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ĮVADAS 

Lietuvos elektros perdavimo sistemos operatorius Litgrid, AB (toliau – Bendrovė) planuoja statyti naują 
330 kV elektros perdavimo liniją Darbėnai–Bitėnai. Projektas „330 kV elektros perdavimo linijos 
Darbėnai–Bitėnai statyba“ yra įtrauktas į elektros energetikos projektų, vykdomų įgyvendinant elektros 
energetikos sistemos sinchronizacijos projektą, sąrašą ir yra laikomas neatsiejama elektros energetikos 
sistemos sinchronizacijos projekto (toliau – Sinchronizacijos projektas) dalimi 1. 

Bendrovė yra aktyvus perdavimo sistemos operatorius vienijančios organizacijos ENTSO-E narys, o 
Lietuva – bendros Europos elektros energijos rinkos dalyvė. Jau daugiau nei dešimtmetį Lietuva yra 
Europos Sąjungos ir NATO narė, tačiau istoriškai taip susiklostė, kad Lietuvos elektros energetikos sistema 
veikia sinchroniškai su IPS/UPS sistema, jungiančia Baltarusijos, Rusijos, Estijos, Latvijos, Lietuvos bei 
kitų šalių sistemas. Baltijos šalių elektros energetikos sistemos dažnį centralizuotai valdo ir koordinuoja 
dispečerinė Maskvoje, todėl sistemos valdymo kontekste Lietuva, Latvija ir Estija iki šiol yra izoliuota 
energetinė sala. 

Energetinė Baltijos šalių izoliacija Europos Sąjungoje bus visiškai panaikinta tik elektros energetikos 
sistemai tapus visaverte Europos elektros infrastruktūros, rinkos ir sistemos dalyve, t. y. pradėjus 
sinchroniškai veikti kontinentinės Europos elektros tinkle.  

Lietuva ir Baltijos šalys siekia tapti savarankiška decentralizuotos Europos elektros sistemos dalimi ir 
pereiti prie skaidrių europietiškų elektros sistemos valdymo standartų. Lietuvos elektros energetikos 
sistemos sujungimo su kontinentinės Europos tinklais darbui sinchroniniu režimu yra strateginis energetinio 
saugumo projektas, kurį įgyvendinus bus atsijungta nuo Rusijos kontroliuojamos sistemos IPS/UPS ir 
Lietuva, savarankiškai valdys elektros energetikos sistemą.  

Atnaujintoje Nacionalinėje energetinės nepriklausomybės strategijoje jau yra įtvirtinta, kad Lietuvos 
elektros energetikos sistemos sinchronizacijos projektas turi būti įgyvendintas iki 2025 metų. 

2019 m. birželio 13 d. Lietuvos Respublikos Seimas priėmė Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos 
parengtą Lietuvos elektros energetikos sistemos sujungimo su kontinentinės Europos tinklais darbui 
sinchroniniu režimu įstatymą (toliau – Sinchronizacijos įstatymas) bei susijusius teisės aktus. Juose 
numatomos pagrindinės Lietuvos elektros energetikos sistemos sujungimo su kontinentinės Europos 
tinklais darbui sinchroniniu režimu (toliau – sinchronizacija) proceso organizavimo bei įgyvendinimo 
sąlygos. Įstatymas numato, kad sinchronizacijos projektui ir su juo susijusiems infrastruktūros projektams 
suteiktas ypatingos valstybinės svarbos projekto statusas. Tai leis sparčiau vykdyti teritorijų planavimo 
procedūras su sinchronizacija susijusiuose projektuose bei operatyviai atlikti poveikio aplinkai vertinimo 
procedūras. Kompetentingos institucijos įpareigojamos su sinchronizacija susijusiems projektams išduoti 
leidimus, suderinti projektus bei atlikti kitas procedūras per įmanomai trumpiausią laiką.  

Lietuvos Respublikos energetikos ministras vadovaudamasis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo 
įstatymo 30 straipsnio 4 dalimi, Inžinerinės infrastruktūros (elektros, dujų ir naftos tiekimo tinklų) vystymo 
planų rengimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos energetikos ministro ir Lietuvos Respublikos 
aplinkos ministro 2011 m. sausio 24 d. įsakymu Nr. 1-10/D1-61 „Dėl Inžinerinės infrastruktūros (elektros, 
dujų ir naftos tiekimo tinklų) vystymo planų rengimo taisyklių patvirtinimo“ 20 ir 21 punktais, ir 
atsižvelgdamas į Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2019 m. rugpjūčio 7 d. nutarimą 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“, 2019 
m. rugpjūčio 30 d. įsakymu Nr. 1-243 „Dėl elektros energetikos sistemos sinchronizacijos projekto „330 
kV elektros perdavimo linijos Darbėnai–Bitėnai statyba“ inžinerinės infrastruktūros vystymo plano 
planavimo darbų programos patvirtinimo“ patvirtino planavimo darbų programą. 

                                                 
1 Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2019-08-07 nutarimas Nr. 821 „Dėl elektros energetikos projektų, vykdomų įgyvendinant 
elektros energetikos sistemos sinchronizacijos projektą, sąrašo patvirtinimo“. Teisės aktų registras, 2019-08-12,  
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Šiuo metu yra pradėtas rengti ypatingos valstybinės svarbos elektros energetikos sistemos sinchronizacijos 
projekto „330 kV elektros perdavimo linijos Darbėnai–Bitėnai statyba“ inžinerinės infrastruktūros vystymo 
planas (toliau – Vystymo planas). 

Vadovaujantis planavimo darbų programa bei techninės specifikacijos reikalavimais, parenkant optimalią 
elektros perdavimo oro linijos trasą prioritetas bus teikiamas esamų 330 kV oro linijų inžinerinės 
infrastruktūros koridorių panaudojimui. „Naujos 330 kV EPL Darbėnai–Bitėnai statyba“ projekto apimtyje 
planuojama: 

 parinkti 330 kV EPL Darbėnai-Bitėnai trasą išnaudojant esamų  330 kV EPL Šyša–Bitėnai, Klaipėda–
Šyša, Grobinė–Klaipėda trasų inžinerinės infrastruktūros koridorius, kurių bendras ilgis apie 120 km. 
Naujos 330 kV EPL Darbėnai–Bitėnai statybos projekto apimtyje bus vykdomas 330 kV elektros 
perdavimo linijų Šyša–Bitėnai, Klaipėda–Šyša, Grobinė–Klaipėda rekonstravimas (antros grandies 
montavimas). 

 suplanuoti  naujas viengrandės 330 kV EPL Darbėnai –Bitėnai trasos atkarpas, reikalingas Gargždų 
miesto Klaipėdos rajone ir Šyšos transformatorių pastotės Šilutės rajone apėjimui ir antros grandies 
užvedimui į Bitėnų transformatorių pastotę. Preliminarus trasos ilgis naujose teritorijose apie 20 km. 

Vadovaujantis Planų ir programų strateginio pasekmių aplinkai vertinimo tvarkos aprašo (patvirtintas 
Lietuvos Respublikos vyriausybės (toliau – LRV) 2014 m. gruodžio 23 d. nutarimu Nr. 1467) 6.1 p. 
nuostatomis rengiamas inžinerinės infrastruktūros vystymo plano strateginis pasekmių aplinkai vertinimas 
(toliau – SPAV). 

SPAV ataskaita parengta vadovaujantis Planų ir programų strateginio pasekmių aplinkai vertinimo tvarkos 
aprašu ir vertinimo apimties nustatymo dokumentu. SPAV subjektų išvados dėl apimties nustatymo 
dokumento pateikiamos 1 priede.  
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 INFORMACIJA APIE PLANAVIMO ORGANIZATORIŲ, INICIATORIŲ, VYSTYMO 
PLANO RENGĖJĄ 

Planavimo organizatorius: 

Įmonės pavadinimas Lietuvos Respublikos energetikos ministerija 

Adresas Gedimino pr. 38, LT-01104 Vilnius 

Kontaktinis asmuo Ministerijos patarėjas Gediminas Karalius 

Telefonas +370 5 203 4696 

El. paštas info@enmin.lt 

Planavimo iniciatorius: 

Įmonės pavadinimas Litgrid, AB 

Adresas Viršuliškių skg. 99B, LT-05131 Vilnius 

Kontaktinis asmuo Valerijus Makarovas, projektų vadovas 

Telefonas tel. +370 707 02123, mob. +370 687 93476 

El. paštas valerijus.makarovas@litgrid.eu 

Vystymo plano rengėjas: 

Įmonės pavadinimas UAB „Ardynas" 

Adresas Gedimino g. 47, LT44242 Kaunas 

Kontaktinis asmuo Olga Vaičienė, teritorijų planavimo vadovė 

Telefonas tel.: +370 37 323 209, mob.: +370 611 22898 

El. paštas o.vaiciene@ardynas.lt 

SPAV dokumentų rengėjas: 

Įmonės pavadinimas UAB „Ardynas" 

Adresas Gedimino g. 47, LT44242 Kaunas 

Kontaktinis asmuo Olga Vaičienė, teritorijų planavimo vadovė 

Telefonas tel.: +370 37 323 209, mob.: +370 611 22898 

El. paštas o.vaiciene@ardynas.lt 

Įmonės pavadinimas 
Subrangovas:  
VšĮ Pajūrio tyrimų ir planavimo institutas (PTPI) 

Adresas V. Berbomo g.10-201, LT-92221 Klaipėda 

Kontaktinis asmuo Rosita Milerienė, projekto vadovė 

Telefonas, faksas tel.: +370 46 390 818; mob.: +370 68239537 

El. paštas rosita@corpi.lt, info@corpi.lt 
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 VYSTYMO PLANO POREIKIS, PAGRINDINIAI TIKSLAI IR SĄSAJA SU KITAIS 
PLANAIS IR PROGRAMOMIS 

 VYSTYMO PLANO POREIKIS 

Lietuvoje yra gerai išvystytas 110–330 kV elektros perdavimo tinklas (žr. 2.1.1 pav.), tačiau siekiant 
užtikrinti tinklo darbo patikimumą, elektros energijos tiekimo vartotojams kokybę ir strateginių projektų 
(tarpsisteminių jungčių, integracijos į Europos energetikos sistemą) įgyvendinimą būtina stiprinti bei plėsti 
elektros perdavimo tinklus.  

 
2.1.1 pav. Lietuvos 400–330 kV perdavimo tinklas 2028 m., kai Lietuvos elektros energijos sistemos tinklas 

sinchroniškai dirba su kontinentinės Europos tinklu2.  

Bendrovė, kaip Lietuvos elektros perdavimo sistemos operatorius, yra atsakingas už elektros energetikos 
sistemos darbo stabilumą ir patikimumą, nacionalinės balansavimo funkcijos atlikimą ir sisteminių 
paslaugų teikimą Lietuvos Respublikos teritorijoje, elektros energetikos sistemos  perdavimo tinklo  ir 
jungiamųjų linijų su kitų šalių elektros energetikos sistemomis eksploatavimą, priežiūrą, valdymą bei 
plėtrą, mažinant pralaidumo perdavimo tinkluose apribojimus ir atsižvelgiant į elektros energetikos 
sistemos bei elektros tinklų naudotojų poreikius.  

Įgyvendindama nacionalinės bei regioninės reikšmės projektus elektros energetikos srityje, siekdama 
pilnavertiškai integruotis į Europos elektros energijos rinką, garantuoti nepertraukiamą ir patikimą elektros 
energijos teikimą vartotojams, Bendrovė siekia užtikrinti patikimą kokybiškos elektros perdavimą Europos 
rinkoje, kuriant vertę visuomenei.  

                                                 
2 Litgrid AB. Lietuvos elektros energetikos sistemos 400–110 kV tinklų plėtros planas 2019–2028 m. Prieiga: 
http://www.litgrid.eu/ 
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Informacija apie esamą ir planuojamą plėsti Lietuvos aukštosios įtampos linijų tinklą remiantis Lietuvos 
elektros energetikos sistemos 400–110 kV tinklų plėtros plano 2019–2028 m. informacija pateikiama 1 
lentelėje.  

2.1.1 lentelė. Informacija apie Lietuvos aukštosios įtampos linijų tinklą 3 

Aukštos įtampos linijos: 
2018 m. (faktas) 2028 m (planas) 

7246,5 km 7887 km 
400 kV oro linijos 102,6 km 102,6 km 
330 kV oro linijos 1870,1 km 2255 km 
110 kV oro linijos 5033,3 km 5110 km 
300 kV nuolatinės srovės povandeninis kabelis 134,31 km 274,3 km 
110 kV kabelių linijos 93 km 110 km 

2018 m. birželio 28 d. Baltijos šalys, Lenkija ir Europos komisija pasirašė politinį memorandumą dėl 
Baltijos šalių elektros tinklų sinchronizacijos su kontinentinės Europos tinklu (toliau – KET) per Lenkiją. 
Šiame susitarime numatyta Baltijos elektros energetikos sistemas sinchronizuoti su KET panaudojant 
esamą 400 kV kintamosios srovės liniją Alytus-Elk'as (LitPol Link) bei pastatyti naują jūrinę nuolatinės 
srovės jungtį iš Lietuvos į Lenkiją. Įgyvendinant Sinchronizacijos projektą, yra būtina 330 kV elektros 
perdavimo linijos (toliau – EPL) Darbėnai–Bitėnai statyba.  

 VYSTYMO PLANO TIKSLAI IR UŽDAVINIAI  

Plano pavadinimas: ypatingos valstybinės svarbos elektros energetikos sistemos sinchronizacijos projekto 
„330 kV elektros perdavimo linijos Darbėnai–Bitėnai statyba“ inžinerinės infrastruktūros vystymo planas.  

Planavimo lygmuo: Valstybės. 

Planavimo pagrindas: Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2019 m. rugpjūčio 7 d. nutarimas 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“. 

Planavimo tikslai:  

Rengiamam ypatingos valstybinės svarbos elektros energetikos sistemos sinchronizacijos projekto „330 kV 
elektros perdavimo linijos Darbėnai–Bitėnai statyba“ inžinerinės infrastruktūros vystymo planui yra 
nustatyti šie planavimo tikslai:  

- siekiant įgyvendinti strateginį valstybės tikslą elektros energetikos srityje – iki 2025 metų sujungti 
Lietuvos Respublikos elektros energetikos sistemą su kontinentinės Europos elektros tinklais darbui 
sinchroniniu režimu, nustatyti elektros tinklų inžinerinės infrastruktūros plėtros gaires; 
- užtikrinti elektros energijos perdavimo patikimumą ir padidinti elektros energijos perdavimo saugumą; 
- nustatyti optimalią elektros perdavimo oro linijos trasą; 
- numatyti elektros tinklų inžinerinės infrastruktūros plėtrai reikalingas teritorijas ir sudaryti sąlygas šios 
infrastruktūros darniai plėtrai.  

Planavimo uždaviniai: 

1. Plėtoti elektros tinklų infrastruktūrą ir numatyti jos plėtrai reikalingas teritorijas; 

2. numatyti elektros perdavimo oro linijos apsaugos zonas, nurodyti specialiąsias žemės naudojimo sąlygas; 

3. numatyti elektros tinklams funkcionuoti reikalingus servitutus (teisė tiesti, aptarnauti ir naudoti 
požemines, antžemines komunikacijas);  

                                                 
3 Lietuvos elektros energetikos sistemos 400–110 kV tinklų plėtros planas 2019–2028 m. Prieiga: http://www.litgrid.eu/  
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4. vadovaujantis Planų ir programų strateginio pasekmių aplinkai vertinimo tvarkos aprašo, patvirtinto 
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. rugpjūčio 18 d. nutarimu Nr. 967 „Dėl Planų ir programų 
strateginio pasekmių aplinkai vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, nustatyta tvarka atlikti strateginį 
pasekmių aplinkai vertinimą (toliau – SPAV) – daugiakriterinės analizės metodu išanalizuoti Plano 
koncepcijos alternatyvas ir nustatyti optimalius sprendinius, kurių pagrindu bus rengiami konkretūs Plano 
sprendiniai;  

5. planuojamoje teritorijoje nustatyti tikslius miško naudmenų, paverčiamų kitomis naudmenomis, plotus, 
gauti Valstybinės miškų tarnybos prie Aplinkos ministerijos kompensacijos už miško naudmenų pavertimą 
kitomis naudmenomis skaičiavimus ir parengti sprendinius, kurių reikia sprendimui dėl leidimo miško 
naudmenas paversti kitomis naudmenomis priimti Miško žemės pavertimo kitomis naudmenomis ir 
kompensavimo už miško žemės pavertimą kitomis naudmenomis tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos 
Respublikos Vyriausybės 2011 m. rugsėjo 28 d. nutarimu Nr. 1131 „Dėl Miško žemės pavertimo kitomis 
naudmenomis ir kompensavimo už miško žemės pavertimą kitomis naudmenomis tvarkos aprašo 
patvirtinimo ir kai kurių Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų pripažinimo netekusiais galios“, 
nustatyta tvarka;  

6. valstybinės reikšmės miškų plotų schemų rengimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos 
Vyriausybės 2007 m. gruodžio 19 d. nutarimu Nr. 1369 „Dėl Valstybinės reikšmės miškų plotų schemų 
rengimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, nustatyta tvarka organizuoti valstybinės reikšmės miškų plotų 
schemos planuojamoje teritorijoje patikslinimą;  

7. parengti koncepciją, kuriai raštu turi pritarti planavimo organizatorius; supažindinti su koncepcija 
visuomenę;  

8. parenkant optimalią elektros perdavimo oro linijos trasą, prioritetą teikti esamų 330 kV oro linijų 
inžinerinės infrastruktūros koridorių panaudojimui. 

Strateginio pasekmių aplinkai vertinimo tikslai 

SPAV – tam tikrų planų ir programų įgyvendinimo, galimų pasekmių aplinkai nustatymo, apibūdinimo ir 
vertinimo procesas, kurio metu rengiami SPAV dokumentai, konsultuojamasi, atsižvelgiama į vertinimo ir 
konsultacijų rezultatus prieš priimant ir/arba tvirtinant planą ar programą, teikiama informacija, susijusi su 
sprendimu dėl plano ar programos priėmimo ir/arba tvirtinimo. 

SPAV ataskaita rengiama Vystymo plano koncepcijos rengimo stadijoje.  

SPAV metu nagrinėjama galima Vystymo plano koncepcijos alternatyvų įgyvendinimo įtaka gamtinei, 
socialinei, ekonominei aplinkai ir įvertinamos galimos reikšmingos Vystymo plano įgyvendinimo 
pasekmės planuojamai teritorijai. SPAV metu analizuojami Vystymo plano koncepcijos alternatyvų 
privalumai ir trūkumai, kas leis patobulinti Vystymo plano sprendinius. SPAV rengimo metu vystomas 
dialogas tarp planavimo organizatoriaus, Vystymo plano rengėjų, vertinimo dokumentų rengėjų, 
suinteresuotų valstybės institucijų bei visuomenės. 

 

SPAV metu siekiama:  

 nustatyti, apibūdinti ir įvertinti galimas reikšmingas Vystymo plano įgyvendinimo pasekmes 
aplinkai;  
 konsultuotis su atsakingomis už aplinkos apsaugą valstybės ir savivaldybių institucijomis, įstaigomis; 
 konsultuotis su visuomene; 
 užtikrinti, kad organizatorius gautų išsamią informaciją apie galimas reikšmingas Vystymo plano 
įgyvendinimo pasekmes aplinkai ir atsižvelgtų į ją. 

Vadovaujantis Planų ir programų strateginio pasekmių aplinkai vertinimo tvarkos aprašo IV skyriaus 7.2.2 
p. atliekant valstybės lygmens plano SPAV vertinimo subjektai yra: 
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 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija;  
 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija;  
 Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos; 
 Lietuvos Respublikos kultūros ministerija. 

Pagal Planų ir programų strateginio pasekmių aplinkai vertinimo tvarko aprašo 8.3 punktą, apie teritorijų 
planavimo dokumento įgyvendinimo galimų pasekmių aplinkai vertinimo procesą visuomenė 
informuojama ir jame dalyvauja Teritorijų planavimo įstatymo ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 
nustatyta tvarka – t. y. pagal Visuomenės informavimo, konsultavimo ir dalyvavimo priimant sprendimus 
dėl teritorijų planavimo nuostatus (patvirtinti LRV 1996 m. rugsėjo 18 d. nutarimu Nr. 1079). 

 VYSTYMO PLANO KONCEPCIJOS ALTERNATYVŲ APRAŠYMAS 

Vadovaujantis planavimo darbų programa, patvirtinta 2019 m. rugpjūčio 30 d. Lietuvos Respublikos 
energetikos ministro įsakymu Nr. 1-243 „Dėl elektros energetikos sistemos sinchronizacijos projekto „330 
kV elektros perdavimo linijos Darbėnai–Bitėnai statyba“ inžinerinės infrastruktūros vystymo plano 
planavimo darbų programos patvirtinimo“ (toliau – Planavimo programa) bei  įgyvendinant Planavimo 
programos 11.8 p.: „parenkant optimalią elektros perdavimo oro linijos trasą, prioritetą teikti esamų 330 
kV oro linijų inžinerinės infrastruktūros koridorių panaudojimui“, parenkant planuojamos 330 kV EPL 
Darbėnai–Bitėnai trasos koncepcijos alternatyvas buvo siekta maksimaliai išnaudoti esamų EPL 
inžinerinius koridorius.  

Išnagrinėjus esamą padėtį bei vadovaujantis aukščiau paminėta Planavimo programa didžioji dalis 
planuojamos EPL Darbėnai-Bitėnai trasos numatyta panaudojant esamų 330 kV EPL Šyša–Bitėnai, 
Klaipėda–Šyša ir Grobinė–Klaipėda trasų koridorius. 

Dalis planuojamos EPL vystymo plano koncepcijos alternatyvų atkarpų parinkta esamų EPL koridoriuje, 
kita dalis planuojamos EPL trasos atkarpų suplanuota praeinant lygiagrečiai esamų EPL, siekiant įmanomai 
mažiau išplėsti esamą inžinerinį koridorių. Planuojamos EPL koncepcijos alternatyvų atkarpos, reikalingos 
Gargždų miesto ir Šyšos transformatorių pastotės (toliau – TP) apėjimui, numatytos naujose teritorijose 
(2.3.1 pav., 2.3.3 pav.).  

Planuojamos 330 kV EPL Darbėnai–Bitėnai trasos pradžia – esama Bitėnų TP (Pagėgių sav., Lumpėnų 
sen., Bitėnų k., Bitės g. 3A), trasos pabaiga – esamos 330 kV EPL Grobinė–Klaipėda atrama Nr.211, 
Kretingos rajone (2.3.1 pav.). Planuojamos 330 kV EPL Darbėnai-Bitėnai  pabaiga yra Darbėnų skirstyklos 
teritorijoje, kurios tiksli vieta paaiškės lygiagrečiai rengiamo Ypatingos valstybinės svarbos elektros 
energetikos sistemos sinchronizacijos projekto „Harmony Link jungties ir 330 kV skirstyklos „Darbėnai“ 
statyba“ inžinerinės infrastruktūros vystymo plano apimtyje.  

Planuojama EPL Darbėnai–Bitėnai suskirstyta į tris atkarpas A, B ir C, papildomai numatant alternatyvias 
atkarpas kai kurių ruožų apėjimui.  

Nuo Bitėnų TP iki esamų 330 kV EPL Klaipėda–Šyša ir 330 kV Klaipėda–Telšiai susikirtimo taško 
Klaipėdos rajone trasa numatyta esamų 330 kV EPL Šyša–Bitėnai ir Klaipėda–Šyša koridoriuje, vietoje 
esamos viengrandės elektros perdavimo linijos formuojant dvigrandę. Ši planuojamos EPL Darbėnai–
Bitėnai trasos dalis praeina per Pagėgių, Šilutės rajono ir dalį Klaipėdos rajono savivaldybių teritorijos, 
schemoje pažymėta raide A.  

Vadovaujantis Elektros energetikos sistemos sinchronizacijos projekto „330 kV elektros perdavimo linijos 
Darbėnai–Bitėnai statyba“ specialiojo teritorijų planavimo ir poveikio aplinkai vertinimo paslaugų pirkimo 
techninės specifikacijos (toliau – TS) reikalavimais atkarpoje A Šilutės rajone suformuotos dvi 
alternatyvios EPL trasos atkarpos, skirtos Šyšos TP apėjimui. Šie EPL trasos ruožai įvardinti kaip 
subalternatyvos A-1 ir A-2.  
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Planuojamos 330 kV EPL Darbėnai–Bitėnai atkarpoje B, nuo esamų 330 kV EPL Klaipėda–Šyša ir 330 kV 
EPL Klaipėda–Telšiai susikirtimo taško Klaipėdos rajone, suplanuotos šešios alternatyvos, susidedančios 
iš EPL trasos atkarpos B subalternatyvų B-1÷B-11, reikalingų Gargždų miesto apėjimui (2.3.2 pav.). 

Šiaurinėje Gargždų miesto pusėje planuojamos EPL trasos subalternatyvos B-4 ir B-11 sueina į vieną tašką 
esamos 330 kV EPL Grobinė–Klaipėda koridoriuje. Nuo šio susikirtimo taško toliau planuojamos 330 kV 
EPL Darbėnai–Bitėnai trasos atkarpa iki trasos pabaigos Kretingos rajone, numatyta esamos 330 kV EPL 
Grobinė–Klaipėda trasos koridoriuje ir pavadinta atkarpa C. 

Parinktų EPL trasos atkarpų pagrindu buvo suformuotos šešios planuojamos 330 kV EPL Darbėnai–Bitėnai 
trasos koncepcijos alternatyvos, sudarytos iš skirtingų atkarpų subalternatyvų: 

I alternatyva: A+ (A-1 arba A-2) + B-1 + B-2+B-4+ C; 
II alternatyva: A+ (A-1 arba A-2) + B-1 + B-3+B-4+ C; 
III alternatyva: A+ (A-1 arba A-2) + B-5+ B-6+B-8+B-9+B11+ C. 
IV alternatyva: A+ (A-1 arba A-2) + B-5+ B-7+B-8+B-9+B11+ C. 
V alternatyva: A+ (A-1 arba A-2) + B-5+ B-6+B-8+B-10+B11+ C.  
VI alternatyva: A+ (A-1 arba A-2) + B-5+ B-7+B-8+B-10+B11+ C. 

A – bendra atkarpa visoms šešioms EPL trasos alternatyvoms, įskaitant atkarpų subalternatyvas A-1 ir A-
2, kurios suformuotos Šyšos TP apėjimui. 

B-1, B-3 ir B-4 subalternatyvos suformuotos atsižvelgiant į Planavimo programos reikalavimus ir į 
rengiamo Klaipėdos rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano (toliau – BP) koregavimo sprendinius 
pagal Litgrid, AB teiktą pasiūlymą dėl elektros energetikos sistemos sinchronizacijos projekto „330 kV 
EPL Darbėnai–Bitėnai“ trasos atkarpos įtraukimo į rengiamo Klaipėdos rajono savivaldybės teritorijos BP 
koregavimo sprendinius. 

B-2 subalternatyva suformuota siekiant įgyvendinti Planavimo programos reikalavimus – suplanuoti 330 
kV Gargždų miesto apėjimą nauju viengrandžiu ruožu, išeinant iš esamo inžinerinės infrastruktūros 
koridoriaus ribų, apeinant tankiai apgyvendintas teritorijas.  

Tuo pačiu tikslu suformuotos trasos subalternatyvos B-5, B-6, B-7, B-8 ir B-10. Planuojamos EPL trasos 
subalternatyvos B-5 ir B-7 suplanuotos lygiagrečiai esamai dvigrandei 330 kV EPL Klaipėda–Telšiai, 
išlaikant reikiamą saugų atstumą (52 m) tarp esamos ir planuojamos EPL ašių. Planuojamos EPL trasos 
atkarpose, planuojamose lygiagrečiai esamo EPL inžinerinio koridoriaus bei išplečiant esamą inžinerinį 
koridorių, bus nustatomi servitutai ir elektros tinklų apsaugos zonos tuose žemės sklypuose ar jų dalyse, 
kurios pateks į išplėstą inžinerinio koridoriaus dalį. 

Taip siekiama daryti kiek įmanoma mažesnę įtaką aplinkinėms teritorijoms planuojamos EPL apsaugos 
zonos ribose dėl veiklos apribojimų.  

Planuojamos EPL trasos subalternatyva B-6 parinkta naujoje teritorijoje, kaip alternatyvus ruožas 
subalternatyvai B-7. B-7 trasos subalternatyva, nors ir planuojama lygiagrečiai esamos EPL, tačiau kerta 
parengtų bei rengiamų kaimo plėtros žemėtvarkos projektų ribas. Todėl šioje vietoje numatytas  kaimo 
plėtros teritorijų apėjimas, planuojant subalternatyvą B-6. Siekiant apeiti kaimo plėtros teritorijas bei kaip 
įmanoma nenutolti nuo esamų EPL inžinerinio koridoriaus, B-6 subalternatyva kerta nenaudojamą 
naudingų iškasenų telkinį Nr. 1615 ir priartėja prie Dovilų piliakalnio. 

Toliau nuo EPL trasos subalternatyvos B-6 susikirtimo taško su subalternatyva B-7 suformuota trasos 
subalternatyva B-8, apeinant esamas ir suplanuotas gyvenamąsias teritorijas, išsišakoja į subalternatyvas 
B-9 ir B-10. Trasos subalternatyva B-9 parinkta ieškant trumpiausio atstumo iki esamos 330 kV EPL 
Grobinė–Klaipėda. Trasos subalternatyva B-10 suformuota lygiagrečiai esamos 110 kV EPL Klaipėda–
Endriejavas, dalinai išplečiant esamą inžinerinį koridorių, toliau praeinant iki susikirtimo su esama 330 kV 
EPL Grobinė–Klaipėda. Nuo šio susikirtimo taško suformuota trasos subalternatyva B-11, kuri praeina 
esamos 330 kV EPL Grobinė–Klaipėda koridoriuje, neišplečiant esamos EPL apsaugos zonos.  
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Nuo trasos subalternatyvos B-11 susikirtimo taško su trasos subalternatyva B-4 yra planuojama trasos 
atkarpa C. Ši atkarpa numatyta esamos 330 kV EPL Grobinė–Klaipėda inžineriniame koridoriuje iki pat 
planuojamos 330 kV EPL Darbėnai–Bitėnai trasos pabaigos Kretingos rajone, t. y. iki esamos 330 kV EPL 
Grobinė–Klaipėda atramos Nr. 211. 

Trasos atkarpa C yra bendra visoms šešioms alternatyvoms. 

2.3.1 lentelė. SPAV etape analizuojamų vystymo plano koncepcijos  alternatyvų preliminarus ilgis 
Alternatyva I II III IV V VI 
Sudarančios 
atkarpos ir jų 
subalternatyvos  

A+(A-1 arba 
A-2)+B-1+B-

2+B-4+C 

A+(A-1 arba 
A-2)+B-1+B-

3+B-4+C 

A+ (A-1 arba 
A-2)+B-5+  
B-6+B-8+    

B-9+B-11+C 

A+ (A-1 arba 
A-2)+B-5+  
B-7+B-8+    

B-9+B-11+C 

A+ (A-1 arba 
A-2)+B-5+  
B-6+B-8+    

B-10+B-11+C 

A+ (A-1 arba 
A-2) + B-5+ 
B-7+B-8+    

B-10+B-11+C 

Preliminarus ilgis, 
km  

138,1 139,0 139,9 139,6 139,0 138,7 
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2.3.1 pav. Planuojamos 330 kV EPL Darbėnai–Bitėnai koncepcijos alternatyvų schema. 
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2.3.2 pav. Planuojamos 330 kV EPL Darbėnai–Bitėnai koncepcijos alternatyvų schema:  

Gargždų miesto apėjimo subalternatyvos. 
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2.3.3 pav. Planuojamos 330 kV EPL Darbėnai–Bitėnai koncepcijos alternatyvų schema:  

Šyšos TP apėjimo subalternatyvos.  
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 SĄSAJOS SU KITAIS PLANAIS IR PROGRAMOMIS 

Galiojantys atitinkamo lygmens teritorijų planavimo dokumentai: 

Bendrieji planai: 

 Lietuvos Respublikos teritorijos bendrasis planas, patvirtintas Lietuvos Respublikos Seimo 2002-10-29 
nutarimu Nr. IX-1154; 

 Tauragės apskrities teritorijos bendrasis (generalinis) planas, patvirtintas Lietuvos Respublikos 
Vyriausybės 2011-09-21 nutarimu Nr. 1069, 2011-09-21; 

 Klaipėdos apskrities teritorijos bendrasis (generalinis) planas, patvirtintas Lietuvos Respublikos 
Vyriausybės 2016-07-20 nutarimu Nr. 769, 2016-07-20; 

 Klaipėdos rajono savivaldybės bendrasis planas, T00065561 (003551003200), 2011-02-24; 
 Vėžaičių miestelio bendrasis planas, T00073859, 2014-11-12; 
 Endriejavo miestelio bendrasis planas, T00078161, 2016-03-18;  
 Dovilų miestelio bendrasis planas, T00079661, 2017-01-10; 
 Priekulės miesto bendrasis planas, T00029432 (003551002100), 2009-02-26; 
 Kretingalės miestelio bendrasis planas, T00073867, 2014-11-13; 
 Gargždų miesto bendrasis planas, T00001162, 2014-02-26; 
 Kretingos rajono savivaldybės teritorijos ir jos dalies - Kretingos miesto bendrasis planas, T00034239 

(000562000330); 
 Pagėgių savivaldybės teritorijos bendrasis planas, T00075012, 2015-02-19; 
 Pagėgių miesto bendrasis planas, T00075016, 2015-02-19; 
 Pagėgių miesto bendrojo plano koregavimas, T00082646, 2018-11-09; 
 Šilutės rajono savivaldybės teritorijos bendrasis planas, patvirtintas Šilutės rajono savivaldybės tarybos 

2010 m. lapkričio 25 d. sprendimu Nr. T1-1586., Sprendimas Nr. T1-1586, 2010-11-25. 

Specialieji planai: 

 Tauragės apskrities miškų tvarkymo schema, patvirtinta Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2017 
m. liepos 27 d. įsakymu Nr. D1-630 „Dėl Tauragės apskrities miškų tvarkymo patvirtinimo“, 2017-07-
27; 

 Klaipėdos apskrities miškų tvarkymo schema, patvirtinta Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2018 
m. spalio 16 d. įsakymu Nr. D1-889 „Dėl Klaipėdos apskrities miškų tvarkymo patvirtinimo“, 2018-10-
16; 

 Nacionalinis kraštovaizdžio tvarkymo planas, T00077225, 2015-10-26; 
 Klaipėdos rajono savivaldybės nekilnojamojo kultūros paveldo tinklų schema, T00052657 

(100002000313), 2009-07-21; 
 Klaipėdos rajono dviračių trasų specialusis planas, T00077612, 2015-12-17; 
 Vietinės reikšmės kelio Nr. KL0401 Rimkai-Lėbartai-Dovilai (atkarpos nuo 0,00 km iki 2,2 km) 

susisiekimo komunikacijų inžinerinės infrastruktūros vystymo specialusis planas su žemės paėmimo 
visuomenės poreikiams sąnaudų ir naudos analize, T00083454, 2019-05-28; 

 Nr.141 Kauno-Jurbarko-Šilutės-Klaipėdos kelio ruožo 205,38-216,30 km rekonstravimo su grunto 
karjerais specialusis planas, T00062251 (003552000660), 2005-07-07; 

 Dauparų–Gobergiškės gyvenviečių aplinkos inžinerinės infrastruktūros ir susisiekimo sistemos vystymo 
specialusis planas, T00063663 (003552004443), 2012-05-31; 

 Krašto kelio Nr. 141 Kaunas-Jurbarkas-Šilutė-Klaipėda nuo 215,70 km iki 216,30 km rekonstravimo SP 
sprendinių pakeitimo nuo 215,70 km iki 216,30 km SP, T00029686 (003552003288), 2011-04-28; 

 Magistralinio dujotiekio Klaipėda-Kuršėnai specialusis planas, T00072150, 2014-07-09; 
 Klaipėdos rajono savivaldybės kraštovaizdžio tvarkymo specialusis planas, T00076315, 2015-06-25;  
 Klaipėdos rajono vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo specialusis planas, T00079357, 2016-11-09; 
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 110 kV elektros perdavimo linija Kretinga–Benaičiai, Kretingos raj., T00072311, 2014-07-18; 
 Minijos valstybinio ichtiologinio draustinio ribų planas, T00079545, 2016-12-09; 
 Salantų regioninio parko planavimo schema (ribų ir tvarkymo planai), T00083539, 2019-06-21; 
 Kretingos rajono savivaldybės teritorijos miškų išdėstymo žemėtvarkos schema, T00034665 

(000562000224); 
 Kretingos r. sav., teritorijos vietinės reikšmės viešųjų kelių tinklo išsidėstymo žemėtvarkos schema, 

T00082023, 2018-06-07; 
 Kretingos rajono savivaldybės vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialusis 

planas, T00036517 (000562000450), 2011-05-05; 
 AB Lietuvos dujos Palangos dujų skirstymo stoties Vydmantų k., Kretingos sen., Kretingos r. sav. 

(kadastrinis Nr.5670/0004:210) sanitarinės apsaugos zonos ribų specialusis planas, T00035105 
(000562000415), 2011-01-17; 

 Kretingos rajono dviračių takų infrastruktūros specialusis planas, T00082017, 2018-06-06; 
 Pagėgių savivaldybės teritorijos vėjo jėgainių parkų išdėstymo specialusis planas, T00077589, 2015-12-

14. 

