridiniams asmenims. PfIV sklypus, kuriuose planuojama v6jo jegainiq statyba, riboja
Zem6s flkio paskirties sklypai. (Poveikio aplinkai vertinimo (toliau - PAV) Atrankos informacijos
III sl<yriaus 19 punktas).

PIJV sklypuose statiniq nera- Vadovaujantis Jurbarko rajono savivaldybes teritorijos
bendrojo plano, pawirtinto Jurbarko rajono savivaldybds Tarybos 2008 m. kovo 27 d. sprendimu
Nr. T2-81, sprendiniais, sklypai, kuriuose numatoma pastatyti I vejo jegainds, paZymeti kaip Zemds
lkio teritorijos. Vadovaujantis Vijo jegainiq parko Jurbarko rajone Skirsnemunes ir Rotuliq
kadastrinese vietovese specialiuoju planu, paMrtintu Jurbarko rajono savivaldybes tarybos 2010 m.
lapkridio 18 d. sprendimu Nr. T2-298, vejo jegainiq statybos vietos patenka i vejo energetikai
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skirtas pletoti zonas. Susisiekimas su PIJV sklypais - i5 esamq rajoniniq keliq tinklo per vietines
reik5mes Zvyrkelius Qauko kelius) ir/ar privaiiavimus. Planuojant statyb4 ir eksploatacij6
numatoma naudoti e$mq infrastrukt[rq - vietinius kelius (privaZiavimus), kurie pagal poreiki bus
sustiprinti irlar renovuoti. (PAV Atrankos informacijos III sl<yriaus 20 punktas).

PIIV sklypuose ir jq gretimybese nera eksploatuojamq Zemes gelmiq telkinirS geologiniq
procesq ir rei5kiniq. Vadovaujantis GEOLIS duomenq bazdje pateikiama informacija, artimiausias
naudingqiq iSkasenq telkinys - Dainiq durpiq telkinys - nuo planuojamq vejo jegainiq nutolqs
maZdaug uZ 3 km I vakarus. (PAV Atrankos informacijos III skyriaus 27 punktas).

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos kraltovaizdZio erdvines strukt[iros [vairoves ir jos tipq
identifikavimo studija, sklypai, kuriuose numatoma [kin6 veikla, pagal bendrojo kra5tovaizdlio
pobfld[ priskirtina smelingq lygumq kra5tovaizdZiui, kuriam btdingas sleniuotumas. Teritorijos
sukulffirinimo pobudis agrarinis ma.Zai urbanizuotas (L-s/e/S). Vadovaujantis Lietuvos
kraStovaizdZio vizualines strukt[ros studijoje pateiktu vertingiausiu estetiniu poZiflriu Lietuvos
kraltovaizdZio vizualinds struktfiros Zem6lapiu, teritorijos, kurioje planuojama veikla, vizua]inei
strukt[rai biidinga nei5reikita vertikalioji s4skaida, lyguminis kraitovaizdis su 1 lygmens
videotopais (V0H3-b). Paga1 horizontaliqjq s4skaidE vyrauja atvirq pilnai apZvelgiamq erdviq
kra5tovaizdis. Kra5tovaizdZio erdvineje stuktlroje i5reikSti tik horizontalfis dominantai.
Agrariniame maZai urbanizuotame kra5tovaizdyje atsirasiantys vertikalus elementai, netoli jau
eksploatuojamq vejo jegainiq, kuriq statiniq forma nebus Grai5kinga, kad sukeltq dideli vizualini
poverk[ aplinkoje ar uZstotq irlar tukdytq apivelgti saugomas irlar rekreacines teritorijas bei
vertingas panoramas. Pagal Jurbarko rajono savivaldybes teritorijos Benfuojo plano gamtinio
kra5tovaizdZio ir biologinEs ivairoves sprendinius, i5 alnroniq planuojamrS trijq vejo jegainiq
statybos vietos patenka I vidinio stabilizavimo arealq teritorijas. (PAV Atrankos informacijos III
sl<yriaus 22 punktas).

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Saugomq teritorijq valstybes kadastro duomenimis,
POV teritorij4 nepatenka I saugomq teritorijq tinkl4. Artimiausia ,,Natura 2000* pauk5iiq apsaugai
svarbi teritorija (toliau - PAST) saugoma teritorija - Nemuno upes pakrantEs ir salos tarp
Kulautuvos ir Smalininkq yra nutolusi apie 3,6 km atstumu pietq kryptimi. (PAV Atrankos
informacijos III sl<yriaus 23 punktas).

