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SPRENDIMAS DTT, PT,ANUO.UMOS fTKINES VEIKLOS GALIMYBIU
2013 m. spalio I

I

d. Nr. PVS-4

Marijampole

Elektros energijos gamyba, naudojant

altematr,r'ius

atsinaqjinandius vejo energijos iSteklius.
4,

(apskritis, miestas, rajonas, seniiniia, kaimas, gane)

VilkaviSkio r. sav., Keturvalakiq sen., Geisteri5kiq k.

UAB ,,Vertikalus lLiiis" planuoja statyti vejo jegaing, kurios
galingumas 350 kW, auk5tis - 66 m, rotoriaus ilgis - 40 m.
Vejo jegaine bus statoma 0,8063 ha ploto Zenies sklype
(kadastrinis Nr. 3930/00021:260). Artirniausios gyvenamosios
teritorijos nuo planuojalnos [kines veiklos vietos nutolnsios
580 m ir 630 m atstumu pietvakariq kryptimi. Planuojamai
[kinei veiklai naudojarna vejo energija, kurios iStekliai yra
neriboti, paverdiama j elektros energij4, pastaroji
transformuojama ir perduodama lbendrus elektros tiekimo
tinklus vartotojams.

dvdis:
(sanitariniU apsougos zonty ribry dydis netrais, tar.{os Siulorna sanitarine apsaugos zona
iahinis (-iai.1, nuo kurio (-iL!) nustatomos sanitarini7
apsaugos zon4 ribos)

-

120 m.

Sveikatai darantys jtak4 veiksniai:

l. Triukimas. Pagal ataskaitoje pateiktus triuk5rro
niodeliavirno rezultatus, triukinio sklaidos iemelapius"
triLrk5rno lygis neviriija teisds aktuose reglamentuotq
triuk5mo ribiniq dydZiq artimiausir"; gyvenamqjq pastatq
(namq) aplinkoje.

2. Infragarsas. Pagal ataskaitoje pateiktus jau pastatytq
analogi5kq vejo jegainiq tyrirnq duonienis, planuojamos
[kines veiklos metu keliamo infragarso lygis nevir5ys teises
aktuose reglamentuotq infragarso ir Zemo daZnio garsq
ribiniq dydZiq artirniausiq gyvenamqjq pastatq (namr.l)
ap

Iinkoj e.

3. Seieliavimas ir mirse.iimas. Pagal

ataskaitoje pateiktus
Seieliavirno modeliavimo rezultatus, aplinkiniai artirr.riausiq
sodybq gyventojai nepatenka i planuojamos vejo jegaines

sukeliamrl SeSeliq zon4.

(nurodyti, koki4 fisuomenis sveikatos soltgos teises Planuojamos ukines veiklos s4lygos atitinka visuomends
aktq reikalavimus planuojamos ukines veiklos sqlygos sveikatos saugos teisds aktq (Lietuvos higienos nonnos HN
alitinka arbo kokit! teises aktq fteises akto 33:201I ,,TriukSmo ribiniai dydZiai gyvenaniuosiuose ir

jq

aplinkoje",
pavadinimas, straipsnis, dalis, punktas) reikalavimqlvisromenin6s paskirties pastatuose bei
patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro
neatitinka)
20ll m. birZelio 13 d. isakymu Nr. Y-604 (Lin.,2011, Nr. 753638); Lietuvos higienos normos HN 30:2009 ,,Infiagarsas ir
Zemo daZnio garsai: ribiniai dydZiai gyvenamuosiuose ir
visuomeninds paskirties pastatuose", patvirtintos Lietuvos
Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2009 m. kbvo 13 d.
!sakymu Nr. V-190 (Zin., 2009, Nr. 38-1466)) reikalavimus.

NusprendZiu, kad

Direktor€

yra leistina / neleis+ina (kas nereikalinga, iibraukti)

pasii*toje vietoje.

Asta Saudiiiniend