Sąsajos su patvirtintais ilgalaikiais ar vidutinės trukmės strateginio planavimo dokumentais: 

 Elektros energetikos sistemos sinchronizacijos projekto veiksmų ir priemonių planas, patvirtintas 
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2019 m. rugsėjo 4 d. nutarimu Nr. 918 „Dėl Elektros energetikos 
sistemos sinchronizacijos projekto veiksmų ir priemonių plano patvirtinimo”;  

 Lietuvos elektros energetikos sistemos 400–110 kV tinklų plėtros planas 2019–2028 m.; 
 Nacionalinis gamtinių dujų tiekimo saugumo užtikrinimo prevencinių veiksmų planas, patvirtintas 2012 

m. lapkričio 28 d. Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu Nr. 1-241 „Dėl Nacionalinio 
gamtinių dujų tiekimo saugumo užtikrinimo prevencinių veiksmų ir nacionalinio gamtinių dujų tiekimo 
ekstremaliųjų situacijų valdymo planų patvirtinimo“; 

 Gamtinių dujų perdavimo sistemos operatoriaus AB „Amber Grid“ dešimties metų (2018–2027 m.) 
tinklo plėtros planas; 

 2014–2020 metų nacionalinė pažangos programa, patvirtinta Lietuvos Respublikos Seimo 2012 m. 
lapkričio 28 d. nutarimu Nr. 1482 „Dėl 2014–2020 metų nacionalinės pažangos programos 
patvirtinimo“; 

 Nacionalinės elektros ir gamtinių dujų perdavimo infrastruktūros projektų įgyvendinimo planas, 
patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. liepos 22 d. nutarimu Nr. 746 „Dėl Nacionalinės 
elektros ir gamtinių dujų perdavimo infrastruktūros projektų įgyvendinimo plano patvirtinimo“; 

 Nacionalinė energetinės nepriklausomybės strategija, patvirtinta Lietuvos Respublikos Seimo 2012 m. 
birželio 26 d. nutarimu Nr. XI-2133 „Dėl Nacionalinės energetinės nepriklausomybės strategijos 
patvirtinimo“, kuri buvo atnaujinta Lietuvos Respublikos Seimo 2018 m. birželio 21 d. nutarimu Nr. 
XIII-1288; 

 Valstybės ilgalaikės raidos strategija, patvirtinta Lietuvos Respublikos Seimo 2002 m. lapkričio 12 d. 
nutarimu Nr. IX-1187 „Dėl Valstybės ilgalaikės raidos strategijos patvirtinimo“; 

 Nacionalinė darnaus vystymosi strategija, patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. 
rugsėjo 11 d. nutarimu Nr. 1160 „Dėl Nacionalinės darnaus vystymosi strategijos patvirtinimo ir 
įgyvendinimo“; 

 Nacionalinė miškų ūkio sektoriaus plėtros 2012-2020 metų programa, patvirtinta Lietuvos Respublikos 
Vyriausybės 2012-05-23 nutarimu Nr. 569; 2012-05-23. 
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 PLANUOJAMA INFRASTRUKTŪRA IR TECHNINIAI PARAMETRAI 

EPL Darbėnai-Bitėnai pagrindiniai techniniai rodikliai: 

 Bendras trasos ilgis apie 140 km; 

 Įtampa – 330 kV; 

 Naujos 330 kV EPL Darbėnai–Bitėnai statybos projekto apimtyje bus vykdoma: 

o  330 kV elektros perdavimo linijų Šyša–Bitėnai, Klaipėda–Šyša, Grobinė–Klaipėda rekonstravimas 
(antros grandies montavimas), preliminarus trasos ilgis esamų EPL inžineriniame koridoriuje apie 120 km; 

o nauja 330 kV EPL statyba – planuojamos naujos viengrandės 330 kV EPL trasos atkarpos, skirtos 
Gargždų miesto apėjimui Klaipėdos rajone ir Šyšos TP apėjimui Šilutės rajone, preliminarus EPL trasos 
ilgis naujose teritorijose apie 20 km.  

 Planuojamos EPL Darbėnai-Bitėnai trasos pradžia – 330/110/ kV Bitėnų TP, Pagėgių sav., Lumpėnų 
sen., Bitėnų k., Bitės g. 3A; 

 Planuojamos EPL Darbėnai-Bitėnai trasos pabaiga  – esamos 330 kV EPL Grobinė–Klaipėda atrama 
Nr. 211 Kretingos rajone, netoli pasienio su Latvijos Respublika. Planuojamos 330 kV EPL Darbėnai-
Bitėnai pabaiga yra Darbėnų skirstyklos teritorijoje, kurios tiksli vieta paaiškės lygiagrečiai rengiamo 
Ypatingos valstybinės svarbos elektros energetikos sistemos sinchronizacijos projekto „Harmony Link 
jungties ir 330 kV skirstyklos „Darbėnai“ statyba“ inžinerinės infrastruktūros vystymo plano apimtyje.  

 Projektuojama linija turi tenkinti IEC standartus bei Elektros įrenginių įrengimo taisykles ir Elektros 
tinklų apsaugos taisyklėse nurodytus elektros perdavimo linijų įrengimo reikalavimus. 

 

Veiklos vykdymo etapai, preliminarūs jų terminai ir eiliškumas 

Vadovaudamasi Sinchronizacijos įstatymo 7 straipsnio 1 dalimi ir siekdama įgyvendinti Nacionalinės 
energetinės nepriklausomybės strategijos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Seimo 2012 m. birželio 26 d. 
nutarimu Nr. XI-2133 „Dėl Nacionalinės energetinės nepriklausomybės strategijos patvirtinimo“, 1.2.1 
papunktį, Lietuvos Respublikos Vyriausybė 2019 m. rugsėjo 4 d. priėmė nutarimą Nr. 918 „Dėl elektros 
energetikos sistemos sinchronizacijos projekto veiksmų ir priemonių plano patvirtinimo“, kuriuo patvirtino 
Elektros energetikos sistemos sinchronizacijos projekto veiksmų ir priemonių planą (toliau – Veiksmų 
planas).  

Elektros perdavimo tinklų infrastruktūros parengimui darbui sinchroniniu režimu su kontinentinės Europos 
elektros tinklais viena iš Sinchronizacijos plano priemonių yra 330 kV elektros perdavimo linijos Darbėnai-
Bitėnai statyba. 

Projekto vykdymo etapai, jų terminai ir eiliškumas, ištrauka iš Veiksmų plano:   

„8. Elektros perdavimo tinklų infrastruktūros parengimui darbui sinchroniniu režimu su kontinentinės 
Europos elektros tinklais reikalingi veiksmai ir priemonės“: 

8.8. 330 kV elektros perdavimo linijos Darbėnai–Bitėnai statyba 
8.8.1. Elektros perdavimo linijos statybos 

teritorijų planavimo dokumento rengimo 
ir poveikio aplinkai vertinimo paslaugų 
pirkimo organizavimas, paskelbimas ir 
paslaugų teikėjo atranka 

Pasirašyta sutartis su 
paslaugų teikėju 

2019 m. IV ketv. 

8.8.2. Elektros perdavimo linijos statybos 
specialiojo teritorijų planavimo ir 
poveikio aplinkai vertinimo procesai 

Patvirtintas specialiojo 
teritorijų planavimo 
dokumentas įregistruotas ir 

2021 m. III ketv. 



 
 

YPATINGOS VALSTYBINĖS SVARBOS ELEKTROS ENERGETIKOS SISTEMOS SINCHRONIZACIJOS PROJEKTO  
„330 KV ELEKTROS PERDAVIMO LINIJOSDARBĖNAI–BITĖNAI STATYBA ”. 

STRATEGINIO PASEKMIŲ APLINKAI VERTINIMO (SPAV)  ATASKAITA 

1 
leidimas 
Puslapis 
22 iš 146 

 

UAB „ARDYNAS“ Tel. +370 37 323 209   El. p. ardynas@ardynas.lt 
Gedimino g. 47, LT-44242 Kaunas     Faks. +370 37 337 257 www.ardynas.lt 

 

8.8. 330 kV elektros perdavimo linijos Darbėnai–Bitėnai statyba 
paskelbtas Lietuvos 
Respublikos teritorijų 
planavimo dokumentų 
registre, priimtas 
sprendimas dėl 
planuojamos ūkinės 
veiklos poveikio aplinkai 

8.8.3. Patvirtinto specialiojo teritorijų planavimo 
dokumento sprendinių įgyvendinimas 

Nustatyti žemės sklypų 
servitutai ir specialiosios 
žemės naudojimo sąlygos, 
nustatytos daiktinės teisės 
įregistruotos 
Nekilnojamojo turto 
registre 

2021 m. IV ketv. 

8.8.4. Elektros perdavimo linijos statybos rangos 
darbų vykdymas, priėmimas ir 
užbaigimas, perdavimo linijos 
eksploatacijos pradžia 

Pasirašytas statybos rangos 
darbų priėmimo–
perdavimo aktas, išduotas 
statybos užbaigimo aktas 

2025 m. IV ketv. 

 

Pagrindiniai planuojami statybos darbai 

1) Privažiavimo kelių įrengimas: prie planuojamos EPL trasos statybos metu bus įrengiami laikini 
privažiavimo keliai.  

2) Atramų montavimas: esamų EPL atkarpų ruožuose (atkarpos A,  C ir atkarpos B subalternatyvos B9 ir 
B11) bus vykdomas esamų atramų demontavimas ir išvežimas. Visoje linijos trasoje planuojamų atramų 
vietose, bus atliekami statybos aikštelės paruošiamieji darbai: nukasamas/nustumiamas derlingas 
dirvožemio sluoksnis į laikino saugojimo vietą. Reikiamame plote iškasama duobė pamatams. Paruoštoje 
iškasoje įrengiami atramos gelžbetoniniai pamatai (gali būti atvežami jau pagaminti segmentai arba liejami 
vietoje). Įrengus pamatus, iškasa užpilama gruntu, aikštelė paruošiama atramos montavimui. Atrama gali 
būti atvežama jau surinktais daliniais segmentais arba pilnai surenkama statybos vietoje. Atrama statoma 
naudojant mobilųjį kraną.  

Projekte reikalingų naudoti atramų tipai ir jų aukščiai bus parinkti rengiant techninį projektą. Preliminariai 
numatoma, kad  viengrandžių atramų aukščiai bus 37÷49 m, o dvigrandžių –  48÷60 m. Planuojamų galimų 
atramų pavyzdžiai pateikti 2.5.1 paveiksle.  
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a)  b)  

c)  d)  
2.5.1 pav. Planuojamų (galimų) naudoti atramų pavyzdžiai: a) viengrandė tarpinė atrama T330/0-5/37, b) 
viengrandė inkarinė-kampinė atrama K330/31-60/37, c) dvigrandė tarpinė atrama 2T330/0-1/48...60, d) 

dvigrandė inkarinė-kampinė atrama 2K330/0-30/48...60 (šaltinis: https://www.litgrid.eu/index.php/tinklo-
pletra/standartiniai-techniniai-reikalavimai/statybine-dalis/2644).  
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3) Laidų įtempimas: įrengus atramas vykdomas laidų įtempimas, tvirtinimas. 

4) Linijos eksploatacija: atlikus bandymus linija paleidžiama darbui. 

5) Numatomos naudoti medžiagos: statybai planuojama naudoti metalines atramų konstrukcijas, atramų 
tvirtinimus, surenkamus gelžbetoninius pamatus, gelžbetoninius rygelius, laidus ir kt., kurie bus tiekiami 
jau pagaminti ir statybos vietoje vyks jų montavimas. 

 

 ESAMA APLINKOS BŪKLĖ IR JOS POKYČIAI, JEIGU VYSTYMO PLANAS NEBUS 
ĮGYVENDINTAS 

Neįgyvendinus Vystymo plano, t. y. pasirenkant „0 alternatyvą“ – esama situacija, projektas nevykdomas 
– aplinkos būklė išliktų iš esmės nepakitusi lyginant su esama situacija.  

Didžiąją trasos dalį (apie 120 km) numatoma tiesti išnaudojant esamų EPL inžinerinės infrastruktūros 
koridorius. Šioje trasos dalyje (atkarpos A, C bei atkarpos B subalternatyvos B-9 ir B-11) statybos darbai 
bus vykdomi esamoje EPL apsaugos zonoje, jos neišplečiant, todėl nevystant projekto šiose atkarpose 
išliktų esamos viengrandės 330 kV elektros perdavimo linijos, joms nustatytos apsaugos zonos ir servitutai.  

Naujai planuojamų EPL atkarpų, skirtų Gargždų miesto apėjimui bei Šyšos TP apėjimui, trasose (apie 20 
km), jei nebūtų įgyvendintas Vystymo planas, aplinkos būklė kistų natūraliai, priklausomai nuo esamo 
teritorijos naudojimo.  

330 kV EPL Darbėnai–Bitėnai statybos projektas yra įtrauktas į Vyriausybės 2019 m. rugpjūčio 7 d. 
nutarimu Nr. 821 „Dėl elektros energetikos projektų, vykdomų įgyvendinant elektros energetikos sistemos 
sinchronizacijos projektą, sąrašo patvirtinimo“ patvirtintą projektų sąrašą (toliau – Sinchronizacijos 
projektų sąrašas). Lietuvos elektros sistema šiuo metu yra Rusijos elektros sistemos operatoriaus valdomos 
sistemos IPS/UPS dalis, tačiau Lietuva siekia pereiti prie skaidrių europietiškų elektros sistemos valdymo 
standartų ir tapti savarankiška decentralizuotos Europos elektros sistemos dalimi. Šio vystymo projekto 
įgyvendinimo svarbiausias strateginis prioritetas – integracija į Europos elektros sistemą.  

Neįgyvendinus 330 kV EPL Darbėnai–Bitėnai statybos projekto nebūtų vystomas projektas, įtrauktas į 
Sinchronizacijos projektų sąrašą bei nebūtų įgyvendinta viena iš Veiksmų plane numatytų būtinų veiksmų 
ir priemonių, siekiant laiku ir tinkamai įvykdyti Lietuvos Respublikos elektros energetikos sistemos 
sujungimą su kontinentinės Europos elektros tinklais darbui sinchroniniu režimu. 

 

 TERITORIJŲ, KURIOS GALI BŪTI REIKŠMINGAI PAVEIKTOS, TRUMPAS 
APRAŠYMAS 

330 kV EPL Darbėnai–Bitėnai statyba planuojama Tauragės apskrities Pagėgių savivaldybės bei Klaipėdos 
apskrities Šilutės rajono, Klaipėdos rajono ir Kretingos rajono savivaldybių teritorijoje.  

Elektros perdavimo linijos tiesimo metu bus daromas tiesioginis poveikis teritorijai, esančiai EPL apsaugos 
zonoje.  

Pagal 2019-06-06 Lietuvos respublikos Semo priimto Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo 
sąlygų įstatymo Nr. XIII-2166 (toliau – Specialiųjų sąlygų įstatymas)  24 straipsnio 1 dalį: „oro linijos 
apsaugos zona – išilgai oro linijos esanti žemės juosta, kurios ribos nustatomos matuojant horizontalų 
atstumą į abi puses nuo kraštinių jos laidų, ir oro erdvė virš šios juostos“. Elektros oro linijos apsaugos 
zonos plotis nustatomas atsižvelgiant į linijos įtampą. Planuojamos 330 kV EPL Darbėnai–Bitėnai apsaugos 
zona – po 30 metrų nuo kraštinių jos laidų. Įvertinant numatomas naudoti atramas, bendras planuojamos 
elektros linijos apsaugos zonos plotis – 74,1 m.  
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330 kV EPL Darbėnai-Bitėnai trasos atkarpose A, C, B alternatyvos subalternatyvose B-9 ir B-11, kuriose 
EPL trasa planuojama esamų EPL inžineriniame koridoriuje, EPL apsaugos zona liks nepakitusi ir dėl 
planuojamos EPL neišsiplės.  

Vertinant Vystymo plano koncepcijos alternatyvų kiekybinį poveikį, nagrinėjamas inžinerinis koridorius 
apima teritoriją tarp EPL laidų bei EPL apsaugos zoną, t. y nagrinėjamas ir vertinamas poveikis 74,1 m 
pločio inžineriniame koridoriuje. Pagrindinės EPL įrengimo pasekmės aplinkai yra siejamos su esamos 
žemėnaudos kitimu, esamų gamtinių buveinių pakeitimu bei fizikine ir vizualine aplinkos tarša, kurią 
sukelia antropogeninės kilmės įrengimai, atsirandantys tiesiant elektros perdavimo oro liniją.  

Didžiojoje dalyje planuojamos trasos (atkarpos A, C; apie 120 km), kuri numatoma tiesti išnaudojant esamų 
EPL inžinerinės infrastruktūros koridorius, esama žemėnauda nesikeis, statybos darbai bus vykdomi 
esamoje EPL apsaugos zonoje, jos neišplečiant, todėl poveikis vertinamas esamame inžineriniame 
koridoriuje.  

Naujai planuojamų EPL atkarpų, skirtų Gargždų miesto apėjimui bei Šyšos TP apėjimui, trasose (apie 20 
km) bus formuojamas naujas inžinerinės infrastuktūros koridorius. Šiose atkarpose EPL trasa pagal 
galimybes yra planuojama tiesti per žemės ūkio paskirties žemės sklypus, taip siekiant sumažinti neigiamą 
poveikį natūraliems gamtiniams aplinkos komponentams. Tose EPL trasos dalyse, kuriose nepavyksta 
išvengti miškais apaugusių teritorijų, po Vystymo plano patvirtinimo bus atliktos miško žemės pavertimo 
kitomis naudmenomis procedūros. EPL statybos metu miške bus kertamos proskynos, reikalingos EPL 
statybai ir eksploatacijai.  

4.1. PLANUOJAMOS TERITORIJOS GEOGRAFINĖ IR ADMINISTRACINĖ PADĖTIS 

Vystymo plano koncepcija rengiama ir Vystymo plano įgyvendinimas numatomas Tauragės apskrities 
Pagėgių savivaldybės (4.1.1 pav.) ir Klaipėdos apskrities Šilutės rajono, Klaipėdos rajono ir Kretingos 
rajono savivaldybių (4.1.2 pav.) teritorijose. 4.1.1 lentelėje pateikiama informacija apie administracines 
teritorijas, kurias kerta planuojamos 330 kV EPL Darbėnai–Bitėnai trasos alternatyvos.  

4.1.1 lentelė. Administracinės teritorijos, kurias kerta planuojamos 330 kV EPL Darbėnai–Bitėnai 
trasos alternatyvų atkarpos bei jų subalternatyvos 

Apskritis Savivaldybė Seniūnija Trasos atkarpa ir jos subalternatyva 

Tauragės 
apskritis 

Pagėgių 
savivaldybė 

Lumpėnų sen. 
A Pagėgių sen. 

Natkiškių sen. 

Klaipėdos 
apskritis 

Šilutės rajono 
savivaldybė 

Katyčių sen. A, A-1, A-2 

Žemaičių Naumiesčio 
sen. 

A, A-2 

Juknaičių sen. 

A 
Gardamo sen. 
Švėkšnos sen. 

Klaipėdos rajono 
savivaldybė 

Veiviržėnų seniūnija 
Agluonėnų sen. A 

Dovilų seniūnija A, B-1, B-2, B-3, B-5, B-6, B-7, B-8, B-9, B-10 

Dauparų-Kvietinių 
seniūnija 

B-4, B-9, B-10, B-11, C 

Vėžaičių seniūnija B-2, B-3, B-4 

Kretingalės seniūnija 

C Kretingos rajono 
savivaldybė 

Žalgirio seniūnija 
Kretingos seniūnija 

Darbėnų   
seniūnija 
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Tauragės apskrities Pagėgių rajono savivaldybės teritorija yra šalies vakarinėje dalyje, prie sienos su 
Rusija. Savivaldybės plotas yra 536 km2, o administracinis centras – Pagėgiai. Savivaldybės plotas yra 
suskirstytas į 5 seniūnijas. Beveik visa savivaldybė yra Nemuno žemupio žemumoje, tik rytuose iškilęs 
Vilkyškių kalvagūbris. Savivaldybės teritorija gausiai išraižyta upių ir upelių, kurie priklauso mažų 
Nemuno intakų (Mituvos, Gegės ir Vilkos) ir pagrindinių Nemuno intakų (Jūros, Minijos, Dubysos) bei 
pagrindinių Ventos intakų ir Virvyčios baseinams. Pagėgių savivaldybėje vyrauja kaimiškos teritorijos. 
8197,15 ha (15,2 proc.) savivaldybės bendro ploto užima miškai. Valstybinių vandenų fondas – 999,13 ha 
(1,9 proc.). Pagėgių savivaldybėje saugomos teritorijos užima 8,67 % jos ploto. Iš saugomų teritorijų 4786 
ha užima Rambyno regioninis parkas. Beveik 242 ha natūralių Nemuno užliejamų pievų įtraukta į 
tarptautinį ekologinį „Natūra – 2000“ tinklą. Lietuvos statistikos departamento duomenimis 2020 metų 
pradžioje Pagėgių savivaldybėje gyveno 7288 gyventojai, iš jų mieste – 1738, kaime – 5550. 

Klaipėdos apskrities Šilutės rajono savivaldybė – administracinis teritorinis vienetas vakarų Lietuvoje, prie 
Kuršių marių. Šilutės rajono savivaldybės teritorija – 1714 km², Šilutės miesto – 13 km². Gyventojų 
tankumas savivaldybėje – 25,9 gyv./km², tuo tarpu Lietuvoje – 46,1 gyv./km². Šilutės rajono savivaldybę 
sudaro 1 miestas, 7 miesteliai, 288 kaimai ir 1 viensėdis. Savivaldybėje yra 11 seniūnijų ir 77 seniūnaitijos. 
Per savivaldybės teritoriją teka Nemuno dešinieji intakai Jūra, Veižas, Leitė, Šyša, Minija ir pastarosios 
intakai Tenenys, Veiviržas. Savivaldybėje yra 55 ežerai (didžiausias – Krokų Lankos) ir 8 tvenkiniai; didelė 
ir savita Aukštumalės pelkė. Miškai sudaro 22,3 % savivaldybės ploto.  

2018 m. pradžioje Šilutės rajono savivaldybėje gyvenamąją vietą deklaravo 44 596 gyventojai, iš jų: 
Gardamo seniūnijoje gyveno 1824 asmenys, Juknaičių – 2637, Katyčių – 1042, Kintų – 1705, Rusnės – 
1496, Saugų – 3411, Šilutės – 22731, Švėkšnos – 3164, Usėnų – 1239, Vainuto – 2136, Žemaičių 
Naumiesčio – 3211. 2020 metų pradžioje Lietuvos statistikos departamento pateikiamais duomenimis 
Šilutės rajone gyveno 37 637 gyventojai.  

2014 m. duomenimis Šilutės rajono savivaldybėje naudojamos žemės ūkio naudmenos – 71102 ha, tai 
sudarė 49,6 % bendro savivaldybės ploto, ariama žemė sudarė 42317 ha, pasėliai – 41221 ha, kultūrinės ir 
natūralios ganyklos, pievos – 26889 ha, sodai ir uogynai – 728 ha. Nemuno deltos regioninio parko, esančio 
Šilutės rajono savivaldybės teritorijoje, plotas yra 28870 ha, miškai sudaro 10 proc. savivaldybės teritorijos. 
Čia randama apie 300 paukščių rūšių, per 170 paukščių rūšių parke peri. Parke stūkso 7 piliakalniai. 
Nemuno delta padidinto visuomenės dėmesio kasmet sulaukia dėl besikartojančių potvynių, kurių metu 
užliejama apie 400 km teritorija, kartais potvynis priartėja prie Šilutės miesto. Šilutės rajono savivaldybės 
polderiuose (nusausintuose ir pylimais atskirtose žemumose, iš kurios vanduo šalinamas siurbliais) supilta 
255 km pylimų, iš jų 42 km – iš durpių. 

Klaipėdos rajono savivaldybė – administracinis teritorinis vienetas vakarų Lietuvoje, prie Kuršių marių ir 
Baltijos jūros. Savivaldybės teritorijos plotas – 1336 km2. Savivaldybės vakarinė dalis yra Pajūrio 
žemumoje, rytinė – Vakarų Žemaičių plynaukštėje. Pastarojoje ryškesnis yra Endriejavo kalvagūbris. Jame, 
savivaldybės teritorijos šiaurės rytuose, yra aukščiausia vieta – Žvaginių kalnas (altitudė 148 m). Teritorijos 
miškingumas 23,8 %, didžiausi miškai: Vėžaitinės, Kliošių, Padumblės miškas. Auga daugiausia pušynai, 
eglynai. 

2020 m. pradžioje Statistikos departamento duomenimis Klaipėdos rajone gyveno 60 139 gyventojas, iš jų 
15 633 gyventojų miestuose, o 44 506 kaimuose. Rajono savivaldybės gyvenamųjų vietovių tinkle tiek 
gyventojų skaičiumi, tiek ir ekonominiu socialiniu potencialu dominuoja savivaldybės centras Gargždai 
(13,9 tūkst. gyv.). Rajone auga kaimo gyventojų skaičius, o miesto gyventojų skaičius mažėja, todėl 
urbanizacijos lygis sumažėjo ir 2018 m. siekė 27 % (2008 m. – 35,1 %). Klaipėdos rajono savivaldybės 
seniūnijų akumuliuotais duomenimis, savivaldybėje yra 2 miestai (Gargždai ir Priekulė), 7 miesteliai ir 302 
kaimai, iš kurių 18 kaimų neturi gyventojų, o 35 kaimų gyventojų skaičius nesiekia 10, ir 1 viensėdis. 
Kompaktiškai užstatytos miestų, miestelių ir kaimų teritorijos priskiriamos urbanizuotoms teritorijoms.  

Kretingos rajono savivaldybė - administracinis teritorinis vienetas Lietuvos šiaurės vakaruose. Nuo 
Baltijos jūros rajoną skiria Palangos kurortas. Šiaurėje Kretingos rajonas ribojasi su Liepojos (Latvijos 
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Respublika) ir Skuodo rajonais, rytuose – Plungės, o pietinėje dalyje – Klaipėdos rajonais. Savivaldybės 
plotas – 991 km². Rajonas suskirstytas į 8 seniūnijas (Darbėnų, Imbarės, Kartenos, Kretingos, Kretingos 
miesto, Kūlupėnų, Salantų miesto ir Žalgirio), yra 2 miestai (Kretinga ir Salantai), 2 miesteliai (Darbėnai 
ir Kartena) ir per 190 kaimų. Stambiausi kaimai yra Grūšlaukė, Kurmaičiai, Baubliai, Jokūbavas, 
Kūlupėnai, Padvariai, Raguviškiai, Rūdaičiai, Vydmantai. Administracinis rajono centras – Kretinga. 
Lietuvos statistikos departamento duomenimis 2020 metų pradžioje Kretingos rajono savivaldybėje gyveno 
37427 gyventojai, iš jų 17 942 – mieste, o 19 485 – kaime. Kretingos rajonas pagal Lietuvos fizinę 
geografinę padėtį priklauso Vakarų Žemaičių lygumai. Vakarinė dalis yra Pajūrio žemumoje, o rytinė – 
Vakarų Žemaičių plynaukštėje. Aukščiausia rajono vieta, siekianti 108 metrus, yra šiaurės rytuose, prie 
Žeimių kaimo, o žemiausia – prie Palangos miesto ribos. 

Rajono miškingumas 35 proc. Didžiausi miškai – Vaineikių, Šventosios, Mikoliškių, Rubulių. Auga 
daugiausia pušynai, eglynai, mišrieji miškai, juose daug beržų ir drebulių.  
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4.1.1 pav. Administracinių teritorijų ribos Pagėgių ir Šilutės r. savivaldybėse,  

kurias kerta planuojamos EPL trasos alternatyvos. 
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4.1.2 pav. Administracinių teritorijų ribos Klaipėdos ir Kretingos r. savivaldybėse,  
kurias kerta planuojamos EPL trasos alternatyvos. 
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 ESAMA ŽEMĖNAUDA IR JOS KITIMAS 

Planuojamos 330 kV EPL Darbėnai–Bitėnai trasos alternatyvos kerta žemės ūkio, miškų ūkio paskirties 
teritorijas, taip pat paviršinio vandens telkinius, inžinerinės infrastruktūros paskirties (geležinkelių, kelių, 
elektros linijų) teritorijas.  

4.2.1 lentelė. Preliminarus esamos žemėnaudos pasiskirstymas pagal analizuojamas EPL trasos 
alternatyvas 

Alternatyva I II III IV V VI 
Žemės ūkio paskirties plotas trasos alternatyvos ilgyje, % 95,9 95,7 96,1 96,1 96,1 96,1 
Miško žemės plotas trasos alternatyvos ilgyje, % 1,4 1,6 1,2 1,2 1,2 1,2 
Kertamų inžinerinės infrastruktūros teritorijų plotas trasos 
alternatyvos ilgyje, % 

1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 

Trasos ilgis išnaudojant esamų EPL inžinerinį koridorių, % 
nuo viso trasos ilgio 

85,7 85,2 90,0 90,1 88,7 88,9 

Trasos ilgis greta esamo EPL koridoriaus, % nuo viso trasos 
ilgio 

3,9 3,9 2,5 5,2 4,1 6,8 

Paviršinių vandens telkinių plotas trasos alternatyvos ilgyje, 
% 

1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 

Pagal Lietuvos Respublikos žemės įstatymo 2 straipsnio 13-tą dalį – žemės servitutas yra teisė į svetimą 
žemės sklypą ar jo dalį, suteikiama naudotis tuo svetimu žemės sklypu ar jo dalimi (tarnaujančiuoju daiktu), 
arba žemės savininko teisės naudotis žemės sklypu apribojimas siekiant užtikrinti daikto, dėl kurio 
nustatomas servitutas (viešpataujančiojo daikto), tinkamą naudojimą. Servitutą – teisę naudotis svetimu 
nekilnojamu daiktu (žeme) ir tos teisės perdavimą reglamentuoja Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 
VII skyrius. 

Vadovaujantis Sinchronizacijos įstatymo 10 straipsnio 2 dalimi servitutai, suteikiantys teisę tiesti 
inžinerinės infrastruktūros (elektros) tinklus ar įrengti kitą elektros energetikos sistemos sinchronizacijos 
projektui įgyvendinti būtiną infrastruktūrą, ja naudotis ir ją prižiūrėti, reikalingi elektros energetikos 
sistemos sinchronizacijos projektui įgyvendinti, kurių dydis ir vieta suprojektuojami elektros energetikos 
sistemos sinchronizacijos projekto inžinerinės infrastruktūros vystymo plane, nustatomi administraciniu 
aktu Lietuvos Respublikos žemės įstatymo nustatyta tvarka. Šiuo administraciniu aktu nustatytus servitutus 
Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto registre įregistruoja perdavimo sistemos operatorius. 

Kompensacijos už naudojimąsi administraciniu aktu nustatytu žemės servitutu žemės sklypų savininkams 
apskaičiuojamos vadovaujantis Vienkartinės ar periodinės kompensacijos, mokamos už naudojimąsi 
administraciniu aktu nustatytu žemės servitutu, tarnaujančiojo daikto savininkui ar valstybinės žemės 
patikėtiniui apskaičiavimo metodika (patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. gruodžio 2 d. 
nutarimu Nr. 1541). 

Vietose, kur planuojamos EPL trasos alternatyvos apsaugos zonos sutampa ir/ar persidengia su esamų EPL 
apsaugos zonomis, kuriose servitutai jau yra nustatyti vadovaujantis Lietuvos Respublikos elektros 
energetikos įstatymo 75 straipsnio 3 dalis4, naujai servitutai nustatomi nebus. Vadovaujantis Lietuvos 
Respublikos Elektros energetikos įstatymo 75 straipsnio 4 dalimi 5 įstatyminio servituto ribose perdavimo 

                                                 
4 LR Elektros energetikos įstatymo 75 straipsnio 3 dalis: „elektros energetikos objektų ir įrenginių, esančių elektros energetikos objektus ir 
įrenginius valdančiai elektros energetikos įmonei nuosavybės teise ar kitais teisėtais pagrindais nepriklausančioje žemėje ar kituose 
nekilnojamuosiuose daiktuose, eksploatavimui, aptarnavimui, remontui, rekonstravimui, modernizavimui ir (ar) naudojimui užtikrinti šiuo 
įstatymu nustatomi žemės ir kitų nekilnojamųjų daiktų servitutai šių objektų ir įrenginių teisės aktuose nustatytų apsaugos zonų ribose“. 

 
5 LR Elektros energetikos įstatymo 75 straipsnio 4 dalis: „Perdavimo sistemos operatoriai ir skirstomųjų tinklų operatoriai turi teisę nekliudomi 
prieiti, privažiuoti ar kitaip patekti prie jiems priklausančio ar jų eksploatuojamo elektros energetikos objekto, esančio kito žemės ar kito 
nekilnojamojo daikto savininko ar naudotojo teritorijoje, teisės aktų nustatyta tvarka atlikti jo remonto, techninės priežiūros, eksploatavimo, 
rekonstravimo ar modernizavimo darbus, taip pat įrengti naujus elektros energetikos objektus, neišplečiant esamų apsaugos zonų ribų“. 
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sistemos operatorius turi teisę teisės aktų nustatyta tvarka atlikti EPL rekonstravimo ar modernizavimo 
darbus, taip pat įrengti naujus elektros energetikos objektus, neišplečiant esamų apsaugos zonų ribų. 
Kompensacijos  už naudojimąsi įstatymu nustatytais žemės servitutais  žemės sklypų savininkams 
apskaičiuojamos vadovaujantis Maksimalaus dydžio vienkartinės kompensacijos, mokamos už 
naudojimąsi įstatymu ar sutartimi tinklų operatorių naudai nustatytu žemės ir kito nekilnojamojo daikto 
servitutu, nustatymo metodika, patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. liepos 25d. nutarimu 
Nr.725. 

 

 INŽINERINĖS INFRASTRUKTŪROS OBJEKTAI  

Planuojamą teritoriją kerta esami magistraliniai, krašto ir vietinės reikšmės keliai bei geležinkelio atkarpos. 
Nagrinėjamoje teritorijoje išsidėsčiusios 330 kV ir 110 kV orinės elektros perdavimo linijos bei 35 kV, 10 
kV ir 0,4 kV įtampos orinės elektros skirstymo linijos. Teritoriją kerta magistralinių dujotiekių linijos.  

330 kV EPL Darbėnai–Bitėnai statybos inžinerinės infrastruktūros vystymo plano Planavimo programoje 
numatyta, kad esamų 330 kV oro linijų inžinerinės infrastruktūros koridorių panaudojimui yra teikiamas 
prioritetas, parenkant optimalią elektros perdavimo oro linijos trasą. Tokiu būdu apie 120 km esamų EPL 
išnaudojama 330 kV EPL Darbėnai–Bitėnai trasos formavimui – panaudojamos esamos 330 kV EPL Šyša–
Bitėnai, Klaipėda–Šyša, Grobinė–Klaipėda trasos. Naujos 330 kV EPL Darbėnai–Bitėnai statybos projekto 
apimtyje bus vykdomas 330 kV elektros perdavimo linijų Šyša–Bitėnai, Klaipėda–Šyša, Grobinė–Klaipėda 
rekonstravimas (antros grandies montavimas).  

330 kV EPL Darbėnai–Bitėnai susikirtimai su esamomis susisiekimo infrastruktūros bei inžinerinėmis 
komunikacijomis planuojami vadovaujantis Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2011 m. gruodžio 
20 d. įsakymu  Nr.1-309 patvirtintomis Elektros linijų ir instaliacijos įrengimo taisyklėmis.  

Automobilių keliai 

Planuojamą teritoriją kertančių magistralinių, krašto ir rajoninių kelių sąrašas pateikiamas žemiau lentelėje.  

4.3.1 lentelė. Automobilių kelių, kuriuos kerta planuojamos EPL trasos koncepcijos alternatyvos, 
sąrašas  

Eil. 
Nr. 

Kelio Nr. Pavadinimas 

Magistraliniai keliai 
1. A1 Vilnius–Kaunas–Klaipėda 
2. A11 Šiauliai–Palanga 
3. A12 Ryga–Šiauliai–Tauragė–Kaliningradas 

Krašto keliai 
4. 141 Kaunas–Jurbarkas–Šilutė–Klaipėda 
5. 165 Šilalė–Šilutė 
6. 193 Kvėdarna–Švėkšna–Saugos 
7. 216 Gargždai–Kretinga 
8. 217 Klaipėda–Jokūbavas 
9. 218 Kretinga–Skuodas 
10. 227 Jakai–Dovilai–Laugaliai 
11. 228 Dauparai–Gargždai–Vėžaičiai 

Rajoniniai keliai 
12. 2202 Klaipėda–Veiviržėnai–Endriejavas 
13. 2205 Maciuičiai–Pėžaičiai 
14. 2221 Kisiniai–Baičiai–Šnaukštai 
15. 2222 Vėžaičiai–Mikoliškiai–Kartena 
16. 2227 Šiūpariai–Poškos 
17. 2239 Jurjonai–Medsėdžiai 
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4.3.2 lentelė. Automobilių kelių, kuriuos kerta planuojamos EPL trasos koncepcijos  alternatyvos, 
skaičius 

Kelio reikšmė 
EPL trasos alternatyvų kertamų automobilių kelių skaičius Kelio apsaugos 

zonos plotis, m I II III IV V VI 

Magistralinis 3 3 3 3 3 3 po 70 

Krašto 7 7 8 8 8 8 po 50 

Rajoninis 22 22 20 20 20 20 po 20 

Kelių apsaugos zonos dydžiaia ir ūkinės veiklos apribojimai kelių apsaugos zonose nustatyti Specialiųjų 
sąlygų įstatymo 18 ir 19 straipsniuose.  

330 kV EPL Darbėnai–Bitėnai trasa susikirtimuose su automobilių keliais planuojama pagal Elektros 
įrenginių įrengimo bendrųjų taisyklių (patvirtintos Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. 
vasario 3 d. nutarimu Nr. 1-22) reikalavimus bei Elektros linijų ir instaliacijos įrengimo taisyklių 
(patvirtintos Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2011 m. gruodžio 20 d. įsakymu Nr. 1-309) XIV 
skyriaus „OL priartėjimas prie automobilių kelių ir gatvių ir sankirtos su jais“ reikalavimus bei Susisiekimo 
ministerijos išduotas planavimo sąlygas: 

- visi objektai ir jų komunikacijos turi būti planuojami už valstybinės reikšmės kelių juostų ribų; 
- valstybinės reikšmės keliams į abi puses nuo kelio briaunų įvertinti kelio apsaugos zonas; 
- planuojamos elektros oro linijos atramos gali būti įrengtos ne mažesniu nei planuojamos atramos 

aukštis atstumu nuo valstybinės reikšmės kelių juostų ribų;  
- tais atvejais, kai elektros oro linija planuojama lygiagrečiai su valstybinės reikšmės keliais, elektros 

oro linijos atramos turi būti planuojamos ne mažesniu nei planuojamos atramos aukštis plius 5 metrai 
atstumu nuo valstybinės reikšmės kelių juostų ribų;  

- mažiausias leistinas vertikalus atstumas nuo kelio dangos iki oro linijos žemiausio laido (sankirtose 
su valstybinės reikšmės keliais) yra 8,5 m. 

