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1. PAGRINDINĖS SPECIALAUS PLANO SĄVOKOS
Pagal Teritorijų planavimo įstatymą (Žin., 2004, Nr. 21–617):
Specialusis planas (projektas)–teritorijų planavimo dokumentas, kuriame, atsiţvelgiant į
teritorijų planavimo lygmenis ir tikslus, nustatytos atskiroms veiklos sritims reikalingų
teritorijų vystymo, infrastruktūros tvarkymo ir (ar) apsaugos kryptys, priemonės ir
reikalavimai.
Specialusis teritorijų planavimas–atskiroms veiklos sritims reikalingų teritorijų erdvinio
organizavimo, tvarkymo, naudojimo, apsaugos priemonių planavimas.
Teritorijų planavimo dokumento sprendinių poveikio vertinimas–teritorijų planavimo
proceso etapas, kurio metu surenkama ir analizuojama informacija, jos pagrindu (nustatytais
aspektais ir tvarka) įvertinamas rengiamo teritorijų planavimo dokumento sprendinių
įgyvendinimo galimas teigiamas ir (ar) neigiamas ilgalaikis ir (ar) trumpalaikis poveikis.
Teritorijų planavimo dokumentų derinimas–procedūra, kurios metu tarpusavyje
suderinami parengtų ir galiojančių teritorijų planavimo dokumentų sprendiniai, patikrinama,
ar buvo laikytasi planavimo sąlygų ir kitų teritorijų planavimą reglamentuojančių teisės aktų
reikalavimų.
Pagal Lietuvos Respublikos statybos įstatymą (Žin. 1996, Nr. 32–788;2001, Nr. 101–3597):
Inţineriniai statiniai–susisiekimo komunikacijos, inţineriniai tinklai, kanalai, taip pat visi
kiti statiniai, kurie nėra pastatai.
Inţineriniai tinklai–statinio statybos sklype (išskyrus statinio vidų) ir uţ jo ribų nutiesti
komunaliniai ar vietiniai vandentiekio, nuotėkų šalinimo, šilumos, dujų, naftos ar kito kuro,
technologiniai

vamzdynai,

elektros

perdavimo,

energijos

bei

nuotolinio

ryšio

(telekomunikacijų) linijos su jų maitinimo šaltiniais ir įrenginiais.
Vietiniai inţineriniai tinklai–inţineriniai tinklai (su jų maitinimo šaltiniais), skirti vieno
vartotojo ar grupės vartotojų poreikiams tenkinti.
Pagal Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo pakeitimo įstatymą
(Žin.,1996, Nr. 82–1965; 2000 Nr. 34–1128):
Planuojama ūkinė veikla–naujų statinių statyba, esamų statinių rekonstravimas, naujų
technologijų įdiegimas, gamybos proceso ir technologinės įrangos modernizavimas ar
keitimas, gamybos būdo, produkcijos kiekio (masto) ar rūšies pakeitimas, ţemės gelmių ir
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kitų gamtos išteklių naudojimas, taip pat ţemėtvarkos, miškotvarkos, vandentvarkos bei
kituose projektuose numatoma ūkinė veikla.
Poveikis aplinkai–numatomas aplinkos pokytis, kurio prieţastis yra planuojama ūkinė
veikla.
Reikšmingas poveikis aplinkai–numatomas aplinkos pokytis, kurio poveikiui aplinkai
išvengti, sumaţinti, kompensuoti ar jo padariniams likviduoti būtina numatyti atitinkamas
priemones.
2. TEISINIAI NORMINIAI AKTAI BEI PARENGTI (RENGIAMI) TERITORIJŲ
PLANAVIMO IR STRATEGINIAI DOKUMENTAI KURIAIS VADOVAUTASI
RENGIANT SPECIALŲJĮ PLANĄ

Teisiniai norminiai aktai:


LR Teritorijų planavimo įstatymas (Ţin., 2004,Nr. 21–617 su vėlesniais pakeitimais);



LR aplinkos apsaugos įstatymas (Ţin.,1992,Nr5–7;1996, Nr.57–1335; 2002, Nr.61–

2763; 2004, Nr. 60–2121; 2005, Nr.47–1558);


LR nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymas (ţin., 2004 m. Nr.153-5571);



LR saugomų teritorijų įstatymo pakeitimo įstatymas (Ţin.,2001, Nr.108–3902);



LR planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymas (Ţin., 1996,

Nr.82–1965; 2005, Nr.84–3105);


LR Vyriausybės 2004–07–16 nutarimas Nr.920 „Dėl teritorijų planavimo dokumentų

sprendinių poveikio vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Ţin.,2004, Nr.113–4228);


LR Vyriausybės 2004–08–18 nutarimas Nr.967 „Dėl planų ir programų strateginio

pasekmių aplinkai vertinimo tvarkos aprašo“ (Ţin., 2004, Nr.130–4650);


LR Vyriausybės nutarimas 1992–05–12 Nr.343 „Specialiosios ţemės ir miško

naudojimo sąlygos“ (Ţin.,1992,Nr.22–652) ir vėlesnėmis jo redakcijomis: 1995–12–29
Nr.1640 (Ţin.,1996,Nr.2–43) ir 2003–01–28 Nr.110 (Ţin.,2003,Nr.11–407);


LR Vyriausybės nutarimas 1996–09–16 Nr.1079 „Dėl teritorijų planavimo

dokumentų projektų svarstymo su visuomene nuostatų patvirtinimo“ (Ţin,.2004, Nr.1124189);


LR Sveikatos apsaugos ministro įsakymas 2004-07-05 Nr.V-511 „Dėl LR apsaugos

ministro 2003-01-03 įsakymo Nr. V-50“Dėl LR planuojamos ūkinės veiklos poveikio
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aplinkai vertinimo įstatyme nenumatytų poveikio visuomenės sveikatai vertinimo
pakeitimo (ţin.,2004., Nr.109-4091)


Bendrieji buveinių ar paukščių apsaugai svarbių teritorijų nuostatai(Ţin.2006, Nr. 44-

1606);


Sanitarinių apsaugos zonų ribų nustatymo ir reţimo taisyklės reglamentas (patvirtinta

LR sveikatos apsaugos ministro 2004-08-19 įsakymu Nr.V-586);


Lietuvos higienos norma HN 33-1:2007 „Akustinis triukšmas. Triukšmo ribiniai

dydţiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje“.


Lietuvos higienos norma HN 30:2009 „Infragarsas ir ţemo daţnio garsai: ribiniai

dydţiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose“.

Bendrieji planai:
Rengiant Vėjo jėgainių parko Jurbarko rajone Skirsnemunės ir Rotulių kadastrinėse
vietovėse specialųjį planą buvo išanalizuoti ir įvertinti šie bendrieji planai:


LR teritorijos bendrasis planas,



Tauragės apskrities teritorijos generalinis planas



Jurbarko rajono savivaldybės teritorijos bendrasis planas .

Lietuvos Respublikos teritorijos bendrasis planas nagrinėja bendras šalies elektros energijos
tiekimo tendencijas. Jame numatoma, kad laikotarpiu nuo 2000 metų iki 2020 metų elektros
energijos poreikis augs ir pasieks 14,8 TWh į metus. Numatomas atsinaujinančių energijos
šaltinių tame tarpe ir vėjo energijos panaudojimas. Ilgalaikės perspektyvos prioritetuose
numatoma naujų energijos rūšių ir gamybos šaltinių paieška ir įdiegimas.
2.1

pav. Ištrauka iš

Lietuvos Respublikos teritorijos bendrojo plano brėžinio „Techninė

infrastruktūra“
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Tauragės apskrities teritorijos generalinis planas yra parengtas bet dar nėra patvirtintas
vyriausybės. Šis planas nagrinėja bendras Tauragės apskrities energetikos tendencijas. Jame
numatoma intensyvinti elektros energijos gamybą iš atsinaujinančių energijos šaltinių, įrengti
grupines vėjo jėgaines. Grafinėje projekto dalyje vėjo jėgainių išdėstymas nepavaizduotas.
2.2 schema. Ištrauka iš

Tauragės apskrities teritorijos generalinio plano brėžinio „Techninė

infrastruktūra“

Jurbarko rajono savivaldybės teritorijos bendrasis planas numato išlaikyti esamą 330 kV, 110
kV elektros perdavimo tinklą, atnaujinant susidėvėjusius įrengimus, modernizuoti esamą
elektros energijos skirstomąjį tinklą , atlikti galimybių studiją elektros energijos gamybai iš
atsinaujinančių šaltinių .
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2.3

schema. Ištrauka iš

Jurbarko rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano brėžinio

„Susisiekimas ir inžinerinė infrastruktūra“

Ūkio šakų plėtros programos ir strateginiai dokumentai :
Rengiant Vėjo jėgainių parko Jurbarko rajone Skirsnemunės ir Rotulių kadastrinėse
vietovėse specialųjį planą buvo išanalizuotos ir įvertintos šios ūkio šakų plėtros programos
ir strateginiai dokumentai:
o Jurbarko rajono strateginis plėtros planas 2006-2015 metams. Šio strateginio
plano antrajame prioritetų pakete numatomas uţdavinys 2.3.2.5. inicijuoti ir
remti energijos gamybos iš alternatyvių ir atsinaujinančių šaltinių investicinius
projektus. Numatomi šio uţdavinio vykdytojai savivaldybės ūkio ir turto skyrius,
AB „Vakarų skirstomieji tinklai“, Tauragės AVA. Uţdavinio vykdymas
numatomas visu 2006-2015 metų laikotarpiu.

o Tauragės regiono plėtros planas 2006 – 2013 metams. Šio plano uţdavinys
2.4.2.3. numato pilotinių alternatyvių ir atsinaujinančių energijos šaltinių
jėgainių statybą. Kaip šio tikslo pasiekimo indikatorius vertinama pastatytų
vėjo jėgainių skaičius bei 15 MW vėjo jėgainių parko įrengimas. Šių
uţdavinių vykdymas buvo numatytas 2006-2010 metais. Numatomi šio
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uţdavinio vykdytojai Tauragės AVA, LR Aplinkos ministerija, privataus kapitalo
įmonės.

o Nacionalinė energetikos strategija (patvirtinta 2007. 01.17) Šios strategijos
uţdavinys 9) (skyrius 13.) numato atsinaujinančių energijos išteklių dalį
bendrame šalies pirminės energijos balanse 2025 m. padidinti ne maţiau
kaip iki 20%.
Šio dokumento XIV. dalyje „Elektros energijos sektoriaus plėtra“ skelbiama
nuostata

28.

