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DOKUMENTO

Š.m. vasario 24 d. gavome derinti ypatingos valstybinės svarbos elektros energetikos sistemos 
sinchronizacijos projekto „330 kV elektros perdavimo linijos Darbėnai – Bitėnai“ valstybės 
lygmens inžinerinės infrastruktūros vystymo plano strateginio poveikio aplinkai vertinimo (SPAV) 
apimties nustatymo dokumentą. 

Aplinkos ministerijos specialistai pagal kompetenciją išnagrinėjo SPAV apimties 
nustatymo dokumentus. Informuojame, kad pastabų minėtiems dokumentams neturime. 

Aplinkos viceministras Marius Narmontas

Karolis Kinčius, 8 696 77428, el. p. karolis.kinčius@am.lt
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DĖL YPATINGOS VALSTYBINĖS SVARBOS ELEKTROS ENERGETIKOS SISTEMOS 
SINCHRONIZACIJOS PROJEKTO „330 KV ELEKTROS PERDAVIMO 
LINIJOSDARBĖNAI–BITĖNAI STATYBA”. STRATEGINIO PASEKMIŲ APLINKAI 
VERTINIMO APIMTIES NUSTATYMO DOKUMENTO 
 

 
 
Susipažinome su vertinimui pateiktu Ypatingos valstybinės svarbos elektros energetikos 

sistemos sinchronizacijos projekto „330 kV elektros perdavimo linijos Darbėnai–Bitėnai statyba”, 
Strateginio pasekmių aplinkai vertinimo (toliau – SPAV) apimties nustatymo dokumentu.  

Nurodoma, kad SPAV apimties nustatymo dokumentas rengiamas šiuo metu  pradėtam 
rengti ypatingos valstybinės svarbos elektros energetikos sistemos sinchronizacijos projekto „330 
kV elektros perdavimo linijos Darbėnai–Bitėnai statyba“ inžinerinės infrastruktūros vystymo 
planui (toliau – Planas). Planas rengiamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2019 
m. rugpjūčio 7 d. nutarimu Nr. 824 „Dėl elektros energetikos sistemos sinchronizacijos projekto 
„330 kV elektros perdavimo linijos Darbėnai–Bitėnai statyba“ inžinerinės infrastruktūros vystymo 
plano rengimo pradžios ir planavimo tikslų nustatymo“.  

Nurodoma, kad vystant Planą bus panaudojamos esamos 330 kV elektros perdavimo 
linijos (toliau – EPL) Šyša–Bitėnai, Klaipėda–Šyša, Grobinė–Klaipėda trasos, kurių ilgis apie 130 
km. Taip pat planuojamos naujos 330 kV trasos, skirtos objektų apėjimui ir antros grandies 
užvedimui. Preliminarus trasos ilgis apie 20 km. 

Nurodoma, kad rengiamoje SPAV ataskaitoje (toliau - Ataskaita) vertinimas bus 
atliekamas Plano sprendinių alternatyvoms jų įgyvendinimo metu (statybos, įrengimo). Vertinimas 
bus atliekamas Plano sprendinių pasekmių gamtinei (aplinkos orui, paviršiniam vandeniui, 
dirvožemiui, žemės gelmėms, kraštovaizdžiui, bioįvairovei, saugomoms gamtinėms teritorijoms ir 
kt.), socialinei (visuomenės sveikatos, socialinių aspektų) ir ekonominei (konkurencingumo, 
materialaus turto, nuosavybės ir kt.) aplinkai atžvilgiu. Pasekmės bus vertinamos ne tik nustatant 
pasekmių riziką ir reikšmingumą, bet ir pasiūlant preliminarias prevencines priemones, 
leidžiančias išvengti pasekmių ar jas sumažinti bei neutralizuoti ir/ar kompensuoti. 

Vertinamos Plano įgyvendinimo pasekmės bei Plano sprendinių įtakojamų žmonių 
sveikatai žalingų veiksnių analizė, rizikos apibūdinimas. Tikėtinos laikinos pasekmės visuomenės 
sveikatai objekto statybos metu. Taip pat bus pateiktas neigiamų pasekmių visuomenės sveikatai 
sumažinimo bei kompensacinių priemonių aprašymas. 

Vertinimo išvada: Ypatingos valstybinės svarbos elektros energetikos sistemos 
sinchronizacijos projekto „330 kV elektros perdavimo linijos Darbėnai–Bitėnai statyba” vystymo 
plano SPAV apimties nustatymo dokumentui pritariame.   
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Taip pat pažymime, kad Ataskaitoje turi būti pateikta informacija apie esamų 330 kV 
EPL ir planuojamų 330 kV EPL elektromagnetinio lauko parametrus ir galimą poveikį žmonių 
sveikatai,  apie elektromagnetinio lauko galimo neigiamo poveikio sumažinimą ir kompensacinių 
priemonių taikymą objekto eksploatacijos metu. 

 
 

Direktorius                                                                                                               Robertas Petraitis 
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DĖL STRATEGINIO PASEKMIŲ APLINKAI VERTINIMO (SPAV) APIMTIES 
NUSTATYMO DOKUMENTŲ  
 
 Kultūros ministerija pagal kompetenciją susipažino su Ypatingos valstybinės svarbos 

elektros energetikos sistemos sinchronizacijos projekto „330 kV elektros perdavimo linijos 

Darbėnai–Bitėnai statyba“ inžinerinės infrastruktūros vystymo plano ir Ypatingos valstybinės 

svarbos elektros energetikos sistemos sinchronizacijos projekto „330 kV elektros perdavimo linijos 

Kruonio HAE–Bitėnai statyba“ inžinerinės infrastruktūros vystymo plano strateginio pasekmių 

aplinkai vertinimo (toliau – SPAV) apimties nustatymo dokumentais ir jiems iš esmės pritaria.   

 

 

 
Kultūros viceministrė  Ingrida Veliutė 
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