 

Geležinkelio keliai 

Planuojamos 330 kV EPL trasos alternatyvos kerta esamas geležinkelio linijas. 

Eil. 
Nr. 

Kelio Nr. Pavadinimas 

18. 2255 Baukštininkai–Šatriai 
19. 2303 Kretinga–Kūlupėnai 
20. 2306 Kūlupėnai–Darbėnai 
21. 2311 Darbėnai–Grūšlaukė 
22. 2312 Kretinga–Raguviškiai–Budriai 
23. 2323 Darbėnai–Vaineikiai–Kirmindvaris 
24. 2331 Slučkai–Daktarai 
25. 4201 Pagėgiai–Gudai–Sartininkai 
26. 4202 Stoniškiai–Katyčiai–Degučiai 
27. 4208 Žemaičių Naumiestis–Gardamas–Švėkšna 
28. 4209 Šilutė–Ramučiai–Gardamas 
29. 4210 Galzdonai–Usėnai–Degučiai 
30. 4211 Juknaičiai–Pašyšiai–Kulėšai 
31. 4224 Gudai–Katyčiai 
32. 4226 Usėnai–Natkiškiai–Griežpelkiai I 
33. 4252 Inkakliai–Nikėlai–Šiauliai 
34 4272 Katyčiai–Meišlaukiai 
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4.3.3 lentelė. Geležinkelio linijų, kurias kerta planuojamos EPL trasos koncepcijos alternatyvos, 
skaičius 

Susikirtimas su 
geležinkelio linija 

EPL trasos alternatyvos Nr. 

I II III IV V VI 

Pagėgiai-Radviliškis 1 1 1 1 1 1 

Gargždai-Klaipėdos LEZ - - 1 1 1 1 

Klaipėda-Vilnius 1 1 1 1 1 1 

Kretinga-Skuodas 1 1 1 1 1 1 

Inžineriniai tinklai geležinkelio kelių ir jų įrenginių apsaugos zonose nebus planuojami lygiagrečiai 
geležinkelio keliams: EPL susikirtimai su geležinkelio keliais numatomi kuo statesniu kampu.  

Dujotiekiai 

Į planuojamą teritoriją patenka esami magistraliniai dujotiekiai. Informacija apie planuojamos 330 kV EPL 
Darbėnai–Bitėnai trasos alternatyvų kertamas magistralinių dujotiekių linijas pateikta lentelėje žemiau bei 
paveiksluose 4.3.1–4.3.2.  

4.3.4 lentelė. Dujotiekių, kuriuos kerta planuojamos EPL trasos koncepcijos alternatyvos, skaičius 

Susikirtimas su dujotiekiu 
EPL trasos alternatyvos Nr. 

I II III IV V VI 

Tauragė-Klaipėda 1 1 1 1 1 1 

Klaipėda-Kuršėnai 1 1 1 1 1 1 

Gargždai-Palanga 1 1 1 1 1 1 

 

Susikirtimai su esamomis antžeminėmis elektros perdavimo linijomis 

Planuojamos 330 kV EPL trasos alternatyvos kerta esamas aukštos įtampos elektros perdavimo linijas.  

4.3.5 lentelė. Esamų elektros perdavimo linijų, kurias kerta planuojamos EPL trasos koncepcijos 
alternatyvos, skaičius 

Kertamos OL įtampa  

EPL trasos alternatyvos Nr. ir susikirtimų su 
esamomis OL skaičius Apsaugos zonos plotis nuo 

kraštinių laidų, m 
I II III IV V VI 

35 7 7 7 7 7 7 po 15 

110 5 5 5 5 5 5 po 20 

330 1 1 1 1 1 1 po 30 

Planuojant EPL esamų elektros linijų apsaugos zonose turi būti atsižvelgta į Specialiųjų sąlygų įstatymo 24 
ir 25 straipsnio bei Elektros įrenginių įrengimo bendrųjų taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos ūkio 
ministro 2007 m. sausio 31 d. nutarimu Nr. 4-40 ir Elektros linijų ir instaliacijos įrengimo taisyklių, 
patvirtintų Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2011 m. gruodžio 20 d nutarimu I-309, reikalavimus. 

Oro uostai 

Planuojamos 330 kV EPL Darbėnai–Bitėnai trasos alternatyvų C atkarpa, numatyta esamos 330 kV EPL 
Grobinė–Klaipėda trasos koridoriuje, kerta Palangos oro uosto E apsaugos zoną. 

Pagal Specialiųjų sąlygų įstatymo 15 straipsnio 5 dalį aerodromo apsaugos zona E (taikoma tik 
aerodromams, kurių KTT ilgis – 1 200 metrų ir didesnis) – žemės ir (ar) vandens paviršiaus plotas nuo 
aerodromo apsaugos zonos D krašto iki apskritimo, kurio centras yra aerodromo kontrolės taškas ir 
spindulys – 15 kilometrų, linijos.  
Vadovaujantis Specialiųjų sąlygų įstatymo 16 straipsnio 1 dalimi „Nesuderinus su viešąja įstaiga 
Transporto kompetencijų agentūra (toliau – Transporto kompetencijų agentūra) ir (ar) Lietuvos 
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kariuomenės vadu Vyriausybės patvirtintame Aviacijai galinčių kliudyti statinių statybos, rekonstravimo, 
įrenginių įrengimo ir želdinių sodinimo (įveisimo) derinimo tvarkos apraše nustatyta tvarka, toliau 
nurodytose aerodromo apsaugos zonose draudžiama“:  6) „apsaugos zonose A, B, C, D ir E – tiesti elektros 
tinklus ir (ar) elektroninių ryšių infrastruktūros linijas (išskyrus požemines), statyti statinius ir įrengti 
įrenginius, kurie skleidžia radijo ir elektromagnetines bangas, spinduliuoja ar atspindi šviesą, keldami 
pavojų orlaivių skrydžių saugai, ir gali turėti neigiamą įtaką aviacijos ryšių, navigacijos ir stebėjimo 
sistemų veiklai, taip pat dėl kurių veiklos blogėja matomumas, statyti ar rekonstruoti fermas, sąvartynus ir 
kitus statinius, apie kuriuos telksis paukščiai ir laukiniai gyvūnai.“ 

Palangos oro uosto E apsaugos zoną kerta esama 330 kV EPL Grobinė–Klaipėda trasa, kuri numatoma 
išnaudoti 330 kV EPL Darbėnai–Bitėnai statybai (trasos atkarpa C). T. y. naujos 330 kV EPL Darbėnai–
Bitėnai statybos projekto apimtyje bus vykdoma esamos 330 kV EPL Grobinė–Klaipėda rekonstravimas 
(antros grandies montavimas).  
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4.3.1 pav. Inžinerinės infrastruktūros objektai Pagėgių ir Šilutės raj. sav. 
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4.3.2 pav. Inžinerinės infrastruktūros objektai Klaipėdos raj. ir Kretingos raj. sav. 
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 GYVENAMOJI APLINKA 

Artimiausios gyvenvietės planuojamai 330 kV EPL Darbėnai–Bitėnai trasai Pagėgių savivaldybės 
teritorijoje yra Bitėnai, Bardinai, Trakininkai, Birštoniškiai, Šlepai, Pėteraičiai, Daubarai (4.4.1 pav.), ties 
kuriomis naujos 330 kV EPL Darbėnai–Bitėnai atkarpa A planuojama išnaudojant esamos 330 kV EPL 
Klaipėda–Bitėnai trasos koridorių.  

Šilutės rajone artimiausios gyvenvietės yra Katyčiai, ties kuriais planuojamos esamos Šyšos TP apėjimo A 
atkarpos subalternatyvos A-1 ir A-2, Midveriai, Palendriai, Tūmeliai, Kulėšai, Rimženčiai, Užlaukė, 
Gardamas, Pypliškė, Žakainiai, Laukstėnai, Surinkiškiai, Stankiškiai, Nikėlia, Pavilnutis, Kalnalis, 
Stripeikos, ties kuriomis naujos 330 kV EPL Darbėnai–Bitėnai atkarpa A planuojama išnaudojant esamos 
330 kV EPL Klaipėda–Bitėnai trasos koridorių (4.4.2 pav.).  

Analizuojant planuojamos trasos atkarpą A Klaipėdos rajone, į pietus nuo Gargždų miesto, artimiausios 
gyvenvietės yra Bilvietis, Skomantai, Dvyliai, Pėžaičiai, Šiūpariai, ties kuriomis naujos 330 kV EPL 
Darbėnai–Bitėnai atkarpa A planuojama išnaudojant esamos 330 kV EPL Klaipėda–Bitėnai trasos 
koridorių.  

Planuojant trasos atkarpą B Klaipėdos rajone numatomas Gargždų miesto apėjimas, kuriam parinktos ir 
analizuojamos alternatyvios atkarpos (4.4.3 pav.). I ir II EPL trasos alternatyvos išsidėsčiusios į rytus, o 
alternatyvos III–VI – į vakarus nuo Gargždų miesto. Planuojamos EPL II-oji alternatyva yra atitraukta 
toliausiai nuo Gargždų miesto; artimiausios gyvenvietės yra Jurjonai, Medsėdžiai, Ežaičiai, Kavaliauskai, 
Gerduvėnai, Saulažoliai, Kvietiniai. I-oji alternatyva planuojama arčiau Gargždų miesto; artimiausia 
gyvenvietė – Macuičiai. III–VI alternatyvoms artimiausios gyvenvietės yra Baičiai, Dovilai, Birbinčiai, 
Lėbartai, Laugaliai, Šakiniai.  

Kylant į šiaurę Klaipėdos ir Kretingos rajonuose planuojamos 330 kV EPL Darbėnai–Bitėnai atkarpa C, 
suplanuota išnaudojant esamos 330 kV EPL Grobinė–Klaipėda trasos koridorių, praeina pro Gribžinių, 
Vaitelių, Jokūbavo, Daktarų, Genčių, Žiogelių, Kašučių, Barkelių, Benaičių gyvenvietes (4.4.4 pav.).  
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4.4.1 pav. Planuojamos EPL trasos alternatyvų išsidėstymas gyvenviečių atžvilgiu Pagėgių savivaldybėje.  
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4.4.2 pav. Planuojamos EPL trasos alternatyvų išsidėstymas gyvenviečių atžvilgiu Šilutės r. savivaldybėje.  
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4.4.3 pav. Planuojamos EPL trasos alternatyvų išsidėstymas gyvenviečių atžvilgiu Klaipėdos r. savivaldybėje.   
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4.4.4 pav. Planuojamos EPL trasos alternatyvų išsidėstymas gyvenviečių atžvilgiu Kretingos r. savivaldybėje.
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EPL trasos alternatyvos naujose teritorijose parinktos atsižvelgiant į esamas ir suplanuotas gyvenamąsias 
teritorijas: parenkant naujas B atkarpos subalternatyvas (B-1–B-11) Gargždų miesto apėjimui buvo 
siekiama išlaikyti kuo didesnį atstumą nuo esamų gyvenviečių bei pavienių sodybų.  

Analizuojant galimybes panaudoti 330 kV EPL Darbėnai–Bitėnai statybai esamų EPL inžinerinius 
koridorius atkarpose A, C ir atkarpos B subalternatyvoje B-9 atkreiptinas dėmesys į esamų EPL apsaugos 
zonų ribose identifikuotus pastatus. 4.4.1 lentelėje patiekiam informacija apie gyvenamuosius pastatus, 
patenkančius į esamų EPL apsaugos zonos ribas.  

4.4.1 lentelė. Informacija apie esamų 330 kV EPL apsaugos zonų ribose identifikuotus 
gyvenamosios paskirties pastatus  

Nr. (žr. 
pav. 

4.4.5) 

Informacija apie 
pastatą 

(statybos metai*) 
Adresas 

Esamos  
330 kV EPL 
pavadinimas 

Planuojamos 330 
kV EPL atkarpa 

(alternatyva) 

Atstumas nuo 
EPL 

kraštutinio 
laido, m 

G1 
Gyvenamas namas 
(1958 m.) 

Šilutės r. sav., Žemaičių 
Naumiesčio sen., Pažaliosios 
k. 1 

330 kV 
Klaipėda–Šyša 

A (I–VI alt.) 17 

G2 
Gyvenamas namas 
(1905 m.) 

Šilutės r. sav., Žemaičių 
Naumiesčio sen., Tūmelių k. 
6 

A (I–VI alt.) 20 

G3 
Gyvenamas namas 
(1978 m.) 

Šilutės r. sav., Gardamas, 
Kanalo g. 2 

A (I–VI alt.) 28 

G4 
Gyvenamas namas 
(1967 m.) 

Šilutės r. sav., Gardamas, 
Šaulių g. 28 

A (I–VI alt.) 27 

G5 
Gyvenamas namas 
(statybos m. 
nenurodyti) 

Šilutės r. sav., Švėkšnos 
sen., Tvaskučių k. 1 

A (I–VI alt.) 21 

G6 
Gyvenamas namas 
(1977 m.) 

Šilutės r. sav., Švėkšnos 
sen., Pavilnučio k., 
Bažnyčios g. 13 

A (I–VI alt.) 13 

G7 
Gyvenamas namas 
(1932 m.) 

Šilutės r. sav., Švėkšnos 
sen., Stirpeikų k. 16 
 

A (I–VI alt.) 25 

G8 
Gyvenamas namas 
(1900 m.) 

Klaipėdos r. sav., Veiviržėnų 
sen., Pėžaičių k., Pėžaičių g. 
1 

A (I–VI alt.) 24 

G9 
Gyvenamas namas 
(statybos m. 
nenurodyti) 

Klaipėdos r. sav., Dauparų-
Kvietinių sen., Šlapšilės k., 
Priemiesčio g. 45 

330 kV 
Grobinė–
Klaipėda 

B-9 (III–IV alt.) 20 

G10 
Gyvenamas namas 
(statybos m. 
nenurodyti) 

Klaipėdos r. sav., Gargždai, 
Klaipėdos g. 69 

B-9 (III–IV alt.) 18 

G11 
Gyvenamas namas 
(1897 m.) 

Kretingos r. sav., Žalgirio 
sen., Petrikaičių k., Jono 
Jablonskio g. 149 

C (I–VI alt.) 18 

G12 
Gyvenamas namas 
(statybos m. 
nenurodyti) 

Kretingos r. sav., Kretingos 
sen., Grykšių k., Vytauto g. 
187 

C (I–VI alt.) 13 

G13 
Gyvenamas namas 
(1969 m.) 

Kretingos r. sav., Darbėnų 
sen., Barkelių k. 8 

C (I–VI alt.) 23 

* pagal  VĮ „Registrų centras“ duomenų išrašus 

Šiose esamų 330 kV EPL  atkarpose planuojant  naują 330 kV EPL Darbėnai-Bitėnai esant poreikiui bus 
taikomos pasekmių gyvenamai aplinkai mažinimo priemonės, užtikrinančios saugią gyvenamą aplinką.  
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4.4.5 pav. Atstumai nuo planuojamos 330 kV EPL iki artimiausių gyvenamosios paskirties pastatų.  
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Į analizuojamų EPL koncepcijos alternatyvų apsaugos zoną patenka teritorijos, kuriose parengti ar rengiami 
kaimo plėtros žemėtvarkos projektai (toliau – KPP). Informacija apie šias teritorijas pateikiama 4.4.2 
lentelėje. 
 
4.4.2 lentelė. Į planuojamos EPL alternatyvų apsaugos zoną patenkantis KPP plotas 

Planuojamos 
EPL alternatyva 

I II III IV V VI 

Kertamų KPP 
skaičius 

8 7 5 13 6 14 

Į AZ patenkantis 
KPP plotas, ha 

5,12 5,08 3,51 7,90 3,53 7,93 

 
Naujose teritorijose planuojamos B atkarpos subalternatyvos (4.4.6 pav.) atitinkamai kerta: 
B-2 (I alt.) – 1 KPP, plotas 0,04 ha;  
B-4 (I–II alt.) – 3 KPP, plotas 2,26 ha; 
B-7 (IV, VI alt.) – 8 KPP, plotas 4,40 ha; 
B-8 (III–VI alt.) – 1 KPP, plotas 0,69 ha;  
B-10 (V–VI alt.) – 1 KPP, plotas 0,03 ha.  
 
Subalternatyva B-7 (IV ir VI alt.) kerta KPP teritorijas esamų EPL inžineriniame koridoriuje, kuriame jau 
yra nustatytos specialiosios žemės naudojimo sąlygos. Planuojant subalternatyvą B-7 lygiagrečiai easamo 
inžinerinio koridoriaus, planuojamos EPL apsaugos zona išsiplės tik dalinai, todėl papildomos pasekmės 
dėl specialiųjų žemės naudojimo sąlygų ir servituto nustatymo šioje vietovėje bus  minimalios. 
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4.4.6 pav. Planuojamos 330 kV EPL trasos B atkarpos subalternatyvų kertami žemės sklypai, kuriuose yra 

parengti/rengiami kaimo plėtros žemėtvarkos projektai.   
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 DIRVOŽEMIS IR ŽEMĖS GELMĖS  

Planuojamoje teritorijoje dirvožemių danga yra ganėtinai marga. Pagėgių ir Šilutės rajonuose vyrauja 
išplautžemiai, jauražemiai, slynžemiai (4.5.1 pav.), Klaipėdos rajone – išplautžemiai ir jauražemiai ir 
slynžemiai, o kertamų upių krantuose yra šlapžemių plotų, Kretingos rajone vyrauja slynžemiai bei 
išplautžemiai (4.5.2 pav.).  

 

4.5.1 pav. Planuojamoje teritorijoje vyraujančių dirvožemių tipai Pagėgių ir Šilutės raj. sav. 
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4.5.2 pav. Planuojamoje teritorijoje vyraujančių dirvožemių tipai Klaipėdos raj. ir Kretingos raj. sav. 
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Naudingųjų iškasenų telkiniai 

Nagrinėjamos 330 kV EPL Darbėnai–Bitėnai trasos alternatyvos kerta keletą naudingųjų iškasenų telkinių 
(4.5.3–4.5.4 pav.). 

4.5.1 lentelė. Naudingųjų iškasenų telkiniai, kuriuos kerta EPL trasos koncepcijos alternatyvų 
atkarpos  

Atkarpa  Rajonas 
Naudingųjų iškasenų 
telkinio Nr., 
pavadinimas 

Išteklių rūšis Išteklių ištirtumas 

A Šilutės 361 Šiauliai Durpės Parengtinai išžvalgyti 
A 

Klaipėdos 

335 Pietų Šiūpariai Nafta Detaliai išžvalgyti 
B-1 1619 Jurjonai  Smėlis Parengtinai išžvalgyti 
B-1 4088 Piktožiai Žvyras Detaliai išžvalgyti 
B-5 1610 Gelžiniai Smėlis ir žvyras Detaliai išžvalgyti 
B-6 1615 Dovilai II Smėlis Detaliai išžvalgyti 

C Kretingos 
2181 Žygų Nafta Prognoziniai ištekliai 
2303 Pilalė Smėlis ir žvyras Prognoziniai ištekliai 

 

Planuojamos 330 kV EPL Darbėnai–Bitėnai trasos III ir V alternatyva (atkarpos B subalternatyva  B-6) 
kerta detaliai išžvalgyto smėlio telkinio Nr. 1615 Dovilai II ribas. Šiuo metu ištekliai nėra išgaunami, plotas 
apaugęs mišku.  

Atkarpos B subalternatyvos B-1 (I–II alternatyvos) apsaugos zona patenka į detaliai išžvalgyto  Piktožių 
žvyro telkinio Nr.4008 ribas, subalternatyvos B-5 (III–VI alternatyvos) į detaliai išžvalgyto  Gelžinių 
smėlio ir žvyro telkinio  Nr.1610 ribas. 
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4.5.3 pav. Artimiausi naudingųjų iškasenų telkiniai Pagėgių ir Šilutės r. savivaldybėse.  
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4.5.4 pav. Artimiausi naudingųjų iškasenų telkiniai Klaipėdos r. ir Kretingos r. savivaldybėse. 
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 KRAŠTOVAIZDIS 

Pagal Lietuvos Respublikos nacionalinio kraštovaizdžio tvarkymo plano zonavimą planuojama 330 kV 
EPL trasa kerta Kuršo-Žemaičių aukštumų ruožo (B) Vakarų Žemaičių žemumos srities (III) Vakarų 
Žemaičių pietinės mažai miškingos agrarinės lygumos (8) bei Vakarų Žemaičių šiaurinės miškingos mažai 
urbanizuotos agrarinės lygumos (7) rajonus (4.6.1 ir 4.6.2 pav.). Planuojama 330 kV EPL trasa kerta 
sukultūrinto agrarinio bei mišraus pobūdžio miškingas mažai sukultūrintas kraštovaizdžio zonas, kuriose 
vyrauja intensyvus bei teritoriniu požiūriu diferencijuotas mišrus teritorijos naudojimas.  

 
4.6.1 pav. Kraštovaizdžio rajonavimas Pagėgių ir Šilutės rajono savivaldybėse  

(pagrindas: LR Nacionalinis kraštovaizdžio tvarkymo planas. Sprendiniai: Kraštovaizdžio tvarkymo zonos). 
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4.6.2 pav. Kraštovaizdžio rajonavimas Klaipėdos ir Kretingos rajonų savivaldybėse (pagrindas: LR 

Nacionalinis kraštovaizdžio tvarkymo planas. Sprendiniai: Kraštovaizdžio tvarkymo zonos). 
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Pagal Lietuvos Respublikos nacionalinio kraštovaizdžio vizualinio estetinio potencialo zonavimą 
planuojamos 330 kV EPL trasos alternatyvos driekiasi neraiškios vertikalios sąskaidos įvairaus 
pražvelgiamumo erdvių kraštovaizdžio teritorijomis.  

Remiantis Pagėgių, Šilutės raj., Klaipėdos raj. ir Kretingos raj. savivaldybių teritorijų bendrųjų planų 
konkretizuotais gamtinio karkaso brėžiniais (4.6.3–4.6.6 pav.), vidutiniškai apie 37 ℅ planuojamos 330 kV 
EPL trasos planuojama gamtinio karkaso teritorijose (4.6.1 lentelė).  

4.6.1 lentelė. Gamtinio karkaso teritorijos, kurias kerta planuojamos EPL alternatyvos  

Gamtinio karkaso elementas 
Planuojamos 330 kV EPL alternatyvos dalis, km  

(dalis nuo alternatyvos ilgio, %) 
I II III IV V VI 

Alternatyvos ilgis, km  138,1 139,0 139,9 139,6 139,0 138,7 

Geoekologinės takoskyros 
12,6 

(9,1 %) 
12,6 

(9,0 %) 
17,4 

(12,4 %) 
17,4 

(12,5 %) 
16,2 

(11,6 %) 
16,2  

(11,7 %) 

Vidinio stabilizavimo arealai 
23,9 

(17,3 %) 
24,9 

(17,9 %) 
24,8 

(17,8 %) 
24,4 

(17,5 %) 
24,8 

(17,9 %) 
24,4  

(17,6 %) 

Migracijos koridoriai 
12,5 

(9,1 %) 
12,5 

(9,0 %) 
11,7 

(8,4 %) 
12,2 

(8,8 %) 
11,7 

(8,4 %) 
12,2  

(8,8 %) 

Teritorijos nepriskirtos prie 
gamtinio karkaso elementų 

89,2 
(64,5 %) 

89,0 
(64,1 %) 

86,1 
(61,4 %) 

85,7 
(61,2 %) 

86,4 
(62,1 %) 

86,0  
(61,9 %) 

 

 
4.6.3 pav. Planuojamos 330 kV EPL trasos alternatyvų kertami gamtinio karkaso elementai  

Pagėgių savivaldybės teritorijoje. 
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4.6.4 pav. Planuojamos 330 kV EPL trasos alternatyvų kertami gamtinio karkaso elementai  
Šilutės r. savivaldybės teritorijoje.

 
4.6.5 pav. Planuojamos 330 kV EPL trasos alternatyvų kertami gamtinio karkaso elementai  

Klaipėdos r. savivaldybės teritorijoje. 
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4.6.6 pav. Planuojamos 330 kV EPL trasos alternatyvų kertami gamtinio karkaso elementai  
Kretingos r. savivaldybės teritorijoje. 

Pagėgių savivaldybėje, pagal Pagėgių savivaldybės bendrojo plano rekreacijos ir turizmo plėtojimui svarbių 
teritorijų sprendinius, planuojamos EPL trasa kerta „Lietuvos istorijos ir kultūros vėrinys“ ir bendruosius 
tranzitinius šalies bendruoju planu numatytus svarbiausius turistų judėjimo kelius. Taip pat vietinius turistų 
judėjimo kelius, kurie sutampa su savivaldybėje esančiais autotransporto keliais.  

Šilutės rajone, pagal Šilutės rajono savivaldybės bendrojo plano rekreacijos ir turizmo plėtojimui svarbių 
teritorijų sprendinius, planuojama EPL trasa kerta nacionalines dviračių trasas ir nacionalinių autoturizmo 
trasų „ Nemuno kelias“ ir „Kuršių kelias“ sistemas. Taip pat planuojama EPL kerta tris aktyvios ir pasyvios 
rekreacijos teritorijas, kurioms, vadovaujantis Šilutės rajono bendrojo plano sprendiniais, turi būti rengiami 
„Rekreacijos teritorijų (sklypų grupių) detalieji planai (TDP)“. 

Klaipėdos rajono teritorijoje, pagal Klaipėdos rajono savivaldybės bendrojo plano rekreacijos ir turizmo 
plėtojimui svarbių teritorijų sprendinius, planuojamos EPL trasos alternatyvos kerta nacionalinės svarbos 
Minijos upės ir regioninės svarbos Veiviržo upės vandens turizmo kelius, taip pat „Lamatos žiedas“ bei 
„Poilsio žiedas“ turistinių maršrutų trasas.  

Kretingos rajone, pagal Kretingos rajono savivaldybės bendrojo plano rekreacijos ir turizmo plėtojimui 
svarbių teritorijų sprendinius, planuojama EPL trasa kerta esamas ir planuojamas dviračių turizmo trasas, 
taip pat Akmenos rekreacinę vietovę. 

Planuojamos teritorijos gretimybėse esantys kraštovaizdžio komponentų objektyvieji rodikliai (4.6.2 lent.) 
lemia vertinamo kraštovaizdžio charakterį ir vizualinį pobūdį. Rodikliai buvo apibūdinti naudojantis 
„Vizualinės taršos gamtiniams kraštovaizdžio kompleksams ir objektams nustatymo metodika“ (Lietuvos 
Respublikos aplinkos ministerija, 2015). 
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4.6.2 lentelė. Planuojamos EPL trasos koncepcijos alternatyvų gretimybėse esančių kraštovaizdžio 
komponentų objektyviųjų rodiklių vertinimas 

Kraštovaizdžio 
komponentas 

Objektyvieji rodikliai 

Reljefas 

Mastas ir pobūdis: 
Mezoreljefo formos – 
prieledyninės ir  
moreninės lygumos 
su dažnu miškų ir 
žemės naudmenų 
kaitaliojimusi. 

Aukštis: ~30 m 
virš jūros 
paviršiaus (0 m 
virš j. lygio) 

Vyraujantis polinkio 
kampas: 
Plokščias paviršius  

- 

Vandens 
telkiniai 

Mastas ir pobūdis: 
teritorija planuojama 
mažųjų ir pagrindinių 
Nemuno upės intakų 
bei Baltijos jūros 
intakų teritorijoje. 

Dydis: 
Didžiausios 
kertamos upės: 
Vilka, Šyša, Ašva, 
Veiviržas, Minija, 
Akmena. 

Darinių gausumas: 
Nagrinėjamos teritorijos 
gretimybėje teka dvi VI 
kategorijos ir 4 V 
kategorijos pagal R. 
Hortoną upės. Taip pat 
kitos mažesnės upės ir 
paviršiniai vandens 
telkiniai. 

- 

Augalija 
Aukštis: 
15,1–26,7 m 

Rūšinė sudėtis: 
Dominuoja 
beržynai, pušynai, 
baltalksnynai ir 
liepynai. 

Erdvinė struktūra: 
Gretimybėje yra 
Rambyno, Natkiškių, 
Ramuvos, Šilmeižių, 
Siūraičių, Stonaičių, 
Baičių, Ąžuolijos, 
Smilgynų, Vaitelių 
Kraštinės, Petrikaičių, 
Rėžio, Giralės, Varniškės, 
Nausėdų miškai , taip pat 
keletas smulkių pavienių 
miškų. 

- 

Statiniai 

Dydis: 
Pastatų aukštis kinta 
nuo 1 a. su pastoge, 
vyraujančių 
kaimiškose vietovėse 
iki kelių aukštų 
pastatų netoliese 
esančiose 
gyvenvietėse ir 
miestuose 

Erdvinė 
struktūra, 
statinių tipai: 
Vyrauja žemės 
ūkio paskirties 
objektai (dirbami 
laukai ir ūkiniai 
miškai)  

Darinių gausumas: 
Nagrinėjamos teritorijos 
gretimybėje yra Lumpėnų, 
Pagėgių, Natkiškių, 
Katyčių, Žemaičių 
Naumiesčio, Gardamo, 
Švėkšnos, Pėžaičių, 
Šiūparių, Gargždų, 
Jokūbavo, Klibių, 
Darbėnų ir Laukžemės 
gyvenvietės. 

Naudojamos 
medžiagos: 
Akmuo, plytos, 
medis, 
gelžbetonis, 
asbocementinės 
plokštės, čerpės. 

 SAUGOMOS TERITORIJOS  

Esamų 330 kV EPL trasų atkarpos, kurias  numatoma naudoti planuojamos 330 kV EPL Darbėnai–Bitėnai 
trasos atkarpų A ir C įrengimui, kerta keletą saugomų ir „Natura 2000“ teritorijų (4.7.1 lentelė).  

Planuojamos naujos Šyšos TP apėjimo atkarpos A subalternatyvos A-1, A-2 nekerta saugomų ar „Natura 
2000“ teritorijų (4.7.1 pav.). 

Klaipėdos rajone Gargždų miesto apėjimui planuojamos 330 kV EPL Darbėnai-Bitėnai trasos atkarpos B 
subalternatyvos B-4, B-6 ir B-7 kerta Minijos upę, kurios teritorija turi ichtiologinio draustinio bei „Natura 
2000“ BAST ir PAST apsaugos statusą (4.7.2 pav.).  
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Informacija apie artimiausias bei kertamas saugomas teritorijas pateikiama 4.7.1 lentelėje ir 4.7.1–4.7.2 
pav.  

4.7.1 lentelė. Informacija apie kertamas saugomas teritorijas ir jose saugomas vertybes (pagal 
saugomų teritorijų kadastro žemėlapių duomenis. Prieiga per internetą http://stk.vstt.lt/, 2020-02-14) 

Nr. 
(3.5.1–
3.5.2 
pav.) 

Saugoma 
teritorija 

Plotas, 
ha 

Saugomos vertybės ir steigimo tikslas 
Saugomą teritoriją 

kertančio ruožo ilgis, km 

01 
Rambyno 

regioninis parkas 
4788,28 

išsaugoti unikalų Nemuno žemupio kraštovaizdį, 
jo gamtinę ekosistemą bei kultūros paveldo 
vertybes 

2,58 km (atkarpa A, I–VI 
alt., esamos EPL 

koridorius) 

02 
Bitėnų 

geomorfologinis 
draustinis 

177,39 
išsaugoti ir eksponuoti geomorfologiškai raiškų 
ir vertingą keturių kalvų kompleksą su Velnio 
kalnu ir jo aplinka; gervių perėjimo vietas 

1,00 km (atkarpa A, I–VI 
alt., esamos EPL 

koridorius) 

03 
Rambyno 

kraštovaizdžio 
draustinis  

387,70 

išsaugoti ir eksponuoti vieno unikaliausių ir 
raiškiausių Lietuvoje kalvagūbrio erozinio 
palikuonio – Rambyno kalno kraštovaizdį su 
garsia Lietuvoje mitologine vieta; etnografiškai 
vertingus Bitėnų ir Bardėnų kaimus, žyminčius 
Mažosios Lietuvos kultūros paveldo objektus – 
statinių kompleksus (Bardėnų kaimo buvusios 
mokyklos sodybą ir Bitėnų kaimo sodybas), 
laidojimo vietas: Rambyno ir Bitėnų kapines su 
Vydūno ir Martyno Jankaus kapais, Bardėnų ir 
Lumpėnų kaimų evangelikų kapines; Martyno 
Jankaus sodybos vietą Bitėnų kaime; būdingas 
Rambyno miško biocenozes su retomis miško 
bendrijomis – pušynus su šluotsmilgėmis, 
pušynus su šertvėmis; šikšnosparnių – Branto 
pelėausių, rudųjų nakvišų – gyvenamąsias ir 
veisimosi vietas; europinės svarbos augalų – 
smiltyninių gvazdikų – augavietes; didžiausią 
Lietuvoje unikalią baltųjų gandrų koloniją 

1,49 km (atkarpa A, I–VI 
alt., esamos EPL 

koridorius) 

04 
Veiviržo 

ichtiologinis 
draustinis 

1710,11 

išsaugoti lašišų, šlakių, upėtakių ir žiobrių 
nerštavietes, saugomas rūšis: didysis auksinukas, 
kraujalakinis melsvys, ovalioji geldutė, 
paprastasis kūjagalvis, pleištinė skėtė, upinė 
nėgė, ūdra. 

0,23 km (atkarpa A, I–VI 
alt., esamos EPL 

koridorius) 

05 
„Natura 2000“ 
BAST Veiviržo 
ir Šalpės upės  

1713,53 
Didysis auksinukas; Kraujalakinis melsvys; 
Ovalioji geldutė; Paprastasis kūjagalvis; 
Pleištinė skėtė; Ūdra; Upinė nėgė 

0,26 km (atkarpa A, I–VI 
alt., esamos EPL 

koridorius) 

06 
Veiviržo 

kraštovaizdžio 
draustinis  

1777,87 
išsaugoti Veiviržo ir Ašvos upių slėnių miškingą 
kraštovaizdį 

1,87 km (atkarpa A, I–VI 
alt., esamos EPL 

koridorius) 

07 
„Natura 2000“ 
BAST Veiviržo 

upės slėnis 
1729,47 

2330 Nesusivėrusios žemyninės smiltpievės; 
3150 Natūralūs eutrofiniai ežerai su plūdžių arba 
aštrių bendrijomis; 3260 Upių sraunumos su 
kurklių bendrijomis; 6120 Karbonatinių smėlynų 
smiltpeivės; 6210 Stepinės pievos; 6410 
melvenynai; 6450 Aliuvinės pievos; 6430 
Eutrofiniai aukštieji žolynai; 6510 Šienaujamos 
mezofitų pievos; 6530 Miškapievės; 9010 
Vakarų taiga; 9020 Plačialapių ir mišrūs miškai; 
9070 Medžiais apaugusios ganyklos; 9080 
Pelkėti lapuočių miškai; 9180 Griovų ir šlaitų 
miškai; 9190 Sausieji ąžuolynai; 91E0 Aliuviniai 
miškai; Kraujalakinis melsvys; Pleištinė skėtė; 
Didysis auksinukas; Ovalioji geldutė 

1,85 km (atkarpa A, I–VI 
alt., esamos EPL 

koridorius) 
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Nr. 
(3.5.1–
3.5.2 
pav.) 

Saugoma 
teritorija 

Plotas, 
ha 

Saugomos vertybės ir steigimo tikslas 
Saugomą teritoriją 

kertančio ruožo ilgis, km 

08 
Minijos 

ichtiologinis 
draustinis  

2020,92 

išsaugoti lašišų, šlakių, upėtakių ir žiobrių 
nerštavietes, saugomas rūšis: raudonąją gegūnę, 
baltijinę gegūnę, juodąjį apoloną, baltajuostį 
melsvį, griežlę, juodąją meletą, vapsvaėdį, 
ligutę, paprastąją medšarkę bei Europos 
Bendrijos svarbos natūralias buveines: 6270 
rūšių turtingus smilgynus, 9050 žolių turtingus 
eglynus 

Naujai planuojamos 
atkarpos B 

subalternatyvos:  
0,24 km (B-4, I–II alt.) 

0,14 km (B-6, III, V alt.) 
0,10 km (B-7, IV, VI alt.) 

09 
„Natura 2000“ 
BAST Minijos 

upė  
1869,95 

Kartuolė; Ovalioji geldutė; Paprastasis kirtiklis; 
Paprastasis kūjagalvis; Pleištinė skėtė; Ūdra; 
Upinė nėgė 

Naujai planuojamos 
atkarpos B 

subalternatyvos:  
0,19 km (B-4, I–II alt.) 

0,14 km (B-6, III, V alt.) 
0,14 km (B-7, IV, VI alt.) 

10 
„Natura 2000“ 
PAST Minijos 

upės slėnis 
2175,37 

Griežlės (Crex crex), tulžių (Alcedo atthis) 
apsaugai 

Naujai planuojamos 
atkarpos B  

subalternatyvos:  
0,42 km (B-4, I–II alt.) 

0,33 km (B-6, III, V alt.) 
0,34 km (B-7, IV, VI alt.) 

11 
„Natura 2000“ 

BAST Kraštinės 
miškas 

68,96 9160 Skroblynai; 9080 Pelkėti lapuočių miškai 
0,26 km (atkarpa C, I–VI 

alt., esamos EPL 
koridorius) 
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4.7.2 pav. Saugomos ir „Natura 2000“ teritorijos Klaipėdos r. ir Kretingos r. savivaldybėse. 
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 MIŠKAI  

Planuojamos EPL trasos alternatyvos eina per miškų teritorijas (žr. 4.8.1 lent., 4.8.1–4.8.2 pav.).  