„Lietuva

įgyvendins

savo

įsipareigojimus

ES

dėl

atsinaujinančių energijos išteklių panaudojimo elektros energijai gaminti.
Per artimiausią penkmetį statant vėjo elektrines, mažas hidroelektrines ir
biokurą naudojančias termofikacines elektrines, atsinaujinančių išteklių
dalis bendrame elektros energijos gamybos balanse 2010 m. sudarys
daugiau kaip 7%, o analizuojamojo laikotarpio pabaigoje jų indėlis turi
padidėti iki 10%....“
Šio dokumento XIX. dalyje „Vietinių ir atsinaujinančių elektros išteklių
sektoriaus plėtra“ skelbiamas nutarimas 49. Siekiant didinti biokuro ir kitų
vietinių energijos išteklių naudojimą, mažinant importuojamo kuro poreikį,
bus:
3) iki 2010 m. įgyvendinta bendros 200 MW galios vėjo elektrinių statybos
programa ir parengta nauja vėjo energijos panaudojimo Lietuvoje ilgalaikė
programa;
4) siekiama, kad atsinaujinančių energijos išteklių dalis pirminės energijos
balanse iki 2012 m. kasmet didėtų po 1,5%, o 2025 m. pasiektų 20%.
3. ĮVADAS
Vėjo jėgainių parko Jurbarko rajone Skirsnemunės ir Rotulių kadastrinėse vietovėse
specialusis planas yra rengiamas Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2009 m. spalio mėn.
29 d. sprendimu Nr. T2-318 „Dėl specialiojo plano rengimo“. Sprendimas pritaria specialiojo
plano rengimui, vėjo jėgainių parkų planavimui ir statybai Skirsnemunės ir Rotulių
kadastrinėse vietovėse.
UAB „Urbanistika“ rengia vėjo jėgainių parko Jurbarko rajone Skirsnemunės ir Rotulių
kadastrinėse vietovėse specialųjį planą UAB „Prosperitas“ uţsakymu.
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Planuojama teritorija: Jurbarko rajono savivaldybė, Skirsnemunės ir Rotulių
kadastrinėse vietovės, plotas 8305 ha.
nustatyti teritoriją, kurioje būtų galima įrengti vėjo jėgainių

Planavimo tikslai:

parkus, atsiţvelgiant į poveikį kraštovaizdţiui, aplinkai ir ţmonių sveikatai, sukurti
alternatyvius ir švarius elektros energijos tiekimo šaltinius, įjungiant į bendrą respublikos
elektros energijos tiekimo sistemą.
Vėjo jėgainių parko Jurbarko rajone Skirsnemunės ir Rotulių kadastrinėse vietovėse
specialiajam planui rengti planavimo sąlygas parengė ir išdavė:


Jurbarko

rajono

savivaldybės

administracijos

urbanistikos

skyrius

(2010.10.20 Nr.A8-45),


Jurbarko rajono savivaldybės administracijos ţemės ūkio skyrius (2010.01.28
Nr.ŢSD-53),



AB „Lietuvos energija“ (2010.02.24 Nr.SD-1707)



LR Aplinkos ministerijos Kauno regiono aplinkos apsaugos departamentas
(2010.02.01 Nr. 73),



AB VST (2010.01.08 Nr. 10710-104)



Tauragės apskrities viršininko administracija (2009.12.30 Nr. 16/09J),



TEO LT, AB (2009.12.29 Nr. 03-2-05-5284),



Tauragės visuomenės sveikatos centras (2009.12.29 Nr. 31),
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I DALIS
ESAMOS BŪKLĖS APŢVALGA IR ANALIZĖ
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4. SPECIALIOJO PLANO VIETOVĖS APIBŪDINIMAS

Planuojama teritorija
Planuojama teritorija yra Jurbarko savivaldybėje ir dalinai apima Jurbarkų ir Skirsnemunės
seniūnijas. Nagrinėjama teritorija tapatinamas su Skirsnemunės ir Rotulių kadastrinėmis
vietovėmis. Pietuose ji ribojasi si Nemunu, šiaurėje su Antvardės upeliu. Bendras teritorijos
plotas 8305 ha.
Geologinės sąlygos
Nagrinėjamos teritorijos paviršių bei viršutinę ţemės gelmių dalį iki 70-125 m gylio
suformavo kvartero periodo ledynai

bei jų tirpsmo vandenys. Paskutinis ledynų

atsitraukimas įvyko prieš 12000 metų. Didţioji dalis ţemės paviršiuje slūgsančių nuogulų
buvo suklotos ledyniniuose eţeruose. Jas sudaro smulkus smėlis, aleuritas, molis, moreninis
priemolis ir priesmėlis. Naudingų iškasenų telkinių nėra.

Reljefo ypatumai
Nagrinėjama teritorija yra Nemuno ţemupio lygumos rajone, Erţvilko molingoje
limnoglacialinėje lygumoje. Ţemės paviršiaus reljefas lygus. Pietinėje dalyje yra Nemuno
upės terasa. Absoliutinis ţemės paviršiaus aukštis kinta nuo 20 m Nemuno slėnyje iki 50 m
lygumos rajone.
Paviršiniai Vandenys
Nagrinėjama teritorija pietuose ribojasi su Nemunu, o šiaurėje su Antvardės upeliu (bendras
ilgis 41,3 km). Teritoriją rytų vakarų kryptimi kerta Imstės upelis (bendras ilgis 20,1 km).
Didţioji teritorijos dalis yra sumelioruota , Antvardės ir Imstės upelių vagos yra dalinai
pakoreguotos. Daugiau paviršinių vandenų nėra.

Saugomos teritorijos
Šilinės botaninis draustinis yra pietrytinėje nagrinėjamos teritorijos dalyje. Nemuno vaga yra
paukščių apsaugai svarbi teritorija. Daugiau saugomų teritorijų nagrinėjamoje vietovėje nėra,
UAB “Urbanistika” U-1007
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tačiau įeina keletas gamtinio karkaso elementų. Nemaţą teritorijos dalį uţima Vidinio
stabilizavimo arealai.
5. GYVENTOJAI IR GYVENAMŲJŲ VIETOVIŲ TINKLAS
Planuojamoje teritorijoje dominuoja dirbami laukai kuriuose yra pavienės gyvenamos arba
jau nebegyvenamos sodybos. Kiek didesnė sodybų koncentracija pastebima ties Imstės
upeliu. Šiaurės rytinėje teritorijos dalyje yra Dainių II kaime yra nedidelė (24 sodybos)
gyvenvietė. Ji pastatyta 1970-1990 metų laikotarpiu. Didesnė, bet panašiai to paties statybos
laikotarpio gyvenvietė yra Rotulių kaime. Stambiausia gyvenvietė kurios atsiradimo pradţia
siekia istorinius laikus yra Skirsnemunės kaime.
5.1 lentelė Gyventojų pasiskirstymas kaimuose
Seniūnija

Kaimas

Pastabos

Skirsnemunės Paantvardţio

Sodybų nėra

Skirsnemuniškių

Pavienės sodybos 4, negyvenamos

Gyventojai
29

sodybos 2
Skirsnemuniškių II

Pavienės sodybos 2

Skirsnemuniškių III Pavienės sodybos 16, negyvenamos

17
107

sodybos 2
Naubariškių

Pavienės sodybos 2

4

Girvalakių

Pavienės sodybos 2

3

Antkalniškių

Pavienės sodybos 2, negyvenama

33

sodyba 1, gyvenvietė
Ąţuolynės

Sodybų nėra

-

Panemunės

Pavienė sodyba 1

8

Jakaičių

Pavienės sodybos 24, negyvenamos

139

sodybos 5, gyvenvietė
Šilinės

Pavienė sodyba 1

5

Ţvyrių

Gyvenvietė

52

Skirsnemunės

Pavienės sodybos 3, negyvenamos

905

sodybos 2, gyvenvietė
Kalniškių

Gyvenvietė

7

Molynės

Gyvenvietė

101
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Jurbarkų

Dainių II

Pavienės sodybos 6, gyvenvietė

108

Bendţių

Pavienės sodybos 8

28

Rotulių II

Pavienės sodybos 4

7

Kuturių

Pavienės sodybos 18, negyvenamos

59

sodybos 2,
Geišių

Pavienės sodybos 5, negyvenamos

21

sodybos 4,
Antkalniškių

Pavienės sodybos 8, negyvenama

59

sodyba 1,
Rotulių

Pavienės sodybos 14, gyvenvietė

462

Naujasodţių

Pavienės sodybos 10, gyvenvietė

50

Viso 2204
Planuojamoje teritorijoje gyventojų skaičius turi maţėjimo tendenciją. Yra nemaţai apleistų
negyvenamų sodybų, kaikurios sodybos sunaikintos ir yra išlikę tik pamatai. Gyventojų
tankumas labai maţas ir tesiekia 26 ţm/km². Didesnė gyventojų dalis susikoncentravusi
pietinėje planuojamos teritorijos dalyje Skirsnemunės ir Rotulių kaimuose.
Kultūros paveldo objektai
Planuojamoje teritorijoje yra septyni kultūros paveldo registre minimi saugotini objektai.
Visi šie objektai paţymėti plane.
5.2 lentelė Kultūros paveldo objektai
Eil. Nr.

Registracijos Nr.

Pavadinimas

1.

196

Poeto J.Baltrušaičio sodybos vieta

2.

S415

Šilinės smuklė

3.

L1091

Jurbarko miesto senosios ţydų kapinės

4.

I112

Naujasėdţių kaimo ţudynių vieta ir kapai

5.

43B1

Baţnyčia Skirsnemunės kaime

6.

43B0

Baţnyčia Skirsnemunės kaime

7.

AR264

Paantvardţio senkapis

UAB “Urbanistika” U-1007
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6. ŪKINĖ VEIKLA IR INFRASTRUKTŪRA
Planuojamoje teritorijoje dominuoja ţemės ūkio paskirties ţemė. Didţiają teritorijos dalį
uţima dirbami laukai ir ganyklos. Planuojamoje teritorijoje yra apie 10 gyvulininkystės
kompleksų bei 3 pramonės ir sandėliavimo objektai. Dalis gyvulininkystės kompleksų yra
sunaikinti. Šiuo metu nagrinėjamoje teritorijoje yra šešių fermų griuvėsiai.
Transportas ir inţinerinė infrastruktūra
Planuojamą teritoriją kerta krašto kelias Jurbarkas-Kaunas (141), o rytuose ribojamasi su
krašto keliu į Raseinius (146). Taip pat nagrinėjamoje teritorijoje yra rajono kelias į
Antkalniškių kaimą, vakaruose ribojamasi su rajoniniu keliu Jurbarkas-Girdţiai. Likusį
transporto komunikacijų tinklą sudaro gruntiniai lauko keliukai, privaţiavimai prie pavienių
gyvenamųjų sodybų bei Skirsnemunės ir Rotulių gyvenamųjų vietovių gatvės.
Šalia Jurbarkas-Kaunas kelio yra viena degalinė.
Planuojamoje teritorijoje yra 12 vandenviečių. Jos yra skirtos esamų gyvulininkystės
kompleksų aptarnavimui. Dalis jų yra apleistos ir nefunkcionuoja. Gyventojus aptarnaujantis
centralizuotas vandentiekis yra tik Skirsnemunėje. Kiti gyventojai naudojasi arteziniais
gręţiniais, kastiniais šuliniais.
Planuojamą teritoriją kerta aukštos įtampos elektros perdavimo linijos:


Kaunas-Jurbarkas 330 kV;



Jurbarkas-Gelgaudiškis 110 kV;



Jurbarkas-Vytėnai 110 kV;



Jurbarkas-Raseiniai 110 kV.