PIIV gretimoje teritorijoje vyrauja nedidelio ploto [kiniai mi5kai, o artimiausias valstybines
reiklmes miSko plotas i5siddstqs I piewakarius ui 4,5 km ir toliau. Planuojamq vejo jegainiq
statybos vietose nepatenka Europos bendrijos natlraliq buveiniq teritorijas. Artimiausia POV vietai
yra pievq buveine, nutolusi 0,4 km atstumu. Artimiausi vandens telkiniai: Siaurineje pus6je nuo
PIJV vietos prateka - upe Anwardd (ident. kodas: 10012201), o pietineje - Imsre (ident- kodas:
t0012215). Nei vienos vejo jegaines numatyta statybos vieta nepatenka i 5iq vandens telkiniq
pavir5iniq vandens telkiniq apsaugos zon4. Vadovaujantis Lietuvos ornitologq draugijos su
pafrneriais (Pajtrrio tyrimq ir planavimo institutu ir Lietuvos energetikos institutu) nuo 2015 m.
vasario iki 2017 kovo men. [gyvendinto projekto ,,Vdjo energetikos plera ir biologinei ivairovei
svarbios teritoriios (VENBIS)" duomenimis, POV vietos nepatenka I jautrias teritorijas
Sik5nospamiq atZvilgiu. ,,Natura 2000' PAST ir BAST atZvilgiu PCIV vieta taip pat nera [takos
zonoje, taEiau pauk5iiq atZvilgiu dalis veiklos vietq patenka i maZai jautrias teritorijas. I5 periniiq
pauk5iirl Zemelapio magrti, kad PIIV vietos nepatenka i jautrias teritorijas. Vadovaujantis
migruojandiq ir Ziemojaniiq paukliiq Zemelapiu, dalis planuojamos fikines veiklos vietq patenka I
maZai jautrias teritorijas. Vadovaujantis VENBIS projekto duomenimis planuojamos [kinds veiklos
vietos, kuriose bus suformuojami sklypai vejo jegainiq statybai nepatenka I zonas, kuriose btrq
stebdti paukldiai irlar Sik5nosparniai. {PAY Atrankos informacijos III sl<yriaus 24 punktas)-

PIJV vietos nepatenka I vandens pakraniiq zonas, potyyniq zonas, karstin[ region6 ge]o ar
mineralinio vandens vandenvieiiq teritorijas, jq apsaugos zonas ir juostas. Artimiausias geriamojo
vandens grqZinys (vandenviete) nuo planuojamq vejo jegainiq i vakarus nutolqs apie 3,6 km
atstumu (3209, UAB ,,Dainiai"). (PAV Atrankos informacijos III sl<yriaus 25 punl<tas).
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POV sklypai yra i5sidestq atokiau nuo urbanizuotq teritorijq artimiausia gyvenamoji
aplinka/gyvenamieji namai nuo vejo jegainiq statybos vietq nutolqO,*1-,4 km atstumu. Ariiausiai
esanti didesne urbanizuota vietove - Jurbarko miestas - esantis uZ L,6 km I piewakarius.
Artimiausias visuomenines paskirties objektas - Jurbarko Naujamiesiio pagrindinE mokykla ir
Jurbarko Vytauto DidZiojo pagrindine mokykla - nuo planuojamq vejo jegainiq I pietvakarius
i5sidesEiusios apie 3,2-3,3 km atstumu. Artimiausias pramoninis objeltas - 1-,4 lan atstumu I
pietvakarius esanti kalddiniq, kapq puo5menq, vainikq gamybos ir eksporto imone. (PAV Atrankos
informacijos III slEriaus 27 punktas).

Vadovaujantis kult[ros verrybiq registro duomenimis, objekto teritorijoje ir jo gretimybeje
nekilnojamosios kultDros verrybes neregistruotos. Artimiausia planuojamai teritorijai kultlros
vertybe - 2,1 km atstumu nutolqs Paantvardiio kapinynas (20a9). (PAV Atrankos informacijos III
slEriaus 27 punktas).