4.8.1 lentelė. Miškų masyvai, kuriuos kerta planuojamos EPL trasos koncepcijos alternatyvos  
Alternatyva Miško pavadinimas 

I 
Rambyno, Natkiškių, Kalkiškės, Bilviečio, Stonaičių, Lieknas, Vaitelių, Žvirblynė, Kraštinės, 
Petrikaičių, Žalgiris, Baltaneikio, Varniškė 

II 
Rambyno, Natkiškių, Kalkiškės, Bilviečio, Stonaičių, Lieknas, Ąžuolija, Vaitelių, Žvirblynė, 
Kraštinės, Petrikaičių, Žalgiris, Baltaneikio, Varniškė 

III 
Rambyno, Natkiškių, Kalkiškės, Bilviečio, Stonaičių, Baičių, Bereniškė, Smilgynų, Vaitelių, 
Žvirblynė, Kraštinės, Petrikaičių, Žalgiris, Baltaneikio, Varniškė 

IV 
Rambyno, Natkiškių, Kalkiškės, Bilviečio, Stonaičių, Baičių, Bereniškė, Smilgynų, Vaitelių, 
Žvirblynė, Kraštinės, Petrikaičių, Žalgiris, Baltaneikio, Varniškė 

V 
Rambyno, Natkiškių, Kalkiškės, Bilviečio, Stonaičių, Baičių, Bereniškė, Smilgynų, Vaitelių, 
Žvirblynė, Kraštinės, Petrikaičių, Žalgiris, Baltaneikio, Varniškė 

VI 
Rambyno, Natkiškių, Kalkiškės, Bilviečio, Stonaičių, Baičių, Bereniškė, Smilgynų, Vaitelių, 
Žvirblynė, Kraštinės, Petrikaičių, Žalgiris, Baltaneikio, Varniškė 

Atkarpos A, C ir atkarpos B subalternatyvos B-9 ir B-11 planuojamos esamų 330 kV EPL koridoriuose. 
Atkarpoje A trasa 6,6 km ilgyje eina miškinga teritorija, atkarpos B subalternatyvoje B-11 – 1,4 km, o 
atkarpa C – 4,1 km. Šiose vietose jau yra suformuotos reikalingos proskynos, todėl šiose atkarpose naujų 
miško kirtimų nenumatoma.  

Planuojamos 330 kV EPL Darbėnai–Bitėnai trasos alternatyvų atkarpose, kurios suplanuotos naujose 
teritorijose bei kerta miško teritorijas, bus reikalingi miško kirtimai EPL apsaugos zonos plotyje. 
Informacija apie miškų grupes ir numatomus kertamo miško plotus planuojamos EPL trasos koncepcijos 
alternatyvų naujose atkarpose pateikiama 4.8.2 lentelėje.  

4.8.2 lentelė. Planuojamos EPL trasos alternatyvų, suplanuotų naujose teritorijose, analizuojamo 
EPL koridoriaus plotai miško teritorijose  

IV ir VI alternatyvų atvejais formuojant naujas EPL trasos atkarpas numatomi mažiausi kertamo miško 
plotai; šių alternatyvų atveju taip pat kertama mažiau II ir III grupės miškų. 

 

Kertamos miškų grupės  
EPL trasos alternatyvų kertami miško plotai, ha 

I II III IV V VI 

II A. Ekosistemų apsaugos miškai 2,08 2,08 0 0,12 0 0,12 

II B. Rekreaciniai miškai 0 0 3,14 1,53 3,14 1,53 

III. Apsauginiai miškai 0,60 0,58 1,19 0,57 1,16 0,54 

II–III gr. Miškai (bendrai) 2,68 2,66 4,33 2,22 4,30 2,19 

IV. Ūkiniai ir plantaciniai miškai 8,56 10,86 7,27 5,36 7,27 5,36 

Bendras į koridoriaus ribas patenkančio miško 
plotas 

11,24 13,52 11,60 7,58 11,57 7,55 
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4.8.1 pav. Miškais apaugusios teritorijos Pagėgių ir Šilutės rajono savivaldybėse. 
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4.8.2 pav. Miškais apaugusios teritorijos Klaipėdos r. ir Kretingos r. savivaldybėse. 
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 NATŪRALIOS GAMTINĖS BUVEINĖS 

Gamtinių buveinių atžvilgiu, teritorijos, kuriose planuojamos 330 kV EPL trasų alternatyvos, yra 
nevienalytės. Vertingomis gamtinėms buveinėms priskiriamos įvairaus tipo buveinės, kurios atitinka 
europinės svarbos buveinių atrankos kriterijus, tačiau nepatenka į saugomas teritorijas. Analizuojamų 
EPL alternatyvų techninis koridorius jas kerta ar dalinai kliudo. 

4.9.1 lentelėje ir 4.9.1–4.9.2 paveiksluose pateikiama informacija apie planuojamos EPL trasos 
alternatyvų kertamas gamtines buveines, kurios atitinka europinės svarbos gamtinių buveinių atrankos 
kriterijus. 

4.9.1 lentelė. Planuojamos EPL trasos alternatyvų kertamos gamtinės buveinės 

Buveinės tipas/ kodas 
EPL trasos alternatyvų kertami EB svarbos buveinių plotai 

EPL apsaugos zonoje, ha 
 I II III IV V VI 

Planuojamos trasos atkarpos esamų EPL koridoriuje (atkarpos A ir C) 

*Rūšių gausios ganyklos ir ganomos 
pievos 6270 

4,40 4,40 4,40 4,40 4,40 4,40 

Melvenynai 6410 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05 

Aliuvinės pievos 6450 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 
Bendrai 5,67 5,67 5,67 5,67 5,67 5,67 

*Vakarų taiga 9010 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 

*Plačialapių ir mišrieji miškai 9020 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 

*Pelkiniai lapuočių miškai 9080 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23 

Skroblynai 9160 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 

Griovų ir šlaitų miškai 9180 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 

Aliuviniai miškai 91E0 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 
Bendrai 1,78 1,78 1,78 1,78 1,78 1,78 

Planuojamos trasos atkarpos naujose teritorijose (atkarpos B subalternatyvos B-1–B-11) 

Žolių gausūs eglynai 9050 0,12 0,12 0 0 0 0 

Skroblynai 9160 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 

Griovų ir šlaitų miškai 9180 2,16 0,90 0,98 0,89 0,98 0,89 
Sausieji ąžuolynai 9190 0,51 0,51 0 0 0 0 

Bendrai 2,80 1,54 0,99 0,90 0,99 0,90 
Iš viso: 10,25 8,99 8,44 8,34 8,44 8,34 

* Europos Bendrijos svarbos prioritetinė „Natura 2000“ buveinė.  
 

Analizuojant trasos alternatyvų kertamas natūralias gamtines buveines, didžiausios pasekmės numatomas 
miško buveinėms, nes užbaigus statybos darbus šios buveinės neatkuriamos, jas pakeičia kitos rūšies 
buveinės. Šis poveikis itin svarbus naujose planuojamose 330 kV EPL trasos atkarpose. 

Atkarpos A ir C planuojamos esamų 330 kV EPL koridoriuose, kur jau yra suformuotos reikalingos 
proskynos todėl šiose atkarpose naujų miško kirtimų, tuo pačiu ir miško buveinių sunaikinimo, 
nenumatoma. Naujose atkarpose formuojant proskynas EPL apsaugos zonos plotyje, miško buveinės bus 
sunaikintos. IV ir VI alternatyvų atvejais kertama mažiau EB svarbos miško buveinių plotų. 
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4.9.1 pav. EB svarbos buveinės, kurias kerta planuojamos 330 kV EPL trasos alternatyvos Pagėgių ir 
Šilutės rajonų savivaldybėse 
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4.9.2 pav. EB svarbos buveinės, kurias kertas planuojamos 330 kV EPL trasos alternatyvos  

Klaipėdos ir Kretingos rajonų savivaldybėse. 
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 PAVIRŠINIO IR POŽEMINIO VANDENS TELKINIAI  

Nagrinėjamos 330 kV EPL Darbėnai–Bitėnai trasos alternatyvos kerta eilę paviršinių vandens telkinių: 
upių, upelių, kanalų (4.10.1–4.10.2 pav.). 

4.10.1 lentelė. Paviršinio vandens telkiniai, kuriuos kerta EPL trasos alternatyvos  

Paviršinio vandens telkinio pavadinimas 

Kertamų 
vandens 
telkinių  
skaičius 

Alternatyva 

A-1 (Ašvos intakas), A-1 (Agluonos intakas), Agluona, Aisė, Akmena-Danė, Ašva, 
B-1 (Babrūnės intakas), Babrūnė, Baukštė, Bitė, Bonalė, Burkštinas, Darba, 
Daubutė, Degalas, Dubupis, E-3, Eisrava, Eketė, G-1-1, Girupis, J-2, Jaurykla, 
Juodupė, Kamona, Kiaupiškė, Kulšė, L-1, Lendra, Medinupė, Meškupė, Minija, 
Mirglonas, Pilsupis, Pilupis, Plaškuotas, Raudonupis, Skardupė, Skroblupis, Š-2 
(Šytos intakas), Š-2 (Švekšnalės intakas), Š-2-2, Š-3, Š-4, Šyša, Šustis, T-12, T-8, 
Tenenys, Timsrupė, Upelis, V-1, V-5, Vangė, Vatina, Veiviržas, Veižas, Veižukas, 
Vilka 

59 I-VI 

A-2, A-4, B-1 (Baukštės intakas), Lašiupis, M-7, Smeltaitė 6 III-VI 
A-3, A-5, Aušrupis, Gargždupis (Skinijos intakas), Gargždupis (Minijos intakas, 
kerta 2 kartus), Skinija 

7 I-II 

Kisupė 1 III, V 
S-1 1 I 
S-3 1 II 
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4.10.1 pav. Paviršinio vandens telkiniai, kuriuos kerta EPL trasos alternatyvos,  
Pagėgių ir Šilutės rajono savivaldybėse.  
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4.10.2 pav. Paviršinio vandens telkiniai, kuriuos kerta EPL trasos alternatyvos,  
Klaipėdos ir Kretingos rajonų savivaldybėse.  
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Klaipėdos rajono teritorijoje planuojamos EPL trasos atkarpos B subalternatyvos B-4 (I–II alternatyvos), 
B-9 (III–IV alternatyvos), B-10 (V–VI alternatyvos) ir B-11 (III–VI alternatyvos) patenka į Gargždų 
miesto vandenvietės apsaugos zonos 3b juostą (4.10.3 pav.). Gargždų vandenvietė (Laugalių g. 2b) tiekia 
vandenį Gargždų miesto gyventojams, įmonėms ir komunaliniam sektoriui. Vandenvietėje 
eksploatuojami keturi gręžiniai, įrengti 1982–1991 m. Vanduo išgaunamas iš 140 m gylio, 
eksploatuojamas J3 vandeningas sluoksnis (Klaipėdos r. vandens teikimo ir nuotekų tvarkymo 
infrastruktūros plėtros specialusis planas. Aiškinamasis raštas. 2015. UAB Lurida). Specialiųjų sąlygų 
įstatymas neriboja elektros perdavimo linijų statybos požeminio vandens vandenviečių apsaugos zonose.  
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4.10.3 pav. Požeminio vandens vandenvietės teritorija, kurią kerta planuojamos EPL trasos alternatyvos 
Klaipėdos r. savivaldybėje. 
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 KULTŪROS PAVELDO VERTYBĖS 

Kultūros vertybių registro duomenimis, planuojamos 330 kV EPL Darbėnai–Bitėnai trasos alternatyvų 
aplinkinėse teritorijose yra identifikuota registruotų kultūros vertybių teritorijų (žr. 4.11.1–4.11.2 pav.).  

Planuojamos esamos Šyšos TP ir Gargždų miesto apėjimų EPL trasos subalternatyvos parinktos taip, kad 
nepatektų į kultūros vertybių teritoriją ir jų apsaugos zoną.  

Remiantis Kultūros vertybių registro internetine duomenų baze (prieiga 2020-02-14) 4.11.1 lentelėje 
pateikiama trumpa informacija apie kultūros paveldo objektus, patenkančius į esamų EPL, kurių 
koridoriuose formuojama planuojamos 330 kV EPL Darbėnai–Bitėnai trasa, apsaugos zoną.  

4.11.1 lentelė. Kultūros paveldo objektai 

Planuojamos 
EPL atkarpa 

Kodas Pavadinimas Adresas Plotas 
Apsaugos zonos 
pozonio plotas 

Vizualinio Fizinio 

A 

24311 
Drunšilių kaimo 
evangelikų liuteronų 
senosios kapinės 

Šilutės rajono sav., Juknaičių 
sen., Drunšilių k., 

1999 
kv. m 

- + 

2518 Gardamo kapinynas 
Šilutės rajono sav., Gardamo 
sen., Gardamo mstl., 

5123 
kv. m 

- - 

3366 Paulaičių kapinynas 
Šilutės rajono sav., Švėkšnos 
sen., Paulaičių k., 

18000  
kv. m 

920000 kv. 
m 

- 

3364 Nikėlų kapinynas 
Šilutės rajono sav., Švėkšnos 
sen., Nikėlų k., 

22000  
kv. m 

920000 kv. 
m 

- 

20523 
Piliakalnis, vad. 
Palendrupio 
piliakalniu 

Šilutės rajono sav., Švėkšnos 
sen., Pavilnučio k., 

11000 
 kv. m 

- - 

5193 Skomantų kapinynas 
Klaipėdos rajono sav., 
Veiviržėnų sen., Skomantų 
k., 

14750 
 kv. m 

- - 

23775 
Skomantų piliakalnis 
su gyvenviete 

Klaipėdos rajono sav., 
Veiviržėnų sen., Vyskupiškių 
k., 

56868  
kv. m 

- - 

23095 
Pėžaičių kaimo 
evangelikų liuteronų 
senosios kapinės 

Klaipėdos rajono sav., 
Veiviržėnų sen., Pėžaičių k. 

2368 
 kv. m 

- - 

C 
21118 

Genčų akmuo II, 
vad. Velnio akmeniu 

Kretingos rajono sav., 
Kretingos sen., Genčų k., 

103 kv. 
m 

- - 

5204 
Pilkapiai, vad. Kūlių 
pilale 

Kretingos rajono sav., 
Darbėnų sen., Auksūdžio k., 
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4.11.1 pav. Artimiausios registruotos kultūros paveldo vertybės Pagėgių ir Šilutės r. savivaldybėse.  
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4.11.2 pav. Artimiausios registruotos kultūros paveldo vertybės Klaipėdos r. ir Kretingos r. savivaldybėse.  
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 SU VYSTYMO PLANU SUSIJUSIOS APLINKOSAUGOS PROBLEMOS 

Planuojamos 330 kV EPL Darbėnai–Bitėnai trasos koncepcijos alternatyvų parinkimui turėjo įtakos 
parengtuose ir rengiamuose teritorijų planavimo dokumentuose suplanuotų gyvenamųjų teritorijų, 
saugomų teritorijų, infrastruktūros objektų, naudingų iškasenų telkinių, miškų ir kitų objektų, kuriems 
taikomi Specialiųjų sąlygų įstatymo reikalavimai, išsidėstymas. Nagrinėjamoje teritorijoje šie objektai 
išsidėstę netolygiai ir sukuria skirtingo sudėtingumo probleminius arealus. 

Pagrindinės Vystymo plano įgyvendinimo pasekmės aplinkai ir aplinkos apsaugos problemos yra 
siejamos su gyventojų sauga ir esamų gamtinių buveinių pakeitimu bei fizikine ir vizualine aplinkos 
tarša, kurią sukelia antropogeninės kilmės įrengimai, atsirandantys su elektros perdavimo oro linijos 
tiesimu.  

Pagrindinės su Vystymo plano įgyvendinimu susijusios aplinkos apsaugos problemos:  

 gamtinių buveinių pakeitimas; 
 augalijos apsauga; 
 paukščių apsauga; 
 dirvožemio apsauga; 
 vandens telkinių apsauga; 
 kraštovaizdžio apsauga;  
 gyvenamųjų ir visuomeninės paskirties teritorijų apsauga.  

Galimos Vystymo plano įgyvendinimo pasekmės išvardintiems aplinkos komponentams detaliau 
analizuojamos SPAV ataskaitos 7 skyriuje.  

Su planuojamos EPL tiesimu susijusios aplinkosauginės problemos, reikšmingos galimos pasekmės 
aplinkai ir jos komponentams pateikiamos lentelėje žemiau: 

5.1 lentelė. Su planuojama EPL susijusios pagrindinės aplinkosaugos problemos 

Projekto etapas/ Veikla 

Pagrindiniai nagrinėjami komponentai 

S
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Statybos etapas 
Laikinų privažiavimo kelių ir kitos 
infrastruktūros įrengimas 

        
 

Viršutinio dirvožemio sluoksnio 
nuėmimas atramų įrengimo vietoje, 
sandėliavimas, galimas transporto poveikis 

        
 

Apsaugos zonoje kertami medžiai ir 
krūmai 

        
 

Laikinas triukšmo, oro taršos padidėjimas 
dėl technikos ir žemės darbų 

        
 

EPL atramų įrengimas, laidų tiesimas          
Eksploatacijos etapas 

Žemėnaudos kitimas, servitutų nustatymas 
ir veiklos apribojimai 

        
 

EPL aptarnavimas ir remontas, želdynų 
pjovimas apsaugos zonoje ir kt. 

        
 

Triukšmo ir elektromagnetinės taršos 
susidarymas 
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 TARPTAUTINIU, EUROPOS BENDRIJOS IR NACIONALINIU LYGMENIU 
NUSTATYTI APLINKOS APSAUGOS TIKSLAI, SUSIJĘ SU VYSTYMO PLANU  

Pagrindinius bendruosius Europos Sąjungos aplinkos apsaugos tikslus nustato Europos Bendrijos 
steigimo sutartyje pateikta Bendrijos aplinkos politika (EB steigimo sutarties 174 straipsnis):  

• išlaikyti, saugoti ir gerinti aplinko kokybę; 
• saugoti žmonių sveikatą; 
• apdairiai ir racionaliai naudoti gamtos išteklius; 
• remti tarptautinio lygio priemones, skirtas regioninėms ar pasaulinėms aplinkos problemoms spręsti.  

Analizuojamo Vystymo plano įgyvendinimui yra svarbūs Europos Sąjungos lygmeniu nustatyti 
ekologinio tinklo „Natura 2000“ steigimo ir aplinkos apsaugos tikslai. Siekiant įgyvendinti Europos 
Sąjungos (ES) direktyvų Dėl laukinių paukščių apsaugos (79/409/EEC) ir Dėl natūralių buveinių ir 
laukinės faunos bei floros apsaugos (92/43/EEC) reikalavimus, Lietuvoje yra plėtojamas „Natura 2000“ 
teritorijų tinklas. „Natura 2000“ teritorijos yra integruojamos į dabartinę nacionalinę saugomų teritorijų 
sistemą.  

Planuojamoje teritorijoje yra išsidėsčiusios kelios ekologinio tinklo „Natura 2000“ teritorijos:  

 Veiviržo ir Šalpės upės – buveinių apsaugai svarbi teritorija  LTKLA0010; 
 Veiviržo upės slėnis – buveinių apsaugai svarbi teritorija LTKLA0006; 
 Minijos upė – buveinių apsaugai svarbi teritorija LTKLA0007;  
 Minijos upės slėnis – paukščių apsaugai svarbi teritorija LTKLAB005; 
 Kraštinės miškas – buveinių apsaugai svarbi teritorija LTKRE0008. 

Nacionaliniu lygmeniu nustatyti aplinkos apsaugos tikslai planuojamoje teritorijoje yra susiję su 
valstybės saugomų teritorijų sistema ir jų aplinkos apsauga.  

Pagal Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų įstatymą (2001-12-04 Nr. IX-628) bendrąją valstybės 
saugomų teritorijų sistemą sudaro šios saugomų teritorijų kategorijos: 

- konservacinės apsaugos prioriteto teritorijos. Šiai kategorijai priskiriami rezervatai, draustiniai ir 
paveldo objektai; 
- atkuriamosios apsaugos prioriteto teritorijos. Šiai kategorijai priskiriami atkuriamieji sklypai, 
genetiniai sklypai; 
- ekologinės apsaugos prioriteto teritorijos. Šiai kategorijai priskiriamos ekologinės apsaugos zonos; 
- kompleksinės saugomos teritorijos. Šiai kategorijai priskiriami valstybiniai parkai – nacionaliniai ir 
regioniniai parkai, biosferos stebėsenos (monitoringo) teritorijos – biosferos rezervatai ir biosferos 
poligonai. 

Analizuojamo Vystymo plano įgyvendinimo teritorijoje yra išsidėsčiusios šios valstybinės ir 
savivaldybių saugomos teritorijos:  

 Rambyno regioninis parkas; 
 Bitėnų goemorfologinis draustinis; 
 Veiviržo ichtiologinis draustinis; 
 Veiviržo kraštovaizdžio draustinis; 
 Minijos ichtiologinis draustinis.  

Pagal Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų įstatymo nuostatas draustinių steigimo tikslai yra: 

1) išsaugoti gamtos ir kultūros paveldo teritorinius kompleksus (vertybes), vietoves; 
2) užtikrinti kraštovaizdžio ir biologinę įvairovę bei ekologinę pusiausvyrą; 
3) išsaugoti laukinių augalų, gyvūnų bei grybų buveines ir rūšis, genetiniu požiūriu vertingas jų 
populiacijas; 
4) sudaryti sąlygas moksliniams tyrimams; 
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5) sudaryti sąlygas pažintiniam turizmui; 
6) propaguoti gamtos ir kultūros paveldo teritorinius kompleksus (vertybes), vietoves. 

Rambyno regioninio parko teritoriją, Kraštinės miško „Natura 2000“ BAST, kitos saugomos ir „Natura 
2000“ teritorijas kerta esamos 330 kV EPL (atkarpos A ir C), kurių koridoriuose formuojama 
planuojamos 330 kV EPL Darbėnai–Bitėnai trasa. 

Formuojant Gargždų miesto apėjimą naujos EPL trasos atkarpos kerta Minijos upę (ichtiologinis 
draustinis bei „Natura 2000“ BAST). Minijos upės kirtimui svarstomos kelios alternatyvos: 

I–II alternatyvų atveju trasa planuojama greta automagistralės A1 Vilnius–Klaipėda, išlaikant saugų 
atstumą nuo kelio juostų, apeinant esamas bei detaliaisiais planais suplanuotas gyvenamas teritorijas bei 
išlaikant atstumą iki esamos 110 kV EPL Klaipėda-Endriejavas, kertančios Minijos upę.  

III–VI alternatyvos analizuoja galimybę kirsti Minijos upę žemiau Dovilų – atkarpos B subalternatyva 
B-7 (IV ir VI alternatyvos) planuojamos greta esamos 330 kV EPL Klaipėda–Šyša, tačiau šioje vietoje 
greta Minijos upės yra įregistruoti kaimo plėtros žemėtvarkos projektai bei suplanuota gyvenamoji 
aplinka. Todėl parinkta atkarpos B subalternatyva B-6 (III ir V alternatyvos), kaip galimas Minijos upės 
kirtimo variantas, atsitraukiant nuo suplanuoto gyvenamosios paskirties užstatymo ir kertant Baičių 
mišką.  
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 GALIMOS NEIGIAMOS PASEKMĖS APLINKAI 

 VYSTYMO PLANO ĮGYVENDINIMO PASEKMĖS VISUOMENEI IR JOS SVEIKATAI 

Siekiant išanalizuoti Vystymo plano įgyvendinimo galimas reikšmingas pasekmes visuomenės 
sveikatai, nustatome ūkinės veiklos įtakojamus aplinkos komponentus, sveikatai įtaką darančius 
veiksnius bei jų galimą specifinį poveikį sveikatai. 

330 kV EPL galimas poveikis priskiriamas prie aplinkos fizikinio poveikio veiksnių. Veiksniai, galintys 
turėti poveikį visuomenės sveikatai yra: 

 elektromagnetinė spinduliuotė; 

 triukšmas;  

 aplinkos oro tarša;  

 konstrukcijų pažeidimas; 

 psichoemocinis poveikis; 

 profesiniai veiksniai. 

Elektromagnetinio lauko poveikis sveikatai 

Elektromagnetinės spinduliuotės įtaka sveikatai priklauso nuo dažnio, laukų intensyvumo ir poveikio 
trukmės. Biologinis elektromagnetinių bangų poveikis skirstomas į: 

 terminį – ši spinduliuotė prasiskverbia į organizmą 1/10 bangos ilgio. Tokia elektromagnetinė 
spinduliuotė gali sukelti kataraktas, odos ir poodinio sluoksnio nudegimus, reprodukcinės sistemos, 
širdies-kraujagyslių ir imuninės sistemų bei kvėpavimo organų ūminius ar lėtinius funkcinius pakitimus; 

 aterminį (nespecifinį) – šis nespecifinis poveikis žmogaus organizmui nėra visiškai aiškus ir 
įrodytas.  

Žmogus neturi atskiro jutimo organo, kuris tiesiogiai reaguotų į elektromagnetinę spinduliuotę.  

Sisteminis elektromagnetinių laukų, viršijančių didžiausias leidžiamas normas, poveikis gali sukelti 
funkcinius nervų sistemos, širdies, kraujagyslių, endokrininės sistemos, taip pat tam tikrus apykaitos 
procesų, organizmo imuninio reaktyvumo ir reprodukcinės funkcijos sutrikimus6. Nors epidemiologiniai 
moksliniai tyrimai, nagrinėjantys elektromagnetinių laukų poveikį žmonių sveikatai atliekami jau keletą 
dešimtmečių, galutinių mokslinių įrodymų, kad elektromagnetiniai laukai gali turėti kancerogeninį 
poveikį, nėra.  

330 kV ir aukštesnės įtampos EPL taikomi Lietuvos higienos normos HN 104:2011 „Gyventojų sauga 
nuo elektros oro linijų sukuriamo elektromagnetinio lauko“, patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos 
apsaugos ministro 2011 m. gegužės 30 d. įsakymu Nr. V-552 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 
104:2011 „Gyventojų sauga nuo elektros linijų sukuriamo elektromagnetinio lauko“ patvirtinimo“ 
reikalavimai. Elektros linijų elektromagnetinio lauko parametrų leidžiamos vertės gyvenamosios ir 
visuomeninės paskirties pastatų patalpose ir gyvenamojoje aplinkoje neturi būti didesnės negu šioje 
higienos normoje nurodytos leidžiamos vertės (7.1.1. lentelė). Elektromagnetinio lauko parametrų 
leidžiamos vertės – elektromagnetinės spinduliuotės parametrų vertės, kurios veikdamos žmogų neribotą 
laiką nesukelia grėsmės ar neigiamo poveikio sveikatai. 

 
 
 
 

                                                 
6 Elektros perdavimo linijų skleidžiamų elektromagnetinių laukų vertinimo ir valdymo modelis, NVSPL, 2013 m. 
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7.1.1 lentelė. Elektromagnetinio lauko parametrų leidžiamos vertės 

Eil. 
Nr. 

Objekto pavadinimas 

Elektromagnetinio lauko parametrų leidžiamos vertės  
(ne daugiau kaip) 

Elektrinio lauko 
stipris (E), kV/m 

Magnetinio lauko 
stipris (H), A/m 

Magnetinio srauto 
tankis (B), µT 

1. 
Gyvenamosios ir visuomeninės 
paskirties pastatų patalpos 

0,5 16,0 20,0 

2. Gyvenamoji aplinka 1,0 32,0 
40,0 

 

Perdavimo sistemos operatorius, eksploatuojantis elektros linijas, privalo užtikrinti, kad higienos 
normoje nurodytos elektromagnetinio lauko parametrų leidžiamos vertės už apsaugos zonos ribų 
gyvenamosios ir visuomeninės paskirties pastatų patalpose ir gyvenamoje aplinkoje nebūtų viršytos. 
Nustačius, kad elektromagnetinio lauko parametrų leidžiamos vertės viršytos, būtina imtis veiksmų ir 
priemonių, kuriomis elektromagnetinio lauko parametrų vertės būtų sumažintos iki leidžiamų verčių. 

Triukšmo poveikis sveikatai 

Aukštos įtampos elektros perdavimo linijose triukšmo šaltinis yra išlydis nuo elektros perdavimo linijų, 
kuomet maksimali įtampa viršija kritinę bei išlydis įvyksta elektroizoliacinėje sistemoje.  

Intensyvūs akustiniai dirgikliai organizme sukelia stresines reakcijas, kuriose galima pastebėti įvairias 
fazes – nuo adaptacijos kompensacinės stadijos iki nekompensacinės stadijos. Stresas žmogaus 
organizmą veikia daugeliu aspektų – nuo sukeliamų funkcinių cerebrovisceralinių reguliacijos 
pažeidimų iki pastebimų morfologinių organų ir sistemų degeneracinių pokyčių. 

Atsižvelgiant į triukšmo intensyvumą, jo poveikis į organizmą yra toks: 40–50 dB – atsiranda psichinės 
reakcijos, 60–80 dB – išsivysto vegetacinės nervų sistemos pakitimai. Pagal tarptautinę ligų kodavimo 
sistemą (TLK – 10) tai apima: nervų sistemos, kraujotakos, virškinimo, kaulų – raumenų sistemos ir 
jungiamojo audinio ligas. 90–110 dB – išsivysto klausos netektis.  

Ligos, santykinai susijusios su triukšmo poveikiu: kraujotakos sistemos, nervų sistemos, virškinimo 
sistemos ligos. 

Triukšmui labiausiai jautrios vietos (pagal Pasaulinę sveikatos organizaciją – PSO) yra gyvenamosios 
patalpos, poilsio zonos, kurortai, mokyklos, ikimokyklinės įstaigos, gydymo įstaigos. Lengviausiai 
triukšmo pažeidžiamos grupės: vaikai, ligoniai, invalidai, pamainomis dirbantys, seni asmenys, ilgai 
būnantys triukšme žmonės ir pan. 

Ribinius triukšmo dydžius žmonių gyvenamuosiuose ir visuomenės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje 
nustato Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. birželio 13 d. įsakymu Nr. V-604 
patvirtinta Lietuvos higienos norma HN 33:2011 „Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir 
visuomenės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje“ (7.1.2. lentelė). 

Lietuvos higienos norma HN 33:2011 „Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomenės 
paskirties pastatuose bei jų aplinkoje“ nustato, kad triukšmas gyvenamuosiuose ir visuomeninės 
paskirties pastatuose bei jų aplinkoje įvertinamas matavimo ir (ar) modeliavimo būdu, gautus rezultatus 
palyginant su atitinkamais šios higienos normoje pateikiamais didžiausiais leidžiamais triukšmo ribiniais 
dydžiais gyvenamuosiuose bei visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje. 

 
 
 
 
 
 



 YPATINGOS VALSTYBINĖS SVARBOS ELEKTROS ENERGETIKOS SISTEMOS SINCHRONIZACIJOS PROJEKTO  
„330 KV ELEKTROS PERDAVIMO LINIJOS DARBĖNAI–BITĖNAI STATYBA ”. 
INŽINERINĖS INFRASTRUKTŪROS VYSTYMO PLANAS. SPAV ATASKAITA 

1 
leidimas 
Puslapis 
80 iš 146 

 

UAB „ARDYNAS“ Tel. (8 37) 323 209   El. p. ardynas@ardynas.lt 
Gedimino g. 47, LT-44242 Kaunas     Faks. (8 37) 337 257 www.ardynas.lt 

 

7.1.2 lentelė. Didžiausi leidžiami triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės 
paskirties pastatuose bei jų aplinkoje 

Objekto pavadinimas Paros laikas* 

Ekvivalentinis 
garso slėgio 
lygis (LAeqT), 

dBA 

Maksimalus 
garso slėgio 

lygis (LAFmax), 
dBA 

Gyvenamųjų pastatų (namų) ir visuomeninės paskirties 
pastatų (išskyrus maitinimo ir kultūros paskirties 
pastatus) aplinkoje, veikiamoje pramoninės veiklos 
(išskyrus transportą) stacionarių triukšmo šaltinių 
sukeliamo triukšmo. 

diena 
vakaras 
naktis 

55 
50 
45 

60 
55 
50 

* Paros laiko (dienos, vakaro ir nakties) pradžios ir pabaigos valandos suprantamos taip, kaip apibrėžta Lietuvos Respublikos triukšmo 
valdymo įstatymo [1] 2 straipsnio 3, 9 ir 28 dalyse nurodytų dienos triukšmo rodiklio (Ldienos), vakaro triukšmo rodiklio (Lvakaro) ir nakties 

triukšmo rodiklio (Lnakties) apibrėžtyse. 

Ši higienos norma nustato stacionarių triukšmo šaltinių skleidžiamo triukšmo ribinius dydžius 
gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje ir taikoma vertinant triukšmo 
poveikį visuomenės sveikatai. Triukšmo ribiniai dydžiai taikomi gyvenamuosiuose pastatuose, 
visuomeninės paskirties pastatuose bei šių pastatų, išskyrus maitinimo ir kultūros paskirties pastatus, 
aplinkoje, apimančioje žemės sklypų, kuriuose pastatyti nurodytieji pastatai, ribas ne didesniu nei 40 m 
atstumu nuo pastatų sienų. 

Aplinkos oro tarša 

Poveikis aplinkos orui bus daromas statybų metu ir priežiūros (remonto, aptarnavimo) darbų metu, 
išsiskiriant teršalams iš mobilių taršos šaltinių (transporto priemonių ir kitų mechanizmų su vidaus 
degimo varikliais) ir kelio dulkėms. Toks poveikis yra trumpalaikis ir lokalus, galimas betarpiškai 
statybos (ar remonto darbų) vietos, reikšmingos pasekmės nenumatomos.  

Aukštos įtampos EPL eksploatavimo metu, esant elektros išlydžiams, išsiskiria nedideli žmonių 
sveikatai ar ekosistemoms nepavojingi ozono ir azoto oksidų kiekiai 7.  

Konstrukcijų pažeidimas  

Galimos avarinės situacijos susijusios su srovėlaidžių nutrūkimu ar atramų išvirtimu. Tai gali sąlygoti 
daugiausiai gamtinės sąlygos – laidų apledėjimas, viesulai ir vėjo gūsiai, žaibai. 

Vadovaujantis Specialiųjų sąlygų įstatymo 24 straipsniu, 330 kV elektros oro linijai nustatoma po 30 
metrų apsaugos zona – žemės juosta ir oro erdvė tarp dviejų vertikalių plokštumų, lygiagrečių elektros 
linijos ašiai, matuojant horizontalų atstumą nuo kraštinių jos laidų. 25 straipsnyje nurodomos 
specialiosios žemės naudojimo sąlygos nustatomoje apsaugos zonoje, kurių privalo laikytis žemės, kuri 
patenka į apsaugos zonos teritoriją, naudotojai.  

Siekiant išvengti avarinių situacijų pasekmių žmonių sveikatai, apsaugos zonoje draudžiama įrengti 
žaidimų aikšteles, stadionus, turgavietes, visuomeninio transporto stoteles, visų rūšių mašinų ir 
mechanizmų aikšteles, organizuoti renginius, į kuriuos susirenka daug žmonių, sandėliuoti pašarus, 
šiaudus, durpes, malkas, įrengti degalines, kuro ir tepalų sandėlius. 

Psichoemociniai veiksniai  

330 kV EPL statyba netoli gyvenamųjų teritorijų gali sąlygoti tam tikrą vietos gyventojų 
nepasitenkinimą. Šis nepasitenkinimas yra psichoemocinis poveikis, kurį sukelia gyventojų baimė, kad 
greta atsirandanti 330 kV perdavimo linija gali turėti neigiamą poveikį jų sveikatai bei nekilnojamojo 
turto vertei dėl: 

- galimo neigiamo elektromagnetinės spinduliuotės poveikio žmonių sveikatai; 

                                                 
7 https://vb.vgtu.lt/object/elaba:1856477/1856477.pdf 
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- jų nuosavybės teise valdomuose žemės sklypuose nustatomų elektros tinklų apsaugos zonų ir jose 
taikytinų apribojimų; 

- kraštovaizdžio pasikeitimo. 

Kraštovaizdžio vizualiniai pasikeitimai, nutiesus 330 kV elektros perdavimo liniją, neišvengiami. 
Elektros oro linijos yra labiau pastebimos kaimo vietovėse, kur infrastruktūra nėra labai išvystyta. Tačiau 
laikui bėgant vietos gyventojai apsipranta su naujai atsiradusiais statiniais, nebeišskiria jų iš supančios 
aplinkos. 

Profesinė rizika  

Atsižvelgiant į Vystymo planu planuojamos veiklos pobūdį darbo vietose galimi šie profesinės rizikos 
veiksniai: 

- nepatogi padėtis dėl ergonomiškai nepritaikytų vietų; 
- patekimas į aukštį ir nusileidimo pavojai; 
- kritimo pavojus; 
- traumų rizika dėl galimų konstrukcijų griuvimo; 
- elektros srovės smūgio pavojus dėl blogos izoliacijos; 
- pavojus dėl impulsinio elektros išlydžio prisilietus prie nuo žemės izoliuotų konstrukcijų ar kitų 
mechanizmų; 
- protinis apkrovimas, nervinė įtampa, stresas kelia riziką funkciniams nervų sistemos ir kitų 
organizmo sistemų funkciniams sutrikimams. 
Šie galimi profesinės rizikos veiksniai gali sukelti profesines ligas, sumažinti atsparumą kitiems 
susirgimas, įtakoti neprofesinės patologijos vystymosi eigą (hipertonijos, opaligės, kvėpavimo, širdies, 
kraujagyslių bei kitų organų).    
Profesinės rizikos veiksniai vertinami atskirai. Šį vertinimą organizuoja darbdavys, pradedant ūkinę 
veiklą, vadovaujantis Profesinės rizikos vertinimo nuostatais. 

 Esamos Pagėgių, Klaipėdos r., Kretingos r. ir Šilutės r. savivaldybių gyventojų sveikatos 
būklės, galimų reikšmingų sveikatos sutrikimų aspektu, analizė 

Vystymo plano įgyvendinimas numatomas Pagėgių savivaldybės (Tauragės apskritis) ir Šilutės rajono, 
Klaipėdos rajono ir Kretingos rajono savivaldybių (Klaipėdos apskritis) teritorijose. 
Šioje ataskaitoje pateikiami Pagėgių, Šilutės r., Klaipėdos r. ir Kretingos r. savivaldybių gyventojų 
esamos visuomenės sveikatos būklės statistiniai duomenys, nusakantys kraujotakos, nervų, virškinimo, 
endokrininės ir reprodukcinės sistemų mirčių lygį 10 m. periodu (apimant paskutinių skelbiamų metų 
rodiklius), kas leidžia įvertinti ar šių ligų paplitimo ypatumai, gali būti įtakojami planuojamos ūkinės 
veiklos, palyginus su Lietuvos Respublikos atitinkamais rodikliais. 
Pagėgių, Šilutės r., Klaipėdos r. ir Kretingos r. savivaldybių ir Lietuvos Respublikos sveikatos rodiklių 
duomenys pateikiami iš Statistikos departamento ir Higienos instituto Lietuvos sveikatos rodiklių 
informacinės sistemos duomenų bazės (2020 m. sausio mėn.). 