Pakankamai gerai išvystytą elektros paskirstymo tinklą sudaro orinės 0,4 kV ir 10 kV linijos
bei 50 transformatorinių. Visi skirstomieji tinklai yra skirti gyvulininkystės kompleksų bei
gyventojų aptarnavimui. Planuojamoje teritorijoje jau yra pastatytos 4 vėjo jėgainės.
Kiekvienos jų galia neviršija 250 kW. Jos yra prijungtos prie 10 kV tinklo.
Planuojamoje teritorijoje yra magistralinis dujotiekis Šakiai- Jurbarkas. Yra įrengta dujų
skirstymo stotis aptarnaujanti Jurbarko miestą. Yra parengtas specialusis planas naujam
magistraliniam dujotiekiui Jurbarkas- Tauragė. Numatoma, kad šis dujotiekis kirs
planuojamą teritoriją.
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7. KLIMATINĖS SĄLYGOS
Pagal Lietuvos hidrometeorologijos rajonavimą planuojama teritorija vidurio ţemumos
rajonui, Nemuno ţemupio parajoniui. Kritulių kiekis per metus 650-750 mm.Vidutinės
temperatūros liepos mėnesi 14°C-19,8°C, sausio mėnesi -7,6°C-+0,8°C. Vidutinė metinė
temperatūra 4,7°C-7,6°C.
Lietuvos hidrometeorologijos tarnyba atlieka vėjo matavimus artimiausiose stotyse:
Laukuvoje, Raseiniuose, Kybartuose.
7.1 lentelė Vėjo matavimų duomenys 1981-1990 m, 1993-1998 m.
Meteorologijos
stoties vieta
Laukuva
Raseiniai
Kybartai

Atstumas nuo
meteorologinės stoties iki
planuojamos teritorijos

Vidutinis vėjas 10 m
aukštyje

Vidutinis vėjas 50 m
aukštyje

(km)
62 km
32 km
53 km

(m/s)
3,62
3,96
3,30

(m/s)
4,89
5,34
4,45

Kiek išsamesnę vėjų intensyvumo studiją atliko Risø National Laboratory (Danija). Pagal
Jungtinių tautų vystymo programą 2003 m buvo parengtas Baltijos šalių vėjų atlasas. Šios
studijos artimiausi vėjo matavimai buvo atlikti Tauragėje (36 km nuo planuojamos
teritorijos).
7.1 pav. Vėjo matavimų duomenys Tauragėje

UAB “Urbanistika” U-1007
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7.2 pav. Vėjų intensyvumo žemėlapis iš Baltijos šalių vėjų atlaso.

Dar buvo atliekami vėjų matavimai Vilkyčiuose ir Kretingoje. Vėjo intensyvumas ir kryptis
buvo matuojami įvairiuose aukščiuose. Nustatyta, kad vėjų intensyvumas didţiausias
Tauragėje. Dominuojanti vėjo kryptis vakarai, pietvakariai.
7.2 lentelė Vėjo intensyvumas ir vėjo galia Tauragėje skirtinguose aukščiuose nuo
žemės paviršiaus.
Vėjo matavimo
Vidutinis vėjo greitis
Vidutinė vėjo galia
aukštis
(m)
(m/s)
(W/m²)
10
5,3
181
25
6,3
287
50
7,3
400
100
8,5
595
200
10,3
1066
*Įvertinama, kad žemės paviršius lygus su retais medžiais ir statiniais.
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II DALIS
VĖJO JĖGAINIŲ PARKO ĮRENGIMO KONCEPCIJA
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8. VĖJO ENERGETIKOS VYSTYMO POREIKIS
Pagal lyginamąjį galutinių elektros energijos sąnaudų ūkio šakose, tenkančių vienam
gyventojui, rodiklį (2230 kWh/gyv.) Lietuva šiuo metu ţenkliai atsilieka nuo išsivysčiusių
Europos šalių. 2005 m. išsiplėtusioje ES elektros sąnaudos, tenkančios vienam gyventojui,
vidutiniškai buvo apie 2,5 karto didesnės nei Lietuvoje. Tikėtina, kad Lietuvos atotrūkis nuo
kitų ES valstybių šiuo klausimu menkės, o elektros energijos poreikis augs. Prognozuojama,
kad numatytas šalies ūkio modernizavimas lems sparčius elektros energijos poreikio augimo
tempus, o jos dalis galutinės energijos struktūroje didės visose ūkio šakose.
Pagal Europos Sąjungos Parlamento ir Tarybos 2001 07 27 d. direktyvą 2001/77/EC šalys
narės (nuo 2004 05 01 ir Lietuva) turi siekti, kad 2010 m. atsinaujinančios energijos išteklių
dalis bendrame energijos balanse sudarytų ne maţiau 12%, o šalies elektros balanse 22,1%
(su didelėmis hidroelektrinėmis). Tai ţenklūs skaičiai. Šis padidėjimas galimas visų pirma
vėjo energetikos pagalba.
Lietuvos nacionalinėje energetikos strategijoje (patvirtinta LR seimo 2007 m. sausio 18 d.)
vienas iš nustatytų energetikos plėtros tikslų yra: plėtoti pirminių energijos šaltinių įvairovę
atkuriant branduolinę energetiką ir sparčiais tempais didinti atsinaujinančių ir vietinių šaltinių
lyginamąjį svorį, uţtikrinti, kad iš vienos šalies tiekiamų gamtinių dujų dalis, naudojama
energijos gamybai, metiniame Lietuvos kuro balanse būtų ne didesnė kaip 30%. Siekiant
įgyvendinti strateginius ir plėtros tikslus bei įvertinant ankstesnėse strategijose suformuluotų
siekių įgyvendinimo rezultatus vienas iš nustatytų uţdavinių yra: atsinaujinančių energijos
išteklių dalį bendrame šalies pirminės energijos balanse 2025 m. padidinti ne maţiau kaip iki
20%. Lietuvos nacionalinėje energetikos strategijoje siekiant didinti biokuro ir kitų vietinių
energijos išteklių naudojimą, maţinant importuojamo kuro poreikį numatyta :


iki 2010 m. įgyvendinta bendros 200 MW galios vėjo elektrinių statybos programa ir
parengta nauja vėjo energijos panaudojimo Lietuvoje ilgalaikė programa;



siekiama, kad atsinaujinančių energijos išteklių dalis pirminės energijos balanse iki
2012 m. kasmet didėtų po 1,5%, o 2025 m. pasiektų 20%.

Lietuva iki šiol nėra pasiekusi sau keliamų tikslų ir uţdavinių šioje srityje. Todėl vėjo
energetikos vystymas yra pageidautinas ir būtinas.
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9. PLANUOJAMOS TERITORIJOS TINKAMUMAS VĖJO ENERGETIKOS
VYSTYMUI
Pagrindinė sąlyga vėjo energetikai vystyti yra teritorijos vėjuotumas. Ankstesni vėjuotumo
tyrimai buvo atliekami artimiausiose vietovėse Tauragėje (36 km nuo planuojamos vietovės)
ir Raseiniuose (32 km nuo planuojamos vietovės). Gauti rezultatai rodo, kad vidutinis vėjo
greitis 50 m aukštyje siekia 5,3-7,3 m/s. Pagal parengtą vėjų atlasą tikėtinas vidutinis vėjo
greitis planuojamoje teritorijoje 50 m aukštyje 5-5,5 m/s. Tai pakankama sąlyga vėjo
energetikos vystymui naudojant šiuolaikines vėjo jėgaines.
Vėjo stiprumą sąlygoja ir konkrečios teritorijos ţemės paviršiaus šiurkštumas. Didelis
ţeldinių kiekis, aukštų statinių gausa silpnina vėjo stiprumą ţemės paviršiui artimuose
sluoksniuose . Esami miškai tesudaro 0,8% planuojamos teritorijos, dominuoja dirbami
laukai. Aukštų pastatų praktiškai nėra. Esamų pavienių vandentiekio bokštų, elektros
perdavimo linijų poveikis vėjo greičiui labai menkas. Šiuo vertinimo aspektu planuojama
teritorija labai tinkama vėjo jėgainių parko įrengimui.
Dėl galimo fizinio ir psichologinio poveikio ţmogui didelė gyventojų gausa šalia planuojamo
vėjo jėgainių parko nėra pageidautina. Lietuvoje gyventojų tankumas siekia 52 ţm/km²,
Tauragės apskrityje tik 29,8 ţm/km². Planuojamoje teritorijoje gyventojų tankumas atitinka
bendrą Jurbarko rajono lygmenį ir siekia 24-25 ţm/km². Didţioji gyventojų dalis yra
susikoncentravusi pietinėje teritorijos dalyje palei Nemuną. Realiai vėjo jėgainių parko
įrengimas įmanomas tik šiaurinėje ir centrinėje planuojamos teritorijos dalyse. Šiuo
vertinimo aspektu planuojama teritorija vertinama patenkinamai.
Saugotinų objektų gausa ir saugomų teritorijų buvimas Vėjo jėgainių parko zonoje nėra
pageidautinas. Planuojama teritorija nepasiţymi didele nekilnojama kultūros paveldo objektų
gausa, didţioji jų dalis koncentruojasi pietinėje teritorijos dalyje kur ir taip dėl gyventojų
koncentracijos vėjo jėgainių parko įrengimas negalimas. Pietrytinėje dalyje esantis Šilinės
botaninis draustinis bei Nemuno vaga kaip paukščių apsaugai svarbi teritorija taip pat lemia
vėjų jėgainių parko vietą rinktis centrinėje ir šiaurinėje planuojamos teritorijos dalyse. Šiose
dalyse yra nustatyti gamtinio karkaso elementai: vidinio stabilizavimo arealai bei migracijos
koridoriai. Pagal gamtinio karkaso nuostatas jie neprieštarauja vėjo energetikos vystymui. Ši
teritorija nepasiţymi kraštovaizdţio išskirtinumu. Šiuo vertinimo aspektu planuojama
teritorija vertinama teigiamai.
Svarbus ir esamos ūkinės veiklos suderinamumas su vėjo energetika. Planuojamoje
teritorijoje dominuoja ţemės ūkio paskirties ţemė. Čia plyti dirbami laukai, ganyklos,
UAB “Urbanistika” U-1007
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šienaujamos pievos. Vėjo jėgainių įrengimas tokiose teritorijose yra priimtinas. Tos pačios
teritorijos panaudojimas ir ţemės ūkiui ir vėjo energetikai yra racionalus.
Būtina sąlyga vėjo jėgainių įrengimui yra galimybė jungtis prie esamo elektros tinklo.
Planuojamą teritoriją kerta 110kV ir 330 kV elektros perdavimo linijos. Jos turi pakankamai
resurso būsimai vėjo jėgainių parko apkrovai priimti. AB „Lietuvos energijos“ išduotos
planavimo sąlygos neprieštarauja tokiam galimam prisijungimui.
10. NAUDOJAMOS VĖJO JĖGAINĖS
Šiuolaikinės vėjo jėgainės – atsparios ir ilgaamţės mašinos. Jos labai našiai paverčia vėjo
energiją elektra. Pastaruoju metu ES įrenginėjamos pagrindinai

dviejų gamintojų vėjo

jėgainės Vestas ir Enercon.
10.1 lentelė Enercon vėjo jėgainių techninių parametrų palyginimas
Jėgainės modelis