5" Trumpas planuojamos ukints veiklos apraiymas.
PIJV metu numatoma performuoti I Zemes sklypus ir suformavus atskirus inZinerines

infrastruktfros sklypus pastatyti iki I vejo jegainirS kuriq kiekvienos galia numatoma iki 4,5 MW,
bendras auk5ds 1k1240 m, bendra parko galia iki 36 MW. Numatoma naudoti vietinius kelius, kurie
nustaEius jq trnkumus, gali btti sustiprinti ir/ar renovuoti, o paZeidus vejo jegainiq tansportavimo
metu atskirus kelio ruoZus irlar tiltus - jie bus tinkamai sutvarkyti, atstatant iki jq buvusio lygio.
Generuojama elekEos energija i5 v0jo jegainiq, poZeminiais elektros kabeliais bus jungiama prie
elektros tinklq operatoriaus prijungimo sflygose nurodytose pajungimo vietos. I5 viso numatoma
nutiesti apie B km elektros kabelio. Teritorija yra melioruota bendro naudojimo melioracijos
sistemomis, kuriq nuosavybes teise priklauso valstybei. Veiklos vietoje esandias melioracijos
sistemas ir irenginius numatoma saugoti. Statybq metu sulauZius ar paZeidus melioracinius
[renginius, jie bus tinkamai suwarkyti. Vejo jegainiq iranga bus pagaminta specializuotose
gamyklose, aNeZta i vietq ir tia montuojama, pagrindine iranga tur€s [diegtas moderniausias ir
naujausias technologijas. Statybq metu bus naudojamas specialios paskirties betonas * pamatams
lieti ir plieno stypai. Suformavus pamatus ant jq bus montuojami jegainiq bokStai, kurie gali btrti
plieniniai arba betoniniai. Toliau montuojamos kitos konsrukcijos - rotorius ir mentes surenkami
ant Zemes ir visa konstrukcija keliama ir priMrtinama bokito viriuje. Mentes gaminamos i5 stiklo
pluolto ir epoksidiniq dervrl. Numatomi neZymts Zemes kasybos darbai vejo jegainiq pamatq
statybq metu. POV (kiekvienai vejo jegainei) reikalingas plotas - apie 0,2 ha. (PAV Atrankos
informacijos II slEriaus 4 punktas).

Vejo j€gainiq veikimas bus autonominis, valdomas automatiniu reZimu. Elekuos [renginiq,
turbinos ir kt. jegainds mechanizmq darbas bus fiksuojamas automatiniais davikliais, duomenys
nuotolinio ry5io pagalba pastoviai perduodami I vejo jegainiq valdymo centQ. Esant gedimui
jegainese, jr1 darbas stabdomas automatiSkai- PAV atrankos dokumentuose nagrinejamas vejo
jegainiq modelis - Nordex N-149. Gali biiti pasirinkti kiti tuo metu esantys rinkoje vejo jegainiq
modeliai su analogiSkomis technin€mis charakteristikomis. Esant btrtinybei statyti kito modelio vejo
jigaines, galima adikti papildomus riukimo ir Se5€liavimo sklaidos skaiiiavimus ir taip pagristi ar
pasirinkto modelio keliama taria nevir5ys ribiniq lygiq. (PAV Atrankos informocijos II slyriaus 5
punktas).

Pavojingg radioaktyviq Zaliavq irlar cheminiq medZiagq bei preparaq (mi5iniq) naudoti
nenumatoma. Vandens, Zemes, dirvoZemio irlar biologin6s [vairoves istekliai naudojami nebus.
(PAV Atrankos informacijos II sl<yriaus 6 ir 7 punktai).

PUV atliekq susidarymo neitakos. Nedideli kiekiai metalo ir miSriq statybiniq atliekq gali
susidaryti numatomq v6jo jegainiq statybos (pamatq statybos) metu. Sios atliekos bus
komplektuojamos I specialius konteinerius ir pagal sutartis su atliekq warkytojais i5veZamos
tolimesniam tvarkymui. Vejo jegainiq eksploatacijos metu vanduo nenaudojamas, todel gamybiniq
nuotekq susidarymo 5i veikla ne[takos. Pastovios darbo vietos nebus sukuriamos, todel buitiniq
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nuotekq taip pat nesusidarys. Vejo jegainiq statyba ir eksploatacija aplinkos oro, dirvoZemio ar
vandens tar5os neitakos. PUV nereikalingi dideles apimties Zemes kasimo darbai. (PAV Aaankos
informacijos If skyriaus 9, L0 ir 1L punktai).