Demografinė padėtis 

2009–2018 m. laikotarpiu, vidutinis metinis gyventojų skaičius didėjo tik Klaipėdos r. savivaldybėje: 
nuo 51766,5 iki 57285 gyventojų, Kretingos r., Šilutės r. ir Pagėgių savivaldybėse, taip pat ir Lietuvoje 
gyventojų skaičius mažėjo (7.1.3lentelė). 

7.1.3 lentelė. Vidutinis metinis gyventojų skaičius. 
Metai 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Klaipėdos r. 51766,5 51561 51342 51510 51862 52471 53145 54047 55383 57285 
Kretingos r. 43090 42034 41170,5 40738 40364 39946 39440 38839,5 38252 37760 
Pagėgių sav. 10066 9738,5 9416 9211 9026 8820 8563 8254 7944 7668 

Šilutės r. 48139,5 46546,5 44710 43629 42833 42131 41454 40497,5 39326 38477 
Lietuva 3162916 3097282 3028115 2987773 2957689 2932367 2904910 2868231 2828403 2801543 
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Gimstamumo rodiklis 10 metų laikotarpiu nagrinėjamuose regionuose kito netolygiai (7.1.4 lentelė). 2018 m. 
Klaipėdos r. savivaldybėje gimstamumo rodiklis sudarė 11,3 gimusiojo/ 1000 gyventojų, o Pagėgių savivaldybėje 
11,9 gimusiojo/ 1000 gyventojų; Kretingos r. ir Šilutės r. savivaldybių (10,2) ir šalies (10) rodikliai buvo mažesni.  

7.1.4 lentelė. Gimstamumo rodiklis 1000 gyventojų. 
Metai 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Klaipėdos r. 11,69 11,44 10,71 10,19 12,24 10,6 10,7 10,5 10,8 11,3 
Kretingos r. 10,28 10,92 10,2 10,24 9,81 10,1 9,9 10,2 10,7 10,2 
Pagėgių sav. 9,64 10,99 10,94 14 12,19 10,7 12,5 12,4 10,6 11,9 

Šilutės r. 9,64 9,07 10,2 10,93 11,21 11,7 13,2 10,7 10,3 10,2 
Lietuva 10,17 9,9 10 10,19 10,1 10,3 10,8 10,7 10,1 10 

2009–2018 m. laikotarpiu, natūralus gyventojų prieaugis nagrinėjamuose regionuose, išskyrus Klaipėdos r. 
savivaldybėje (2009–2010 m., 2013 m., 2015 m., 2017–2018 m.), buvo neigiamas, t. y. daugiau gyventojų mirė 
nei gimė (7.1.5 lentelė).  

7.1.5 lentelė. Natūralus gyventojų prieaugis 1000 gyventojų. 
Metai 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Klaipėdos r. 0,42 0,02 -0,99 -1,38 0,4 -0,2 0,3 -0,1 0,4 1 
Kretingos r. -3,37 -2,9 -3,04 -1,35 -2,55 -2,6 -3,5 -4,4 -3,3 -3,4 
Pagėgių sav. -6,26 -6,06 -7,75 -1,74 -3,77 -4,9 -2,9 -8,2 -5,8 -3,8 

Šilutės r. -4,13 -4,4 -4,2 -2,57 -3,2 -2,2 -1,3 -4,8 -4,4 -4,7 
Lietuva -3,12 -3,69 -3,56 -3,51 -3,93 -3,4 -3,6 -3,6 -4 -4,1 

2009 – 2018 m. laikotarpiu, mirtingumo rodiklis buvo didžiausias Pagėgių savivaldybėje, mažiausias – 
Klaipėdos r. savivaldybėje (7.1.6 lentelė). 

7.1.6 lentelė. Mirtingumo rodiklis 1000 gyventojų. 
Metai 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Klaipėdos r. 11,26 11,42 11,71 11,57 11,76 10,8 10,5 10,6 10,4 10,2 
Kretingos r. 13,65 13,82 13,24 11,59 12,36 12,6 13,4 14,5 14 13,6 
Pagėgių sav. 15,9 17,04 18,69 15,74 15,95 15,5 15,4 20,6 16,4 15,6 

Šilutės r. 13,77 13,47 14,4 13,5 14,4 13,9 14,5 15,5 14,7 14,9 
Lietuva 13,29 13,6 13,55 13,7 14,03 13,7 14,4 14,3 14,2 14,1 

Demografinės senatvės koeficientas – pagyvenusių (65 metų ir vyresnio amžiaus) žmonių skaičius, tenkantis 
šimtui vaikų iki 15 metų amžiaus. 2009 – 2018 m. laikotarpiu, šis koeficientas Kretingos r., Šilutės r., Pagėgių 
savivaldybėse ir šalyje didėja, išskyrus Klaipėdos r. savivaldybę, kas rodo didėjančią disproporciją tarp senyvo 
amžiaus žmonių ir vaikų (6.1.1.5 lentelė). 2018 m. Klaipėdos r. savivaldybėje demografinės senatvės koeficientas 
sudarė 91 asmenį, t. y. mažiau nei Pagėgių savivaldybėje (124), Šilutės r. savivaldybėje (125), Kretingos r. 
savivaldybėje (127) ar šalyje (131).  

7.1.7 lentelė. Demografinės senatvės koeficientas. 
Metai 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Klaipėdos r.  93 94 83 84 86 86 89 91 91 91 
Kretingos r.  103 106 109 112 115 119 123 126 128 127 

Šilutės r.  87 89 101 105 108 113 118 120 122 125 
Pagėgių sav. 92 94 108 106 105 111 118 123 122 124 

Lietuva 114 116 120 122 124 126 129 129 130 131 

Šaltinis: Statistikos departamentas prie LRV 

Migracija, kuri turi įtakos šalies ekonominiam gyvenimui, šalyje 2009–2018 m. laikotarpiu, yra neigiama, 
išskyrus Klaipėdos r. savivaldybę, t. y. daugiau emigruoja nei imigruoja, Klaipėdos r. savivaldybėje, nuo 2011 m. 
migracija yra teigiama (daugiau imigruoja nei emigruoja) (7.1.8 lentelė). 

7.1.8 lentelė. Neto migracija. 
Metai  2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Klaipėdos r.  131 -565 177 277 471 734 614 1181 1476 2249 
Kretingos r.  -821 -1024 -456 -230 -359 -273 -500 -394 -487 -241 

Šilutės r.  -654 -2128 -1152 -712 -634 -539 -669 -998 -978 -364 
Pagėgių sav.  -185 -348 -165 -158 -162 -174 -272 -252 -255 -221 

Lietuva -32013 -77944 -38178 -21257 -16807 -12327 -22403 -30171 -27557 -3292 

 
Šaltinis: Statistikos departamentas prie LRV 
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Gyventojų mirtingumo rodikliai 

Tiksliausiai gyventojų sveikatos būklę atspindi mirtingumo rodikliai, kadangi visų mirčių priežastys yra 
privalomai registruojamos. Kiti duomenys, pvz. sergamumo, atspindi tik tuos atvejus, kuomet sergantys 
asmenys gauna atitinkamas sveikatos priežiūros paslaugas. 

Šiame skyriuje panaudoti statistiniai duomenys iš Higienos instituto Sveikatos informacijos centro 
(Lietuvos sveikatos rodiklių sistema, 2020 m. sausio mėn.). 

Šioje ataskaitoje pateikiami gyventojų specialieji mirtingumo rodikliai: bendras bei dėl tam tikrų ligų 
(priežasčių) standartizuotas mirtingumas 100 000-iui gyventojų. 

Standartizuoti mirtingumo rodikliai atspindi vietovių gyventojų mirtingumą, jeigu vietovėse būtų 
vienodas gyventojų pasiskirstymas pagal amžių. 

2009–2018 m. laikotarpiu, Klaipėdos r., Kretingos r., Šilutės r. ir Pagėgių savivaldybėse bei šalyje 
standartizuotas bendras mirtingumo rodiklis mažėjo (7.1.9 lentelė). 2018 m. Klaipėdos r. ir Kretingos r. 
savivaldybėse šis rodiklis buvo mažiausias, atitinkamai 701,46 mirusiojo/ 100000 gyventojų ir 731,97, 
ir mažesnis už šalies rodiklį (792,82), o Šilutės r. ir Pagėgių savivaldybėse – didžiausias bei didesnis už 
šalies rodiklį, atitinkamai 871,39 ir 917,17.  

7.1.9 lentelė. Standartizuotas bendras mirtingumas 100000 gyventojų. 
Metai 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Klaipėdos r. 895,24 902,49 915,26 881,12 870,54 776,36 755,96 738,34 713,87 701,46 
Kretingos r. 1001,89 983,03 852,79 766,3 769,06 767,62 805,92 839,85 774,31 731,97 
Pagėgių sav. 1265,55 1254,39 1361,79 1115,97 1081,66 1052,6 1013,74 1350,08 973,47 917,17 

Šilutės r. 1168,03 1051,79 1056,16 940,27 982,48 918,55 932,47 969,02 870,39 871,39 
Lietuva 957,86 945,78 911,04 893,1 890,77 852,25 871,25 851,89 808,74 792,82 

2009–2018 m. laikotarpiu, stebimas nežymus nagrinėjamuose regionuose ir šalies standartizuoto 
mirtingumo nuo kraujotakos sistemos ligų rodiklio sumažėjimas (7.1.10 lentelė). 

7.1.10 lentelė. Standartizuotas mirtingumas nuo kraujotakos sist. ligų (I00-I99) 100000 gyv. 
Metai 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Klaipėdos r. 442,43 422,69 446,4 442,06 437,73 394,48 379,03 397,88 372,59 362,16 
Kretingos r. 488,56 524,52 445,68 393,43 394,21 366,56 408,99 428,55 370,91 368,85 
Pagėgių sav. 667,66 622,44 758,25 554,22 560,98 469,97 452,73 617,43 514,59 482,28 

Šilutės r. 540,48 498,64 518,66 444,66 429,98 437,5 431,16 466,59 414,98 424,51 
Lietuva 482,54 479,79 459,51 451,08 442,43 419,51 431,81 418,07 396,95 381,81 

2009 – 2018 m. laikotarpiu, stebimas netolygus nagrinėjamuose regionuose ir šalies standartizuoto 
mirtingumo nuo virškinimo sistemos ligų rodiklio sumažėjimas (7.1.11 lentelė). Klaipėdos r. 
savivaldybėje šis rodiklis sumažėjo 1,95 karto, Kretingos r. savivaldybėje – 1,79 karto, Pagėgių ir Šilutės 
r. savivaldybėse – apie 1,4 karto, šalyje – 1,26 karto. 

7.1.11 lentelė. Standartizuotas mirtingumas nuo virškinimo sist. ligų (K00-K99) 100000 gyv. 
Metai 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Klaipėdos r. 50,59 47,75 64,64 58,35 56,75 39,35 26,39 27,84 27,28 25,99 
Kretingos r. 66,83 53,07 49,2 54,82 38,07 38,92 47,26 53,23 25,92 37,32 
Pagėgių sav. 66,45 69,05 52,19 82,15 69,19 36,27 42,47 79,14 40,2 47,2 

Šilutės r. 69,45 81,72 66,7 64,62 50,94 48,88 49,39 48,55 54,73 49,09 
Lietuva 57,27 57,04 52,81 52,65 55,9 51,29 51,62 53,31 47,43 45,63 

2009 – 2018 m. laikotarpiu, stebimas netolygus Kretingos r. savivaldybės, standartizuoto mirtingumo 
nuo nervų sistemos ligų rodiklio padidėjimas (7.1.12 lentelė). Klaipėdos r. savivaldybėje šis rodiklis 
netolygiai mažėjo. Kituose nagrinėjamuose regionuose ir šalyje standartizuoto mirtingumo nuo nervų 
sistemos ligų rodiklis netolygiai kito. 
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7.1.12 lentelė. Standartizuotas mirtingumas nuo nervų sist. ligų (G00-G99) 100000 gyv. 
Metai 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Klaipėdos r. 16,89 14,52 25,23 12,98 13,03 17,6 12,87 16,44 13,03 14,17 
Kretingos r. 13,69 26,28 10,1 10,5 10,98 14,66 10,24 15,91 26,59 22,2 
Pagėgių sav. 22,21 4,18 15,56 27,81 3,73 32,94 0 31,56 15,99 21,41 

Šilutės r. 26,86 20,05 26,98 15,39 11,15 18,22 12,15 14,28 17,83 25,69 
Lietuva 13,09 14,4 13,13 12,26 14,05 13,61 13,11 13,67 15,45 16,39 

2009–2018 m. laikotarpiu, stebimas netolygus Klaipėdos r., Kretingos r. ir Šilutės r. savivaldybių, 
išskyrus Pagėgių savivaldybę, ir šalies standartizuoto mirtingumo nuo endokrininės sistemos ligų 
rodiklio didėjimas (7.1.13 lentelė). 2018 m. šis rodiklis Pagėgių ir Kretingos r. savivaldybėje buvo 
mažiausias, atitinkamai, 5,15 mirusiojo/100000 gyv. ir 5,87 nei šalies (11,28), Šilutės r. savivaldybės 
(12,12) ir Klaipėdos r. savivaldybės (13,35) rodiklis. 

 
7.1.13 lentelė. Standartizuotas mirtingumas nuo endokrininės sist. ligų (E00-E99) 100000 gyv. 

Metai 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
Klaipėdos r. 4,97 3,11 12,01 7,59 1,17 5,19 14,75 3,57 11,77 13,35 
Kretingos r. 4,68 0 5,5 1,3 7,82 9,86 3,83 2,01 6,65 5,87 
Pagėgių sav. 0 16,33 7,97 6,99 0 0 0 0 15,53 5,15 

Šilutės r. 3,99 3,78 7,8 10,57 10,04 8,12 6,5 1,95 7,05 12,12 
Lietuva 7,97 7,13 7,22 8,2 7,74 6,79 7,98 7,41 9,7 11,28 

2009–2018 m. laikotarpiu, stebimas nagrinėjamuose regionuose ir šalies standartizuoto mirtingumo nuo 
piktybinių navikų rodiklio netolygus mažėjimas, išskyrus Pagėgių savivaldybėje (7.1.14 lentelė). 

7.1.14 lentelė. Standartizuotas mirtingumas nuo piktybinių navikų (C00-C97) 100000 gyv. 
Metai 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Klaipėdos r. 185,17 204,62 178,52 181,82 187,76 174,49 156,43 147,85 135,64 134,82 
Kretingos r. 186,08 212,72 166,78 174,06 164,9 162,06 178,9 167,43 225,51 175,9 
Pagėgių sav. 188,83 238,04 244,15 218,85 176,47 246,2 287,12 347,69 166,28 199,2 

Šilutės r. 216,47 176,98 204,76 187,71 221,33 185,8 210,9 192,29 192,02 159,05 
Lietuva 190,86 188,03 187,63 182,09 178,5 180,35 186,84 183,62 175,94 176,32 

2009–2018 m. laikotarpiu, stebimas nagrinėjamuose regionuose ir šalies standartizuoto mirtingumo nuo 
kvėpavimo sistemos ligų rodiklio netolygus mažėjimas (7.1.15 lentelė). 

7.1.15 lentelė. Standartizuotas mirtingumas nuo kvėpavimo sist. ligų (J00-J99) 100000 gyv. 
Metai 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Klaipėdos r. 53,27 39,09 31,01 29,77 29,8 21,64 30,06 27,7 31,94 29,45 

Kretingos r. 41,87 35,36 21,86 26,15 28,8 35,86 46,27 43,91 30,05 27,14 
Pagėgių sav. 79,5 28,05 18,97 29,26 83,5 38,83 13,55 52,98 57,12 23,04 

Šilutės r. 65,83 46,65 38,34 30,7 59,18 32,14 36,24 40,36 32,14 43,84 
Lietuva 35,48 28,04 27,37 27,32 31,85 24,56 28,65 27,57 26,32 27,65 

Gyventojų sergamumo rodiklių analizė 

Gyventojų sergamumas – vienas iš svarbiausių sveikatos statistikos rodiklių. Sergamumas – tai naujai 
per metus išaiškintų ligos atvejų skaičius. Pagrindinį poveikį sergamumui turi didesnė vyresnio amžiaus 
gyventojų dalis ir iš dalies blogesnis pirminės sveikatos priežiūros prieinamumas. Vertinant sergamumo 
rodiklius būtina atsižvelgti į esamą populiacijos amžiaus struktūrą, kadangi pateikiami paprasti rodikliai.  

Šiame skyriuje panaudoti statistiniai duomenys iš Higienos instituto Sveikatos informacijos centro 
(Lietuvos sveikatos rodiklių sistema, 2020 m. sausio mėn.). 

Ligos, santykinai susijusios su triukšmo poveikiu: kraujotakos, nervų, virškinimo sistemų ligos; su 
elektromagnetiniais laukais: nervų sistemos, kraujotakos, endokrininės, reprodukcinės, kvėpavimo 
sistemos ligos ir piktybiniai navikai. 
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Žemiau lentelėse pateikiamas 2009–2018 m. laikotarpio nagrinėjamų regionų gyventojų sergamumas 
100000 gyv., atsižvelgiant į aukščiau išvardintas organizmo sistemas. 

2009–2018 m. laikotarpiu, nagrinėjamuose regionuose gyventojų sergamumas endokrininės, nervų, 
kraujotakos, virškinimo ir kvėpavimo sistemų ligomis, piktybiniais navikais ir įgimtomis formavimosi 
ydomis, deformacijomis ir chromosomų anomalijomis netolygiai didėjo.  

Nagrinėjamuose regionuose stebimas didžiausias sergamumas kraujotakos ir virškinimo sistemų 
ligomis. 

 
7.1.16 lentelė. Sergamumas tam tikromis ligomis Klaipėdos r. savivaldybėje, 100000 gyv. 

Metai 

Sergamumas 
endokrininės 

sistemos 
ligomis 

(E00-E90) 

Sergamumas 
nervų 

sistemos 
ligomis 

(G00-G99) 

Sergamumas 
kraujotakos 

sistemos ligomis 
(I00-I99) 

Sergamumas 
virškinimo 
sistemos 
ligomis 

(K09-K93) 

 
Sergamumas 

kvėpavimo sist. 
ligomis (J00-

J99) 

Sergamumas 
piktybiniais 

navikais (C00-
C97)* 

Sergamumas 
įgimtomis 

formavimosi ydomis, 
deformacijomis ir 

chromosomų 
anomalijomis (Q00-

Q99) 

2009 1839,03 2279,47 3560,22 5036,08 23754,7 459,76 834,52 

2010 1801,75 2558,14 4131,03 4959,17 21407,7 512,01 946,45 

2011 1990,57 2678,12 3895,45 5295,86 23680,4 416,81 962,18 

2012 2558,75 2803,37 4205,05 5208,75 21498,9 485,35 790,15 

2013 3382,05 3601,87 5898,35 6224,21 30222,5 - 1020,01 

2014 3643,95 4025,12 6933,42 6927,7 23925,8 - 981,5 

2015 4149,03 4342,84 7165,3 7195,41 25232,8 - 1074,42 

2016 4618,02 4336,73 6967,08 7617,22 25763,3 - 1182,91 

2017 4855,28 4663,89 7314,52 6985,9 26284,2 - 1142,95 

2018 5078,12 4564,89 7115,3 7204,33 27623,3 - 1160,86 

* - pateikiami naujausi prieinami Vėžio registro duomenys. 

 
 
7.1.17 lentelė. Sergamumas tam tikromis ligomis Kretingos r. savivaldybėje, 100000 gyv. 

Metai 

Sergamumas 
endokrininės 

sistemos ligomis 
(E00-E90)  

Sergamumas 
nervų 

sistemos 
ligomis 

(G00-G99)  

Sergamumas 
kraujotakos 

sistemos ligomis 
(I00-I99)  

Sergamumas 
virškinimo 
sistemos 

ligomis (K09-
K93)  

 
Sergamumas 
kvėpavimo 
sist. ligomis  

(J00-J99) 

Sergamumas 
piktybiniais 

navikais  
(C00-C97)*  

 

Sergamumas 
įgimtomis 

formavimosi 
ydomis, 

deformacijomis 
ir chromosomų 
anomalijomis 
(Q00-Q99)  

2009 2951,96 2578,32 4026,46 5091,67 27168,7 568,58 561,62 

2010 2557,45 2750,15 4182,33 5017,37 23550 618,55 449,64 

2011 2737,4 2766,54 4168,03 5188,18 26025,9 478,5 505,22 

2012 3272,17 2621,66 4273,7 5078,86 21839,8 483,58 446,76 

2013 3936,68 3522,94 6042,51 7340,7 29910,3 - 589,63 

2014 5530,03 4591,26 10006,1 9102,4 26671,3 - 866,18 

2015 6135,98 5162,34 10164,9 9680,65 27812,2 - 697,27 

2016 6651,32 5254,46 9840,42 9814,4 29549,9 - 829,79 

2017 8203,6 5518,74 14234,7 8904,23 31912,5 - 1022,18 

2018 7380,83 5312,5 10466,1 9020,13 34878,2 - 942,8 

* - pateikiami naujausi prieinami Vėžio registro duomenys. 
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7.1.19 lentelė. Sergamumas tam tikromis ligomis Pagėgių savivaldybėje, 100000 gyv. 

Metai 

Sergamumas 
endokrininės 

sistemos 
ligomis (E00-

E90) 

Sergamumas 
nervų sistemos 
ligomis (G00-

G99) 

Sergamumas 
kraujotakos 

sistemos 
ligomis (I00-

I99) 

Sergamumas 
virškinimo 
sistemos 

ligomis (K09-
K93) 

 
Sergamumas 
kvėpavimo 
sist. ligomis 

(J00-J99) 

Sergamumas 
piktybiniais 

navikais  
(C00-C97)* 

 

Sergamumas 
įgimtomis 

formavimosi ydomis, 
deformacijomis ir 

chromosomų 
anomalijomis (Q00-

Q99) 

2009 1818 2831,31 4629,45 5463,94 19729,8 347,71 606 

2010 1971,56 2875,19 4333,32 5308,83 17518,1 410,74 297,79 

2011 2824,98 3430,33 3961,34 5989,8 22429,9 477,91 307,99 

2012 2290,86 2833,72 3767,44 4809,73 17176,1 228 369,14 

2013 2382,01 3700,42 4808,33 7168,18 24052,7 - 454,24 

2014 3809,74 4410,68 6122,8 9150,18 20704,1 - 566,93 

2015 3608,76 4145,99 6610,22 9985,4 22388,3 - 654,01 

2016 5359,54 6385,06 10767,9 11341,7 23757,8 - 891,22 

2017 6017,5 6130,8 9064,01 10864,2 24472,8 - 780,51 

2018 6259,78 6090,25 8972,35 10550,3 25665,1 - 899,84 

* - pateikiami naujausi prieinami Vėžio registro duomenys. 

 
7.1.20 lentelė. Sergamumas tam tikromis ligomis Šilutės r. savivaldybėje, 100000 gyv. 

Metai 

Sergamumas 
endokrininės 

sistemos 
ligomis 

(E00-E90) 

Sergamumas 
nervų 

sistemos 
ligomis 

(G00-G99) 

Sergamumas 
kraujotakos 

sistemos 
ligomis (I00-

I99) 

Sergamumas 
virškinimo 

sistemos ligomis 
(K09-K93) 

 
Sergamumas 

kvėpavimo sist. 
ligomis (J00-J99) 

Sergamumas 
piktybiniais 

navikais  
(C00-C97)* 

Sergamumas 
įgimtomis 

formavimosi ydomis, 
deformacijomis ir 

chromosomų 
anomalijomis (Q00-

Q99) 

2009 3334,06 5049,91 5189,09 6917,4 26425,3 461,16 454,93 

2010 3439,57 5474,1 5358,08 6834,03 24388,5 565,03 363,08 

2011 3424,29 5918,14 4913,89 7000,67 26743,5 485,35 331,02 

2012 3479,34 5519,26 4831,65 7158,08 24873,4 683,03 343,81 

2013 3604,74 5626,57 5516,84 7940,23 32295,6 - 490,28 

2014 4118,16 6653,14 7270,27 8784,61 26175,8 - 621,88 

2015 4559,33 7104,35 8057,22 9128,3 24712 - 648,92 

2016 4581,5 6907,11 7703,9 8993,69 25312,8 - 722,08 

2017 5406,16 8991,62 10436 8602,56 28312,4 - 841,69 

2018 6253,17 8896,34 10765 9436,93 28906 - 901,85 

* - pateikiami naujausi prieinami Vėžio registro duomenys. 

 
 
7.1.21 lentelė. Sergamumas tam tikromis ligomis Lietuvos Respublikoje, 100000 gyv. 

Metai 

Sergamumas 
endokrininės 

sistemos ligomis 
(E00-E90)  

Sergamumas 
nervų sistemos 
ligomis (G00-

G99)  

Sergamumas 
kraujotakos 

sistemos ligomis 
(I00-I99)  

Sergamumas 
virškinimo 
sistemos 
ligomis 

(K09-K93)  

 
Sergamumas 
kvėpavimo 
sist. ligomis 

(J00-J99) 

Sergamumas 
piktybiniais 

navikais  
(C00-C97)*  

 

Sergamumas 
įgimtomis 

formavimosi 
ydomis, 

deformacijomis ir 
chromosomų 
anomalijomis 
(Q00-Q99)  

2009 2409,55 3522,41 3506,45 5472,86 25375,3 562,77 636,03 

2010 2502,71 3541,52 3596,93 5589,61 22274,4 575,02 696,06 

2011 2708,68 3727,1 3694,54 5909,02 25892,4 589,87 683,82 

2012 2960,8 3833,66 3851,63 5866,44 22517,4 593,62 710,26 

2013 3249,5 4286,59 5257,99 6837,37 28230,7 - 805,63 

2014 3868,14 4842,1 6228,24 7668,51 24079,3 - 849,89 
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Metai 

Sergamumas 
endokrininės 

sistemos ligomis 
(E00-E90)  

Sergamumas 
nervų sistemos 
ligomis (G00-

G99)  

Sergamumas 
kraujotakos 

sistemos ligomis 
(I00-I99)  

Sergamumas 
virškinimo 
sistemos 
ligomis 

(K09-K93)  

 
Sergamumas 
kvėpavimo 
sist. ligomis 

(J00-J99) 

Sergamumas 
piktybiniais 

navikais  
(C00-C97)*  

 

Sergamumas 
įgimtomis 

formavimosi 
ydomis, 

deformacijomis ir 
chromosomų 
anomalijomis 
(Q00-Q99)  

2015 4037,96 5166,94 6351,69 7961,9 25379,7 - 932,87 

2016 4689,08 5509,9 6937,51 8532,37 26484,2 - 993,67 

2017 5281,36 5962,77 8052,5 8303,84 27418,2 - 1014,39 

2018 6009,72 6126,38 8046,35 9023,24 28744,3 - 1034,72 

* - pateikiami naujausi prieinami Vėžio registro duomenys. 

 

 Žmonių sveikatai žalingų veiksnių analizė ir rizikos apibūdinimas 

Elektromagnetinė spinduliuotė 

Siekiant įvertinti galimą projektuojamos 330 kV elektros oro linijos poveikį visuomenės sveikatai, 
analizuojami analogiškų 330 kV elektros oro linijų elektromagnetinio lauko matavimų rezultatai, juos 
palyginant su visuomenės sveikatos saugos teisės aktais nustatytomis, t. y. saugiomis žmonių sveikatai, 
leidžiamomis elektromagnetinio lauko parametrų vertėmis.  

Veikiančiose viengrandėse ir dvigrandėse 330 kV EPL yra atlikta eilė elektromagnetinių laukų tyrimų 
ir matavimų įvairiais atstumais nuo EPL laidų. Atlikti matavimai8,9 parodė, kad išmatuoti elektrinio ir 
magnetinio laukų parametrai ties viengrandėmis ir dvigrandėmis 330 kV EP OL apsaugos zonos ribomis 
(30 m atstumu) neviršija HN 104:2011 nustatytų gyvenamosios ir visuomeninės paskirties pastatų 
patalpose ir gyvenamojoje aplinkoje leidžiamų verčių. EPL skleidžiamas elektrinis lauko stipris ties 
viengrandėmis EPL apsaugos zonos ribomis (30 m atstumu nuo kraštinio laido) siekė 0,13–0,7 kV/m, 
magnetinio lauko stipris siekė 0,12–0,6 A/m, magnetinio srauto tankis siekė 0,15–0,75 µT, ties 
dvigrandėmis EPL apsaugos zonos ribomis (30 m atstumu nuo kraštinio laido) elektrinis lauko stipris 
siekė 0,06–0,28 kV/m, magnetinio lauko stipris siekė 0,58–0,77 A/m, magnetinio srauto tankis siekė 
0,73–0,97 µT ir neviršija HN 104:2011 nustatytų gyvenamosios ir visuomeninės paskirties pastatų 
patalpose ir gyvenamojoje aplinkoje leidžiamų verčių. 

Analizuojant išmatuotus elektrinio ir magnetinio laukų parametrus ties esamomis viengrandėmis ir 
dvigrandėmis 330 kV elektros OL įvairiais atstumais, elektros linijų apsaugos zonos ribose, akivaizdu, 
kad didžiausios vertės yra  arčiausiai šaltinio – po laidais, centre. 

Atliktų tyrimų rezultatams būdinga viena tendencija – didėjant atstumui, t. y. tolstant nuo šaltinio, 
elektros oro linijų skleidžiamas elektrinis laukas, magnetinio srauto tankis ir magnetinio lauko stipris 
sparčiai mažėja. Be to, šie parametrai mažėja didėjant elektros laido aukščiui nuo žemės paviršiaus. 

Planuojamos 330 kV EPL Darbėnai–Bitėnai statybai numatomų naudoti esamų 330 kV EPL (atkarpose 
A, C ir B-9) apsaugos zonose, 13–28 m atstumu nuo kraštinio laido, identifikuota 13 gyvenamosios 
paskirties pastatų (žr. 4.4.1 lentelė ir 4.4.5 pav.).  

Planuojamos 330 kV EPL Darbėnai–Bitėnai trasoje, esamos viengrandės EPL bus keičiamos į 
dvigrandę. Pagal matavimus analogiškose dvigrandėse linijose 20–30 m atstumu nuo kraštinio laido 
elektrinis lauko stipris siekė: 20 m atstumu – 0,15–0,27 kV/m, 30 m atstumu – 0,06–0,28 kV/m; 
magnetinio lauko stipris siekė 20 m atstumu – 0,67–1,56 A/m, 30 m atstumu – 0,58–0,71 A/m; 
magnetinio srauto tankis siekė 20 atstumu – 0,85–1,97 µT, 30 m atstumu – 0,73–0,97 µT ir neviršija HN 

                                                 
8 Elektros oro linijos 330 kV Lietuvos elektrinė–Vilnius rekonstravimas. 2017. PAV ataskaita. Užsakovas: LITGRID AB. Rengėjai: 
UAB Ardynas, VšĮ Pajūrio tyrimų ir planavimo institutas 
9 330 kV elektros perdavimo oro linijos Kruonio HAE – Alytus statyba.2013. PAV ataskaita. Užsakovas: LITGRID AB. Rengėjai: 
Klaipėdos universiteto Baltijos pajūrio aplinkos tyrimų ir planavimo institutas 
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104:2011 nustatytų gyvenamosios ir visuomeninės paskirties pastatų patalpose ir gyvenamojoje 
aplinkoje leidžiamų verčių. Atkreiptinas dėmesys, kad pakeitus esamas viengrandes EPL į planuojamą 
dvigrandę bus įrengiamos aukštesnės atramos su aukščiau esančiomis laidų įkabinimo vietomis, todėl 
atitinkamai keisis ir elektrinio bei magnetinio laukų (toliau - EML) parametrų vertes ir poveikis 
arčiausiai esančioms gyvenamosioms teritorijoms. 

HN 104:2011 3 p. nurodo, kad ši higienos norma netaikoma elektros linijų apsaugos zonoms, kuriose 
galioja nustatytos specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos, o vadovaujantis Specialiųjų sąlygų 
įstatymo 25 straipsniu, elektros tinklų apsaugos zonose draudžiama statyti gyvenamosios paskirties 
pastatus. Esamų EPL apsaugos zonoje jau yra esami gyvenamosios paskirties pastatai (žr. 4.4.1 lentelė), 
dalis kurių pagal VĮ „Registrų centro“ pateikiamą informaciją buvo pastatyti 1900–1978 m (A atkarpa) 
ir 1897–1969 metais (C atkarpa).  

Siekiant sumažinti elektromagnetinių laukų poveikį artimiausioje gyvenamojoje aplinkoje, esant 
poreikiui gali būti  taikomos neigiamą poveikį mažinančios priemonės.   

 

Triukšmas 

Aukštos įtampos elektros perdavimo linijose triukšmo šaltinis yra išlydis nuo elektros perdavimo linijų, 
kuomet maksimali įtampa viršija kritinę bei išlydis įvyksta elektros izoliacinėje sistemoje.  

Siekiant įvertinti planuojamos 330 kV EPL keliamo triukšmo pasekmes visuomenės sveikatai 
analizuojami analogiškų dvigrandės EPL aplinkoje atliktų triukšmo matavimų rezultatai.  

Pagal atliktų tyrimų duomenis,10, ties veikiančiomis 330 kV EPL triukšmo lygis gali siekti apie 28–33 
dB(A) ir neviršija HN 33:2011 nustatytų ribinių verčių gyvenamai aplinkai visais paros laikotarpiais. 
Paprastai 330 kV EPL skleidžiamas triukšmas yra pakankamai nežymus, gali būti fiksuojamas tik po 
pačia linija, o greta jos jau susilieja su aplinkos foniniu triukšmu ir yra nepastebimas.  

Psichoemociniai veiksniai 

Vystymo plano įgyvendinimo pasekmės dėl socialinių veiksnių yra sietinos su gyventojų išankstine 
nuomone, o ne su faktiniais planuojamos EPL sprendiniais. Didžioji dalis (apie 90 proc.) 330 kV EPL 
Darbėnai–Bitėnai trasos (atkarpos A,  C ir atkarpos B sualternatyvos B-9 ir B-11) yra planuojamos 
išnaudojant esamų 330 kV EPL inžinerinės infrastruktūros koridorius, dar apie 5 proc. trasos numatoma 
greta esamų EPL, tik dalinai išplečiant esamą inžinerinį koridorių dėl planuojamos EPL, todėl šalia 
esamų EPL gyvenantys gyventojai jau susigyvenę su esama aplinka ir psichoemocinio poveikio neturėtų 
būti. Didžiausias dėmesys sumažinant psichoemocinį poveikį turi būti skiriamas projektinių sprendinių 
išaiškinimui, reguliarios informacijos apie linijos planavimo darbus publikavimui, diskusijoms su 
gyventojais.  
Planuojant 330 kV EPL Darbėnai-Bitėnai statybą, nustatant planuojamos teritorijos naudojimo, 
tvarkymo, apsaugos režimą ir kitus reikalavimus gali būti susiduriama su žemės savininkų ir naudotojų 
nepasitenkinimu dėl servitutų nustatymo bei ūkinės veiklos apribojimų elektros linijos apsaugos zonoje. 

 Tikėtinos laikinos pasekmės visuomenės sveikatai objekto statybos metu 

EPL statybos metu galimas neigiamas triukšmo poveikis aplinkai dėl statybos mašinų, mechanizmų 
veikimo bei kitų darbų. Statybos metu kylantys veiksniai tam tikrose teritorijose bus trumpalaikiai, 
epizodiniai, darbai bus vykdomi tik dienos metu. Šie triukšmo šaltiniai nelaikytini stacionariais triukšmo 
šaltiniais, trumpalaikis jų poveikis aplinkai nereikšmingas. 

                                                 
10 330 kV elektros perdavimo oro linijos Kruonio HAE – Alytus statyba.2013. PAV ataskaita. Užsakovas: LITGRID AB. Rengėjai: 
Klaipėdos universiteto Baltijos pajūrio aplinkos tyrimų ir planavimo institutas 
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 Neigiamų pasekmių visuomenės sveikatai sumažinimo bei kompensacinių priemonių 
aprašymas 

Į naujose teritorijose planuojamos 330 kV EPL trasos apsaugos zoną nepateks esami gyvenamosios ar 
visuomeninės paskirties statiniai. Naujose atkarpose EPL planuojama atsitraukiant nuo aukščiau 
išvardintų teritorijų.  

Visos planuojamos EPL trasos gretimoje gyvenamojoje ar visuomeninės paskirties aplinkoje negali būti 
viršijamos visuomenės sveikatos apsaugai nustatytos triukšmo ir elektromagnetinės spinduliuotės 
ribinės vertės:  

- 330 kV EPL sukeliama elektromagnetinė spinduliuotė už apsaugos zonos ribų neturi viršyti 
gyvenamajai aplinkai nustatytų HN 104:2011 ribinių elektromagnetinio lauko parametrų verčių;  

- 330 kV EPL sukeliamas triukšmo lygis už apsaugos zonos ribų neturi viršyti gyvenamajai aplinkai 
nustatytų HN 33:2011 ribinių verčių. 

Kadangi esamų EPL apsaugos zonoje jau yra esami gyvenamosios paskirties pastatai ir siekiant 
sumažinti elektromagnetinių laukų poveikį  artimiausioje gyvenamojoje aplinkoje, esant poreikiui gali 
būti imamasi tam tikrų poveikį mažinančių priemonių, tokių kaip:  

 atramų statymas pritaikant įvairius konstrukcinius sprendinius, kuriais būtų užtikrinamas higienos 
normų laikymasis gyvenamojoje aplinkoje: laidų įkabinimo aukščio didinimas, didinant EPL atramų 
aukštį: esamų viengrandžių 330 kV EPL vietoje įrengiant dvigrandę 330 kV EPL bus naudojamos 
aukštesnės EPL atramos, tokiu būdu laidų atstumas nuo žemės paviršiau, įvertinus didžiausią įlinkį, bus 
didesnis apie 1,5 m lyginant su esamų laidų aukščiu; 

 po planuojamos EPL statybos atlikus EML matavimus artimiausioje gyvenamojoje aplinkoje bei 
nustačius EML spinduliuotės lestinų parametrų viršijimą bus siūloma  tradicinius šiferinius  gyvenamųjų 
namų stogus keisti plienine danga su stogo įžeminimu dvejose vietose (namo stogą dengiant plieno 
danga ir įžeminant dviejose vietose elektrinis laukas gali būti sumažintas apie 1,5 karto, o magnetinis 
laukas – 1,4 karto.) 11; 

Techninio projekto rengimo metu EPL atramos bus projektuojamos pritaikant įvairius konstrukcinius 
sprendinius, kuriais bus siekiama užtikrinti higienos normų elektrinio ir magnetinio laukų vertes 
gyvenamojoje aplinkoje arba, atsižvelgiant į galimus konstrukcinius sprendinius, maksimaliai sumažinti 
elektrinio ir magnetinio laukų vertes gyvenamojoje aplinkoje. 