Pajėgumas
(kW)

E33
E44
E48
E53
E70
E 82
Uţsakovo preliminariu

Rotoriaus diametras
(m)

Rotoriaus iškėlimo
aukštis
(m)

330
33,4
900
44
800
48
800
52,9
2300
71
2000
82
vertinimu planuojamoje teritorijoje

Rotoriaus sukimosi
greitis
(aps/min)

37-50
18-45
45-55
12-34
50-76
16-30
60-73
12-29
57-113
6-21,5
78-138
6-19,5
galėtų būti įrenginėjamos E82

modelio jėgainės. Tai ţemyninio tipo jėgainės skirtos vidutinio greičio vėjui su naujausio
tipo sparno konstrukcija ir stiebu iki 138 m. Jėgainės sukeliamas triukšmas iki 104 dB(A).
Zonos viduje jokių pastatų nėra. Joje galimas 5 vėjo jėgainių įrengimas.
10.2 lentelė Vėjo greičio ir generuojamos galios palyginimas Enercon E82 jėgainėje
Vėjo greitis
(m/s)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Generuojama galia
kW
0
3
25
82
174
321
532
815
1180
1612
1890
2000
2050
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Kaip alternatyva galimas ir Vestas V112-3,0MW jėgainių panaudojimas. Tai trijų menčių
3000 kW pajėgumo vėjo generatorius. Ji skirta silpniems ir vidutiniams vėjų greičiams.
Rotoriaus diametras 112 m, stiebo aukštis 85-119 m. Rotoriaus sukimosi greitis 4,4-17,7
aps/min. Jėgainės sukeliamas triukšmas gali siekti iki 106,5 dB(A)
10.1 pav. Vėjo greičio ir generuojamos galios palyginimas Vestas V112-3,0MW jėgainėje

Šis specialusis planas neapsprendţia kokio gamintojo ir kokio modelio vėjo jėgainės bus
naudojamos. Pateikiami vėjo jėgainių techniniai rodikliai gali būti naudojami tik kaip
prielaidos priimant specialiojo plano sprendinius.
11. KONCEPTUALUS TERITORIJŲ SKIRTŲ VĖJO JĖGAINIŲ GRUPĖMS
PARINKIMAS
Planavimo sąlygose ir planavimo uţduotyje nenurodyta kokio pajėgumo vėjo jėgainių parkas
planuojamas. Vadovaujantis logika bus ieškoma optimalaus sprendinio siekiant maksimalaus
vėjo jėgainių parko pajėgumo darant minimalų poveikį aplinkai ir ţmogui.
Numatoma, kad vėjo jėgainių parką gali sudaryti viena ar kelios vėjo jėgainių grupės.
Nagrinėjamos tik tos teritorijos kur gali būti įrengtos trijų ir daugiau vėjo jėgainių grupės.
Įvertinama, kad vėjo jėgainės „uţstodamos“ ir „nusiurbdamos“ vėją daro poveikį viena kitai.
Darome prielaidą, kad minimalus atstumas tarp jėgainių neturi būtim maţesnis nei 650 m.
Pavienių vėjo jėgainių įrengimas nenagrinėjamas.
UAB “Urbanistika” U-1007
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Vietos vėjo jėgainių grupėms parenkamos atmetimo būdu, t.y. išskiriamos teritorijos kuriose
vėjo jėgainių įrengimas negalimas:


Saugomos teritorijos (Šilinės botaninis draustinis);



Gyvenamos teritorijos ir apsauginės zonos aplink jas;



Intensyvios ir ekstensyvios rekreacijos teritorijos;



Miestų ir miestelių urbanizuotos plėtros teritorijos;



Miškai.

Tokiu būdu susiformuota 11 sąlyginių zonų kuriose galėtų būti įrengta 3 ir daugiau vėjo
jėgainių. Pateikiamas kiekvienos zonos apibūdinimas bei privalumų ir trūkumų vertinimas.
Šių vertinimų pasekoje bus numatomi galimi zonų įsisavinimo prioritetai .

A Zona
Ši zona yra Dainių II ir Bendţių kaimų ribose. Ji ribojama devyniais vienkiemiais. Atstumas
iki artimiausios Dainių gyvenvietės -650 m, atstumas iki Girdţių kaimo gyvenvietės 1,2 km.
Zonos viduje jokių pastatų nėra. Joje galimas 6 vėjo jėgainių įrengimas.
B Zona
Ši zona pagrindinai yra Rotulių II kaimo teritorijoje. Ji ribojama šešiais

vienkiemiais.

Atstumas iki artimiausios Dainių gyvenvietės 300-600 m. Zonos viduje jokių pastatų nėra.
Joje galimas 7vėjo jėgainių įrengimas.
C Zona
Ši zona pagrindinai yra Kuturių kaimo teritorijoje. Ji ribojama šešiolikos

vienkiemių.

Atstumas iki artimiausios Dainių gyvenvietės 900 m. Numatoma, kad šią teritoriją ateityje
kirs magistralinis dujotiekis. Vėjo jėgainių vietą zonos viduje įtakos suplanuota dujotiekio
trasa bei jo 25 m apsauginė zona. Zonos viduje jokių pastatų nėra. Joje galimas iki 10 vėjo
jėgainių įrengimas.
D Zona
Ši zona yra Geišių, Antkalniškių ir Skirsnemuniškių kaimų ribose. Ji ribojama keturiolikos
vienkiemių ir Antkalniškių gyvenviete. Šios zonos viduje yra 5 negyvenamos sodybos.
Atstumas iki artimiausios Rotulių gyvenvietės 1,4 km, atstumas iki Skirsnemunės kaimo
gyvenvietės 1,6 km. Vėjo jėgainių vietas zonos viduje įtakos esamos 110 kV ir 330 kV
elektros perdavimo linijos bei jų apsauginė zona. Atstumas nuo vėjo jėgainės iki elektros
perdavimo linijos priklausys nuo jėgainės aukščio ir preliminariai vertinamas 100 m, bet ne
maţiau kaip vėjo jėgainės griuvimo auktšis plius 5 m nuo oro linijos apsaugos zonos. Šioje
zonoje galimas iki 17 vėjo jėgainių įrengimas.
UAB “Urbanistika” U-1007
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E Zona
Ši zona yra Saukų ir Dainių II kaimų ribose. Ji ribojama penkių vienkiemių ir Dainių
gyvenviete. Zonos viduje yra seno gyvulininkystės komplekso griuvėsiai. Vėjo jėgainių vietą
zonos viduje įtakos suplanuota dujotiekio trasa bei jo 25 m apsauginė zona. Šioje zonoje
galimas iki 7 vėjo jėgainių įrengimas. Ši zona yra nutolusi nuo elektros energijos perdavimo
linijų ir jos įsisavinimas pareikalautų papildomų kaštų.
F Zona
Ši zona yra Skirsnemuniškių III ir Naukaimio kaimų ribose. Ji ribojama penkių vienkiemių
ir Skirsnemunės gyvenviete. Ši zona ribojasi su esamomis veikiančiomis Skirsnemunės
kapinėmis. Joje galimas iki 4 vėjo jėgainių įrengimas.
G Zona
Ši zona yra Panemunės kaime. Ji ribojama trijų vienkiemių. Zonos viduje jokių pastatų nėra.
Ši zona iš dviejų pusių yra ribojama miškais todėl joje tikėtinas silpnesnis vėjingumas. Šioje
zonoje galimas iki 6 vėjo jėgainių įrengimas. Ši zona yra nutolusi nuo elektros energijos
perdavimo linijų ir jos įsisavinimas pareikalautų papildomų kaštų.
H Zona
Ši zona yra Naubariškių ir Jakaičių kaimų ribose. Ji ribojama penkiolikos vienkiemių.
Zonos viduje yra viena negyvenama sodyba. Šioje zonoje galimas 6 vėjo jėgainių įrengimas.
K Zona
Tai pati didţiausia iš parinktų zonų. Ji tęsiasi per Bendţių, Rotulių II, Paantvardţio,
Antkalniškių, Ąţuolynės, Skirsnemuniškių I, Girvalakių ir Naubariškių kaimus. Ji ribojama
aštuoniolikos vienkiemių ir Antkalniškių gyvenvietės. Zonos viduje yra trys negyvenamos
sodybos ir poeto J.Baltrušaičio gimtosios sodybos vieta. Vėjo jėgainių vietą zonos viduje
įtakos esama 110 kV elektros perdavimo linija bei jos apsauginė zona. Atstumas nuo vėjo
jėgainės iki elektros perdavimo linijos priklausys nuo jėgainės aukščio ir preliminariai
vertinamas 100 m. Šioje zonoje galimas net iki 40 vėjo jėgainių įrengimas.
L Zona
Ši zona yra Skirsnemuniškių II ir Skirsnemuniškių III kaimų ribose. Ji ribojama penkių
vienkiemių. Atstumas iki artimiausios Skirsnemunės gyvenvietės 1200 m. Zonos viduje
jokių pastatų nėra. Joje galimas 5 vėjo jėgainių įrengimas.
M Zona
Šią zona pavyko suformuoti tik pirmuoju koncepciniu variantu. Ji yra Naukaimio ir
Švendriškių kaimų ribose. Ji ribojama dvylikos vienkiemių. Atstumas iki artimiausios
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Skirsnemunės gyvenvietės 1200 m. Zonos viduje jokių pastatų nėra. Joje galimas 6 vėjo
jėgainių įrengimas.
12. SPECIALIOJO PLANO ALTERNATYVIŲ KONCEPCIJŲ PALYGINIMAS
Parenkant vėjo jėgainių grupių zonų išdėstymo vietas atsiţvelgiama į jėgainių daromą
poveikį ţmogui. Planuojamos ūkinės veiklos (vėjo jėgainių įrengimo) poveikio aplinkai
vertinimo rekomendacijos R44-03 (patvirtinta 2009-07-32 LR aplinkos ministro) galimas
poveikis

yra

triukšmas

ir

šešėliavimas.

