VISUOMENES PASIULYMV DEL NACIONALINES ENERGETINES NEPRIKLAUSOMYBES STRATEGIJOS IR STRATEGINIO PASEKMIV APLINKAI
VERTINIMO ATASKAITOS
JVERTINIMO PA±YMA
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,,1. SPAV 32 psI. nurodyta, kad ,,iuo metu vejo jegainiL. pIétr
papildomai riboja elektros energijos perdavimo liniji pralaidumas,
<...>“.
Manome, kad toks teiginys néra tikslus, nes remiantis
Energetikos ministerijos teigimu, pagal Litgrid atIikt analiz?,
nerekonstruojant perdavimo tinklo, iuo metu galima papildomai
jrengti 300-500 MW vejo elektrinii4 (toliau yE). VE pletr ribojantis
veiksnys iuo metu yra tik inaudota 500 MW kvota, numatyta
Atsinaujinan& itekliq jstatyme.”

AtsiveIgta.
4.1.1 skyriaus formuluotés patikslintos.

,,2. SPAV 59 psI. teigiama, kad ,,Véjo eIektriniL eksploatacija gall
turéti neigiam poveikj artimiausiai gyvenamajai aplinkal del fizinio
poveikio
triukmas, vibracija, galimas elektromagnetines
spinduliuotés atsiradimas, taip pat del galimo emés naudojimo
apribojimi4 ar pokyiq”. Norime atkreipti JUsq demesj, kad
vadovaujantis Lietuvos higienos norma HN 33:2011 ,,Triukmo
ribiniai dydiai gyvenamuosiuose ir visuomeninés paskirties
pastatuose bel ji aplinkoje”, VE yra taikomos grietos triukmo
normos, neleidianios, kad maksimalus garso slegio lygis (LAFmax),
viryti 55 dBA dienos metu ir 45 dBA nakties metu, todél
nemanome, kad triukmo poveikis yra reikmingas. Taip pat
nemanome, kad vibracija ar elektromagnetiné spindulluoté yra bent
kiek reikmingas neigiamas VE poveikis, kadangi tokio poveikio arba
néra i viso, arba jis inyksta atsitraukus per kelis metrus nuo yE.’
,,3. Tarp SPAV 81 psI. ivardinti.j poveikj biologinel jvairovei
mainani1l priemoniL., skirtL4 iknosparniq apsaugai, yra paminéta
priemone ,,Véjo eIektrink stabdymas atskirais ménesiais,
atsifvelgiant j skraidymo intensyvumo bei orq slygq laikotarpius”.
Norime atkreipti démesj, kad VE stabdymas sukeltq reikming
buti
nuostoliL4
eksploatuotojui,
todél
finansini4
turétil
priemon,
rekomenduojamas tin atsarqiai. Prie siUlant naudoti

pastab neatsiveIgta.
SPAV ataskaitoje identifikuojami jvairUs su Strategijos planuojama
Ukine veikla susijç poveikiai tiek reikmingi, tiek maiau reikmingi.
Su vejo elektrinémis susjs triukmo ir vibracijos, feménaudos
apribojimas (pvz. gyvenamosios paskirties) ir kt. néra reikmingi,
taiau ie aspektai svarbUs ir visada vertinami planuojant vejo
elektrines poveikio aplinkai vertinimo metu ar poveikio visuomenés
sveikatai vertinimo metu.

—

—

pastab atsiveIgta i dalies.
Vaistybiné saugoml4 teritorijq tarnyba 201 7-10-16 ratu Nr. (4)-V31474(7.23) pateiké ivadas NENS SPAV ataskaitai. Vyrlausybés
nutarimi4 patvirtintame SPAV tvarkos parae nurodoma, kad VSTT
ivados yra privalomos.
Viena i VSTT ivadLj, susijusit su vejo elektriniq plétra bei poveikio
mainimo priemonémis ,,SPAV ataskaitos 7.1 skyriaus 8 Ienteléje
—
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3
tikslinga rekomenduoti taikyti kitas priemones, tokias kaip: a)
nestatyti VE ariau kaip 200 metrq atstumu iki iknosparnR
veisimosi ir maitinimosi vietq bei perskridimo marrutL.1; b) jrengti
skleidiamu ultragarsu iknosparnius baidantj jrenginj (Boom
boxes’); C) paalinti link VE vedanius krumii ar menkaveriI4 medk4
juostas; d) nenaudoti papildomo VE apvietimo.”

4
apraant poveikio prevencines ar poveikj mainanias priemones
biologinei jvairovei, priemones vejo jégainiq poveikiui mafinti siUlo
papildyti VENBIS ir DAVEP-VLIT projektL4 ataskaitose siOlomomis
poveikj ma±inaniomis priemonémis ir véjo elektriniL4 parkq juroje
poveikio aplinkal vertinimo ataskaitose siulomomis priemonémis.”
SPAV ataskaitos 7.1 skyriaus 8 lenteleje numatytos priemones buvo
papildytos vadovaujantis VENBIS ii DAVEP-VLIT projektl4
ataskaitose siOlomomis poveikj ma±inaniomis priemonémis.
Atkreipiame démesj, kad minétuose projektuose ,,vejo eiektriniL
stabdymas atskirais maai véjuotomis naktimis” iskirta kaip efektyvi
priemoné paukii migracjos iaikotarpiu. Kaip efektyviausia
poveikio mainimo priemone numatyta tinkami4 vietl4 parinkimas
vejo elektriniq park jrengimui PAV metu bei tiksiiniai paukiq ir
iknosparnit. tyrimai prie statybas: neplanuoti vejo elektriniii
parkq prie Iap±emiq, perinii. paukiL. kolonij, paukiij
migracijos susitelkimo vietose, pakrantese, iknosparniL4 veisimosi
ir maitinimosi vieti bei perskridimo marrutL4 ir pan.
Voskitossiulomos_priemonesyra numatytos 8 IenteIêj
-
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Piano ar programos rengimo organizatorius
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