 
 

 

 
  

                                                 
11 Elektros perdavimo linijų skleidžiamų elektromagnetinių laukų vertinimo ir valdymo modelis, NVSPL, 2013 m. 
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 VYSTYMO PLANO ĮGYVENDINIMO PASEKMĖS MATERIALIAJAM TURTUI, 
SOCIALINEI IR EKONOMINEI APLINKAI 

330 kV EPL Darbėnai–Bitėnai statyba yra dalis Baltijos šalių sinchronizacijos ir Lietuvos energetinio 
saugumo projekto, kurį įgyvendinus bus atsijungta nuo Rusijos kontroliuojamos sistemos IPS/UPS ir 
Lietuva savarankiškai valdys elektros energetikos sistemą. 

Planuojamos EPL statyba būtina siekiant užtikrinti elektros energijos tiekimo patikimumą bei 
įgyvendinti Veiksmų plane numatytus veiksmus ir priemones Lietuvos Respublikos elektros energetikos 
sistemos sujungimui su kontinentinės Europos elektros tinklais darbui sinchroniniu režimu. 

Įgyvendinus 330 kV EPL Darbėnai–Bitėnai statybos Vystymo planą, pasekmės materialiajam turtui, 
socialinei ir ekonominei aplinkai galimos dėl naujose teritorijose planuojamoms EPL trasos apsaugos 
zonoje numatomų žemės naudojimo apribojimų, nustatomų servitutų ir veiklos reglamentavimo 
apsaugos zonoje.  

Vadovaujantis Sinchronizacijos įstatymo 10 straipsnio 2 dalimi bus nustatomi „Servitutai, suteikiantys 
teisę tiesti inžinerinės infrastruktūros (elektros) tinklus ar įrengti kitą elektros energetikos sistemos 
sinchronizacijos projektui įgyvendinti būtiną infrastruktūrą, ja naudotis ir ją prižiūrėti, reikalingi elektros 
energetikos sistemos sinchronizacijos projektui įgyvendinti, kurių dydis ir vieta suprojektuojami elektros 
energetikos sistemos sinchronizacijos projekto inžinerinės infrastruktūros vystymo plane, nustatomi 
administraciniu aktu Lietuvos Respublikos žemės įstatymo nustatyta tvarka“.  

Planuojamos EPL trasos atkarpose, planuojamose lygiagrečiai esamo EPL inžinerinio koridoriaus bei 
išplečiant esamą inžinerinį koridorių, bus nustatomi servitutai ir elektros tinklų apsaugos zonos tuose 
žemės sklypuose ar jų dalyse, kurios pateks į išplėstą inžinerinio koridoriaus dalį. 

 
Kompensacijos žemės sklypų savininkams apskaičiuojamos vadovaujantis Vienkartinės ar periodinės 
kompensacijos, mokamos už naudojimąsi administraciniu aktu nustatytu žemės servitutu, tarnaujančiojo 
daikto savininkui ar valstybinės žemės patikėtiniui apskaičiavimo metodika patvirtinta Lietuvos 
Respublikos Vyriausybės 2004 m. gruodžio 2 d. nutarimu Nr. 1541.  
 
Planuojamos 330 kV EPL Darbėnai–Bitėnai trasos atkarpose, suplanuotose  esamų EPL inžinerinės 
infrastruktūros koridorių ribose, naujų servitutų ir apribojimų nustatyta nebus. Todėl poveikis 
materialiam turtui bei ekonominei aplinka šioje planuojamos EPL trasos dalyje nenumatomas. 

Vertinant projekto reikšmę Lietuvai bei kitoms Baltijos regiono valstybėms, taip pat sudėtingą 
geopolitinę situaciją, tikėtinas teigiamas socialinis ekonominis poveikis įgyvendinus Vystymo planą.  

Planuojamos EPL statybos metu numatomas trumpalaikis neigiamas poveikis žemės sklypų, kuriuose 
bus vykdomi statybos darbai, savininkams. EPL eksploatacijos metu numatomas poveikis dėl ūkinės 
veiklos apribojimų EPL apsaugos zonos ribose. 

  Apsaugos zonos dydis ir žemės naudojimo apribojimai 

Vadovaujantis Specialiųjų sąlygų įstatymo 24 straipsniu oro linijos apsaugos zona – išilgai oro linijos 
esanti žemės juosta, kurios ribos nustatomos matuojant horizontalų atstumą į abi puses nuo kraštinių oro 
linijos laidų, ir oro erdvė virš šios juostos. Oro linijos apsaugos zonos ribos nustatomas atsižvelgiant į 
šios linijos įtampą. 330 kV EPL apsaugos zona yra po 30 metrų nuo kraštinių jos laidų.  

Pagal Specialiųjų sąlygų įstatymo 25 straipsnio 1 dalies nuostatas elektros linijos apsaugos zonoje 
draudžiama: 

1) statyti gyvenamosios, kultūros, mokslo, gydymo, maitinimo, paslaugų, prekybos, 
administracinės, viešbučių, transporto, sporto paskirties pastatus 110 kV ir aukštesnės įtampos oro linijų 
apsaugos zonose; 
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2) statyti ir (ar) įrengti stadionus, sporto, žaidimų aikšteles, turgavietes, pavojingų medžiagų 
talpyklas ir saugyklas, sąvartynus, viešojo transporto stoteles; 

3) statyti ir (ar) įrengti visų rūšių transporto priemonių ir (ar) mechanizmų stovėjimo ir saugojimo 
aikšteles oro linijų apsaugos zonose; 

4) organizuoti renginius, susijusius su žmonių susibūrimu; 
5) gadinti, užtverti ar užversti kelius, skirtus privažiuoti prie elektros tinklų; 
6) laidyti aitvarus ir skraidymo aparatų sportinius modelius, skraidyti bet kokio tipo skraidymo 

aparatais žemiau kaip 30 metrų virš aukščiausio oro linijos laido, išskyrus elektros tinklų naudotojų 
naudojamus elektros tinklų priežiūrai skirtus skraidymo aparatus; 

7) stovėti visų rūšių transporto priemonėms ir (ar) mechanizmams po oro linijų laidais 330 kV ir 
aukštesnės įtampos oro linijų apsaugos zonose; 

8) barstyti iš lėktuvų ir kitų skraidymo aparatų trąšas ir chemikalus ant 35 kV ir aukštesnės 
įtampos oro linijų, transformatorių pastočių, skirstyklų ir srovės keitimo stočių; 

9) naudoti ugnį ir atlikti ugnies darbus, įrengti bei naudoti laužavietes, kepsnines, turistines 
virykles, laikinąsias lauko pirtis ir kitus atvirus arba uždarus ugnies šaltinius, taip pat bet kokius aukštos 
temperatūros, galinčius sukelti ugnį, įrenginius, išskyrus atvejį, nurodytą šio straipsnio 2 dalies 8 punkte; 

10) sandėliuoti bet kokias medžiagas, išskyrus skirtas elektros tinklų statybos darbams vykdyti. 

Pagal Specialiųjų sąlygų įstatymo 25 straipsnio 2 dalies nuostatas Elektros tinklų apsaugos zonose, 
Statybos įstatyme, Teritorijų planavimo įstatyme ar Lietuvos Respublikos energetikos ministro nustatyta 
tvarka negavus elektros tinklų savininko ar valdytojo pritarimo (derinimo) projektui ar numatomai 
veiklai, draudžiama:  

1) statyti statinius ir (ar) įrengti įrenginius, išskyrus statinius ir įrenginius, kurių statyba 
draudžiama pagal šio straipsnio 1 dalį; 

2) keisti pastato (patalpos, patalpų) ar inžinerinio statinio paskirtį; 
3) rekonstruoti, griauti statinius ar išardyti įrenginius; 
4) įrengti gyvūnų laikymo aikšteles, vielines užtvaras ir metalines tvoras; 
5) atlikti įvairius kasybos, dugno gilinimo, žemės kasimo (lyginimo), sprogdinimo, melioravimo, 

užtvindymo darbus; 
6) sodinti, auginti arba kirsti želdinius (išskyrus krūmus ir žolinius augalus); 
7) mechanizuotai laistyti žemės ūkio kultūras; 
8) naudoti ugnį ir atlikti ugnies darbus technologiniams procesams vykdyti; 
9) įrengti visų rūšių transporto priemonių ir kitų mechanizmų stovėjimo aikšteles požeminių 

kabelių linijų apsaugos zonose; 
10) dirbti smūginiais ir (ar) vibraciją sukeliančiais mechanizmais požeminių kabelių linijų 

apsaugos zonose; 
11) keisti žemės paviršiaus altitudes daugiau kaip 0,3 metro (kasti gruntą arba užpilti papildomą 

grunto sluoksnį) požeminių ir povandeninių kabelių linijų apsaugos zonose; 
12) nuleisti inkarus, plaukti su nuleistais inkarais ir kitais dugną siekiančiais įrankiais 

povandeninių kabelių linijų apsaugos zonose; 
13) įvažiuoti transporto priemonėms ir kitiems mechanizmams, kurių aukštis su kroviniu arba be 

jo yra daugiau kaip 4,5 metro nuo kelio (žemės) paviršiaus oro linijų ir oro kabelių linijų apsaugos 
zonoje. 

Žemė, esanti elektros oro linijų apsaugos zonose, gali būti naudojama žemės ūkio ir kitoms reikmėms, 
vadovaujantis Specialiųjų sąlygų įstatymo ir Elektros tinklų apsaugos taisyklių (toliau – ET taisyklės), 
patvirtintų Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010 m. kovo 29 d. įsakymu Nr. 1-93, 
reikalavimais. 

  Servitutų nustatymas planuojamos 330 kV EPL trasoje 

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės įstatymo 2 straipsnio 13-tą dalimi – žemės servitutas yra 
teisė į svetimą žemės sklypą ar jo dalį, suteikiama naudotis tuo svetimu žemės sklypu ar jo dalimi 
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(tarnaujančiuoju daiktu), arba žemės savininko teisės naudotis žemės sklypu apribojimas siekiant 
užtikrinti daikto, dėl kurio nustatomas servitutas (viešpataujančiojo daikto), tinkamą naudojimą. 
Servitutą – teisę naudotis svetimu nekilnojamu daiktu (žeme) ir tos teisės perdavimą reglamentuoja 
Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso ketvirtos knygos VII skyrius. 

Vadovaujantis Sinchronizacijos įstatymo 10 straipsnio 2 dalimi servitutai, suteikiantys teisę tiesti 
inžinerinės infrastruktūros (elektros) tinklus ar įrengti kitą elektros energetikos sistemos sinchronizacijos 
projektui įgyvendinti būtiną infrastruktūrą, ja naudotis ir ją prižiūrėti, reikalingi elektros energetikos 
sistemos sinchronizacijos projektui įgyvendinti, kurių dydis ir vieta suprojektuojami elektros energetikos 
sistemos sinchronizacijos projekto inžinerinės infrastruktūros vystymo plane, nustatomi administraciniu 
aktu Lietuvos Respublikos žemės įstatymo nustatyta tvarka. Šiuo administraciniu aktu nustatytus 
servitutus Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto registre įregistruoja perdavimo sistemos 
operatorius.  

. 
Planuojamos EPL trasos atkarpose, planuojamose lygiagrečiai esamo  EPL inžinerinio koridoriaus bei 
išplečiant esamą inžinerinį koridorių, bus nustatomi servitutai ir elektros tinklų apsaugos zonos tuose 
žemės sklypuose ar jų dalyse, kurios pateks į išplėstą inžinerinio koridoriaus dalį. 

Kompensacijos žemės sklypų savininkams apskaičiuojamos vadovaujantis Vienkartinės ar periodinės 
kompensacijos, mokamos už naudojimąsi administraciniu aktu nustatytu žemės servitutu, tarnaujančiojo 
daikto savininkui ar valstybinės žemės patikėtiniui apskaičiavimo metodika, patvirtinta Lietuvos 
Respublikos Vyriausybės 2004 m. gruodžio 2 d. nutarimu Nr. 1541. 

Planuojamos 330 kV EPL Darbėnai–Bitėnai trasos atkarpose, suplanuotose  esamų EPL inžinerinės 
infrastruktūros koridorių ribose, naujų servitutų ir apribojimų nustatyta nebus.  

Vietose, kur planuojamos EPL trasos alternatyvos apsaugos zonos sutampa ir/ar persidengia su esamų 
EPL apsaugos zonomis, kuriose servitutai jau yra nustatyti Lietuvos Respublikos elektros energetikos 
įstatymu (75 straipsnio 3 dalis12), naujai servitutai nustatomi nebus. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos 
elektros energetikos įstatymo 75 straipsnio 4 dalimi13 perdavimo sistemos operatorius turi teisę teisės 
aktų nustatyta tvarka atlikti EPL rekonstravimo ar modernizavimo darbus, taip pat įrengti naujus 
elektros energetikos objektus, neišplečiant esamų apsaugos zonų ribų. 

Kompensacijos  už naudojimąsi įstatymu nustatytais žemės servitutais  žemės sklypų savininkams 
apskaičiuojamos vadovaujantis Maksimalaus dydžio vienkartinės kompensacijos, mokamos už 
naudojimąsi įstatymu ar sutartimi tinklų operatorių naudai nustatytu žemės ir kito nekilnojamojo daikto 
servitutu, nustatymo metodika, patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. liepos 25d. 
nutarimu Nr.725. 

  Miško žemės pavertimas kitomis naudmenomis 

Tiesiant naujas planuojamos 330 kV EPL atkarpas per miško žemę bus kertamas miškas, suformuojant 
EPL statybai ir eksploatacijai reikalingą inžinerinės infrastruktūros koridorių. Šiame infrastruktūros 
koridoriuje miško žemė bus paverčiama kitomis naudmenomis.  

                                                 
12 LR Elektros energetikos įstatymo 75 straipsnio 3 dalis: „elektros energetikos objektų ir įrenginių, esančių elektros 
energetikos objektus ir įrenginius valdančiai elektros energetikos įmonei nuosavybės teise ar kitais teisėtais pagrindais 
nepriklausančioje žemėje ar kituose nekilnojamuosiuose daiktuose, eksploatavimui, aptarnavimui, remontui, rekonstravimui, 
modernizavimui ir (ar) naudojimui užtikrinti šiuo įstatymu nustatomi žemės ir kitų nekilnojamųjų daiktų servitutai šių objektų 
ir įrenginių teisės aktuose nustatytų apsaugos zonų ribose“. 
13 LR Elektros energetikos įstatymo 75 straipsnio 4 dalis: „Perdavimo sistemos operatoriai ir skirstomųjų tinklų operatoriai 
turi teisę nekliudomi prieiti, privažiuoti ar kitaip patekti prie jiems priklausančio ar jų eksploatuojamo elektros energetikos 
objekto, esančio kito žemės ar kito nekilnojamojo daikto savininko ar naudotojo teritorijoje, teisės aktų nustatyta tvarka atlikti 
jo remonto, techninės priežiūros, eksploatavimo, rekonstravimo ar modernizavimo darbus, taip pat įrengti naujus elektros 
energetikos objektus, neišplečiant esamų apsaugos zonų ribų“. 
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Planuojamos 330 kV EPL Darbėnai–Bitėnai trasos atkarpos A ir C bei dalis B atkarpos subalternatyvų 
praeina esamų EPL inžineriniame koridoriuje esamose miško proskynose. Šiose atkarpose dėl naujos 
EPL Darbėnai–Bitėnai statybos ir eksloatacijos  esamos miško proskynose nebus platinamos.  

Vadovaujantis Miško žemės pavertimo kitomis naudmenomis ir kompensavimo už miško žemės 
pavertimą kitomis naudmenomis tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. 
rugsėjo 28 d. nutarimu Nr. 1131, sprendimas miško žemę paversti kitomis naudmenomis priimamas 
patvirtinus teritorijų planavimo dokumentą.  

Planuojamos 330 kV EPL Darbėnai-Bitėnai trasos alternatyvų atkarpos, suplanuotos naujose teritorijose 
patenka į 2, 3 ir 4 grupės miškus. Miško žemė bus paverčiama kitomis naudmenomis vadovaujantis 
Lietuvos Respublikos miškų įstatymo 11 straipsnio nuostatomis bei Miško žemės pavertimo kitomis 
naudmenomis ir kompensavimo už miško žemės pavertimą kitomis naudmenomis tvarkos aprašu, 
patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. rugsėjo 28 d. nutarimu Nr. 1131. 

Vadovaujantis miško žemės pavertimą kitomis naudmenomis reglamentuojančiais Lietuvos Respublikos 
teisės aktais, sprendimą miško žemę paversti kitomis naudmenomis turi priimti teritorijų planavimo 
dokumentą tvirtinanti institucija, t.y. Lietuvos Respublikos Vyriausybė, po to, kai bus patvirtintas 
ypatingos valstybinės svarbos sinchronizacijos projekto „330 kV EPL Darbėnai-Bitėnai statyba“ 
valstybės lygmens inžinerinės infrastruktūros vystymo planas, kuriame suplanuotas miško žemės 
pavertimas kitomis naudmenomis. Ypatingos valstybinės svarbos sinchronizacijos projekto „330 kV 
EPL Darbėnai-Bitėnai statyba“ valstybės lygmens inžinerinės infrastruktūros vystymo planą tvirtins 
Lietuvos Respublikos Vyriausybė. 

Piniginę kompensaciją už kitomis naudmenomis paverčiamą miško žemę į Lietuvos Respublikos 
valstybės biudžetą privaloma sumokėti prieš teikiant prašymą iškirsti mišką ir/ar tikslinti Lietuvos 
Respublikos miškų valstybės kadastro duomenis. Sumokėta piniginė kompensacija įtraukiama į Lietuvos 
Respublikos vals tybės biudžeto pajamas, taip pat į Bendrųjų miškų ūkio reikmių finansavimo programą 
ir naudojama naujiems miškams įveisti skirtai žemei įsigyti, miškams įveisti ir kitoms su miškų priežiūra, 
apsauga ir tvarkymu susijusioms Lietuvos Respublikos miškų įstatymo 7 straipsnio 2 dalyje nurodytoms 
priemonėms finansuoti.  

Valstybinės reikšmės miškuose miško žemės pavertimas kitomis naudmenomis galimas tik po to, kai 
patvirtinamas teritorijų planavimo dokumentas, kuriame  suplanuotas miško žemės pavertimas kitomis 
naudmenomis ir Lietuvos Respublikos Vyriausybė priima nutarimą dėl tam tikrų valstybinės reikšmės 
miškų plotų išbraukimo iš valstybinės reikšmės miškų plotų.  

Lietuvos Respublikos Vyriausybei patvirtinus ypatingos valstybinės svarbos sinchronizacijos projekto 
„330 kV EPL Darbėnai-Bitėnai statyba“ valstybės lygmens inžinerinės infrastruktūros vystymo planą, 
kuriame suplanuotas miško žemės pavertimas kitomis naudmenomis, Lietuvos Respublikos Vyriausybė 
priims nutarimą dėl tam tikrų valstybinės reikšmės miškų plotų išbraukimo iš valstybinės reikšmės 
miškų plotų. 

Valstybinės reikšmės miškų plotų schemų tikslinimas atliekamas vadovaujantis Valstybinės reikšmės 
miškų plotų schemų rengimo aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. gruodžio 
19 d. nutarimu Nr. 1369.  

Vadovaujantis šio aprašo 13.6.p., Valstybinės reikšmės miškų plotų schemų tikslinimas atliekamas, kai 
įgyvendinami valstybei svarbūs projektai pagal teritorijų planavimo valstybinę priežiūrą atliekančios 
institucijos patikrintus ir teigiamą išvadą gautus valstybei svarbių projektų teritorijų planavimo 
dokumentus, kuriuose suplanuotas miško žemės pavertimas kitomis naudmenomis. 

Valstybinės reikšmės miškų plotų schemų tikslinimą organizuoja Lietuvos Respublikos Aplinkos 
ministerija, o jų derinimą atlieka Valstybinė miškų tarnyba prie Lietuvos Respublikos Aplinkos 
ministerijos. 
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Miško žemės pavertimas kitomis naudmenomis laikomas įvykusiu, kai kitomis naudmenomis 
paverčiamas miško žemės plotas išregistruojamas iš Lietuvos Respublikos miškų valstybės kadastro ir 
kai, vadovaujantis Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto kadastro įstatymu, Lietuvos Respublikos 
nekilnojamojo turto registro įstatymu  ir Lietuvos Respublikos miškų valstybės kadastro duomenimis, 
pakeitimai įregistruojami Nekilnojamojo turto kadastre ir Nekilnojamojo turto registre. 

Po miško žemės pavertimo kitomis naudmenomis iškirtus mišką, iškirsta mediena disponuoja 
valstybinės miško žemės patikėtiniai, valdantys šią miško žemę iki jos pavertimo kitomis naudmenomis, 
arba kitomis naudmenomis paverčiamos privačios miško žemės savininkai. 

 

 Sanitarinės apsaugos zonos  

Sanitarinės apsaugos zonos nustatomos vadovaujantis Specialiųjų sąlygų įstatymo 2–4 prieduose, 
nurodytais atvejais. Vadovaujantis aukščiau išvardintu dokumentu EPL sanitarinės apsaugos zonos 
nenustatomos. 
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 VYSTYMO PLANO ĮGYVENDINIMO PASEKMĖS BIOLOGINEI ĮVAIROVEI  

  Pasekmės saugomos teritorijoms, buveinėms, augalijai ir gyvūnijai  

Planuojamos EPL poveikis augalijai numatomas statybos metu: įrengiant statybos (statybinės technikos 
saugojimo) aikšteles, sandėliuojant gruntą, tiesiant laikinus privažiavimo kelius, vykdant elektros 
perdavimo linijos statybos darbus.  

Vykdant aukščiau išvardintus darbus, agrarinėse teritorijose nukasant ar kitaip pažeidžiant paviršinį 
dirvos sluoksnį bus sunaikinama žolinė augmenija.  

Didžiausios pasekmės biologinei įvairovei galimos EPL trasą tiesiant per saugomas teritorijas ir 
miškus.  

Planuojama 330 kV EPL Darbėnai–Bitėnai kerta Rambyno regioninio parko teritoriją, Bitėnų 
geomorfologinį ir Rambyno kraštovaizdžio draustinius (A atkarpa). Taip pat kerta „Natura 2000“ PAST 
Minijos upės slėnis (atkarpos B subalternatyvos B-4, I–II alt., B-6, III, V alt. ir B-7 IV, VI alt.), BAST 
Veiviržo ir Šalpės upės ir jų slėniai (I–III alt.), kuriose veisiasi ES saugomi paukščiai griežlė (Crex crex) 
ir tulžys (Alcedo atthis), bei kiti saugotini gyvūnai (ūdros, lašišos, upinės nėgės, paprastieji kūjagalviai, 
kartuolės, didieji auksinukai, kraujalakiniai melsviai pleištinės skėtės ir kt). Minijos ir Veiviržo upės turi 
ichtiologinio draustinio apsaugos statusą.  

7.3.1 lentelėje pateikiama informacija apie suminius EPL trasos ruožų, , kertančių saugomas teritorijas, 
ilgius. Visais alternatyvų atvejais EPL trasos ilgis per saugomas teritorijas skiriasi neženkliai.  

7.3.1 lentelė. Suminis planuojamos 330 kV EPL Darbėnai–Bitėnai ruožų per saugomas 
teritorijas ilgis (km) 

 
Planuojamos 330 kV EPL trasos alternatyvos 

I II III IV V VI 
EPL ruožų saugomose 
teritorijos ilgis, km  

10,39 10,39 10,15 10,12 10,15 10,12 

Visų alternatyvų atveju (I–VI alt.) A ir C atkarpose naujos EPL trasos įrengimas numatomas esamų 330 
kV EPL inžineriniame  koridoriuje, todėl EPL eksploatavimo metu papildomas poveikis saugomoms 
teritorijoms dėl žemės naudojimo ar buveinių pakeitimo nenumatomas. Pasekmės šioms teritorijoms 
galimos statybos darbų metu dėl saugomų rūšių trikdymo, buveinių suardymo. Numatomas statybos 
darbų poveikis bus lokalus ir laikinas. Vykdant darbus mažiau svarbiais saugomoms rūšims periodais 
itin reikšmingų neigiamų pasekmių galima išvengti. Eksploatacijos metu reikšmingos pasekmės 
nenumatomos.  

Kertant Minijos upę, EPL kerta teritorijas, kurios išskirtos kaip nacionalinės ir europinės saugomos 
teritorijos (4.7.1 lent.). Mažiausias poveikis saugomoms teritorijoms numatomas IV ir VI alternatyvų 
atvejais (7.3.2 lent.) 

7.3.2 lentelė. Planuojamos 330 kV EPL Darbėnai–Bitėnai trasos alternatyvos ties Minijos upe 
Nr. (žr. 
4.7.2 
pav.) 

Saugoma teritorija 
EPL alternatyva/ Saugomą teritoriją 

kertančio ruožo ilgis, km 
I–II III, V IV, VI 

08 Minijos ichtiologinis draustinis 0,24 0,14 0,10 

09 „Natura 2000“ PAST Minijos upės slėnis 0,19 0,14 0,14 

10 „Natura 2000“ BAST Minijos upė 0,42 0,33 0,34 
 Viso: 0,85 0,61 0,58 

Numatomas poveikis gamtinėms buveinėms nevienodas: pievų buveinėms numatomas trumpalaikio 
pobūdžio poveikis (po tam tikro laikotarpio buveinės savaime atsikurs). Tuo tarpu EPL trasos zonoje 
miško buveinės nebus atkuriamos.  
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IV ir VI alternatyvų atvejais numatomi mažiausi kertamo miško plotai, šių alternatyvų atveju taip pat 
mažiausi miško kertamo miško plotai patenka į II–III grupės miškus.  

Naujai planuojamose 330 kV EPL Darbėnai–Bitėnai atkarpose, miškais apaugusiose teritorijose 
apsaugos zonos ribose bus kertamas medynas ir įrengiamos proskynos, t. y. numatomas miško žemės 
pavertimas kitomis naudmenomis. 

Lietuvos Respublikos miškų įstatymo 11 straipsnio 1 dalies 2 punktas apibrėžia miško kirtimą aukštos 
įtampos elektros perdavimo oro linijos apsaugos zonos įrengimui, kaip miško iškirtimą inžinerinės 
infrastruktūros teritorijoms, apimančioms inžinerinius tinklus, formuoti.  

Pasekmės žuvims yra galimos vykdant EPL statybos darbus susikirtimuose su upėmis, kitais paviršinio 
vandens telkiniais. Jautrioms trikdymui nerštinės migracijos ir neršto metu saugomoms žuvų rūšis 
neigiamą poveikį gali sukelti triukšmingi arba vandens drumstumą sukeliantys darbai, tiesiant šias upes 
kertančius EPL laidus ar atliekant kitus EPL įrengimo darbus upių krantuose. Šie poveikiai laikini ir 
lokalūs, ypač aktualūs susikirtimuose su Minijos, Veiviržo, Skinijos, Šyšos, Šustis, Agluonos, Bonalės, 
Babrūnės, Akmena-Danės, Darba, Kulšės, Smeltalės upėmis, kurios yra svarbios Europos bendrijos 
svarbos rūšių (lašišų, šlakių, upėtakių, paprastojo kūjagalvio, upinės nėgės, paprastojo kirtiklio, kartuolė, 
kiršlio) buveinės. Reikšmingoms neigiamoms pasekmėms išvengti ar sumažinti numatoma riboti 
triukšmingus ar vandens drumstumą keliančius EPL įrengimo darbus ties šiomis upėmis žuvų nerštui ir 
migracijoms svarbiais laikotarpiais.  

Trumpalaikis poveikis medžiojamai faunai, smulkiesiems žinduoliams ir ornitofaunai susijęs su 
trikdymu statybų metu. Tačiau tam tikrais atvejais trikdymas gali būti traktuojamas ir kaip ilgalaikis 
poveikis, jei gyvūnas išsikėlė iš teritorijos (pvz.: paukštis metė lizdą) ir vėliau kelis ar net keletą metų 
nebesugrįžta į jas. Tai ypač aktualu plėšriesiems, vištiniams paukščiams, kurie yra prisirišę prie 
veisimosi teritorijų. Tačiau ir kitos paukščių rūšys jautriai reaguoja į trikdymą veisimosi metu (kovo–
liepos mėnesiai), ypač jo pradžioje (kovo–balandžio mėnesiai). Jei statybos darbai konkrečioje vietoje 
pradedami jau pradėjus paukščiams perėti ar gyvūnams veistis, jie gali mesti lizdą ar mažus palikuonis, 
taip pasmerkdami juos žūčiai.  

Reikšmingos neigiamos pasekmės galimos dėl ilgalaikio poveikio, kuris pasireiškia sunaikinus (ar 
fragmentavus) buveines – faunos gyvenamąją vietą. Didesnis poveikis numatomas tiesiant trasą 
miškingomis teritorijomis.  

Remiantis saugomų rūšių informacinės sistemos (toliau – SRIS) duomenų bazėje pateikiamais stebėjimų 
duomenimis, planuojamos 330 kV EPL Darbėnai–Bitėnai trasos alternatyvose stebėtos tokios saugomos 
rūšys: drugiai – juodasis apolonas, varliagyviai – raudonpilvė kūmutė, paukščiai – vištvanagis, dirvinis 
sėjikas, baltasis gandras, sodinė starta, kukutis, didžioji kuolinga, kurapka, šikšnosparniai – dvispalvis 
plikšnys (7.3.3 lentelė).  

7.3.3 lentelė. 330 kV EPL Darbėnai–Bitėnai trasos alternatyvose stebėtos saugomos gyvūnų rūšys 
pagal SRIS duomenis 

Nr. 
Alternatyva 
(atkarpa) 

Gyvūnų rūšis Vietovė 

1 I-VI (A) Raudonpilvė kūmutė Bombina bombina Bitėnai 
2 I-VI (A) Vištvanagis Accipiter gentilis Bitėnai 
3 I-VI (A) Dirvinis sėjikas Pluvialis apricaria Montilaičiai 
4 I-VI (A) Baltasis gandras Ciconia ciconia Montilaičiai 
5 I-VI (A) Sodinė starta Emberiza hortulana Katyčiai 
6 I-VI (A) Baltasis gandras Ciconia ciconia Skomantai 
7 I-VI (A) Juodasis apolonas Parnassius mnemosyne Skomantai 
8 I-VI (A) Kukutis  Upupa epops Šiūpariai 
9 III-VI (B-5) Didžioji kuolinga Numenius arquata Gargždai 
10 III-VI (B-8) Kurapka Perdix perdix Gargždai 
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Nr. 
Alternatyva 
(atkarpa) 

Gyvūnų rūšis Vietovė 

11 I-VI (C) Dvispalvis plikšnys Vespertilio murinus Vaiteliai 
12 I-VI (C) Baltasis gandras Ciconia ciconia Žiogeliai 

Pagal atliktą SRIS duomenų planuojamos EPL trasos alternatyvose analizę, didesnė dalis stebėtų 
saugomų rūšių gyvūnų aptikta esamų EPL koridorių (atkarpos A ir C) teritorijose. Naujai planuojamose 
alternatyviose atkarpose stebėta didžioji kuolinga (subalternatyva B-5) ir kurapka (subalternatyva B-8). 

Ypač jautrūs trikdymui yra migruojantys vandens paukščiai, kurie ilgesniam laikui apsistoja poilsiui, 
dažniausiai riboto ploto teritorijose. Planuojamoje teritorijoje migraciniai srautai susiformuoja Tūbausių 
tvenkinyje, Poškų–Piktožių smėlio ir žvyro karjeruose. 

Eksploatacijos etape didžiausią grėsmę paukščiams kelia atvirame kraštovaizdyje besidriekiančios 
trasos. Dažniausiai nukenčia stambūs paukščiai (plėšrieji, gandrai ir kt.). Plėšrieji paukščiai dažnai 
naudoja elektros linijų stulpus kaip poilsio ir medžioklės plotų apžvalgos vietas, gandrai dažnai ant 
elektros linijų atramų suka lizdus ir juose peri. Reiktų pažymėti, kad gandrai dažniausiai peri ant 
mažesnio galingumo elektros skirstymo linijų (dažniausiai, iki 10 kV). Ant aukštos įtampos elektros 
perdavimo linijų lizdai įrengiami retai. Taip pat ir plėšriųjų paukščių žūtis dažniau susijusi su mažesnio 
galingumo elektros skirstymo linijomis (kur yra mažesni laidų izoliatoriai ir laidai yra mažesniu atstumu 
nuo atramų).  

Paukščių žūties atvejai yra dvejopi: 

- užsimuša, kai skrisdami atsitrenkia į laidus; 
- žūva nuo elektros srovės, kai paliečia įžeminimą. 

Susidūrimų rizika, dėl kurios galima paukščių žūtis, didžiausia yra: 

- migruojančių vandens paukščių sankaupų vietose; 
- migruojančių paukščių srautų susiliejimo vietose; 
- prie skaitlingų paukščių kolonijų. 

Planuojamos 330 kV EPL Darbėnai–Bitėnai atveju išskirtinos kelios paukščių susidūrimų požiūriu 
rizikingos vietos: Šventosios upės slėnis, Tūbausių ir Klibių tvenkiniai, Poškų–Piktožių smėlio ir žvyro 
karjeras, Minijos upės slėnis ties Gargždais, Veiviržo slėnis ties Skomantais, Degučių žvyro karjeras, 
Ašvos upės slėnis ties Paulaičiais (Inkakliai) (7.3.1 pav.). 
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7.3.1 pav. Planuojamos 330 kV EPL Darbėnai–Bitėnai atveju išskirtinos paukščių susidūrimų požiūriu 

rizikingos vietos. 
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Analizuojant planuojamos 330 kV EPL atkarpos B subalternatyvas B-6 ir B-7 (7.3.2 pav.), kertančias 
Minijos upę svarbu pažymėti, kad subalternatyva B-7 yra planuojama lygiagrečiai  esamai dvigrandei 
330 kV EPL Klaipėda–Telšiai, išlaikant reikiamą saugų atstumą (apie 52 m) tarp esamos ir planuojamos 
EPL ašių. Subalternatyva B-6 planuojama apie 480 m atstumu nuo esamos dvigrandės 330 kV EPL 
Klaipėda–Telšiai. Lyginant šias dvi subalternatyvas galimų pasekmių paukščiams aspektu B-6 (III ir V 
alternatyvos) yra pavojingesnė: dviem 330 kV EPL kertant Minijos upės slėnį 480 m atstumu vienai nuo 
kitos yra sukuriamas dvigubas barjeras skrendantiems paukščiams , didinantis susidūrimo su laidais 
riziką. Pasirinkus subalterntyvą B-7 (IV ir VI alternatyvos) paukščių susidūrimo su EPL laidas aspektu 
būtų sukuriamas vienas didesnio pločio barjeras su tikėtina mažesne susidūrimo rizika ir mažesnėmis 
pasekmėmis paukščiams. Šios rizikos sumažinimui numatomos priemonės – esamos 330 kV linijos ir 
planuojamas atkarpos vizualumo didinimas naudojant specialias tam skirtas priemones EPL laidų 
ženklinimui.  

 
7.3.2 pav. Planuojamos 330 kV EPL trasos B atkarpos subalternatyvos B-6 ir B-7,  

kertančios Minijos upę.  

  Pasekmių biologinei įvairovei mažinimo ar kompensavimo priemonės  

Pasekmių augalijai ir gamtinėms buveinėms mažinimo priemonės: 

- mažiau miško masyvų ir vertingų gamtinių teritorijų kertančių alternatyvų pasirinkimas; 
- trasos pasirinkimas per jaunuolynus bei esamas miško kirtavietes tuo atveju kai trasos tiesimas 
naujose atkarpose per mišku apaugusias teritorijas yra neišvengiamas; 
- konkrečių atramų vietų derinimas su biologinės įvairovės ekspertais techninio projekto rengimo 
metu, siekiant išvengti poveikio paupių buveinėms (ypatingai kertant upes per saugomas teritorijas); 
- nebūdingų prieš tai augusiai augalijai sėklų mišinių nenaudojimas vykdant pažeistos augalinės 
dangos atkūrimą. 
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Pasekmių gyvūnijai mažinimo priemonės: 

Gyvūnijos apsaugą ir poveikio išvengimo, sumažinimo ar kompensavimo reikalingumą reglamentuoja 
visa eilė Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos (toliau – ES) dokumentų:  

 Lietuvos Respublikos laukinės gyvūnijos įstatymo (priimtas LRS 1997 m. lapkričio 6 d. 
Nr. VIII-498) 15 straipsnis nurodo, jog planuojamos ūkinės veiklos organizatoriai privalo užtikrinti, kad 
dėl jų plėtojamos ūkinės veiklos, galinčios neigiamai veikti laukinius gyvūnus, jų buveines, veisimosi, 
maitinimosi, žiemojimo, trumpalaikio apsistojimo migracijų metu sąlygas ar migracijos kelius, nebus 
neigiamo poveikio laukinei gyvūnijai arba jis bus minimalus. Kai planuojama ūkinė veikla gali turėti 
poveikį laukinei gyvūnijai turi būti numatytos priemonės neigiamam poveikiui išvengti, sumažinti ar 
kompensuoti; 

 Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004-03-15 nutarimu Nr. 276 patvirtinti Bendrieji 
buveinių ar paukščių apsaugai svarbių teritorijų nuostatai; 

 Europos laukinės gamtos ir gamtinės aplinkos apsaugos konvencija (Berno konvencija) 
apibrėžia nuostatas, kuriomis remiantis intensyvus laukinių gyvūnų trikdymas, ypač dauginimosi, 
jauniklių vedžiojimosi bei žiemojimo laikotarpiu yra draudžiamas; 

 ES Komisijos pranešimas „Energijos perdavimo infrastruktūra ir ES gamtos teisės aktai“ 
(2018/C 213/02) skelbia, kad kaip viena iš galimų poveikio mažinimo priemonių įvairiuose energetikos 
infrastruktūros projektų etapuose yra numatytas laiko planavimas, t. y. infrastruktūros įrengimo ir 
eksploatavimo nutraukimo veiklą planuoti taip, kad būtų vengiama laikotarpių (pvz., veisimosi ir 
migracijos sezonų), per kuriuos gyvūnų rūšys galėtų patirti reikšmingą trikdymo poveikį.  