Triukimo sklaidos skaidiavimai buvo atlikti programa WindPRO (versija 3.2). Triuk5mo
sklaidos skaidiavimais nustaQlta, kad leistinas triukSmo tygis LTL = 45dBA bus pasiekiamas statant
a5tuonias v6jo jegaines fi.220-270 m nuo vejo jegainiq I iSorinq puse, o tarp vejo jegainiq Nr. 1, 2
ir 3 triukSmo zona apsijungia I vien4 ir artimiausios gyvenamosios aplinkos, i5siddsiiusios 0,4-L,4
km atstumu nesiekia. Pagal pateiktus dienos bei vakaro periodq triukimo sklaidos skaiEiavimus,
dienos periodu (17-Lg val.) triuk5mo zonos, siekiandios ribinq 55 dBA verte, nesusidaro, o vakaro
periodu (19-22 vat.) 50 dBA ribines vertris triuk5mo zonos susidaro ui maZdaug 60 m aplink
kiekvien4 v6jo jegainq. Papildomai buvo atlikti triuk5mo sklaidos skaiiiavimai, su gretimybeje jau
veikianiiomis 7 vejo jegainemis. Pagal triuk5mo sklaidos skaiiiavimo rezultatus, planuojamq vejo
jegainiq 45 dBA triukSmo zonos iSlieka beveik nepakitusios, o planuojamos vejo jegaines Nr. 5
triuk5mo zona apsijungia su gretimybdse eksploatuojamq v€jo jegainiq, tadiau taip pat artimiausios
gyvenamosios aplinkos nesiekia. Jungtineie Karalysteje, Danijoje, Vokietijoje ir JAV per praejus[
deiimffneti atlikus vejo jegainiq triukimo matavimus nustaqrh, kad vEjo jEgainds infragarso lygis ir
vibracija, Siuolaikines konstrukcijos vejo jegainese (mentimis prie5 boKt$ yra Zemiau slenkslio
suvokimo ribos, net tiems Zmonems, kurie yra ypai jautrus infragarsui. Planuojamos vdjo jegaines
bus su prieSvejine sparnuotes irengimo schema. Tokiu bfidu v6jas pirmiau teka pro sparnuotQ,
paskui - pro generatorirS sparnuotq pasiekia nesunikdytas oro srautas ir taip iSvengiama infragarso
susidarymo. Nuolatines sroves sukuria nuolatinius stiprius magnetinius laukus. Pagal analogi5kq
vejo jegainiq techninius duomenis generatoriaus, veikiandio pilna galia EML energijos srauto tankis
(SLU yra lygus 241tWlcm2. Sis tant<is matuojamas 1 m atstumu nuo generatoriaus. Elektros lauko
stipris 1 m atstumu nuo generatoriaus siekia 8 kV/m. Kadangi generatorius yra gondoloje, aukStai
virS Zemes, EML stipris, kuris kinta pagal kubinq atstumo priklausomybq, visiSkai netures poveikio
aplinkai, nes neviriys leistinos normos - 15 kV/m ir netgi nesieks 0,5 kVlm. Galimo Ses6liavimo
artimiausioje gyvenamojoje aplinkoje [vertinimui atliktas modeliavimas programa WindPRO
(versija 3.2). Pagal gautus Se5eliavimo sklaidos rezultatus, i5 28 Se5eliavimui jautriq tafkq virf 30
val./metus gali btrti Se5eliuojamas vienas pastatas. Analogi5ki skaiEiavimai atlikti [vertinant
netoliese veikianfias vejo jegaines, pagal gautus rezultatus, i5 28 Se5eliavimui jautriq taikq virl 30
val./metus gali btrti Se5eliuojama iki penkiq pastat[ todel iki vejo jegainiq eksploatacijos pradZios
bus atlilta apZi[ra vietoje, gdbut sodybos yra apZeldintos ar langai orientuoti i priesing4 puse nuo
planuojamq vejo jegainiq ir poveikio joms Se5eliavimo aspektu nebus, kitu aweju bus irengti
ribotuvai, kurie stabdys planuojamq vejo jegainirg kuriq [takos zonoje yra namas/namai, darbE
tiesioginio 5iq sodybrl 5e5€liavimo metu arba imtasi kiq apsaugos priemoniq. Detalesnis
Se5eliavimo vertinimas gali b[ti atlilrtas poveikio visuomenes sveikatai vertinimo metu. (PAy
Atrankos informacijos lf skyrious 13 punktas).

