
UAB „Alytaus vėjas“ vėjo elektrinių parko įrengimo ir eksploatacijos Alytaus rajono 
savivaldybės Simno seniūnijoje nuotolinio poveikio vertinimo ataskaitos aptarimo su 

visuomene 
 

PROTOKOLAS 

2021 m. gruodžio 16 d.  

(nuotolinio susirinkimas vyko 2021 m. gruodžio 16 d., pradžios laikas 17 val.) 

 

DALYVAUJA:  

1. Liutauras Stoškus, poveikio aplinkai vertinimo ataskaitos rengėjas, VšĮ „Darnaus 

vystymosi centro“ direktorius, pirmininkaujantis (8 687 97311 info@dvcentras.lt). 

2. Ramunė Poliakovienė, poveikio visuomenės sveikatai vertinimo rengėja (8 658 

22284, info@archstudija.lt). 

3. Elmaras Duderis, pasitarimo sekretorius. 

4. Kiti 5 dalyvai. 

  
  

SVARSTYTA 

Planuojamos UAB "Alytaus vėjas" ūkinės veiklos – vėjo elektrinių parko įrengimo Alytaus 

rajono savivaldybės Simno seniūnijoje – poveikio aplinkai vertinimo ataskaita, parengta VšĮ 

„Darnaus vystymosi centro“ ir UAB „ARCHSTUDIJA“.  

 

ATSAKAITOS PRISTATYMAS 

1. Ramunė Poliakovienė pristatė poveikio visuomenės sveikatai vertinimą. Nagrinėti 

pagrindiniai aspektai  – triukšmas, šešėliavimas, elektromagnetinė spinduliuotė. Buvo 

vertintas vieno gamintojo produktas - Siemens Gamesa, nes tai yra šiuo metu didžiausios  

gaminamos VJ. Esminiai analizuojami dalykai yra VJ keliamas triukšmas ir šešėliavimas. 

Lietuvos higienos normos numato, kad negalima viršyti 45 decibelų ribos nakties metu. 

Lietuva neturi higienos normų, reglamentuojančių šešėliavimą, todėl remtasi Vokietijos 

nuostatomis, kurios rekomenduoja, kad šešėliavimas netruktų ilgiau nei 30 min. per dieną arba 

30 val. per metus. Poveikio sveikatai vertinimo dalis nuo ankstesnio pristatymo nepasikeitė, 

tik buvo papildyta informacija apie poveikius ir jų vertinimą. Numatytos įdiegti priemonės 

dėl šešėliavimo, kai saulė VJ bus stabdomos. Vertinimas parodė, kad pirmoji alternatyva yra 

tinkamiausia. Į SAZ jokie gyvenami ar visuomeninės paskirties objektai nepatenka. 

2. Liutauras Stoškus pradėjo trumpai apžvelgdamas teritoriją, kraštovaizdį ir poveikį biologinei 

įvairovei. Buvo nurodyta kokie ir kokiu pagrindu atlikti pakeitimai PAV ataskaitoje nuo to 

laiko.  Buvo atsisakyta ketvirtadalio VJ, siūlomas VJ išdėstymas atliktas mažiausiu suminiu 

poveikiu pasižyminčios I alternatyvos pagrindu. Į ją neįeina arčiausiai  Žuvinto ežero esanti 

VE26, atsisakyta didžiausią vizualinį poveikį Simui darančių jėgainių, letalų poveikį 

plėšriesiems paukščiams galinčių turėti VE6 ir VE7 jėgainių, migruojantiems paukščiams 

daugiau erdvės duos atsisakytos VE17 ir VE19 jėgainės. VSTT nurodymu atsisakyta menčių 

dažymo raudonais dryžiais. Taip pat VSTT siūlymu atsisakyta ražienų užarimo VE aplinkoje 

žąsų ir gervių maitinimuisi potencialiai svarbiuose laukuose, tačiau paliktas reikalavimas 

sutartims su ūkininkais dėl ražienų neužarimo Žuvinto ežero aplinkoje siekiant užtikrinti 

geresnę mitybinę bazę paukščiams Žuvinto prieigose. Jei tokių sutarčių nebūtų, VE migracijos 

mailto:info@dvcentras.lt


metu turėtų būti stabdomos. Sutarta, kad paukščių migracijos pradžią ir pabaigą skelbs 

Žuvinto biosferos rezervato direkcija.  

Kultūros paveldo departamento prašymu atliktas papildomas vizualinės taršos modeliavimas 

jo rezultatus parodant foto panoramose. Atlikti vertinimai rodo, kad vizualinė tarša yra 

suvaldyta ir sumažinta iki priimtino lygmens. 

3. Pristatymo metu vyko diskusija kurios metu buvo užduoti klausimai. Klausimus uždavė VP 

ir RŠ. Į klausimus atsakė Liutauras Stoškus bei Ramunė Poliakovienė. Klausimai ir atsakymai 

į juos yra  pateikti pridedamame priede. 

4. Liutauras Stoškus informavo, kad protokolo kopijos bus išsiųstos visiems savo elektroninio 

pašto adresą nurodžiusiems asmenims. 

 

 

Aptarimo sekretorius   Elmaras Duderis 

 

 

Aptarimo pirmininkas   Liutauras Stoškus 

 

 