 Lietuvos Respublikos R aplinkos ministerijos 2008 m. sausio 31d. įsakymu Nr. D1-87 
(2019 m. sausio 6 d. įsakymo Nr. D1-4 redakcija) patvirtintas  „Saugotinų medžių ir krūmų kirtimo, 
persodinimo ar kitokio pašalinimo atvejų, šių darbų vykdymo ir leidimų šiems darbams išdavimo, 
medžių ir krūmų vertės atlyginimo tvarkos aprašas“, 21 punkte nustato draudimą kirsti ir genėti 
saugotinus medžius intensyviausiu laukinių paukščių veisimosi laikotarpiu – nuo kovo 15 d. iki 
rugpjūčio 1 d. arba turi būti pateikiama eksperto, baigusio biologijos krypties studijas ir įgijusio 
kompetencijų ornitologijos srityje, pažyma, kad kertamame ir (ar) genimame medyje ir greta 
augančiuose medžiuose nėra besiveisiančių laukinių paukščių. 

 Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. sausio 27 d. įsakymu Nr. D1-79 
patvirtintos Miško kirtimų taisyklės, kurios nustato pagrindinius miško kirtimų apribojimus, tame tarpe 
ir miško kirtimo terminus paukščių apsaugai priklausomai nuo miško grupės.    

Vadovaujantis aukščiau paminėtų dokumentų nuostatomis, taip pat ilgamete ekspertinio darbo patirtimi 
EPL statybos darbų etape numatomos šios poveikio paukščiams mažinimo priemonės: 

- nevykdyti miško kirtimo ir medienos ištraukimo darbų visų grupių miškuose (išskyrus IV grupės 
miškų jaunuolynus ir kirtavietes) nuo kovo 15 d. iki rugpjūčio 1 d.;  

- esant galimybei statybos (atramų griovimo, atramų įrengimo, laidų tempimo) darbų miškingose 
teritorijose nevykdyti intensyviausiu paukščių veisimosi periodu, t. y. balandžio 1 d iki liepos 1 d. 
mėnesiais, taip sumažinant galimas pasekmes dėl perinčių paukščių išbaidymo, lizdų apleidimo ir 
tikėtino dėčių žuvimo.  
Žuvis trikdantys (triukšmingi ar vandens drumstumą keliantys) darbai Minijos, Veiviržo, Skinijos, 
Šyšos, Šusties, Šalpės, Agluonos, Bonalės, Babrūnės, Akmenos-Danės, Darbos, Kulšės, Smeltalės, 
Šventosios upėse, kurios yra svarbios lašišinių ir kitų saugomų žuvų rūšių apsaugai, ir 25 m atstumu nuo 
jų krantų neturėtų būti vykdomi laikotarpiais nuo kovo 15 d. iki birželio 30 d. ir nuo rugsėjo 15 d. iki 
gruodžio 31 d. 
Siekiant sumažinti paukščių atsitrenkimo į laidus tikimybę rekomenduojama:  
- didinti elektros laidų pastebimumą: jautriausiose vietose, kuriose yra didesnė paukščių 
atsitrenkimo į laidus rizika, ant laidų kabinti ryškesnius ir geriau matomus objektus – rutulius, plokšteles.  
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 VYSTYMO PLANO ĮGYVENDINIMO PASEKMĖS DIRVOŽEMIUI IR ŽEMĖS 
GELMIŲ IŠTEKLIAMS 

  Galimos pasekmės 

330 kV EPL Darbėnai–Bitėnai statybos darbų metu poveikis dirvožemiui galimas atramų bei laikinų 
kelių įrengimo vietose. Atramų statybai derlingasis dirvožemio sluoksnis bus nukasamas, tačiau baigus 
statybos darbus bus panaudojamas pažeistiems žemės plotams rekultivuoti.  

330 kV EPL metalinės atramos statomos ant gelžbetoninių pamatų, įrengiant atramas gręžtose duobėse, 
klampiame ir biriame grunte sutvirtinant jas rygeliais. Elektros linijos atramų įrengimo vietose pašalinus 
dirvožemio derlingąjį sluoksnį ilgam laikui sumažės dirvožemio derlingumas, tačiau, įvertinus 
aplinkybes, kad atramų pastatymo vietose žemė nebus naudojama pagal paskirtį, šis pokytis tampa 
nereikšmingu. EPL trasoje užbaigus statybos darbus atliekama mechaniškai pažeisto ir laikinai nuimto 
dirvožemio rekultivacija. Nuimtas ir išsaugotas derlingas dirvožemio sluoksnis panaudojamas 
rekultivacijai.  

Naujose teritorijose planuojama EPL trasa kirs mišku apaugusias teritorijas, todėl tai turės įtakos miško 
dirvožemiui. Statybų metu galimas miško paklotės suardymas ir sumaišymas su viršutiniu dirvožemio 
sluoksniu, tačiau tai palengvins mechaniškai pažeisto dirvožemio derlingumo atsistatymą. Kitoks 
poveikis dirvožemiui yra mažai tikėtinas. 

Planuojama 330 kV EPL Darbėnai–Bitėnai trasa kerta keletą naudingųjų išteklių plotų. 

7.4.1 lentelė. Galimos pasekmės žemės gelmių ištekliams  

Naudingųjų iškasenų 
telkinio Nr., pavadinimas 

Planuojamos 
EPL atkarpa 

ar jos 
subalternatyva 

Galimos pasekmės  

361 Šiauliai Parengtinai 
išžvalgytas durpių teikinys  

A 
Telkinys nenaudojamas, EPL trasa planuojama išnaudojant esamos 330 
kV EPL Bitėnai–Klaipėda koridorių bei neplečiant apsaugos zonos, 
todėl pasekmių žemės gelių ištekliams nebus. 

335 Pietų Šiūparių detaliai 
išžvalgytas naftos telkinys 

A 

Nafta telkinyje slūgso kambro sluoksnio uolienose, apie 2 km gylyje. 
EPL trasa planuojama išnaudojant esamos 330 kV EPL Bitėnai–
Klaipėda koridorių bei neplečiant apsaugos zonos, todėl pasekmių 
žemės gelių ištekliams nebus. 

1619 parengtinai išžvalgytas 
Jurjonų smėlio telkinys 

B-1 
Telkinys nenaudojamas, EPL trasa planuojama greta esamos 330 kV 
EPL Klaipėda–Telšiai, todėl pasekmių žemės gelių ištekliams nebus. 

4088 Piktožių detaliai 
išžvalgytas žvyro telkinys 

B-1 
EPL trasa planuojama lygiagrečiai esamos 330 kV EPL Klaipėda–
Telšiai. Į telkinio ribas patenka planuojamos EPL apsaugos zona (apie 
0,07 ha), telkinys eksploatauojamas. 

1610 Gelžinių detaliai 
išžvalgytas smėlio ir žvyro 
telkinys 

B-5 
EPL trasa planuojama lygiagrečiai esamos 330 kV EPL Klaipėda–
Telšiai. Į telkinio ribas patenka planuojamos EPL apsaugos zona (apie 
0,46 ha plotas). Telkinys šiuo metu nenaudojamas. 

1615 Dovilai II detaliai 
išžvalgytas smėlio telkinys  

B-6 
330 kV EPL Darbėnai–Bitėnai trasa planuojama nauja teritorija, tačiau 
telkinys šiuo metu nenaudojamas, teritorija apaugusi mišku.  

2181 Žygų prognozinių 
išteklių naftos telkinys  

C 
Telkinys nenaudojamas. EPL trasa planuojama telkinio pakraščiu, 
išnaudojant esamos EPL koridorių bei neplečiant apsaugos zonos, todėl 
pasekmių žemės gelių ištekliams nebus. 

2303 Pilalės prognozinių 
išteklių smėlio ir žvyro 
telkinys 

C 

Telkinys nenaudojamas. EPL trasa planuojama greta telkinio, 
išnaudojant esamos 330 kV EPL Grobinė–Klaipėda koridorių bei 
neplečiant apsaugos zonos, todėl pasekmių žemės gelių ištekliams 
nebus. 
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  Galimų neigiamų pasekmių sumažinimo ar kompensavimo priemonės 

EPL statybos metu susidariusios statybinės atliekos bus pašalintos, taip minimizuojant galimą cheminį 
poveikį dirvožemiui.  

EPL statybos darbai turi būti vykdomi tik techniškai tvarkingomis priemonėmis, taip išvengiant galimos 
cheminės (avarinės) taršos iš mobiliųjų transporto priemonių ir įrenginių.  

EPL statybos metu, naudojant sunkiasvorę techniką, galimas viršutinio dirvožemio sluoksnio, ypač 
molio–priemolio, suspaudimas ir struktūros pažeidimas, kurį numatoma atstatyti baigus statybą 
dirvožemį suariant. 

 VYSTYMO PLANO ĮGYVENDINIMO PASEKMĖS VANDENIUI 

 Galimos pasekmės paviršiniams  vandens telkiniams 

Nagrinėjamos 330 kV EPL Darbėnai–Bitėnai alternatyvos kerta eilę paviršinių vandens telkinių. 
Didžiausios kertamos upės yra Vilka, Šyša, Ašva, Veiviržas, Minija, Akmena. 

Daugumos kertamų mažesni upeliai yra pertvarkyti, jų vagos ištiesintos, kanalizuotos, pakeista upių 
tinklo struktūra, nuotėkis. Todėl statybų metu paviršinio vandens tėkmės gali būti labai lengvai 
pažeidžiamos suintensyvėjus antropogeninei apkrovai, dėl to gali būti paveiktas nusistovėjęs paviršinio 
vandens hidrocheminis režimas.  

 Galimos pasekmės požeminiam vandeniui  

Planuojamojoje teritorijoje Klaipėdos rajone planuojamos EPL trasos alternatyvos kerta Gargždų 
požeminės vandenvietės 3b apsaugos juostą. 

EPL įrengimo ir eksploatacijos metu nenumatomas gėlo vandens paėmimas ar nuotėkų išleidimas į 
aplinką, todėl neigiamų pasekmių kertamų požeminio vandens vandenviečių vandens kokybei 
nenumatoma.  

 Galimų neigiamų pasekmių paviršiniams vandens telkiniams sumažinimo ar 
kompensavimo priemonės  

Pagal Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 m. vasario 14 d. įsakymą Nr. D1-98 „Dėl paviršinių 
vandens telkinių apsaugos zonų ir pakrančių apsaugos juostų nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo“, 
atsižvelgiant į upių ilgį yra nustatomos upių apsaugos juostos ir pakrančių apsaugos zonos. Veiklą 
vandens telkinių apsaugos juostose ir zonose reglamentuoja Specialiųjų sąlygų įstatymas.  

Pagal Specialiųjų sąlygų įstatymo 99 ir 100 straipsnius paviršinių vandens telkinių apsaugos zonose ir 
pakrantės apsaugos juostose draudžiama: 

Paviršinių vandens telkinių apsaugos zonose draudžiama: 

 plynai kirsti medžius ir krūmus šlaituose, kurių nuolydis didesnis kaip 15 laipsnių, išskyrus atvejus, 
kai piliakalnių, pilkapių, gamtos paveldo objektų ir kiti šlaitai tvarkomi pagal kultūros paveldo objekto 
tvarkymo projektus, saugomų teritorijų planavimo dokumentus, saugomų rūšių apsaugos planus, 
aplinkos ministro nustatyta tvarka patvirtintus invazinių rūšių populiacijų gausos reguliavimo 
veiksmų planus; 

statyti pastatus natūraliuose šlaituose, kurių nuolydis didesnis kaip 15 laipsnių, išskyrus atvejus, kai: 
statomi inžinerinei infrastruktūrai būtini statiniai; 

 važiuoti motorinėmis transporto priemonėmis ir jas statyti arčiau kaip 25 metrai nuo vandens telkinio 
kranto, išskyrus atvejus, kai: 
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Paviršinių vandens telkinių apsaugos zonose draudžiama: 

- mažesniu, negu nurodyta, atstumu šiomis priemonėmis važiuojama ar jos statomos čia esančiuose 
keliuose, gatvėse, aikštėse, stovėjimo aikštelėse, gyvenamųjų namų kiemuose; 

- vykdomi leistini žemės ar miškų ūkio, melioracijos, vidaus vandens kelių priežiūros ir 
statinių statybos darbai; 

- vykdomi inžinerinės infrastruktūros eksploatavimo darbai; 

 laikyti ir naudoti apgyvendinimui, nakvynei, maitinimui ar kitiems tikslams vagonėlius ar kitus šioje 
dalyje nurodytai paskirčiai naudojamus kilnojamuosius objektus arba įrenginius, išskyrus atvejus, kai 
tokie objektai laikomi ir naudojami: prie statomų ir (ar) rekonstruojamų statinių jų statybos metu, 
turint Statybos įstatymo nustatyta tvarka išduotą statybą leidžiantį dokumentą ir kai šie objektai 
numatyti statinio projekte. 

Paviršinių vandens telkinių pakrantės apsaugos juostose draudžiama: 

 atlikti darbus ir veiksmus, draudžiamus paviršinių vandens telkinių apsaugos zonose; 

 vykdyti žemės darbus, keisti kranto liniją, reljefą ir žemės paviršių, išskyrus atvejus, kai žemės darbai 
vykdomi ir (ar) kranto linija, reljefas ar žemės paviršius keičiamas: jeigu statomi ir (ar) įrengiami 
informaciniai ženklai, paviršinių vandens telkinių pakrantės apsaugos juostą kertantys keliai ir 
inžineriniai tinklai. 

Siekiant išvengti galimų statybos darbų pasekmių paviršinio vandens telkiniams, EPL atramos, 
statybinės technikos aikštelės ir laikini privažiavimo keliai nebus įrengti vandens telkinių pakrantės 
apsaugos juostose ir  arčiau kaip 25 m iki vandens telkinio kranto.  

 VYSTYMO PLANO ĮGYVENDINIMO PASEKMĖS ORUI, KLIMATUI 

  Hidrometeorologinės sąlygos analizuojamoje teritorijoje 

Projektuojant EPL svarbios yra vietovės klimato sąlygos, ypač šaltuoju metų laiku galinčio susidaryti 
apšalo sąlygos.  

Pagal Lietuvos klimato rajonavimą, nagrinėjama teritorija išsidėsto dviejuose klimato rajonuose. 
Pagėgių rajone patenka į Vidurio žemumos rajono Nemuno žemupio parajonį, o kylant į šiaurę Šilutės, 
Klaipėdos ir Kretingos rajonuose į Žemaičių rajono Žemaičių aukštumos klimato parajonį.  

Pagrindiniai klimato rodikliai ir jų kombinacijos, turintys tiesioginį ar sezoninį poveikį elektros 
perdavimo linijoms, ypač eksploatacijos metu: oro temperatūra, vėjo greitis, oro drėgnumas ir krituliai, 
perkūnijos. Didžiausią neigiamą poveikį elektros perdavimo veiklai dėl staigių fizinių apkrovų sukelia 
ekstremalūs meteorologiniai reiškiniai – štorminiai vėjai ir laidų apšalas, kurie iššaukia laidų trūkimus 
ir kitų elektros įrenginių mechaninius pažeidimus bei sutrikdo elektros tiekimą vartotojams. 

Remiantis daugiamečių stebėjimų duomenimis, vidutinė metinė oro temperatūra Nemuno žemupio 
parajonyje yra 7,1–7,4 °C, žemaičių aukštumos parajonyje – 6,3–6,7 °C (šaltinis: Lietuvos 
hidrometeorologijos tarnyba). Šiems klimato parajoniams būdingas skirtingas vidutinis metinis kritulių 
kiekis: Nemuno žemupio parajonyje jis gali siekti 600–640 mm, o Žemaičių aukštumoje – 800–850 mm.  
Nagrinėjamą teritoriją galima priskirti prie vidutinio Lietuvos metinio kritulių kiekio Lietuvos teritorijų. 
Vidutinis kritulių kiekis per metus analizuojamoje teritorijoje yra 800–850 mm (7.6.1 pav.). 
Nagrinėjamos teritorijos dienų skaičius per metus su sniego danga yra 65–80 dienų Nemuno žemupio 
parajonyje ir 75–90 dienų Žemaičių aukštumoje.  
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7.6.1 pav. Vidutinis metinis kritulių kiekis Lietuvoje. Šaltinis: Lietuvos hidrometereologijos tarnyba. 

Pagal Lietuvos Respublikos teritorijos rajonavimo pagal elektros tinklo apkrovas nuo apšalo žemėlapį14 
(7.6.2 pav.) planuojama teritorija patenka į 2-am ir 3-ajam apšalo rajonui priskiriamas teritorijas. 

 
 
 
 

   

7.6.2 pav. Lietuvos Respublikos teritorijos rajonavimo pagal elektros tinklo apkrovas nuo apšalo 
žemėlapis. 

                                                 
14 Elektros linijų ir instaliacijos įrengimo taisyklės. Patvirtinta Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2011 m. gruodžio 20 
d. įsakymu  Nr. 1-309 
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Pagal Lietuvos Respublikos teritorijos rajonavimo pagal elektros tinklo apkrovas nuo vėjo žemėlapį 
(7.6.3 pav.) planuojama teritorija priskiriama 3-ajam vėjų rajonui.  

 

7.6.3 pav. Lietuvos Respublikos teritorijos rajonavimo pagal elektros tinklo apkrovas nuo vėjo žemėlapis. 

 Galimos pasekmės klimatui  

Nacionalinės klimato kaitos valdymo politikos strategijos (patvirtinta Lietuvos Respublikos Seimo 2012 
m. lapkričio 6 d. Nr. XI- 2375) paskirtis – formuoti ir įgyvendinti Lietuvos klimato kaitos valdymo 
politiką, nustatyti trumpalaikius (iki 2020 m.), indikatyvius vidutinės trukmės (iki 2030 m. ir iki 2040 
m.) ir ilgalaikius (iki 2050 m.) tikslus ir uždavinius klimato kaitos švelninimo ir prisitaikymo prie 
klimato kaitos padarinių srityse. 

Lietuvos klimato kaitos švelninimo politikos strateginis tikslas – pasiekti, kad šalies ekonomika augtų 
daug sparčiau negu didėtų išmetamųjų šiltnamio efektą sukeliančių dujų (toliau – ŠESD) kiekis. Šio 
strateginio tikslo įgyvendinimo stebėsenai atlikti nustatytas vertinimo kriterijus – išmetamųjų ŠESD 
kiekis, tenkantis BVP vienetui (t CO2e/1 mln. EUR BVP).  

Pagal Lietuvos Respublikos teritorijos bendrojo plano strateginio pasekmių aplinkai vertinimo 
ataskaitoje (užsakovas: Aplinkos ministerija, 2019) pateiktą informaciją, naujausiais išmetamųjų 
šiltnamio efektą sukeliančių dujų apskaitos ir prognozių duomenimis 2016 m. Lietuvoje į atmosferą 
buvo išmesta per 20 mln. tonų šiltnamio dujų (apie 0,5 % mažiau nei 2015 m.). Daugiausia – 57 % – 
išmetė energetikos sektorius. 

2018 m. beveik 22,7 % galutinai suvartotos elektros buvo pagaminta iš atsinaujinančių energijos šaltinių 
(toliau – AEI) (nevertinant Kruonio HAE ir tinklų sąnaudų) 15. Naujoje Lietuvos Respublikos BP 
koncepcijoje numatytas siekis, kad elektros energijos iš AEI dalis, palyginti su galutiniu elektros 
energijos suvartojimu, sieks 45 % 2030 m. ir  100 % 2050 m. Vertinant technologijų vystymosi 
tendencijas numatoma, kad, gaminant elektros energiją iš AEI, iš vėjo energijos galėtų būti gaminama 
didžioji dalis – ne mažiau kaip 53 % – elektros energijos. Vėjo energijos naudojimas vaidina didelį 
vaidmenį kovoje su klimato kaita, o atsinaujinančių energijos išteklių integracija į rinką prisideda 
mažinant šiltnamio dujų emisijas iš energetikos sektoriaus. Siekiant priimti AEI pagaminamą energiją į 
elektros perdavimo tinklus svarbu užtikrinti atitinkamą jų plėtojimą bei patikimumą.  

                                                 
15 Lietuvos Respublikos teritorijos bendrojo plano strateginio pasekmių aplinkai vertinimo ataskaita (užsakovas: Aplinkos ministerija, 
2019) 
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Nacionalinio elektros ir gamtinių dujų perdavimo infrastruktūros projektų įgyvendinimo plano 
strateginių pasekmių aplinkai vertinimo ataskaitoje pažymėta, kad plano projektai, tarp kurių yra 
įvertintas ir naujos 330 kV EPL Darbėnai–Bitėnai statybos projektas, prisideda prie vėjo elektrinių parkų 
generuojamos galios priėmimo į Lietuvos elektros energetikos sistemą užtikrinimo. 

Vystymo plano sprendiniai neturės tiesioginio poveikio klimato kaitos mažinimui, kadangi projekto 
pagrindinis tikslas – užtikrinti patikimą elektros energijos tiekimą, stiprinti elektros perdavimo tinklus. 
EPL statybų metu numatomas trumpalaikis CO2 emisijų padidėjimas dėl statybų įrangos ir mobilių 
transporto šaltinių. Eksploatacijos metu nei reikšmingo teigiamo, nei reikšmingo neigiamo tiesioginio 
poveikio klimato kaitai taip pat nenumatoma.  

Tačiau projektu įgyvendinama Nacionalinė energetikos nepriklausomybės strategija, kurios vienas iš 
tikslų yra vartojamos elektros energijos iš atsinaujinančių energijos išteklių dalies didinimas. Prisijungus 
prie Europos elektros energijos tinklų bus geriau subalansuotas elektros energijos, pagamintos iš 
atsinaujinančių šaltinių, perskirstymas. Tokiu būdu projekto įgyvendinimas turės netiesiogines 
teigiamas pasekmes klimato kaitos mažinimui. 

 Aplinkos oro taršos šaltiniai ir išmetami teršalai  

EPL statybos metu pagrindiniai aplinkos oro taršos šaltiniai – transporto priemonių bei aptarnaujančios 
technikos vidaus degimo varikliai. Iš transporto priemonių vidaus degimo variklių, priklausomai nuo 
kuro rūšies, bus išmetami šie teršalai: anglies monoksidas, angliavandeniliai, azoto oksidai, sieros 
dioksidas, kietos dalelės.  

Aukštos įtampos elektros perdavimo linijų eksploatavimo metu, esant elektros išlydžiams, išsiskiria 
nedideli žmonių sveikatai ar ekosistemoms nepavojingi ozono ir azoto oksidų kiekiai. Atliekant EPL 
priežiūros ir remonto darbus, dėl periodinio aptarnaujančio transporto judėjimo ir želdinių šalinimo, 
numatomi nežymūs oro teršalų išmetimai.  

Kitų stacionarių organizuotų ar neorganizuotų aplinkos oro taršos šaltinių nenumatoma.  

Elektros linijos statybai bus reikalinga įrengti statybos aikšteles, kuriose bus koncentruojamas statybinis 
transportas. Reikalingas tokių aikštelių skaičius elektros linijos trasoje bus nustatytas techninio projekto 
rengimo metu.  

Statybos metu bus naudojami vilkikai, ekskavatoriai, buldozeriai, keltuvai, dyzeliniai vandens siurbliai, 
lengvieji automobiliai, sunkvežimiai.  

Tikslus dirbančių mechanizmų skaičius bus nurodytas techninio projekto rengimo metu, „Statybos darbų 
organizavimo dalyje“.  

Pagal Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1998 m. liepos 13 d. įsakymu Nr. 125 patvirtintą 
Teršiančių medžiagų, išmetamų į atmosferą iš mašinų su vidaus degimo varikliais, vertinimo metodiką 
lyginamoji vidaus degimo variklių tarša pateikta 7.6.1. lentelėje.  

7.6.1 lentelė. Lyginamoji vidaus degimo variklių tarša 

Teršalai/kuras Benzinas Dyzelinis kuras 
Suskystintos naftos 

dujos 
Suslėgtos gamtinės 

dujos 
CO 398,2 kg/t 130,0 kg/t 398,2 kg/t 231,8 kg/t 
CH 80,9 kg/t 40,7 kg/t 80,9 kg/t 47,6 kg/t 

NOx 29,6 kg/t 313 kg/t 29,6 kg/t 25,6 kg/t 
SO2 1,0 kg/t 1,0 kg/t - - 

Kietosios dalelės - 4,3 kg/t - - 

 Galimos poveikį mažinančios ir prevencinės priemonės  

Statybų metu poveikis aplinkos orui bus laikinas ir lokalus susijęs su elektros linijos atramų įrengimo 
darbais bei EPL laidų tiesimo darbais ir transportu. Nereikšmingos teršalų emisijos numatomos linijos 
eksploatavimo metu, esant elektros išlydžiams bei atliekant EPL apsaugos zonos priežiūrą.  
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Įrengiant statybos ir technikos sandėliavimo aikšteles rekomenduojama išlaikyti kuo didesnį atstumą 
nuo gyvenamųjų namų. 

 VYSTYMO PLANO ĮGYVENDINIMO PASEKMĖS KULTŪROS PAVELDUI 

 Galimos pasekmės 

Pasekmės nekilnojamoms kultūros paveldo vertybėms EPL statybos metu būtų galimos dėl: 

 tiesioginio jų sunaikinimo ar pažeidimo atliekant įvairius žemės kasimo darbus; 

 objekto aplinkos taršos technogeniniais įrenginiais.  

Planuojamos Šyšos TP ir Gargždų miesto apėjimų naujos EPL trasos atkarpos parinktos taip, kad 
nepatektų į kultūros vertybių teritoriją ir jų apsaugos zoną.  

Tačiau esamų 330 kV EPL trasos, kurias numatoma naudoti planuojamos 330 kV EPL Darbėnai–Bitėnai 
statybai, kerta registruotų kultūros vertybių teritorijas ir/arba apsaugos zonas (3.9 skyrius).  

7.7.1 lentelė. Planuojamos 330 kV EPL trasos alternatyvų kertamos kultūros vertybių teritorijos 
Kultūros vertybės 

kodas ir pavadinimas 
Planuojamos EPL atkarpa, esamų 

EPL atramų numeris 
Galimos pasekmės, numatomi tyrimai 

24311 

Drunšilių 
kaimo 
evangelikų 
liuteronų 
senosios 
kapinės 

Atkarpa A (7.7.1 pav.). Į senųjų 
kapinių teritoriją patenka esamos 330 
kV EPL Klaipėda–Šyša apsaugos 
zona, EPL laidai ir atramos 
nepatenka į kapinių teritoriją.  

Esamos EPL atrama Nr. 142 įrengta arti kapinių. 
Planuojamos 330 kV EPL Darbėnai–Bitėnai 
statybos metu rekomenduojama pagal galimybes ją 
patraukti toliau nuo kapinių. 

2518 
Gardamo 
kapinynas 

Atkarpa A (7.7.1 pav.). Kapinių 
teritoriją kerta esama 330 kV EPL 
Klaipėda–Šyša.  

Nelabai aiškios chronologijos 2000 m. tyrinėtą 
kapinyną kerta tik esamos EPL laidai, atramos 
nepatenka į kapinių teritoriją. Tačiau planuojamos 
330 kV EPL Darbėnai–Bitėnai statybos metu 
keičiant atramą Nr. 174 jos vietoje reikalingi 
žvalgomieji tyrimai, nes kapinyno teritorija neaiški. 

3366 
Paulaičių 
kapinynas 

Atkarpa A (7.7.1 pav.). Į kapinyno 
vizualinį apsaugos zonos pozonį 
patenka esamos 330 kV EPL 
Klaipėda–Šyša atramos Nr. 205–209. 
Paulaičių kapinyno (3366) teritoriją 
kerta tik šios EPL laidai, pačios 
kultūros vertybių teritorijose atramų 
nėra įrengta. 

Planuojamos 330 kV EPL Darbėnai–Bitėnai 
įrengimui numatoma panaudoti esamos EPL trasos 
koridorių su jau suformuota apsaugos zona. 
Paulaičių ir Nikėlų kapinynų teritorijos yra 
pakankamai ištirtos, ribos nustatytos, todėl 
pasekmės registruotoms kultūros vertybėms 
nenumatomas, tyrimai nėra reikalingi. 

3364 
Nikėlų 
kapinynas 

20523 
Piliakalnis, vad. 
Palendrupio 
piliakalniu 

Atkarpa A (7.7.1 pav.). Piliakalnio 
teritoriją kerta esama 330 kV EPL 
Klaipėda–Šyša. 

Piliakalnio teritoriją kerta tik esamos EPL laidai, 
atramos nepatenka į kapinių teritoriją. Tačiau esama 
atrama Nr. 219 yra stiprus vizualinės taršos 
objektas, tad rekonstrukcijos metu rekomenduojama 
ją patraukti į pietus tokiu atstumu, kokiu  leidžia 
netoliese esanti sodyba. Šios atramos planuojamoje 
vietoje įrengimo metu reikalingi žvalgomieji 
tyrimai, nes piliakalnio gyvenvietė nėra žinoma, o 
šioje vietoje ji galima. Žvalgomųjų tyrimų metu 
aptikus jos kultūrinį sluoksnį atramos žemės 
judinimo darbų vieta turi būti pilnai ištirta 
detaliaisiais tyrimais. 

5193 
Skomantų 
kapinynas 

Atkarpa A (7.7.1 pav.). Į kapinyno 
teritoriją patenka esamos 330 kV 
EPL Klaipėda–Šyša apsaugos zona, 
EPL laidai ir atramos nepatenka į 
teritoriją. 

Planuojamos 330 kV EPL Darbėnai–Bitėnai 
statybos metu keičiant atramą Nr. 244, jos vietoje 
reikalinga atlikti žvalgomuosius tyrimus, nes 1909 
m. tyrinėto III–XIII a. kapinyno tiksli užimama 
teritorija neaiški. 
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Kultūros vertybės 
kodas ir pavadinimas 

Planuojamos EPL atkarpa, esamų 
EPL atramų numeris 

Galimos pasekmės, numatomi tyrimai 

23775 
Skomantų 
piliakalnis su 
gyvenviete 

Atkarpa A (7.7.2 pav.). Į registruotą 
piliakalnio teritoriją patenka esamos 
330 kV EPL Klaipėda–Šyša apsaugos 
zona, EPL laidai ir atramos 
nepatenka į teritoriją. Greta 
Skomantų piliakalnio su gyvenviete 
teritorijos yra esamos 330 kV EPL 
Bitėnai–Klaipėda atrama Nr. 247.  

Saugoma Skomantų piliakalnio gyvenvietės 
teritorija nustatyta per maža ir galimai atrama Nr. 
247 pastatyta buvusioje jos teritorijoje: šios 
ataskaitos rengimo metu atliekant teritorijos 
žvalgymą čia jau žemės paviršiuje fiksuotas 
kultūrinis sluoksnis su molio tinko trupiniais. EPL 
statybos metu keičiant atramą, šios atramos 
pastatymo vietoje,  įrengimo metu reikalingi 
žvalgomieji tyrimai, nes piliakalnio gyvenvietė nėra 
žinoma, o šioje vietoje ji galima. Žvalgomųjų tyrimų 
metu aptikus jos kultūrinį sluoksnį atramos žemės 
judinimo darbų vieta turi būti pilnai ištirta 
detaliaisiais tyrimais. 

23095 

Pėžaičių kaimo 
evangelikų 
liuteronų 
senosios 
kapinės 

Atkarpa A (7.7.2 pav.). Senųjų 
kapinių teritoriją kerta esama 330 kV 
EPL Klaipėda–Šyša. 

Virš kapinių teritorijos šiaurės rytinio kampo 
praeina tik EPL laidai, atramos nepatenka į 
teritoriją. Teritorijos yra pakankamai ištirta, ribos 
nustatytos, todėl pasekmės registruotoms kultūros 
vertybėms nenumatomas, tyrimai nėra reikalingi. 

21118 
Genčų akmuo 
II, vad. Velnio 
akmeniu 

Atkarpa C (7.7.2 pav.). Greta Velnio 
akmens yra įengta esamos 330 kV 
EPL Grobinė–Klaipėda atrama Nr. 
256.  

Rekomenduojama planuojamos 330 kV EPL 
Darbėnai–Bitėnai statybos atramą Nr. 256 pagal 
galimybes patraukti toliau nuo akmens į pietus, taip 
sumažinant objekto vizualinę taršą.  

5204 
Pilkapiai, vad. 
Kūlių pilale 

Atkarpa C (7.7.2 pav.). Į registruotą 
piliakalnio teritoriją patenka esamos 
330 kV EPL Grobinė–Klaipėda 
apsaugos zona, EPL laidai ir atramos 
nepatenka į teritoriją. 

Esama ir planuojama EPL jokio poveikio nuo jos į 
šiaurę miške esantiems pilkapiams neturi. 
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7.7.1 pav. Kultūros vertybių teritorijos, kurias kerta planuojamos 330 kV EPL trasa esamų EPL 
koridoriuje 
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7.7.2 pav. Kultūros vertybių teritorijos, kurias kerta planuojamos 330 kV EPL trasa esamų EPL 

koridoriuje.  

330 kV Darbėnai–Bitėnai statybos metu galimos pasekmės neregistruotam kultūros paveldui, jei toks 
būtų aptiktas žemės judinimo darbų metu atramų keitimo ar naujų atramų įrengimo vietose, privažiavimo 
kelių ar technikos sandėliavimo aikštelių įrengimo vietose.  

 Galimos pasekmių kultūros vertybėms mažinimo priemonės 

Siekiant išvengti neigiamų pasekmių kultūros vertybėms EPL trasa planuojama:  

- naujose teritorijose, apeinant registruotų kultūros vertybių teritorijas ir jų apsaugos zonas. Kultūros 
paveldo objektų teritorijose ir apsaugos zonose nebus planuojamos veiklos, galinčios fiziškai pakenkti 
kultūros paveldo objektų vertingosioms savybėms bei galinčios trukdyti apžvelgti kultūros paveldo 
objektus; 

- naujose teritorijose 330 kV EPL Darbėnai–Bitėnai trasai ir inžinerinei infrastruktūrai funkcionuoti 
reikalingi servitutai nebus projektuojami kultūros paveldo objektų teritorijose, apsaugos nuo fizinio 
poveikio ar vizualinės apsaugos pozoniuose. 
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Siekiant išvengti kultūros vertybių, kurių teritoriją kerta esamų 330 kV EPL trasos, kurios bus 
naudojamos planuojamos 330 kV EPL Darbėnai–Bitėnai statybai, sužalojimų ar sunaikinimų tiesiant 
EPL, yra išskirtos zonos, kuriose atramų išardymo ir naujų atramų įrengimo vietose tikslinga atlikti 
archeologinius tyrimus (7.7.1 lentelė).  

Vykdant EPL atramų įrengimo darbus susijusius su žemės kasimu, jeigu būtų atrasta archeologinių 
radinių, apie tai turi būti pranešama savivaldybės paveldosaugos padaliniui, kuris informuoja kultūros 
paveldo departamentą, kaip tai yra nurodyta Lietuvos Respublikos nekilnojamo kultūros paveldo 
apsaugos įstatymo 9 straipsnio 3 dalyje. 

EPL statybos darbų metu saugomose kultūros paveldo teritorijose svarbu nekeisti jų esamos būklės: 
nevykdyti darbų, galinčių sukelti grunto deformaciją ir vibraciją (Nekilnojamųjų kultūros vertybių 
apsaugos įstatymo 17 straipsnio 1 dalies 2 punktas), nekasti žemės, neįrenginėti laikinų kelių, statinių ar 
aikštelių, nesandėliuoti statybinių medžiagų, nešiukšlinti. Esant poreikiui kultūros paveldo teritoriją 
naudoti technologiškai būtinų statybos darbų vykdymui (pvz. laidų pratempimui), užtikrinti, kad tokių 
darbų metu kultūros vertybė nebūtų sužalota ir jos būklė nepakeista, tokius darbus derinti su Kultūros 
paveldo departamento atitinkamu teritoriniu padaliniu. EPL statybos darbams kliudančius želdinius 
šalinti galima, tačiau rekomenduojama kelmų nerauti. 
Saugomų kultūros paveldo teritorijų apsaugos zonose EPL statybos darbų metu nevykdyti darbų, 
galinčių sukelti grėsmę saugomiems objektams (pvz. hidrologinio rėžimo pakeitimas) ar sukeliančių 
ilgalaikę vizualinę taršą (pvz. proskynos miškuose privažiavimo keliams). Esant būtinybei tokius darbus 
derinti su Kultūros paveldo departamento atitinkamu teritoriniu padaliniu. 

 

 VYSTYMO PLANO ĮGYVENDINIMO PASEKMĖS KRAŠTOVAIZDŽIUI 

 Galimos pasekmės kraštovaizdžiui 

Galimos pasekmės kraštovaizdžiui nagrinėjamos ekologinio bei vizualinio stabilumo aspektais. Siekiant 
nustatyti poveikio intensyvumą paprastai vertinamas neigiamą poveikį galinčios patirti teritorijos dydis, 
kraštovaizdžio svarba ir vizualinis pokytis. Galimo poveikio vizualinei erdvei vertinime buvo 
vadovaujamasi Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos (2015) pateiktais metodiniais nurodymais. 

Vietiniu lygiu kraštovaizdžio struktūrą nusako jo elementai (absoliutiniai aukščiai, vyraujančios 
teigiamos ir neigiamos reljefo formos, hidrografinio tinklo elementai, medynai ir žolinės bendrijos, 
urbanistinės ir inžinerinės struktūros, žemės naudmenos ir pan.), jų plotas, forma (kontūrai), jų 
charakteris ir užimamas plotas.  