Vejo jegainiq apsaugai nuo aplinkos oro poveikio korozijos atZvilgiu [rengta antikorozine
danga, atsparumui Zemes fuebejimams sustiprinti vejo jegaindse irengta lanksti konstrukcija,
daugiacilindriai amortizuojantys inkarai, nuo Zaibq saugo pilnai integruota Zaibosaugos sistema.
Pati PIIV ekstremaliqiq ivykirl tikimybes niekaip ne[takoja. (PAV Aaankos informacijos II sl<yriaus
15 punktas).

6. Priemonis numatomam reik5mingam neigiamam poveikiui aplinkai iSvengti arba
uikirsti jam keli4.

6.1. Vejo jegainiq [rengimo darbai nebus vykdomi pavasarines migracijos metu, t. y. kovo-
geguZ6s men. ir tokius darbus numatoma vykdyti kiek galima trumpesn[ laikotarp[, kad sumaZinti ir
vietiniq periniiq paukidiq trikdym4. Optimaliausias vejo jegainiq [rengimo darbq laikas rugpjldio -
vasario men.
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6.2. Statybq metu nukastas dirvoZemis bus panaudojamas vietos reljefo lyginimui,
formuojant ivaZiavimq ir privaZiavimo keliq pylimus.

6.3. Iki vejo jegainiq eksploatacijos pradZios atlikus apZifrr4 vietoje ir ivertinus, kad sodybos
nera apZeldintos arba langai nera orientuoti I prie5ing4 pusQ nuo planuojamq vejo jegainirg bus
[rengti ribotuvai, kurie stabdytrtr vejo j6gainirS kuriq [takos zonoje bltrtr gyvenamoji aplinka/pastatas,
darbq tiesioginio Siq sodybq SeSeliavimo metu.

6.4. Siekiant sumaZinti [tak4 kra5tovaizdZiui, vejo jegainiq konstrukcijas projektuojamos
imituojant gamtoje esaniias formas, daZomos Sviesiomis spalvomis. Speciali daZq suddtis leidZia
i5vengti konstmkcijq blizgejimo ir atspindZiq susidarymo.

6.5. Vykdomos veiklos metu paai5k6jus, kad daromas didesnis poveikis aplinkai ui atrankos
informacijoje pateiktus arba teises aktuose nustatyh$ rodiklius, veiklos vykdytojas privales
nedelsiant taikytr papildomas poverk[ aplinkai maZinaniias priemones arba maZinti veiklos
apimtis/nutraukti veiklq.

6.6. Veiklos vykdytojas visais atvejais privales laikytis visq aktualiq veikl4
reglamsntuojaniiq teises aktq reikalavimq, keidiantis teisiniam reglamentavimui atitinkamai keisti
veiklos rodiklius.

6.7.
7. Moryvai, kuriais remtasi priimant afrankos i5vadq.
7.L. PUV teritorija nepatenka i saugomas teritorijas. Artimiausia ,,Natura 2000* PAST

saugoma teritorija - Nemuno up6s pakrantes ir salos tarp Kulautuvos ir Smalininkq yra nutolusi
apie 3,6 km atstumu pietq krypfimi. Valstybind saugomq teritorijq tarnyba prie Aplinkos
ministerijos 2018-12-10 ra5tu Nr. (4)-V3-1653(7.2L) pateik6 iSvad4 kad PUV igyvendinimas negali
daryti reikSmingo neigiamo poveikio ,,Natura 2000' teritorijoms ir Siuo atZvilgiu neprivaloma
AtIiKti POV PAV.

7.2. Vadovaujantis Jurbarko rajono savivaldybes teritorijos bendrojo plano, patvirtinto
Jurbarko rajono savivaldybes Tarybos 2008 m. kovo 27 d. sprendimu Nr. T2-81-, sprendiniais,
sklypai, kuriuose mmatoma pastatyti B vejo jdgainds, paiymeti kaip Zemes rlkio teritorijos.
Vadovaujantis Vejo jegainiq parko Jurbarko rajone Skirsnemunes ir Rotuliq kadastrin0se vietovese
specialiuoju planu, patvirtintu Jurbarko rajono savivaldybes tarybos 2010 m. lapkriiio 18 d.
sprendimu Nr. T2-298, vejo jegainiq statybos vietos patenka i vejo energetikai skirtas pletoti zonas.