Šešėliavimas

šiuo

metu

nėra

niekaip

reglamentuojamas Lietuvos respublikos norminiais aktais. Leistiną triukšmo lygį apsprendţia
higienos normos HN 33:2007 ir HN 30:2009. Pagal ankščiau atliktas poveikio visuomenei
vertinimo ataskaitas nustatytas leistinas minimalus atstumas nuo vėjo jėgainės (Enercon 82)
iki gyvenamos aplinkos. Nustatyta, kad vejo jėgainių parko sukeliamas triukšmo lygis iki
didţiausio leidţiamo gyvenamojoje aplinkoje nakties metu triukšmo lygio (55 dBA)
sumaţėja uţ 65 m.
Lietuvoje jau yra įrengti vėjo jėgainių parkai. Juose buvo atliekami triukšmo matavimai.
Pagal Vytauto Didţiojo universiteto, gamtos mokslų fakulteto, aplinkotyros katedros atliktus
tyrimus 2008 m. (Skirtingų tipų vėjo jėgainių triukšmo ir jo spektro tyrimai) nustatyta: kad
esant vėjo greičiui 8 m/s sukeliamas triukšmas nesiekia 55 dB(A) ribos, o aplamai bet koks
juntamas garso slėgio pokytis išnyksta uţ 300-400 m nuo jėgainės. T.y. esant tokiu atstumu
jėgainės sukeliamas triukšmas nebeviršija esamo triukšmo fono atvirame lauke. Absoliutine
reikšme jis daug maţesnis nei leidţiama higienos normose.
Pirmuoju koncepcijos variantu vadovaujamės teoriniais triukšmo skaičiavimais, Lietuvos
higienos normomis ir priimame, kad vėjo jėgainės negali būti statomos arčiau, kaip 65 m nuo
pavienių sodybų ar gyvenviečių.
Antruoju koncepcijos variantu vadovaujamės teoriniais triukšmo skaičiavimais bei
praktiniais triukšmo matavimais ir siekiame artimo nuliui triukšmo poveikio gausiai
gyvenamose teritorijose. Numatome, kad vėjo jėgainės negali būti statomos arčiau kaip 500
m iki koncentruotų gyvenamųjų vietovių turinčių 400 ir daugiau gyventojų ir ne arčiau kaip
65 m nuo pavienių sodybų. Taip pat įvertinama vėjo jėgainių pajungimo prie elektros
perdavimo tinklų galimybės.
Vadovaujantis šiomis nuostatomis pavyko suformuoti 11 zonų kuriose gali būti vėjo jėgainių
grupės pirmuoju koncepcijos variantu ir 7 zonų antruoju.
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11.1 Lentelė Atskirų zonų rodiklių palyginimas skirtingais koncepcijos modeliai
Zona
Galimas vėjo jėgainių sk.
Zonos plotas (km²)

A
6
1,5

B
7
2,1

C
10
3,6

Kritiniai atstumai nuo VJ iki 1 sodyba 220 m, 5 3 sodybos 150-250 m 1 sodyba 250 m atstumu,
sodybos 350-400 m.
atstumu, 5 sodybos 6 sodybos 300-400 m
artimiausių vienkiemių.
350-400 m atstumu.
Girdţiai
2,4 km

Kritiniai
atstumai
nuo Girdţiai
planuojamos
zonos
iki 1 km
artimiausios gyvenamosios
vietovės virš 400 gyv.

Koncepcijos variantas

I;II

Zona
Galimas vėjo jėgainių sk.
Zonos plotas (km²)

D
14
5,7

Kritiniai atstumai nuo SJ iki 4 sodybos 200-250
m
atstumu,
4
artimiausių vienkiemių.
sodybos 270-350 m
atstumu,
Antkalniškių gyv.
400-500 m atstumu

Kritiniai
atstumai
nuo Rotuliai
planuojamos
zonos
iki 0,8 km
artimiausios gyvenamosios
vietovės virš 400 gyv.

Koncepcijos variantas

I;II

atstumu.
Rotuliai
1,5 km

I;II

I;II

E
7
2

F
G
4
6
1,3
1,7
2 sodybos 200-220 3
sodybos 1 sodyba 200
m
atstumu,
3 300-400m
m atstumu, 3
sodybos 300-400 m
atstumu
sodybos 300atstumu,
400
m
Antkalniškių gyv.
atstumu
500-1000
m
atstumu
Girdţiai
2 km

Skirsnemunė
0,67 km

Pilis
4 km

I

I

I

H
8
2,7
Kritiniai atstumai nuo SJ 4 sodybos 250iki artimiausių vienkiemių. 300 m atstumu, 3
sodybos 350-400
m
atstumu,
Jakaičių
gyv.
350-450
m
atstumu.

K
40
16
8 sodybos 150300 m atstumu,
5 sodybos 300400 m atstumu,
Antkalniškių
gyv. 350-550 m
atstumu

L
5
2,1

M
6
1,5
5
sodybos
190-300
m
atstumu,
2
sodybos 300400
m
atstumu,

Kritiniai atstumai nuo Skirsnemunė
planuojamos zonos iki 1,8 km
artimiausios gyvenamosios
vietovės virš 400 gyv.

Skirsnemunė
1,8 km

Zona
Galimas vėjo jėgainių sk.
Zonos plotas (km²)

Koncepcijos variantas

I;II

I;II
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2 sodybos 200220
m
atstumu,
3
sodybos 300400
m
atstumu,
Antkalniškių
gyv. 500-1000
m atstumu
Skirsnemunė
1,3 km

I;II

Skirsnemunė
0,85 km

I
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I Koncepcijos variantu būtu galima įrengti iki 113 vėjo jėgainių.
II Koncepcijos variantu būtu galima įrengti iki 90 vėjo jėgainių.
I koncepcijos variantu galimas didesnis vėjo jėgainių skaičiaus įrengimas, bet daromas
poveikis gyventojams būtu ţenklesnis. Tai gali sukelti visuomenės nepritarimą rengiamam
specialiajam planui. Specialiojo plano rengėjų nuomone 2 koncepcijos variantas yra
pranašesnis uţ pirmąjį, todėl sprendiniai rekomenduojami būtent antro varianto koncepcijai.
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III DALIS
STRATEGINIO PASEKMIŲ APLINKAI VERTINIMO
ATRANKOS DOKUMENTAS
Šis dokumentas yra parengtas atskira byla pagal planų ir programų atrankos dėl strateginio
pasekmių aplinkai vertinimo tvarkos aprašą ir yra perduotas atrankos dalyviams:






LR Aplinkos ministerijos Kauno regiono aplinkos apsaugos departamentas ( Rotušės
a. 12, Kaunas)
Tauragės visuomenės sveikatos centro Jurbarko skyrius (Vydūno g.56, Jurbarkas)
Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Tauragės teritorinis
padalinys (Dariaus ir Girėno g.5, Tauragė)
Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos (A.Juozapavičiaus g.
9, Vilnius)
Jurbarko rajono savivaldybė (Dariaus ir Girėno g. 96, Jurbarkas)
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IV DALIS
SPRENDINIŲ KONKRETIZAVIMAS
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13. VĖJO JĖGAINIŲ PARKO TERITORIJOS
Sprendinys 1
Numatoma, kad Jurbarko rajono Skirsnemunės ir Rotulių kadastrinėse vietovėse bus
įrenginėjamas vėjo jėgainių parkas. Šis specialusis planas ne rezervuoja teritorijų vėjo
jėgainėms ar jas jungiančioms komunikacijoms. Šis specialusis planas tik numato galimybę
rengti detaliuosius planus kurių pagrindu būtu rengiami vėjo jėgainių techniniai projektai.
Sprendinys 2
Numatoma, kad vėjo jėgainių parkas susidės iš atskirų zonų, kuriose bus įrenginėjamos vėjo
jėgainių grupės. Pačios vėjo jėgainės gali būti planuojamos tik zonų viduje, o jų darbą
uţtikrinantys inţineriniai įrenginiai (privaţiavimo keliai, elektros linijos, transformatorinės)
ir uţ jų ribų.
Vėjo jėgainių parko teritorijoje numatomos 7 zonos. Bendras vėjo jėgainių parko zonų plotas
33.7 km².
Vėjo jėgainių parko zonų kuriose numatomas vėjo jėgainių grupių išdėstymas aprašymas.
A Zona
Ši zona yra Dainių II ir Bendţių kaimų ribose. Jos plotas 1,5 km². Atstumas iki artimiausios
Dainių gyvenvietės -650 m, atstumas iki Girdţių kaimo gyvenvietės 1,2 km. Zonos viduje
jokių pastatų nėra. Zonos viduje yra dvi 10 kV orinės elektros linijos ir gruntiniai vietinės
reikšmės keliai. Rengiant detaliuosius planus ir numatant konkrečias vietas vėjo jėgainėms
turi būti įvertintos šių linijų ir kelių apsaugos zonos arba šie įrenginiai turi būti iškeliami. Ši
zona ribojasi su B ir K zonomis.
B Zona
Ši zona pagrindinai yra Rotulių II kaimo teritorijoje. Jos plotas 2,1 km². Atstumas iki
artimiausios Dainių gyvenvietės 300-600 m. Zonos viduje jokių pastatų nėra. Zonos viduje
yra dvi 0,4 kV orinės elektros linijos ir gruntiniai vietinės reikšmės keliai. Rengiant
detaliuosius planus ir numatant konkrečias vietas vėjo jėgainėms turi būti įvertintos šių linijų
ir kelių apsaugos zonos arba šie įrenginiai turi būti iškeliami. Ši zona ribojasi su A, C, D ir K
zonomis.
C Zona
Ši zona pagrindinai yra Kuturių kaimo teritorijoje. Jos plotas 3,6 km².

Atstumas iki

artimiausios Dainių gyvenvietės 900 m. Numatoma, kad šią teritoriją ateityje kirs
magistralinis dujotiekis. Rengiant detaliuosius planus ir numatant konkrečias vietas vėjo
jėgainėms turi būti įvertinta šio magistralinio dujotiekio apsaugos zona. Atstumas nuo vėjo
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jėgainės iki magistralinio dujotiekio linijos (esamos ar suplanuotos) priklausys nuo jėgainės
aukščio ir privalo būti ne maţiau kaip 1,5 stiebo auktščio.
Zonos viduje jokių pastatų nėra. Zonos viduje yra dvi 0,4 kV ir 10 kV orinės elektros linijos
ir gruntiniai vietinės reikšmės keliai. Rengiant detaliuosius planus ir numatant konkrečias
vietas vėjo jėgainėms turi būti įvertintos šių linijų ir kelių apsaugos zonos arba šie įrenginiai
turi būti iškeliami. Ši zona ribojasi su B ir D zonomis.
D Zona
Ši zona yra Geišių, Antkalniškių ir Skirsnemuniškių kaimų ribose. Jos plotas 5,7 km². Šios
zonos viduje yra 5 negyvenamos sodybos. Atstumas iki artimiausios Rotulių gyvenvietės 1,4
km, atstumas iki Skirsnemunės kaimo gyvenvietės 1,6 km. Zoną kerta 110 kV ir 330 kV
elektros perdavimo linijos. Rengiant detaliuosius planus ir numatant konkrečias vietas vėjo
jėgainėms turi būti įvertinta šių elektros perdavimo linijų apsaugos zona. Atstumas nuo vėjo
jėgainės iki elektros perdavimo linijos priklausys nuo jėgainės aukščio ir preliminariai
vertinamas 100 m, bet ne maţiau kaip vėjo jėgainės griuvimo auktšis plius 5 m nuo oro
linijos apsaugos zonos.
Ši zona ribojasi su planuojamu magistraliniu dujotiekiu. Rengiant detaliuosius planus ir
numatant konkrečias vietas vėjo jėgainėms turi būti įvertinta šio magistralinio dujotiekio
apsaugos zona. Atstumas nuo vėjo jėgainės iki magistralinio dujotiekio linijos (esamos ar
suplanuotos) priklausys nuo jėgainės aukščio ir privalo būti ne maţiau kaip 1,5 stiebo
auktščio.
Šią zoną kerta Imstės upelis. Rengiant detaliuosius planus upelio vaga negali būti
koreguojama, turi būti laikomasi vandens telkinių apsaugos zonų. Zoną kerta 10 kV orinė
elektros linija, yra gruntinių vietinės reikšmės kelių tinklas. Rengiant detaliuosius planus ir
numatant konkrečias vietas vėjo jėgainėms turi būti įvertintos šių linijų ir kelių apsaugos
zonos arba šie įrenginiai turi būti iškeliami. Ši zona ribojasi su B, C, K ir L zonomis.
H Zona
Ši zona yra Naubariškių

