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        Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Šiaulių 

priešgaisrinė gelbėjimo valdyba susipažino su UAB „Akmenės vėjo energija“  pateikta planuojamos 

ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo programa, planuojant iki 16 vėjo elektrinių statybą ir 

eksploataciją Naujosios Akmenės kaimiškosios sen. Kivylių, Pakempinių k. ir Akmenės sen. 

Mančelių, Lygeikių, Gailaičių, Ivanauskių k. administruojamose teritorijose. 

       Pasiūlymų ir papildymų, kuriuos reikėtų įtraukti į  poveikio aplinkai vertinimo programą 

neturime. Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos 

Šiaulių priešgaisrinė gelbėjimo valdyba nori susipažinti ir su parengta planuojamos ūkinės veiklos 

poveikio aplinkai vertinimo ataskaita, siekdama išsiaiškinti, kaip bus sprendžiami galimų 

ekstremaliųjų situacijų prevencijos bei ekstremaliųjų įvykių lokalizavimo, likvidavimo ir padarinių 

šalinimo klausimai.  

    

 

 

              

 

Viršininko pavaduotojas                                                                                            Gražvidas Butkus 
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DĖL VĖJO ELEKTRINIŲ PARKO ĮRENGIMO AKMENĖS RAJ. SAV. NAUJOSIOS 

AKMENĖS KAIMIŠKOJOJE IR AKMENĖS SENIŪNIJOSE, POVEIKIO APLINKAI 

VERTINIMO PROGRAMOS 
 

        Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai 

vertinimo įstatymu Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos 

Šiaulių departamentas išnagrinėjo poveikio aplinkai vertinimo (toliau – PAV) programos  

dokumentus, kurie gauti ir užregistruoti 2020-11-26, Nr. 7499079.  

         Planuojamos ūkinės veiklos organizatorius – UAB „Akmenės vėjo energija“, Konstitucijos pr. 

9-41, Vilnius, velektrine@gmail.com, (8 5) 210 1297. 

         Planuojamos ūkinės veiklos PAV programos rengėjas – VšĮ „Darnaus vystymosi centras“, A. 

Stulginskio g. 5-43, Vilnius, info@dvcentras.lt, 8 687 97311. 

         Planuojama ūkinė veikla – vėjo elektrinių parko įrengimas Akmenės r. savivaldybės Naujosios 

Akmenės kaimiškojoje ir Akmenės seniūnijose. 

         Planuojamos ūkinės veiklos vieta – Naujosios Akmenės kaimiškosios sen. Kivylių, Pakempinių 

k. ir Akmenės sen. Mančelių, Lygeikių, Gailaičių, Ivanauskių k. 

         Vėjo elektrinių parke planuojama pastatyti iki 16 VE, kurių nominali galia – iki 5,5-6,2MW. 

Bendra vėjo elektrinių parko galingumas numatomas iki 99,2 MW. Stiebo aukštis atitinkamai gali 

siekti nuo 158 m iki 170 m. Bendras VE aukštis su pakelta mente (iki aukščiausio konstrukcijos 

taško) nuo 240 iki 250 m. Generuojamas triukšmas iki 107,2 dBA. Konkretus planuojamų statyti VE 

skaičius priklausys nuo pasirinkto statyti vėjo jėgainės modelio techninių charakteristikų. Vėjo 

elektrinių modeliai: Vestas V162-6.0; General Electric GE-5.X-158; Nordex N163/5.X; Siemens 

Gamesa SG-6.0-170; Enercon E-160 EP5 E2. VE parką planuojama statyti ir eksploatuoti ne  daugiau  

kaip 15-oje žemės sklypų Akmenės r. sav., Naujosios Akmenės kaimiškosios sen. Kivylių, 

Pakempinių k. ir Akmenės sen. Mančelių, Lygeikių, Gailaičių, Ivanauskių k. aplinkoje. Dokumento 

rengėjo pateikta informacija, sanitarinė apsaugos zona bus tikslinama vertinant planuojamos ūkinės 

veiklos poveikį visuomenės sveikatai pagal triukšmo ir šešėliavimo sklaidos skaičiavimus ir kitus 

veiksnius.  

         PAV ataskaitoje numatoma išnagrinėti planuojamos ūkinės veiklos pobūdį ir mastą įvairiems 

aplinkos komponentams: orui, dirvožemiui, vandenims, socialinei-ekonominei aplinkai ir 

visuomenės sveikatai, kraštovaizdžiui, biologinei įvairovei, nekilnojamosioms kultūros vertybėms, 

pateikti priemones neigiamam poveikiui išvengti, mažinti, kompensuoti.  

         Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo ataskaitoje numatoma įvertinti 

sukeliamų fizikinių veiksnių galimo poveikio, taip pat poveikio aplinkos elementų ir visuomenės 

sveikatos tarpusavio sąveiką.  

Elektroninio dokumento nuorašas
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PAV ataskaitoje bus svarstomas ir vertinamas aplinkos monitoringo poreikis, neigiamą poveikį 

mažinančių priemonių bei kompensacinių priemonių poreikis. PAV ataskaitoje bus atliktas ūkinės 

veiklos rizikos vertinimas ir išanalizuotos rizikos valdymo galimybės. 

         Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Šiaulių 

departamentas įvertino pateiktą informaciją dėl planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai 

vertinimo programos ir jai pritaria. 
          

 

 

 

Šiaulių departamento direktorė                                     Simona Abromavičienė 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

J. Šileikienė, tel. (8 41) 59 63 75, faks. (8 41) 52 54 75, el. p. jone.sileikiene@nvsc.lt  
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