7.3. Vejo jegainiq s4lygojamo triukSmo sklaidos skaiiiavimai buvo atlikti programa
WindPRO (verstja 3.2). Triuksmo sklaidos skaiEiavimq rezultatai rodo, kad PIIV neltakos ribiniq
triukSmo lygiq virdijimo artimiausioje gyvenamojoje aplinkoje, esaniioje 0,4-1,4 km atstumu, o
leistinas maZiausias triuk5mo lygis (45dBA) bus pasiekiamas tZ 220-270 m nuo vejo jegainiq I
i5orinq pE€, o tarp vCjo jegainiq Nr. 1, 2 ir 3 triuk5mo zona apsijungia I vienq. Papildomai atlikti
triuk5mo sklaidos skaidiavimai, su gretimybdje jau veikiandiomis 7 v6jo jegainemis. Gauti rezultatai
rodo, kad planuojamq vejo jegainiq 45 dBA triukSmo zonos i5lieka beveik nepakitusios, o
planuojamos vdjo jegaines Nr. 5 uiuk5mo zona apsijungia su gretimybese eksploatuojamq vejo
jegainiq taiiau taip pat artimiausios gyverurmosios aplinkos nesiekia.

7.4. Vejo jegainiq sflygojamas Se56liavimo modeliavimas atliktas kompiuterine programa
WindPRO (versija 3.2). Se5€Iiavimo poveikio vertinimui Lietuvoje sukurq ir piwirtinq *etoaitq
ar higienos normq nera, todel kaip leidZiamas Se5eliavimo lygis yra priimtas Vokietijos standartq
rekomenduojaqas leistinas Se5eliavimo ribinis lygis, t.y. maksimaliai 30 valandq per metus arba 30
min. per dien4. Se5eliavimo poveikio modeliavimas atliktas paiiu blogiausiu variantu, t.y. priimang
kad visq pastatq visi langai yra oriennroti i vejo jegaines (,,Green House Mode"). Pagal gautus
Se5eliavimo sklaidos rezultatus, i5 28 Se5eliavimui iautriq ta5kq vir5 30 val./metus gali bfiti
Se5eliuojamas vienas pastatas. Skaiiiavimai atlikti [vertinant ir netoliese veikiantias vejo jdgaines,
pagal gautus rezultatus, i5 28 Se5eliavimui jaurirl talkq viri 30 val./metus gali btrti Se5€liuojama iki
penkiq pastatq. Siekiant i5vengti neigiam6 poveikio Zmoniq sveikatai, PTJV metu bus taikomos
poverk[ maiinanfios priemon€s.



6

7.5. Pagal analogi5kq vejo jegainiq techninius duomenis generatoriaus, veikiandio pilna
galia EML energijos srauto tankis (SLV) yra lygus 24 pWcm2. Sis tankis matuojamas 1 m atstumu
nuo generatoriaus. Elektros lauko stipris L m atstumu nuo generatoriaus siekia I kV/m. Kadangi
generatorius yra gondoloje, aukitai vir5 Zemes, EML stipris, kuris kinta pagal kubine atstumo
priklausomybq, visiSkai netures poveikio aplinkai, nes nevirSys leistinos norrnos - 15 kV/m ir netgi
nesieks 0,5 kV/m. Todel neigiamo poveikio elektromagnetines spinduliuotes (elektromagnetiniq
laukq susidarymo) aspektu nebus.

7-6- Vdjo jegainiq statybos (pamafq statybos) metu gali susidaryti nedideli kiekiai metalo ir
miSrirl statybiniq atliekrl. Sios atliekos bus komplektuojamos I specialius konteinerius ir pagal
sutartis su atliekq warkytojais iSveZamos tolimesniam warkymui. Atliekos bus tvarkomos
vadovaujantis Atliekq tvarkymo taisyklemis, paMrtintomis Lietuvos respublikos aplinkos ministro
1999 m. liepos 14 d. [sakymu Nr. 21,7 ,,DEl atliekq tvarkymo taisyklQ paMfiinimo".

7.7. PIJV metu elektros energijos garnybai bus naudojamas atsinaujinantis energijos
Saltinis (vdjo energija), dideles apimdes iemds kasybos darbai nebus vykdomi, kadangi vejo
jegainiq irengimui sklypr{ plotai tik iki 0,2 ha, todel PIIV aplinkos oro, dirvoZemio ar vandens
uZter5tumo padidejimo nes4lygos. Vykdant PIJV gamybiniq, buitiniq nuotekq nesusidarys.