ir Jakaičių kaimų ribose. Jos plotas 2,7 km². Atstumas iki

artimiausios Jakaičių gyvenvietės 350-450 m, iki Skirsnemunės 1,8 km. Zonos viduje yra
trys negyvenamos sodybos. Zonos viduje yra dvi 0,4 kV orinės elektros linijos ir gruntiniai
vietinės reikšmės keliai, taip pat zona ribojasi su esama 330 kV elektros perdavimo linija.
Rengiant detaliuosius planus ir numatant konkrečias vietas vėjo jėgainėms turi būti įvertintos
šių linijų ir kelių apsaugos zonos arba šie įrenginiai turi būti iškeliami. Atstumas nuo vėjo
jėgainės iki elektros perdavimo linijos priklausys nuo jėgainės aukščio ir preliminariai
vertinamas 100 m, bet ne maţiau kaip vėjo jėgainės griuvimo auktšis plius 5 m nuo oro
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linijos apsaugos zonos. Šią zoną kerta Imstės upelis. Šioje atkarpoje Imstės upelis yra
sumelioruotas, o jo vaga pakeista. Rengiant detaliuosius planus turi būti laikomasi vandens
telkinių apsaugos zonų. Ši zona ribojasi su K zona.
K Zona
Tai pati didţiausia iš parinktų zonų. Ji tęsiasi per Bendţių, Rotulių II, Paantvardţio,
Antkalniškių, Ąţuolynės, Skirsnemuniškių I, Girvalakių ir Naubariškių kaimus. Jos plotas
16km². Atstumas iki artimiausios Antkalniškių gyvenvietės 350-550 m, iki Skirsnemunės 1,8
km. Zonos viduje yra trys negyvenamos sodybos. Poeto J.Baltrušaičio gimtosios sodybos
vieta ir jos vizualinės apsaugos zona yra išimta iš K zonos ir čia vėjo jėgainių įrengimas
negalimas. Zoną kerta 110 kV elektros perdavimo linija. Rengiant detaliuosius planus ir
numatant konkrečias vietas vėjo jėgainėms turi būti įvertinta šios elektros perdavimo linijos
apsaugos zona. Atstumas nuo vėjo jėgainės iki elektros perdavimo linijos priklausys nuo
jėgainės aukščio ir preliminariai vertinamas 100 m, bet ne maţiau kaip vėjo jėgainės
griuvimo auktšis plius 5 m nuo oro linijos apsaugos zonos. Šią zoną kerta Imstės upelis.
Rengiant detaliuosius planus upelio vaga negali būti koreguojama, turi būti laikomasi
vandens telkinių apsaugos zonų. Zoną kerta 10 kV ir 0,4 orinės elektros linijos, yra gruntinių
vietinės reikšmės kelių tinklas. Rengiant detaliuosius planus ir numatant konkrečias vietas
vėjo jėgainėms turi būti įvertintos šių linijų ir kelių apsaugos zonos arba šie įrenginiai turi
būti iškeliami. Ši zona ribojasi su A, B, D,H ir L zonomis.
L Zona
Ši zona yra Skirsnemuniškių II ir Skirsnemuniškių III kaimų ribose. Jos plotas 2,1km².
Atstumas iki artimiausios Skirsnemunės gyvenvietės 1,2 km. Zonos viduje jokių pastatų
nėra. Zonos viduje yra 10 kV orinės elektros linija ir gruntiniai vietinės reikšmės keliai, taip
pat zona ribojasi su esama 330 kV elektros perdavimo linija. Rengiant detaliuosius planus ir
numatant konkrečias vietas vėjo jėgainėms turi būti įvertintos šių linijų ir kelių apsaugos
zonos arba šie įrenginiai turi būti iškeliami.

Atstumas nuo vėjo jėgainės iki elektros

perdavimo linijos priklausys nuo jėgainės aukščio ir preliminariai vertinamas 100 m bet ne
maţiau kaip vėjo jėgainės griuvimo auktšis plius 5 m nuo oro linijos apsaugos zonos. Ši
zona ribojasi su D ir K zonomis.
Rengiant detaliuosius planus vietose kur numatomos vėjo jėgainės turi būti keičiama ţemės
naudojimo paskirtis iš ţemės ūkio paskirties ţemės į kitos paskirties ţemę.
Visais atvejais turi būti nustatomos vėjo jėgainių sanitarinės zonos. Vietos vėjo jėgainėms
turi būti parenkamos vadovaujantis šiomis apsaugos zonomis.
UAB “Urbanistika” U-1007

30

Vėjo jėgainių parko Jurbarko rajone Skirsnemunės ir Rotulių kadastrinėse vietovėse specialusis planas

Jei detaliuoju planu planuojama jėgainė ir šalia esanti negyvenamos sodybos patenka į jos
sanitarinės apsaugos zoną, turi būti uţtikrinama, kad ši sodyba nebus rekonstruojama
atstatant gyvenamuosius pastatus.
13.1 schema. Ištrauka iš Jurbarko rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano Gamtinio
kraštovaizdžio ir biologinės įvairovės apsaugos brėžinio

14. INŢINERINIAI ĮRENGINIAI PALAIKANTYS VĖJO JĖGAINIŲ PARKO
FUNKCIONAVIMĄ

Sprendinys 3
Numatoma, kad vėjo jėgainių gaminama elektros energija bus perduodama į 110 kV elektros
tinklą. Tuo tikslu bus įrengtos dvi transformatorinės pastotės. Vietos transformatorinėms
pastotėms

bus

parinktos

detaliaisiais

planais

ir

šiuo

specialiuoju

planu

nėra

reglamentuojamos.
Planavimo sąlygose ar uţduotyje nėra apibrėţtas vėjo jėgainių parko pajėgumas. Pagal
planuojamą parko dydį bei zonų konfigūraciją jame galima būtu išdėstyta iki 180 MW
bendros

galios

vėjo

jėgainių.

Tikslesnį

parko

pajėgumą

transformatorinių pastočių galingumai bei elektros

sąlygos

planuojamų

energijos perdavimo sistemos

operatoriaus sąlygos.
Sprendinys 4
Numatoma, kad rengiant detaliuosius planus bus numatomi privaţiavimo keliai prie vėjo
jėgainių. Taip pat numatoma, kad kiekviena jėgainė bus sujungta su bent viena iš planuojamų
transformatorinių pastočių elektros linijomis. Kadangi konkrečios vietos vėjo jėgainėms ir
transformatorinėms pastotėms bus parenkamos tik detaliaisiais planais tai ir jas jungiančių
elektros linijų vietos parinkimas specialiojo planavimo stadijoje nėra įmanomas, o bus
atliekamas rengiant detaliuosius planus.
Sprendinys 5
Planuojamo vėjo jėgainių parko teritorijoje yra telefoninio ryšio kabelio linijos. Rengiant
detaliuosius planus ir parenkant konkrečias vietas vėjo jėgainėms reikia išsaugoti esamus
telekomunikacijų tinklus, nesant tokioms galimybėms tokių tinklų elementus perkelti prieš
tai gaunant atitinkamas planavimo sąlygas.
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Sprendinys 6
Vėjo jėgainių parkas yra planuojamas melioruotoje teritorijoje. Rengiant detalius planus ir
parenkant vietas vėjo jėgainėms turi būti atsiţvelgiamą į esamą melioracijos įrenginių tinklą.
Numatoma, kad melioracijos įrenginių tinklas bus išsaugotas, o jei tai neįmanoma tai atskiri
įrenginiai bus iškeliami ir uţtikrinamas jų funkcionavimas.
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V DALIS
PLANO SPRENDINIŲ POVEIKIO VERTINIMO ATASKAITA
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15. SPRENDINIŲ POVEIKIO VERTINIMO ASPEKTAI
Plano sprendinių poveikio vertinimo ataskaita yra parengta vadovaujantis Teritorijų
planavimo dokumentų sprendinių poveikio vertinimo tvarkos aprašu, patvirtintu LR
vyriausybės 2004 m. liepos 16 d. nutarimu Nr. 920 ir Planuojamos ūkinės veiklos(vėjo
jėgainių įrengimo) poveikio aplinkai vertinimo rekomendacijas R 44-03 patvirtintas LR
Aplinkos ministerijos. Vadovaujantis šių dokumentu sprendinių poveikis vertinamas šiais
aspektais:


poveikis teritorijos vystimosi darnai ir(ar) planuojamai veiklos sričiai;



Poveikis ekonominei aplinkai;



Poveikis socialinei aplinkai įskaitant triukšmą ir vizualinį psichologinį poveikį;



Poveikis gamtinei aplinkai(biologinei įvairovei) ir kraštovaizdţiui



Poveikis kultūros paveldui;



Poveikis turizmui ir rekreacijai.

Planavimo sąlygų rengėjai jokių papildomų sąlygų nusakančių sprendinių poveikio vertinimo
aspektus nenurodė.

16.RENGIAMO PLANO RYŠYS SU GALIOJANČIAIS PLANAVIMO
DOKUMENTAIS
Specialiojo plano rengimo ir sprendinių poveikio vertinimo metu buvo atlikta kitų, su planu
susijusių planavimo dokumentų analizė. Įndentifikuoti šie su rengiamu planu susiję
dokumentai ir įvertinti jų ryšiai su rengiamu specialiuoju planu.
Lietuvos Respublikos teritorijos bendrasis planas nagrinėja bendras šalies elektros energijos
tiekimo tendencijas. Jame numatoma, kad laikotarpiu nuo 2000 metų iki 2020 metų elektros
energijos poreikis augs ir pasieks 14,8 TWh į metus. Numatomas atsinaujinančių energijos
šaltinių tame tarpe ir vėjo energijos panaudojimas. Ilgalaikės perspektyvos prioritetuose
numatoma naujų energijos rūšių ir gamybos šaltinių paieška ir įdiegimas.
Tauragės apskrities teritorijos generalinis planas yra parengtas bet dar nėra patvirtintas
vyriausybės. Šis planas nagrinėja bendras Tauragės apskrities energetikos tendencijas. Jame
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numatoma intensyvinti elektros energijos gamybą iš atsinaujinančių energijos šaltinių, įrengti
grupines vėjo jėgaines. Grafinėje projekto dalyje vėjo jėgainių išdėstymas nepavaizduotas.
Jurbarko rajono savivaldybės teritorijos bendrasis planas numato išlaikyti esamą 330 kV, 110
kV, elektros perdavimo tinklą, atnaujinant susidėvėjusius įrengimus, modernizuoti esamą
elektros energijos skirstomąjį tinklą , atlikti galimybių studiją elektros energijos gamybai iš
atsinaujinančių šaltinių . Planuojamo vėjo jėgainių parko teritorijoje urbanistinis vystimasis
nėra numatomas. Planuojama ūkinė veikla – ţemės ūkio produktų gamyba.
Jurbarko rajono strateginis plėtros planas 2006-2015 metams. Šio strateginio plano antrajame
prioritetų pakete numatomas uţdavinys 2.3.2.5. inicijuoti ir remti energijos gamybos iš
alternatyvių ir atsinaujinančių šaltinių investicinius projektus. Numatomi šio uţdavinio vykdytojai
savivaldybės ūkio ir turto skyrius, AB „Vakarų skirstomieji tinklai“, Tauragės AVA. Uţdavinio
vykdymas numatomas visu 2006-2015 metų laikotarpiu.

