INFORMACIJA APIE PRIIMTĄ SPRENDIMĄ DĖL PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS
GALIMYBIŲ
Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas, adresas (apskritis, miestas, rajonas, seniūnija, kaimas, gatvė):

Elektros energijos gamyba, perdavimas ir paskirstymas, Gintaučių k., Degaičių k., Birikų k.,
Degaičių sen., Telšių r. sav.
Planuojamos ūkinės veiklos organizatorius, ataskaitos rengėjas:

Planuojamos ūkinės veiklos organizatorius: UAB „VJ energija“, J. Janonio g. 10-3, Klaipėda.
Ataskaitos rengėjas: UAB „APLINKOS VADYBA“, Subačiaus g. 23, Vilnius.
Planuojamos ūkinės veiklos trumpas aprašymas:
UAB „VJ energija“ planuoja septynių vėjo elektrinių, kurių kiekvienos galingumas iki 3 MW, statybą
ir eksploataciją. Nagrinėjamas vėjo elektrinės modelis yra Nordex N131/3000. Šio modelio vėjo
elektrinės techniniai parametrai yra: galia – 3000 kW, sparnuotės diametras – 131 m, bokšto aukštis –
114 m, gamintojo deklaruojamas maksimalus garso lygis – 104,5 dBA, 10,3 sparnuotės apsisukimų
per minutę, esant nominaliam galingumui, menčių skaičius – 3. Preliminari vėjo elektrinių
eksploatacijos pradžia – 2015 m. antras pusmetis. Planuojama vykdyti ūkinė veikla neterminuota,
vėjo elektrinių eksploatacijos laikas – 20-25 metai. Artimiausios sodybvietės nuo planuojamų vėjo
elektrinių nutolusios 462 m – 1690 m atstumais.
Poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaitoje (toliau – Ataskaita) išanalizuoti veiksniai,
darantys įtaką visuomenės sveikatai. Ataskaitoje įvertinus triukšmą (pagal pateiktus skaičiavimus)
nustatyta, kad tarša neviršys ribinių dydžių ir planuojama ūkinė veikla neturės neigiamos įtakos
visuomenės sveikatai.
Ataskaitoje siūlomas sanitarinės apsaugos zonos ribų dydis, brėžinys (topografinė nuotrauka ar
kadastrinis žemėlapis), kuriame nurodytos sanitarinės apsaugos zonos ribos:

Sanitarinės apsaugos zonos ribų dydį (toliau – SAZ) numatoma suformuoti atsižvelgiant į vėjo
elektrinių, modelio Nordex N131/3000, triukšmo sklaidos 45 dBA izoliniją (nuo vėjo elektrinės, kuri
žymima Nr. 1 – 194 m į pietvakarius, 218 m į šiaurės rytus; Nr. 2 – 224 m į pietvakarius, 254 m į
šiaurės vakarus ir pietryčius, o į rytus, pietryčius apsijungia su planuojama 30 MW UAB „Telšių
vėjas“ vėjo elektrinių parko SAZ; Nr. 3 – 257 m į šiaurės vakarus, 247 m į šiaurė rytus, o į rytus,
pietus apsijungia su planuojama 30 MW UAB „Telšių vėjas“ vėjo elektrinių parko SAZ; Nr. 4 – 243
m į šiaurės vakarus, 206 m į pietvakarius, 234 m į pietryčius; Nr. 5 – 197 m į šiaurės vakarus, 196 m į
pietvakarius, 246 m į pietryčius; Nr. 6 – 209 m į šiaurės rytus, 232 m į pietryčius; Nr. 7 – 194 m į
šiaurės vakarus ir šiaurės rytus).
Visuomenės sveikatos centro apskrityje sprendimas dėl planuojamos ūkinės veiklos galimybių, jo
priėmimo data, numeris:

Telšių visuomenės sveikatos centro sprendimas dėl planuojamos ūkinės veiklos galimybių:
planuojama ūkinė veikla yra leistina pasirinktoje vietoje.
Sprendimo priėmimo data: 2015-03-17, Nr. EP-4-2.