7.8. Vadovaujantis VENBIS duomenimis, PUV vietos nepatenka i jautrias teritorijas
SikSnosparniq ir periniiq paukidiq atZvilgiu, paukliiq atZvilgiu dalis veiklos vietq patenka i maZai
jaunias teritorijas bei migruojanEiq ir Ziemojandiq pauk5iirl atZvilgiu, dalis PUV vietq patenka I
maZai jautrias teritorijas.

7.9. Poveikio aplinkai vertinimo subjektai - Nacionalinis visuomen€s sveikatos centras
prie Sveikatos apsaugos ministerijos pagal PAV [statymo 6 st. 5 d. 1 p., atsakingas uZ planuojamos
fikines veiklos veiksnir; daranEiq itak4 visuomenes sveikatai, galimo poveikio visuomenes sveikatai
vertinim4 pasifllymq informacijai atrankai, pagal kuri4 priimama 5i atrankos i5vada, bei pasillymq,
kad planuojamai trkinei veiklai reikalinga atlikti poveikio aplinkai vertinimq nepateikE.
Prieigaisrines apsaugos ir gelbejimo departamentas prie Vidaus reikalq ministerijos pagal PAV
istatymo 6 str. 5 d. 3 p-, atsakinga uZ planuojamos fikines veiklos vykdymo metu galimq ivykiU
ekstremaliqjq ivykiq, ekstremaliqiq situacijq, numatomq priemoniq joms i5vengti ar su5velninti ir
padariniams likviduoti, pasifilymq informacijai atrankai, pagal kuri4 priimama 5i arankos i5vada,
bei pasiiilymrS kad planuojamai flkinei veiklai reikalinga atlikti poveikio aplinkai vertinim4
nepateikd. Kult[ros paveldo departamento prie Ku]t[ros ministerijos Tauragds skyrius pagal PAV
[statymo 6 sn. 5 d. 2 p., atsakingas ui galima planuojamos [kines veiklos poverk[ nekilnojamajam
kultEros paveldui, 2018-10-18 ra5tu Nr. (9.38.-T)2T-328 ahankos informacijai, pagal kuriE
priimama 5i atrankos i5vada, pritare ir pasitlymq, kad planuojamai fikinei veiklai reikalinga atlikti
poveikio aplinkai vertinimq nepateike.

7.L0. Poveikio aplinkai vertinimo subjektas - Jurbarko rajono savivaldybes administracija
pagal PAV istat5rmo 6 str. 5 d. 5 p., atsakinga uZ planuojamos frkines veiklos poveikio aplinkai
vertinimo ir Sios veiklos galimo poveikio aplinkai, atsiZvelgiant i paMrtintU ir galiojanliq teritorijq
planavimo dokumenq sprendinius bei galimybes pagal teisds akq reikalavimus juos keisti ir i pagat

istatymus vykdomo savivaldybes aplinkos stebesenos (monitoringo) duomenis, 2018-10-30
Jurbarko rajono savivaldybes mero raStu Nr. T27-L92 pateike pasitlymus atrankos informacijai bei
persiunte suinteresuotos visuomenes ra5t4, kuriame suinteresuota visuomene i5rei5ke
nuog4stavimus del vejo j€gainiq statybos Kuturiq k- Po pastabq papildytai informacijai atrankai
Jurbarko rajono savivaldybds meras pastabq ir pasillymq bei pasifrlymrtr kad planuojamai fikinei
veiklai reikalinga atlikti poveikio aplinkai vertinim4 nepateike. Papildyta atrankos informacija buvo
paskelbta Aplinkos apsaugos agenflros tinklalapyje gamta.lt. Aplinkos apsaugos agentfira pastabq ir
pasifilymq del PoV poveikio aplinkai vertinimo, i5 suinteresuotos visuomenes negavo.
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8. Priimta atrankos i5vada.
AtsiZvelgiant I i5destytus motyvus bei priemones, numatomam reik5mingam neigiamam

poveikiui aplinkai i5vengti, vadovaujantis Lietuvos Respublikos planuojamos fikin6s veiklos PAV
[statymo 7 sftaipsnio 7 dalimi, priimama atrankos iSvada: pagal atrankos iSvadai pateikt4
informacij4 UAB ,,EKO srautas" planuojamai fikinei veiklai - vejo jegainiq statybos ir
eksploatacijos Jurbarko r. sav., Jurbarkq sen., BendZirS Dainiq II, Kuturiq ir Rotulitl II k. poveikio
aplinkai vertinimas neprivalomas.