Tauragės regiono plėtros planas 2006 – 2013 metams. Šio plano uţdavinys 2.4.2.3. numato
pilotinių alternatyvių ir atsinaujinančių energijos šaltinių jėgainių statybą. Kaip šio tikslo
pasiekimo indikatorius vertinama pastatytų vėjo jėgainių skaičius bei 15 MW vėjo jėgainių
parko įrengimas. Šių uţdavinių vykdymas buvo numatytas 2006-2010 metais. Numatomi šio
uţdavinio vykdytojai Tauragės AVA, LR Aplinkos ministerija, privataus kapitalo įmonės.

Nacionalinė energetikos strategija (patvirtinta 2007. 01.17) Šios strategijos uţdavinys 9)
(skyrius 13.)

numato atsinaujinančių energijos išteklių dalį bendrame šalies pirminės

energijos balanse 2025 m. padidinti ne maţiau kaip iki 20%.
Šio dokumento XIV. dalyje „Elektros energijos sektoriaus plėtra“ skelbiama nuostata 28.
„Lietuva įgyvendins savo įsipareigojimus ES dėl atsinaujinančių energijos išteklių
panaudojimo elektros energijai gaminti. Per artimiausią penkmetį statant vėjo elektrines,
mažas hidroelektrines ir biokurą naudojančias termofikacines elektrines, atsinaujinančių
išteklių dalis bendrame elektros energijos gamybos balanse 2010 m. sudarys daugiau kaip
7%, o analizuojamojo laikotarpio pabaigoje jų indėlis turi padidėti iki 10%....“
Šio dokumento XIX. dalyje „Vietinių ir atsinaujinančių elektros išteklių sektoriaus plėtra“
skelbiamas nutarimas 49.

Siekiant didinti biokuro ir kitų vietinių energijos išteklių

naudojimą, mažinant importuojamo kuro poreikį, bus:
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3) iki 2010 m. įgyvendinta bendros 200 MW galios vėjo elektrinių statybos
programa ir parengta nauja vėjo energijos panaudojimo Lietuvoje ilgalaikė
programa;
4) siekiama, kad atsinaujinančių energijos išteklių dalis pirminės energijos
balanse iki 2012 m. kasmet didėtų po 1,5%, o 2025 m. pasiektų 20%.

17. STATUS QUO SITUACIJA IR JOS VERTINIMAS
Planuojamo vėjo jėgainių parko teritorija yra Jurbarko savivaldybėje ir dalinai apima
Jurbarkų ir Skirsnemunės seniūnijas. Pietuose didţiąja dalimi ji ribojasi su esamomis 110 kV,
330 kV elektros perdavimo linijomis, šiaurėje su Antvardės upeliu. Bendras planuojamo
parko plotas siekia apie 35 km². Planuojama teritorija yra Nemuno ţemupio lygumos rajone,
Erţvilko molingoje limnoglacialinėje lygumoje. Ţemės paviršiaus reljefas lygus. Teritoriją
rytų vakarų kryptimi kerta Imstės upelis (bendras ilgis 20,1 km). Didţioji teritorijos dalis yra
sumelioruota , Antvardės ir Imstės upelių vagos yra dalinai

pakoreguotos. Daugiau

paviršinių vandenų nėra. Saugomų teritorijų planuojamo vėjo jėgainių parko vietovėje nėra,
tačiau įeina keletas gamtinio karkaso elementų. Nemaţą teritorijos dalį uţima Vidinio
stabilizavimo arealai. Planuojamoje teritorijoje dominuoja dirbami laukai kuriuose yra
pavienės gyvenamos arba jau nebegyvenamos sodybos. Planuojamoje teritorijoje gyventojų
skaičius turi maţėjimo tendenciją. Yra nemaţai apleistų negyvenamų sodybų, kai kurios
sodybos sunaikintos ir yra išlikę tik pamatai. Gyventojų tankumas labai maţas .
Planuojamoje teritorijoje dominuoja ţemės ūkio paskirties ţemė. Didţiają teritorijos dalį
uţima dirbami laukai ir ganyklos. Planuojamoje teritorijoje yra keletas nefunkcionuojančių
gyvulininkystės kompleksų . Šiuo metu planuojamoje teritorijoje yra šešių fermų griuvėsiai.
Nebegyvenami vienkiemiai, nebefunkcionuojantys gyvulininkystės kompleksai liudija apie
ūkinės veiklos nuosmukį planuojamoje teritorijoje. Tikėtina, kad ir ateityje šioje teritorijoje
gyventojų skaičius maţės. Tą sąlygos bendras šalies gyventojų skaičiaus maţėjimas,
monofunkcinis ūkinės veiklos pobūdis planuojamoje teritorijoje, rekreacinio potencialo
nebuvimas. Teritorijos ekonomika, gyventojų pajamos tiesiogiai priklausys tik nuo ţemės
ūkio produktų gamybos ir jų realizavimo. Tai sąlygos nestabilumą tiek ekonominėje tiek
socialinėje aplinkoje.
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18. SPRENDINIŲ POVEIKIO VERTINIMAS
Specialusis planas priima sprendinius:

 Jurbarko rajono Skirsnemunės ir Rotulių kadastrinėse vietovėse įrengti vėjo
jėgainių parką.

 Vėjo jėgainių parkas susidės iš atskirų zonų, kuriose bus įrenginėjamos vėjo
jėgainių grupės.

 Vėjo jėgainių gaminama elektros energija bus perduodama į 110 kV elektros
tinklą.

 Specialiojo plano pagrindu bus rengiami detalieji planai kuriais bus
konkretizuojamos vėjo jėgainių vietos ir planuojama parko funkcionavimą
palaikanti

infrastruktūra

(privaţiavimo

keliai,

elektros

linijos,

transformatorinės pastotės).

 Rengiant detaliuosius planus numatoma išsaugoti esamos infrastruktūros
įrenginius (kelius, elektros paskirstymo linijas, telefoninio ryšio kabelius), o
nesant tokioms galimybėms tokių tinklų elementus perkelti.

 Rengiant detaliuosius planus numatoma išsaugoti melioracijos įrenginių
tinklą, o jei tai neįmanoma tai atskiri įrenginiai bus iškeliami ir uţtikrinamas
jų funkcionavimas.
18.1 Sprendinių poveikis teritorijos vystymo darnai
Įgyvendinus specialiojo plano sprendinius prognozuojamas ilgalaikis teigiamas poveikis
teritorijos vystymo darnai. Būtu sustabdytas ūkinės veiklos nuosmukio procesas
planuojamoje teritorijoje, panaikintas monofunkcinis teritorijos panaudojimas.

Ţenkliai

sustiprėtu planuojamos teritorijos svarba rajono ir net šalies mastu. Numatomas esamos
infrastruktūros išsaugojimas uţtikrintu tolesnę teritorijos vystimosi darną. Sprendinių
įgyvendinimo laikotarpiu galimas trumpalaikis neigiamas poveikis. Jis sietinas su ţemės
darbais, sunkiasvorės statybinės technikos panaudojimu. Kadangi planuojamoje teritorijoje
visi keliai neturi kietos dangos galimas jų dalinis suardymas, pravaţumo sumaţėjimas.
Siekiant sušvelninti ar išvengti šio, kad ir trumpalaikio neigiamo poveikio numatoma:


Nenaudoti sunkiosios statybų technikos pavasarinio polaidţio ir lietingaisiais
laikotarpiais;
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Esant kelių suardymo atvejams nedelsiant juos atstatyti.
18.2 Sprendinių poveikis ekonominei aplinkai

Lietuva naudoja daug įveţamo kuro, importuoja elektros energiją. Lietuvai yra strategiškai
svarbu naudotis kuo daugiau vietinių energijos resursų taip išvengiant energetinės
priklausomybės. Specialiojo plano sprendinių įgyvendinimas turės ilgalaikį teigiamą poveikį
visai šalies ekonominei aplinkai. Teigiamo ekonominio poveikio tikimasi ir regiono bei
vietovės lygmenyse. Būtu sumenkinta tiesioginė teritorijos ekonominė priklausomybė nuo
ţemės ūkio produktų gamybos ir pardavimo. Pajamos uţ parduodamą elektros energiją
ţenkliai sureikšmintų teritorijos ekonominę svarbą tiek rajono, tiek šalies mastu.
Specialiojo plano sprendinių įgyvendinimo laikotarpiu bus daromas ir trumpalaikis teigiamas
ekonominis poveikis. Specialiojo plano įgyvendinimas pritrauks daug investicijų. Bus
sukurtos papildomos darbo vietos. Tikėtina, kad šio specialiojo plano įgyvendinimui bus
galimybė panaudoti ES struktūrinių fondų lėšas.
Specialiojo plano sprendinių neigiamas poveikis ekonominei aplinkai nenumatomas.
18.3 Sprendinių poveikis socialinei aplinkai įskaitant triukšmą ir vizualinį
psichologinį poveikį
Reikšmingas ilgalaikis teigiamas poveikis ekonominei aplinkai skatins ir socialinės aplinkos
gerėjimą. Teritorijos panaudojimo ne tik ţemės ūkiui, bet ir vėjo energetikai galimybė didins
ţemės naudmenų vertę. Ţemių savininkai turės galimybę gauti pajamų ne tik iš ţemės ūkio,
bet ir iš elektros energijos gamybos arba ţemės nuomos šiai ūkinei veiklai. Šios lėšos gali
būti nukreiptos gyventojų socialiniams poreikiams tenkinti.
Specialiojo plano sprendinių įgyvendinimas skatins naujų darbo vietų kūrimą. Sprendinių
įgyvendinimo laikotarpiu bus pritrauktos didelės investicijos statybos ir inţinerinių tinklų
tiesimo srityje.
Galimas ir ilgalaikis neigiamas poveikis ţmonių sveikatingumui. Vėjo jėgainių sukeliamas
triukšmas, sparnų šešėliavimas gali daryti ţmogaus sveikatai neigiamą poveikį. Siekiant
išvengti šio neigiamo poveikio numatoma rengiant detaliuosius planus nustatyti vėjo jėgainių
sanitarines apsaugos zonas ir išdėstyti vėjo jėgaines taip, kad gyvenamos sodybos nepatektu į
šias zonas.
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18.4

Sprendinių

poveikis

gamtinei

aplinkai(biologinei

įvairovei)

ir

kraštovaizdţiui
Pasaulinis vėjo energetikos vystymas skatina maţesnį iškasamo kuro panaudojimą, teršalų į
atmosferą išmetimą, švelnina šiltnamio efekto susidarymą bei globalinio atšilimo
intensyvumą. Planuojamas vėjo jėgainių parkas darytu teigiamą ilgalaikį poveikį gamtinei
aplinkai šiuo aspektu
Dabar vykdoma aktyvi ţemdirbystė įtakoja gamtinę aplinką bei biologinę įvairovę
planuojamoje teritorijoje. Papildomai toje pat teritorijoje vystoma vėjo energetika ţenklaus
poveikio biologinei įvairovei neturės.
Planuojamą vėjo jėgainių parką kerta vietinės reikšmės migracijos koridorius. Jis sutampa su
Imsrės upeliu. Migracijos koridoriaus vietoje vėjo jėgainių statyba nenumatoma. Šiaurinėje
dalyje vėjo jėgainių parkas ribosis su regioninės reikšmės migracijos koridoriumi, bet į jį
nepateks. Pietinėje dalyje nuo nacionalinės svarbos migracijos koridoriaus iki parko yra
daugiau nei 600 m. Darome išvadą, kad migruojantiems gyvūnams vėjo jėgainių parkas
įtakos neturės.
Dalis vėjo jėgainių parko patenka į vidinio stabilizavimo arealus. Gamtinio karkaso nuostatos
draudţia statyti pramonės įmones, kurioms reikalingi taršos integruotos prevencijos ir kontrolės
leidimai. Vėjo energijos panaudojimas elektros gamybai nepriklauso šioms pramonės rūšims tat vėjo
jėgainių įrengimas vidiniuose stabilizavimo arealuose yra galimas.