9. Nurodoma atrankos Evados apskunrlimo tvarka.
J[s turite teisq apskqsti 5i sprendim4 Lietuvos administraciniq gindq komisijai (Vilniaus g.

27,0L402 Vilnius) Lietuvos Respublikos ikiteisminio administraciniq giniq nagrinejimo tvarkos

lstatymo nustatyta tvarka arba Vihiaus apygardos adminisftaciniam teismui (Zygimantq g.2,01L02
Vilnius) Lietuvos Respublikos administraciniq bylq teisenos [statymo nustatyta warka per vien4
menes[ nuo 5io sprenrlims [teikimo dienos.

Direktoriaus [galiota direlctoriaus pavaduotoja Aldona Margeriene

Skirrnante Stankeviliene, tel. (B 46) 24L799, el. p. skirmante.stankeviciene@aaa.am.lt



I

APLTNKOS APSAUGOS AGENTTTROS 2019-02- RASTO NR. (30.2)-A4E-
ADRESATV s4ne5as

fufurko rqiono sovivalilybds dminisnwijai
El. p. info@jurbarkas.lt

Nrcionalinio visuomenes sveikaos cento prie Sveikctos opaugos minisani'os
Tawqds iilepmtmrcnai
El. p. taurage@nvsc.lt

Taurqds qsloitia pridgoisrinei gelbijimo valilyfui
El. p. taurage.pgv@vpgrlt

ff ffi#;&#:fl-,""" 
yic KntnTruminlsterfjos rawqiss*ui

)4. . .
ZlnIAI
Aplinkos opaugos ilepmrwmelrtarri prie Apli*os ministoijos
EL. p. info@aad.am.lt



DETALIIS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas Gai)
Aplinkos apsaugos agentura,A. Juozapavidiaus g. 9, LT-09311
Vilnius

Dokumento pavadinimas (antra5G) V€jo iegaines. ISvados_MR

Dokumento registracijos data ir numeris 2019 -42-l 5 Nr. (30.2)-A4E- 1 34

Dokumento specifr kacijos identifikavimo .iymuo ADOC.VI.O, GEDOC

Parafo paskirtis Pasiraiymas

Para3q suktrrusio asmens vardas, pavard€ ir pareigos ALDONA MARGERIENE, Direktoriaus pavaduotoja

ParaSo suktrrimo data ir laikas 2019-02-14 20:04:05

ParaXo formatas Trumpalaikis skaitmeninis paraias, kuriame taip pat saugoma
sertifikato informacija

Laiko iymoje nurodytas laikas

Inforrracija apie sertilikavimo paslaugq teikCja ADICCA-B

Sertifi kato galiojimo laikes 2019-01-11 -z02,z-Ot-t0

Paraio paskirtis Registravimas

Para5a sukErusio asmens vardas, pavard6 ir pareigos Danguole Petravidiene

ParaBo suktrrimo data ir laikes 2019-02-15 O8:02:14

ParaSo formatas Trumpalaiki5 skaitmeninis para5as, kuriame taip pat saugoma
sertifikato informacij a

Laiko iymoje nurodytas laikas

Infonnacija apie sertifikavimo paslaugrl teik6j4 Dokumentq valdymo sistema VDVIS

Sertifikato galiojimo laikas 20t7-t2-w -2v)2-12-W

Pagrindinio dokumento priedq skaiiius 1

Pagrindinio dokumento pridedamq dokumentrl skaiiius 0

Programins [rangos, kuria naudojantis zudarytas
elektroninis dokumentas, pavadinimas

Elektronine dokumentq valdymo sistema VDYIS, versija v.
3.04.02

Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio
(-tu| paraio Gq) tilninim4 (tikrinimo data)

El. dokumentas atitinka specifikacijos keliamus reikalavimus.
Vienas ar daugiau eleksoninig paralq negalioja.
Tikrinimo data: 2019-U-15 08: I 9:21

Elektroninio dokumento nuoraSo atspausdinimo data ir jq
atspausdinp darbuotojas 2019-02-15 atspausdino Skirmante Stankevidiene

Paie5kos nuoroda