Į pietus nuo vėjo jėgainių parko yra natūra 2000 teritorijos. Jos skirtos ţuvėdrų perimvietėms
ir buveinėms. Šie paukščiai lokalizuojasi šalia Nemuno ir uţ 1,4 km planuojamas vėjo
jėgainių parkas poveikio jiems nedarys. Specialiojo plano sprendiniai neturės ilgalaikio
reikšmingo poveikio planuojamos teritorijos gamtinei aplinkai.
Vėjo jėgainių parko įrengimas iš esmės pakeis planuojamos teritorijos kraštovaizdį. Šiuo
metu planuojamos teritorijos kraštovaizdį formuoja monotoniška lyguma su nedideliais
aukščių perkritimais iki 10 m plote siekiančiame apie 40 km². Vėjo jėgainių parkas sukurs
naują specifinį industrinį kraštovaizdį. Tokį kraštovaizdţio pakitimą vertiname kaip teigiamą.
Siekiant kraštovaizdį sukurti dar savitesnį ir originalesnį numatoma, kad bus vengiama vėjo
jėgaines statyti grieţtomis geometrinėmis eilėmis, naudojami įvairaus aukščio vėjo jėgainių
stiebai.
Šie esminiai kraštovaizdţio pakitimai bus stebimi pačioje parko teritorijoje, o taip pat jo
prieigose šiaurės, rytų ir vakarų kryptimis. Į pietus nuo planuojamo parko yra kelias
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Jurbarkas – Kaunas. Vėjo jėgainės gali būti stebimos 2 km šio kelio ruoţe. Likusioje kelio
dalyje vėjo jėgainės nebus matomos dėl reljefo savitumo.
Sprendinių įgyvendinimo laikotarpiu galimas trumpalaikis neigiamas poveikis gamtinei
aplinkai. Jis sietinas su dideliais ţemės darbų kiekiais klojant inţinierinius tinklus bei sunkios
statybinės technikos panaudojimu vėjo jėgainių statybos metu. Jų eigoje bus ardomas
dirvoţemio sluoksnis. Siekiant sušvelninti ar išvengti šio, kad ir trumpalaikio neigiamo
poveikio numatoma:


Prieš pradedant statybos darbus dirvoţemį nuo statybos aikštelės nuimti ir
susandėliuoti;



Baigus statybos montavimo darbus dirvoţemis turi būti paskleidţiamas;



Nenaudoti sunkiosios statybų technikos pavasarinio polaidţio ir lietingaisiais
laikotarpiais.
18.5 Poveikis kultūros paveldui

Planuojamo vėjo jėgainių parko teritorijoje tėra vienas kultūros paveldo objektas – poeto
J.Baltrušaičio sodybos vieta kurią ţymi medinis pakelės kryţius. Ši vieta ir jos vizualinės
apsaugos teritorija yra išimta iš vėjo jėgainių statymo zonos. Kitiems specialiajame plane
nagrinėjamiems kultūros paveldo objektams poveikis taip pat nebus daromas.

18.6 Poveikis turizmui ir rekreacijai
Planuojamo vėjo jėgainių parko teritorijos rekreacinis potencialas yra labai menkas. Čia nėra
turistų lankomų objektų, rekreacijai tinkamų atvirų vandens telkinių, rekreacinių miškų ir
pan. Intensyviai rekreacijai numatytos teritorijos yra į pietus nuo kelio Jurbarkas –Kaunas uţ
1,1 km nuo planuojamo parko. Artimiausios ekstensyviai rekreacijai numatytos teritorijos yra
palei Nemuną ir Girdţių tvenkinį, 1-2 km nuo planuojamo parko teritorijos. Specialiojo plano
sprendinių įgyvendinimo poveikis rekreacijai ir turizmui nebus reikšmingas.

18.7 Informacija apie priemones, numatytas neigiamo poveikio aplinkai
prevencijai vykdyti, poveikiui sumaţinti ar kompensuoti
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Šios ataskaitos 18.1 ir 18.4 skyriuose numatomas galimas trumpalaikis, o skyriuje 18.3
neigiamas specialiojo plano sprendinių įgyvendinimo poveikis. Šiam poveikiui kompensuoti
ar jam išvengti numatomos sekančios priemonės:


Rengiant detaliuosius planus nustatyti vėjo jėgainių sanitarines apsaugos zonas ir
išdėstyti vėjo jėgaines taip, kad gyvenamos sodybos nepatektu į šias zonas;



Nenaudoti sunkiosios statybų technikos pavasarinio polaidţio ir lietingaisiais
laikotarpiais;



Esant kelių suardymo atvejams nedelsiant juos atstatyti;



Prieš pradedant statybos darbus dirvoţemį nuo statybos aikštelės nuimti ir
susandėliuoti;



Baigus statybos montavimo darbus dirvoţemis turi būti paskleidţiamas.
18.8 Plano sprendinių poveikio vertinimo išvadinė santrauka

Specialiojo plano sprendinių poveikio vertinimo išvadinė santrauka pateikiama pagal
teritorijų planavimo dokumentų sprendinių poveikio vertinimo tvarkos aprašo priedą 2.
18.1 lentelė Specialiojo plano sprendinių poveikio vertinimas
1.
Teritorijų planavimo dokumento organizatorius
UAB „Prosperitas“ , Kęstučio g. 71, Viduklė, LT-60353, Raseinių raj., Tel: 8-42851781.
2.
Teritorijų planavimo dokumento rengėjas
UAB „Urbanistika“ , A. Goštauto 8; Vilnius, LT-01108
tel.: 85 261 78 60; faks: 85 212 44 59, el.p. adm@urbanistika.lt
3.
Teritorijų planavimo dokumento pavadinimas
Vėjo jėgainių parko Jurbarko rajone Skirsnemunės ir Rotulių kadastrinėse vietovėse
specialusis planas
4.
Ryšys su planuojamai teritorijai galiojančiais teritorijų planavimo dokumentais
Nustatyti šie su rengiamu specialiuoju planu susiję teritorijų planavimo dokumentai:
 LR teritorijos bendrasis planas,
 Tauragės apskrities teritorijos generalinis planas,
 Jurbarko rajono savivaldybės teritorijos bendrasis planas .
5.
Ryšys su patvirtintais ilgalaikės ar vidutinės trukmės strateginio planavimo
dokumentais
Nustatyti šie su rengiamu specialiuoju planu susiję
strateginio planavimo
dokumentai:
 Tauragės regiono plėtros planas 2006 – 2013 m. bei jo įgyvendinimo
priemonės,
 Jurbarko rajono savivaldybės strateginis plėtros planas 2006-2015 metams.
6.
Status Quo situacija
Planuojama teritorija yra Nemuno ţemupio lygumos rajone, Erţvilko molingoje
limnoglacialinėje lygumoje. Ţemės paviršiaus reljefas lygus. Planuojamovėjų
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8.

jėgainės parko teritorijoje dominuoja dirbami laukai kuriuose yra pavienės
gyvenamos arba jau nebegyvenamos sodybos. Planuojamoje teritorijoje gyventojų
skaičius turi maţėjimo tendenciją. Yra nemaţai apleistų negyvenamų sodybų, kai
kurios sodybos sunaikintos ir yra išlikę tik pamatai. Gyventojų tankumas labai
maţas .
Planuojamoje teritorijoje dominuoja ţemės ūkio paskirties ţemė. Didţiają teritorijos
dalį uţima dirbami laukai ir ganyklos. Planuojamoje teritorijoje yra keletas
nefunkcionuojančių gyvulininkystės kompleksų . Šiuo metu planuojamoje
teritorijoje yra šešių fermų griuvėsiai.
Prognozuojama situacija neįgyvendinant specialiojo plano sprendinių
Nebegyvenami vienkiemiai, nebefunkcionuojantys gyvulininkystės kompleksai
liudija apie ūkinės veiklos nuosmukį planuojamoje teritorijoje. Tikėtina, kad ir
ateityje šioje teritorijoje gyventojų skaičius maţės. Tą sąlygos bendras šalies
gyventojų skaičiaus maţėjimas, monofunkcinis ūkinės veiklos pobūdis planuojamoje
teritorijoje, rekreacinio potencialo nebuvimas. Teritorijos ekonomika, gyventojų
pajamos tiesiogiai priklausys tik nuo ţemės ūkio produktų gamybos ir jų
realizavimo. Tai sąlygos nestabilumą tiek ekonominėje tiek socialinėje aplinkoje.
Tikslai, kurių siekiama įgyvendinant specialiojo plano sprendinius
Nustatyti teritoriją, kurioje galima būtu įrengti vėjo jėgainių parkus, atsiţvelgiant į
poveikį kraštovaizdţiui, aplinkai ir ţmonių sveikatai, sukurti alternatyvius ir švarius
elektros energijos tiekimo šaltinius, įjungiant į bendrą elektros energijos tiekimo
sistemą.
Galimo sprendinių poveikio vertinimas

9.

Vertinimo aspektai

7.

Teigiamas (trumpalaikis, Neigiamas (trumpalaikis,
ilgalaikis) poveikis

ilgalaikis) poveikis

Teigiamas ilgalaikis

Neigiamas trumpalaikis

Teigiamas ilgalaikis,

Nenumatomas

Sprendinių poveikis:
Teritorijos vystymo
darnai
Ekonominei aplinkai

teigiamas trumpalaikis
Socialinei aplinkai

Teigiamas ilgalaikis,

Neigiamas ilgalaikis

teigiamas trumpalaikis
Gamtinei aplinkai ir

Teigiamas ilgalaikis

Neigiamas trumpalaikis

Kultūros paveldui

Nenumatomas

Nenumatomas

Rekreacijai ir turizmui

Nenumatomas

Nenumatomas

kraštovaizdţiui
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