Vertinant teritorijos gretimybėje vyraujančią kraštovaizdžio vizualinę struktūrą bei naudojimo pobūdį 
galima teigti, kad nagrinėjama teritorija patenka į intensyvaus naudojimo kraštovaizdžio pobūdį. Dėl 
planuojamos ūkinės veiklos esančios ar atsirasiančios raiškios technogeninės vertikalios dominantės 
neišvengiamai sumažins esamo kraštovaizdžio natūralumą, kuris taps labiau urbanizuotas. EPL tiesiant 
per urbanizuotą kraštovaizdį įtaka natūraliam kraštovaizdžiui būtų minimali. Būtina paminėti, kad 
didžioji dalis planuojamos EPL trasos (atkarpos A ir C, atkarpos B subalternatyvos B-9 ir B-11) yra 
numatyta rekonstruojant jau esamas EPL, dalis trasos atkarpos B subalternatyvų (B-1, dalis B-4, B-5, 
B7, dalis B-10) planuojama greta esamų EPL. Todėl naujų vizualinių taršos objektų (atramų) aspektas 
yra aktualus tik planuojant EPL naujose teritorijose. 

EPL kertamose natūralaus gamtinio karkaso teritorijose planuojamos įrengti elektros perdavimo oro 
linijos atramos, užimdamos palyginti mažą plotą, neapribos vykstančios medžiagų, energijos ar gamtinės 
informacijos srautų apykaitos ir augalų bei gyvūnų rūšių migracijos galimybių planuojamoje teritorijoje. 
Tokiu būdu iš esmės kraštovaizdžio ekologinis stabilumas (hidrologinis režimas, augalinė danga, 
dirvožemio struktūra bei erozijos sąlygos) nebus paveiktas. Taip pat svarbu paminėti, kad didžiąją dalį 
planuojamos EPL tiesiant jau esamomis linijomis, bus pasinaudojama jau esamomis EPL proskynomis 
ir koridoriais. 
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Naujose atkarpose, planuojamose apeinant Šyšos TP ir Gargždų miestą, žemėnaudos struktūra 
analizuojamoje teritorijoje iš esmės nepakis, nes planuojamos EPL atramos yra vertikalūs statiniai ir jų 
pagrindo užimamas plotas nėra didelis, todėl didžiausias galimas poveikis kraštovaizdžiui – vizualinis 
kraštovaizdžio pasikeitimas. 

Didesnė įtaka numatoma miškingam teritorijos kraštovaizdžiui. Naujose atkarpos, planuojamose 
apeinant Šyšos TP ir Gargždų miestą, tiesiant EPL per miškus ar kitus želdinius bus iškirstos apsaugos 
zonos pločio proskynos. 

Pasekmės kraštovaizdžio vizualinei kokybei 

Vizualinės taršos objektų (toliau – VTO) vizualinio poveikio dydžiai vertinami remiantis „Vizualinės 
taršos gamtiniams kraštovaizdžio kompleksams ir objektams nustatymo metodika“ (Lietuvos 
Respublikos aplinkos ministerija, 2015). 

VTO vizualinio poveikio dydžių zonos (VPzon) skaičiuojamos pagal formulę: 

VPzon = Hobj / tgα  , kur  

Hobj – stebimo objekto aukštis, tgα – objekto matymo kampo tangentas.  

Objekto matomumas (Omat) skaičiuojamas pagal formulę: 

Omat = 1 −
����(�x��hor)���

�obj
 , kur 

R- Žemės elipsoido spindulys; lx – atstumas tarp stebėjimo taško ir stebimo objekto; lhor – atstumas tarp 
stebėjimo taško ir matomo horizonto; Hobj – stebimo objekto aukštis.  
Vertinami objektai (EPL atramos) numatomos išdėstyti miškingo-agrarinio kraštovaizdžio erdvėse su 
nevienodu atsparumo vizualiniams pokyčiams potencialu, kurį lemia formuojančių vidinių erdvių – 
videotopų – konfigūracijos sudėtingumas, vyraujantis dydis bei pražvelgiamumas. 

7.8.1 lentelė. Detalizuotos vizualinio poveikio zonos 
Atstumas iki 
EPL atramų 

(km) 

Vizualinio 
poveikio zona 

Vizualinio poveikio pobūdis 
Antropogeninių 

elementų 
eksponentinės zonos 

0-0,5 
Vizualinio 
dominavimo 
zona 

EPL atramos dalinai dominuoja kraštovaizdyje. 
Dominavimo stiprumas priklauso nuo atramų artumo, 
vizualinių parametrų. 

Mastelio (iki 500 m) ir 
vaizdo dominavimo 
zona (iki 0,7 km) 

0,5 -2,8 
Vizualinių 
akcentų zona 

Ryškiai matomos, tačiau didėjant atstumui jų 
dominavimas mažėja. EPL laidai tampa nebematomi. 
Nors atramos yra aiškiai matomos, tačiau stebint iš 
regyklos nėra visiškai dominuojančios (esant 
pakankamai geram matomumui). Tampa kraštovaizdžio 
akcentais. 

Vaizdo dominavimo 
zona (iki 2,8 km) 

>2,8 km 
Nutolusių 
kraštovaizdžių 
zona 

Atramos tampa neberyškios, su nežymiu poveikiu 
tolimam kraštovaizdžiui, didėjant atstumui tampa 
foniniais elementais. Matomumui daro įtaką oro sąlygos, 
atramų vizualiniai parametrai. 

Objektas matomas, bet 
kraštovaizdžio fone 
tampa beasmenis 

Pagal planuojamos EPL vizualinio poveikio vyraujančiam kraštovaizdžiui zonas, į planuojamos 330 kV 
EPL vizualinio dominavimo zoną pateks šie santykinai jautresni vizualiniam poveikiui objektai (7.8.1–
4 pav.): Rambyno regioninis parkas, Bitėnų geomorfologinis draustinis, Rambyno kraštovaizdžio 
draustinis, Palendrupio piliakalnis, Veiviržo upės kraštovaizdžio draustinis, Skomantų piliakalnis su 
gyvenviete, Dovilų, Gedminų piliakalnis. Šiose vietose planuojama EPL numatoma esamų 330 kV EPL 
inžineriniuose koridoriuose, todėl papildomo poveikio kraštovaizdžiui nenumatoma.  Didžiausias 
galimas poveikis vietos kraštovaizdžiui sietinas tik su trasos atkarpomis naujose teritorijose. Ties 
Dovilų, Gedminų piliakalniu planuojamos EPL trasos B atkarpos subalternatyva B-6 priartėja arčiau 
piliakalnio.  
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Vertinant planuojamos EPL trasos alternatyvas galimų pasekmių kraštovaizdžiui aspektu galima išskirti 
du vertinimo kriterijus: kertamų gamtinio karkaso teritorijų ilgis bei naujų technogeninių dominančių 
kūrimas naujose teritorijose (7.8.2 lentelė).  

7.8.2 lentelė. Planuojamos EPL trasos koncepcijos alternatyvų atkarpų ilgiai naujose teritorijose 

 Planuojamos 330 kV EPL alternatyvos, km  
I II III IV V VI 

Alternatyvos ilgis naujose 
teritorijose, km  

19,8 20,7 14,2 13,9 15,9 15,5 

Naujų atkarpų ilgis gamtinis 
karkaso teritorijose, km 

4,9 5,8 9,8 9,9 8,6 8,7 

Gamtinio karkaso ilgis 
patenkantis į 1 km alternatyvos 
naujose teritorijose, km  

0,25 0,28 0,69 0,71 0,54 0,56 

Vertinant poveikio kraštovaizdžio vizualinei struktūrai aspektu palanki yra IV alternatyva, kurią 
įgyvendinant bus kertama mažiau naujų teritorijų, taigi bus sukuriama mažiau naujų vizualinės taršos 
objektų. Ši alternatyva bendrai visame ilgyje kerta mažiausiai gamtinio karkaso teritorijų ir šiuo aspektu 
taip pat galėtų būti vertinama kaip palankiausia. Tačiau, analizuojant naujas teritorijas kertančias 
planuojamos EPL atkarpas, poveikio gamtinio karkaso teritorijoms aspektu labiau palanki yra I-oji 
alternatyva, kadangi aplenkiant Gargždų gyvenvietę, yra kertama mažiausiai gamtinio karkaso 
teritorijų bei tikėtinas mažesnis galimas vizualinis poveikis Dovilų-Gedminų piliakalnio kraštovaizdžiui.  

 

7.8.1 pav. Planuojamos EPL poveikio kraštovaizdžio vizualinei kokybei zonų schema Pagėgių 
savivaldybėje.   
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7.8.2 pav. Planuojamos EPL poveikio kraštovaizdžio vizualinei kokybei zonų schema 
Šilutės rajono savivaldybėje. 

 

7.8.3 pav. Planuojamos EPL poveikio kraštovaizdžio vizualinei kokybei zonų schema 
Klaipėdos rajono savivaldybėje. 
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7.8.4 pav. Planuojamos EPL poveikio kraštovaizdžio vizualinei kokybei zonų  
Kretingos rajono savivaldybėje schema. 

 Galimos neigiamų pasekmių kraštovaizdžiui mažinimo ir kompensavimo priemonės 

Didžiausios EPL įrengimo planuojamoje teritorijoje pasekmės kraštovaizdžiui galimos dėl vizualinio 
poveikio. Planuojamos EPL atramos bei oro linijos laidai taps pagrindinėmis kraštovaizdžio 
vertikaliomis dominantėmis. Vizualinio poveikio kraštovaizdžiui efektas kiekybiškai negali būti 
išmatuotas ar apskaičiuotas, todėl poveikio mažinimo priemonės yra ribotos.  

Planuojant EPL trasą naujose teritorijose ir leidžiant techninėms galimybėms, ruožuose, kur trasa yra 
gerai apžvelgiama nuo lankytinų ar turistinių objektų (piliakalniai, apžvalgos taškai ir regyklos) 
rekomenduojama pasirinkti tokius techninius sprendimus, kurie leistų sumažinti EPL vizualumą, t. y. 
atitinkamų atramų aukščių parinkimas, optimalus atramų vietų parinkimas ir pan.  

Pasirenkant EPL trasos alternatyvas siekiama išlaikyti principą – nekurti naujų kraštovaizdžio vizualinių 
„technogeninių“ dominančių ir pagal galimybes maksimaliai išnaudoti esamų EPL inžinerinį koridorių. 

Siekiant sumažinti galimą neigiamą poveikį miškingam kraštovaizdžiui EPL trasos alternatyvos naujose 
teritorijose suplanuotos taip, kad kuo mažiau būtų skaidomi miškų masyvai. Planuojant EPL atkarpas 
naujose teritorijose siekta apeiti agrarinėse teritorijose esančius mažus miškelius jų neiškertant, bei kirsti 
kuo įmanoma mažiau rekreacinių ir apsauginių grupių miškų. 
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 PRIEMONĖS VYSTYMO PLANO REIKŠMINGOMS NEIGIAMOMS PASEKMĖMS 
APLINKAI IŠVENGTI, SUMAŽINTI AR KOMPENSUOTI 

Aplinkos 
komponentas  

Pasekmių aplinkai mažinimo priemonės 

Visuomenė ir jos 
sveikata 

330 kV EPL trasa naujomis teritorijomis planuojama užtikrinant, kad į nustatomos apsaugos zonos 
ribas nepateks gyvenamosios ar visuomeninės paskirties statiniai.  
Visos planuojamos EPL trasos gretimoje gyvenamojoje ar visuomeninės paskirties aplinkoje negali 
būti viršijamos visuomenės sveikatos apsaugai nustatytos triukšmo ir elektromagnetinės 
spinduliuotės ribinės vertės:  
 330 kV EPL sukeliama elektromagnetinė spinduliuotė už apsaugos zonos ribų neturi viršyti 
gyvenamajai aplinkai nustatytų HN 104:2011 ribinių elektromagnetinio lauko parametrų verčių;  
 330 kV EPL sukeliamas triukšmo lygis už apsaugos zonos ribų neturi viršyti gyvenamajai 
aplinkai nustatytų HN 33:2011 ribinių verčių. 
Ties EPL apsaugos zonoje esamais gyvenamosios paskirties pastatais bus taikomos priemonės:  
 elektromagnetinių laukų matavimai visuose į EPL apsaugos zoną patenkančiuose 
gyvenamuosiuose pastatuose po projekto įgyvendinimo; 
 elektromagnetinių laukų mažinimo priemonės (pvz.: stogo dangos keitimas, stogo 
įžeminimas), nustačius HN104:2011 ribinių elektromagnetinio lauko parametrų verčių viršijimą 
gyvanamosios paskirtes patalpose.   

EPL atkarpose ties esamais gyvenamais namais esant poreikiui taikomos šios EML mažinimo 
priemonės:  

- atramų statymas pritaikant įvairius konstrukcinius sprendinius: laidų įkabinimo aukščio 
didinimas, didinant EPL atramų aukštį: esamų viengrandžių 330 kV EPL vietoje įrengiant 
dvigrandę 330 kV EPL bus naudojamos aukštesnės EPL atramos, tokiu būdu laidų atstumas nuo 
žemės paviršiaus, įvertinus didžiausią įlinkį, bus didesnis apie 1,5 m lyginant su esamų laidų 
aukščiu; 

- tradicinių šiferinių gyvenamųjų namų stogų keitimas plienine danga su stogo įžeminimu dvejose 
vietose. 

Materialusis turtas, 
socialinė-

ekonominė aplinka 

Naujose teritorijose žemės sklypams, patenkantiems į planuojamos EPL apsaugos zoną, bus 
nustatomi servitutai sumokant kompensacijas žemės savininkams Lietuvos Respublikos teisės aktų 
nustatyta tvarka bei nustatomi ūkines veiklos apribojimai EPL apsaugos zonų ribose.  

Biologinė įvairovė 

Pasekmių augalijai ir gamtinėms buveinėms mažinimo priemonės: 

 konkrečių atramų vietų derinimas su biologinės įvairovės ekspertais techninio projekto 
rengimo metu, siekiant išvengti poveikio paupių buveinėms (ypatingai kertant upes per saugomas 
teritorijas  

 vykdant pažeistos augalinės dangos atkūrimą, neturi būti naudojami nebūdingų prieš tai 
augusiai augalijai sėklų mišiniai. 

Pasekmių gyvūnijai mažinimo priemonės: 

 žuvų migraciją ar nerštą trikdantys (triukšmingi bei vandens drumstumą keliantys) darbai 
Minijos, Veiviržo, Skinijos, Šyšos, Šusties, Šalpės, Agluonos, Bonalės, Babrūnės, Akmenos-
Danės, Darbos, Kulšės, Smeltalės, Šventosios upėse ir 25 m atstumu nuo jų neturėtų būti vykdomi 
laikotarpiais nuo kovo 15 d. iki birželio 30 d. ir nuo rugsėjo 15 d. iki gruodžio 31 d. 

Siekiant sumažinti galimas reikšmingas neigiamas pasekmes miškuose perintiems paukščiams 
būtina: 

 nevykdyti miško kirtimo ir medienos ištraukimo darbų visų grupių miškuose (išskyrus IV 
grupės miškų jaunuolynus ir kirtavietes) nuo kovo 15 d. iki rugpjūčio 1 d.;  

 esant galimybei statybos (atramų griovimo, atramų įrengimo, laidų tempimo) darbų 
miškingose teritorijose nevykdyti intensyviausiu paukščių veisimosi periodu, t. y. balandžio 1 d iki 
liepos 1 d. mėnesiais, taip sumažinant galimas pasekmes dėl perinčių paukščių išbaidymo, lizdų 
apleidimo ir tikėtino dėčių žuvimo.  

 siekiant sumažinti paukščių atsitrenkimo į laidus tikimybę rekomenduojama didinti elektros 
laidų matomumą: jautriausiose vietose , kuriose yra didesnė paukščių atsitrenkimo į laidus rizika, 
ant laidų kabinti ryškesnius ir geriau matomus objektus – rutulius, plokšteles.  

Dirvožemis 
Derlingo dirvos sluoksnio laikino nukasimo/pašalinimo darbai: užbaigus statybos darbus EPL 
atramų statybos vietose dirvožemio sluoksnis sugrąžinamas į buvusį pažeistą plotą, atstatant 
buvusią teritorijos būklę; 
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Aplinkos 
komponentas  

Pasekmių aplinkai mažinimo priemonės 

Susidariusios statybinės atliekos bus pašalintos, taip minimizuojant galimą cheminį poveikį 
dirvožemiui.  
Statybos darbai vykdomi tik techniškai tvarkingomis priemonėmis, taip išvengiant galimos 
cheminės (avarinės) taršos iš mobiliųjų transporto priemonių ir įrenginių.  
Viršutinio dirvožemio struktūros atstatymas suariant (ar kitaip supurenant) užbaigus statybos 
darbus. 

Vandens telkiniai  

Siekiant išvengti galimų statybos darbų pasekmių paviršinio vandens telkiniams, EPL atramos, 
statybinės technikos aikštelės ir laikini privažiavimo keliai nebus įrengti vandens telkinių pakrantės 
apsaugos juostose ir  arčiau kaip 25 m iki vandens telkinio kranto.  
Vykdant statybos darbus vandens telkinių apsaugos juostose ir zonose būtina laikytis Specialiųjų 
sąlygų įstatymo 99 ir 100 straipsniuose nustatytų reglamentų.  

Oras 
Planuojamos EPL statybų metu įrengiant statybos ir technikos sandėliavimo aikšteles 
rekomenduojama išlaikyti kuo didesnį atstumą nuo gyvenamųjų namų. 

Kultūros paveldas 

Siekiant išvengti neigiamų pasekmių kultūros vertybėms EPL trasa planuojama:  

- naujose teritorijose apeinant registruotų kultūros vertybių teritorijas ir jų apsaugos zonas. Kultūros 
paveldo objektų teritorijose ir apsaugos zonose neplanuojamos veiklos, galinčios fiziškai pakenkti 
kultūros paveldo objektų vertingosioms savybėms bei galinčios trukdyti apžvelgti kultūros paveldo 
objektus; 

- naujose teritorijose 330 kV EPL Darbėnai–Bitėnai trasai ir inžinerinei infrastruktūrai funkcionuoti 
reikalingi servitutai nenumatomi kultūros paveldo objektų teritorijose, apsaugos nuo fizinio 
poveikio ar vizualinės apsaugos pozoniuose. 

Siekiant išvengti kultūros vertybių, kurių teritoriją kerta esamų 330 kV EPL trasos, kurios bus 
naudojamos planuojamos 330 kV EPL Darbėnai–Bitėnai statybai, sužalojimų ar sunaikinimų 
tiesiant EPL, yra išskirtos zonos, kuriose atramų išardymo ir naujų atramų įrengimo vietose 
tikslinga atlikti archeologinius tyrimus. Archeologiniai (žvalgomieji ar detalieji) tyrimai turi būti 
atliekami esamų EPL atramų išmontavimo metu iki naujų atramų statybos.  

Vykdant EPL atramų įrengimo darbus susijusius su žemės kasimu, jeigu būtų atrasta archeologinių 
radinių, apie tai turi būti pranešama savivaldybės paveldosaugos padaliniui, kuris informuoja 
kultūros paveldo departamentą, kaip tai yra nurodyta Lietuvos Respublikos nekilnojamo kultūros 
paveldo apsaugos įstatymo 9 straipsnio 3 dalyje. 

EPL statybos darbų metu saugomose kultūros paveldo teritorijose svarbu nekeisti jų esamos būklės: 
nevykdyti darbų, galinčių sukelti grunto deformaciją ir vibraciją, nekasti žemės, neįrenginėti 
laikinų kelių, statinių ar aikštelių, nesandėliuoti statybinių medžiagų, nešiukšlinti. Esant poreikiui 
kultūros paveldo teritoriją naudoti technologiškai būtinų statybos darbų vykdymui (pvz. laidų 
pratempimui) užtikrinti, kad tokių darbų metu kultūros vertybė nebūtų sužalota ir jos būklė 
nepakeista, tokius darbus derinti su Kultūros paveldo departamento atitinkamu teritoriniu padaliniu. 
EPL statybos darbams kliudančius želdinius šalinti galima, tačiau kelmų rekomenduojama nerauti. 

Saugomose kultūros paveldo teritorijų apsaugos zonose EPL statybos darbų metu nevykdyti darbų, 
galinčių sukelti grėsmę saugomiems objektams ar sukeliančių ilgalaikę vizualinę taršą. Esant 
būtinybei tokius darbus derinti su Kultūros paveldo departamento atitinkamu teritoriniu padaliniu. 

Kraštovaizdis 

Planuojant EPL naujose teritorijose ir leidžiant techninėms galimybėms, ruožuose, kur trasa yra 
gerai apžvelgiama nuo lankytinų ar turistinių objektų (piliakalniai, apžvalgos taškai ir regyklos), 
rekomenduojama pasirinkti tokius techninius sprendimus, kurie leistų sumažinti EPL vizualumą, t. 
y. atitinkamų atramų aukščių parinkimas, optimalus atramų vietų parinkimas ir pan.  
Pasirenkant EPL trasos alternatyvas pagal galimybes maksimaliai išnaudojami esamų EPL 
inžineriniai koridoriai, taip nekuriant naujų kraštovaizdžio vizualinių „technogeninių“ dominančių. 
Siekiant sumažinti galimą neigiamą poveikį miškingam kraštovaizdžiui, EPL trasos alternatyvos 
naujose teritorijose suplanuotos taip, kad kuo mažiau būtų skaidomi miškų masyvai.  
Planuojant EPL atkarpas naujose teritorijose siekta apeiti agrarinėse teritorijose esančius mažus 
miškelius jų neiškertant, bei kirsti kuo įmanoma mažiau rekreacinių ir apsauginių grupių miškų. 
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 VYSTYMO PLANO KONCEPCIJOS ALTERNATYVŲ APRAŠYMAS 

 PLANUOJAMOS TERITORIJOS ANALIZEI NAUDOTI INFORMACIJOS ŠALTINIAI 

Siekiant detaliai išanalizuoti planuojamą teritoriją bei parengti EPL Vystymo plano koncepciją ir jos  
alternatyvas panaudota eilė oficialių duomenų bazių bei kitų duomenų šaltinių (9.1.1 lentelė).  

9.1.1 lentelė. Naudoti duomenų šaltiniai  
Eil. 
Nr. 

Duomenų bazės pavadinimas Naudoti duomenys Duomenų šaltinis 

1 
Georeferencinio pagrindo kadastro 
erdvinių duomenų rinkinys (GPRK) 

Pastatai, kapinės, elektros perdavimo 
linijos 

Lietuvos Respublikos žemės 
ūkio ministerija 

2. Saugomų teritorijų valstybės kadastras 
Saugomos teritorijos, „Natura 2000“ 
BAST ir PAST 

Valstybinė saugomų 
teritorijų tarnyba prie 
Aplinkos ministerijos 

3. 
Europos Bendrijos svarbos natūralios 
buveinės 

Natūralios buveinės (miškai, pelkės, 
pievos) 

Gamtos tyrimų centro 
Botanikos institutas 

4. 
Saugomų rūšių informacinė sistema 
(SRIS) 

Saugomų rūšių (augalai, grybai, gyvūnai) 
radavietės 

Aplinkos ministerija 

5. Miškų kadastro duomenys Miškų grupės, kertinės miško buveinės 
Valstybinė miškų tarnyba 
prie Aplinkos ministerijos 

6. Kultūros vertybių registras 
Kultūros paveldo objektai ir jų apsaugos 
zonos 

Kultūros paveldo 
departamentas prie Kultūros 
ministerijos 

7. Žemės gelmių registras 

Naudingųjų iškasenų telkiniai (su 
ribomis); 
Požeminio vandens vandenvietės su 
VAZ ribomis  

Lietuvos geologijos tarnyba 
prie Aplinkos ministerijos 

8. 
Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų 
duomenų bazė 

Saugotini želdiniai 
Nacionalinė žemės tarnyba 
prie Žemės ūkio ministerijos 

9. TPD registras 
Patvirtinti ir rengiami teritorijų 
planavimo dokumentai 

VTPSI prie LR AM 

10. 
Lietuvos Respublikos teritorijos 
M1:10000 dirvožemio erdvinių 
duomenų rinkinis  

Dirvožemių tipai 
Nacionalinė žemės tarnyba 
prie Žemės ūkio ministerijos 

11. 
Pagėgių sav. teritorijos bendrasis 
planas. 

Rekreacijos ir turizmo plėtojimo 
brėžinys; Gamtinis karkasas, 
Kraštotvarkinis zonavimas. 

Pagėgių savivaldybė 

12. 
Šilutės r. sav. teritorijos bendrasis 
planas. 

Rekreacijos ir turizmo plėtojimo 
brėžinys; Gamtos ir kultūros paveldo 
brėžinys 

Šilutės r. savivaldybė 

13. 
Klaipėdos r. sav. teritorijos bendrasis 
planas.  

Gamtinis kraštovaizdis, biologinė 
įvairovė, gamtos ir kultūros paveldas; 
Rekreacijos, turizmo, gamtos ir kultūros 
paveldo plėtojimo brėžinys 

Klaipėdos r. savivaldybė 

14. 
Klaipėdos r. sav. teritorijos ir jos 
dalies – Kretingos miesto bendrieji 
planai. 

Kraštovaizdžio tvarkymo, rekreacijos ir 
turizmo brėžinys 

Kretingos r. savivaldybė 

15. 
Lietuvos Respublikos nacionalinis 
kraštovaizdžio tvarkymo atlasas 

Kraštovaizdžio tvarkymo zonos; 
Kultūros paveldo apsaugos teritoriniai 
prioritetai; Kraštovaizdžio tvarkymo 
reglamentavimo kryptys; Kraštovaizdžio 
vizualinis estetinis potencialas. 
 

Lietuvos Respublikos 
aplinkos ministerija 

16.  
Oficialiosios statistikos portalas 
Rodiklių duomenų bazė 

Demografiniai rodikliai 
Lietuvos statistikos 
departamentas 

17. Lietuvos sveikatos rodiklių sistema Gyventojų sveikatos rodikliai 
Higienos institutas  
Sveikatos informacijos 
centras 
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 PLANUOJAMOS EPL TRASOS KONCEPCIJOS ALTERNATYVŲ LYGINAMOJI 
ANALIZĖ 

Atliekant 330 kV EPL Darbėnai–Bitėnai statybos vystymo plano SPAV išnagrinėtos šešios planuojamos 
EPL trasos koncepcijos alternatyvos, atsižvelgiant į gamtinius, socialinius, ekonominius aspektus bei 
parengtus teritorijų planavimo dokumentus, kurių sprendiniai galioja nagrinėjamoje teritorijoje.  

Vystymo plano įgyvendinimo pasekmių aplinkai vertinimo požiūriu labiausiai atkreiptinas dėmesys į 
ilgalaikes galimas pasekmes, kurioms priskirtinas poveikis esamai gyvenamajai aplinkai ir 
kraštovaizdžiui (išliekantis pokytis), biologinei įvairovei (galimas paukščių migracijos, mitybos 
grandžių, veisimosi ilgalaikis sutrikdymas ir miškų iškirtimas). Taip pat išskirtos pasekmės ruožuose, 
kuriuose EPL planuojama panaudojant esamų 330 kV EPL inžinerinius koridorius, neplečiant jų 
apsaugos zonos, bei naujose teritorijose, kuriose bus naujai formuojamas 330 kV EPL inžinerinės 
infrastuktūros koridorius.  

Naujose teritorijose, pasiūlant EPL trasos koncepcijos alternatyvų variantus, didžiausias dėmesys buvo 
skirtas esamų, suplanuotų ir planuojamų gyvenamųjų teritorijų išdėstymui. Naujose teritorijose, 
pasirenkant EPL trasos subalternatyvas Gargždų miesto apėjimui, buvo siekiama išlaikyti kaip įmanoma 
didesnį atstumą nuo esamų gyvenamųjų sodybų bei daryti kaip įmanoma mažesnę įtaką gyvenamųjų 
teritorijų plėtrai. 

Šyšos TP apėjimui parinktos dvi subalternatyvos A-1 ir A-2. Abi šios atkarpos eina žemės ūkio paskirties 
žemėse, nekerta miškų, saugomų ar „Natura 2000“ teritorijų, todėl pasekmių aplinkai aspektu 
vertinamos kaip lygiavertės. Atkarpos A-1 ilgis yra 0,9 km, A-2 – 2,7 km. Atsižvelgiant į ilgio kriterijų 
palankesnė subalternatyva yra A-1.  

Kraštovaizdžio požiūriu naujos EPL įrengimas darys tam tikrą poveikį visose vertinamose koncepcijos 
alternatyvose. Šios pasekmės šiek tiek mažiau aktualios esamų EPL trasų ruožuose, ir labiau aktualios 
naujai planuojamuose EPL trasos atkarpose.  

Vertinant pasekmes kraštovaizdžiui ir biologinei įvairovei labai svarbus miško kirtimo poveikis, tačiau, 
siekiant išvengti pasekmių esamai ir suplanuotai gyvenamai aplinkai bei saugomoms ir „Natura 2000“ 
teritorijoms, dalis planuojamos EPL trasos koncepcijos alternatyvų naujose teritorijose neišvengiamai 
suplanuotos per miškais apaugusias teritorijas. Atkarpos A, C ir atkarpos B subalternatyvos B-9 ir  B-
11 planuojamos esamų 330 kV EPL koridoriuose, kur jau yra suformuotos reikalingos proskynos, todėl 
šiose atkarpose naujų miško kirtimų nenumatoma.  

Formuojant naujas planuojamos EPL trasos atkarpas IV ir VI alternatyvų atveju numatomi mažiausi 
kertamo miško plotai; šių planuojamos EPL trasos alternatyvų atveju taip pat kertama mažiau II ir III 
grupės miškų bei mažiau EB svarbos miško buveinių plotų. 

Pasekmių saugomoms teritorijoms aspektu visų planuojamos EPL koncepcijos alternatyvų atveju (I–VI 
alt.) A ir C atkarpose planuojamos EPL trasos įrengimas numatomas esamų 330 kV EPL inžinerinio 
koridoriaus ribose, todėl trasos alternatyvos vertinamos kaip lygiavertės. Planuojant trasą per Minijos 
upę, EPL trasos alternatyvos kerta naujas teritorijas, kurios išskirtos kaip nacionalinės ir europinės 
saugomos teritorijos. Šiuo aspektu mažiausias poveikis Minijos upės saugomoms teritorijoms 
numatomas IV ir VI EPL trasos alternatyvų atvejais, nes kertamas siauriausias saugomų teritorijų ruožas 
sugretinus su jau esamos 330 kV EPL trasa.  

Lyginant planuojamos 330 kV EPL koncepcijos alternatyvas galimų pasekmių paukščiams aspektu 
svarbus yra planuojamos trasos susikirtimas su Minijos upe. Šioje vietoje pasirinkus trasos atkarpos B 
subalternatyvą B-7 (IV ir VI alternatyvos) būtų mažesnė paukščių susidūrimo su EPL laidais rizika, todėl 
koncepcijos alternatyvos IV ir VI vertinamos kaip palankesnės.  

Klaipėdos rajono teritorijoje planuojamos EPL trasos atkarpos B subalternatyvų  B-4 (I–II alternatyvos), 
B-9 (III–IV alternatyvos), B-10 (V–VI alternatyvos) ir B-11 (III–VI alternatyvos) patenka į Gargždų 
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miesto vandenvietės apsaugos zonos 3b juostą. Vandenviečių apsaugos zonos 3b juostoje EPL statyba 
nėra draudžiama ar ribojama. Tačiau, lyginant EPL trasos koncepcijos alternatyvas tarpusavyje, svarbu 
pažymėti, kad III–VI alternatyvos šioje teritorijoje labiau išnaudoja esamos 330 kV EPL inžinerinį 
koridorių ir nesukuria naujų teritorijos naudojimo apribojimų.  

Pažymėtina, jog poveikis tokiems aplinkos komponentams, kaip dirvožemis, žemės gelmės (išskyrus 
dalinius apribojimus naudingų telkinių eksploatacijai), paviršinis vanduo, aplinkos oras būtų laikinos ir 
dalinai atstatomos bei juntamos tik įrenginių statybos metu. Poveikis visuomenės sveikatai, tinkamai 
išsprendus objektų lokalizaciją ir išlaikant saugius atstumus, būtų mažai reikšmingas.  
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9.2.1 lentelė. Vertinamų EPL trasos koncepcijos alternatyvų skaitinis palyginimas  

Nr. Rodikliai 

EPL TRASOS KONCEPCIJOS ALTERNATYVOS IR JAS SUDARANČIOS ATKARPOS BEI JŲ SUBALTERNATYVOS 
I II III IV V VI 

A+(A-1 arba A-
2)+B-1+B-2+B-

4+C 

A+(A-1 arba A-
2)+B-1+B-3+B-

4+C 

A+ (A-1 arba A-
2)+B-5+  B-6+B-8+    

B-9+B-11+C 

A+ (A-1 arba A-
2)+B-5+  B-7+B-8 

+B-9+B-11+C 

A+ (A-1 arba A-
2)+B-5+  B-6+B-
8+B-10+B-11+C 

A+ (A-1 arba A-2) 
+ B-5+ B-7+B-

8+B-10+B-11+C 

Techniniai, technologiniai parametrai ir inžinerinė infrastuktūra 
1. EPL trasos ilgis (km) 138,1 139,0 139,9 139,6 139,0 138,7 

2. 
Trasos ilgis išnaudojant esamų EPL 
inžinerinį koridorių, % 

85,7 85,2 90,0 90,1 88,7 88,9 

3. 
Planuojamos trasos atkarpos naujose 
teritorijose, km 

19,8 20,7 14,2 13,9 15,9 15,5 

4. 
Planuojamos trasos atkarpos greta 
esamų EPL inžinerinių koridorių, % 

3,9 3,9 2,5 5,2 4,1 6,8 

5. 
Preliminarus kampinių atramų kiekis, 
vnt.  

48 54 48 47 49 48 

6. 
Kertamų kelių (magistralinių, krašto ir 
rajoninių) skaičius 

32 32 31 31 31 31 

7. Susikirtimų su geležinkeliais skaičius 3 3 4 4 4 4 

8. 
Atkarpų, patenkančios į Palangos oro 
uosto AZ, skaičius 

1 1 1 1 1 1 

9. 
Atkarpų, patenkančios į Gargždų 
vandenvietės AZ skaičius 

1 1 1 1 1 1 

Gamtinė aplinka 

10. 
Kertamas miško plotas EPL atkarpose, 
planuojamose naujose  teritorijose, ha 

11,24 13,52 11,60 7,58 11,57 7,55 

11. II–III gr. kertamo miško plotas, ha 2,68 2,66 4,33 2,22 4,30 2,19 
12. Susikirtimų su upėmis skaičius 67 67 66 65 66 65 

13. 
Paviršinių vandens telkinių (įskaitant 
pelkes) ilgis EPL trasos ilgyje, % 

1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 

14. 
Kertamos saugomos ir „Natura 2000“ 
teritorijos ilgis, km 

10,39 10,39 10,15 10,12 10,15 10,12 

15. 
Į EPL AZ patenkančios EB svarbos 
buveinės (bendras plotas, ha)  

10,25 8,99 8,44 8,34 8,44 8,34 

16. 
Į EPL AZ patenkančios EB svarbos 
buveinės naujose atkarpose (B1–B11) 
(bendras plotas, ha)  

2,80 1,54 0,99 0,90 0,99 0,90 
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Nr. Rodikliai 

EPL TRASOS KONCEPCIJOS ALTERNATYVOS IR JAS SUDARANČIOS ATKARPOS BEI JŲ SUBALTERNATYVOS 
I II III IV V VI 

A+(A-1 arba A-
2)+B-1+B-2+B-

4+C 

A+(A-1 arba A-
2)+B-1+B-3+B-

4+C 

A+ (A-1 arba A-
2)+B-5+  B-6+B-8+    

B-9+B-11+C 

A+ (A-1 arba A-
2)+B-5+  B-7+B-8 

+B-9+B-11+C 

A+ (A-1 arba A-
2)+B-5+  B-6+B-
8+B-10+B-11+C 

A+ (A-1 arba A-2) 
+ B-5+ B-7+B-

8+B-10+B-11+C 

17. 
EPL trasos ilgis saugomose teritorijos, 
km  

10,39 10,39 10,15 10,12 10,15 10,12 

18. 
Minijos upės saugomas teritorijas 
kertančio ruožo ilgis, km 

0,85 0,85 0,61 0,58 0,61 0,58 

19. 
Kertamos natūralaus gamtinio karkaso 
teritorijos (bendras ilgis, km)  

49,0 50,0 53,9 54,0 52,7 52,8 

20. 
Naujų atkarpų ilgis gamtinis karkaso 
teritorijose, km 

4,9 5,8 9,8 9,9 8,6 8,7 

21. 

Poveikis paukščiams dėl didesnės 
rizikos susidurti su laidais EPL 
(atkarpos B subalternatyvos B-6 ir B-7) 
susikirtime su Minijos upe 

- - Rizika didesnė Rizika mažesnė Rizika didesnė Rizika mažesnė 

22. 
Kertamos kultūros vertybės ir/arba jos 
apsaugos zonos (vnt.) 

10 10 10 10 10 10 

Žemės naudojimas, materialinės vertybės ir socialinė-ekonominė aplinka 

23. 
Orientacinis žemės sklypų skaičius, 
patenkantis į planuojamos EPL AZ 

1485 1482 1490 1499 1481 1490 

24. 
EPL trasos ilgis žemės ūkio paskirties 
žemėje, % 

95,9 95,7 96,1 96,1 96,1 96,1 

25. 
Į esamų EPL AZ patenkančių 
gyvenamųjų namų skaičius 

11 11 13 13 11 11 

26. 
Į EPL trasos  AZ patenkančių kaimo 
plėtros žemėtvarkos projektų plotas, ha 

5,12 5,08 3,51 7,90 3,53 7,93 

27. 
Kertamos žemės gelmių išteklių 
teritorijos  

6 6 6 6 6 6 
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 Vienas iš būdų spręsti daugialypes problemas yra užtikrinti darnų vystymąsi. Darnus vystymasis 
remiasi trimis pamatinėmis dimensijomis – ekonomikos augimu, visuomenės gerove bei aplinkos 
kokybe, užtikrinant subalansuotą visų dimensijų vystymą, neprioretizuojant nei vienos kitų dviejų 
sąskaita16. 

 Siekiant įvertinti Vystymo plano įtaką šalies vystymuisi, nagrinėjamos EPL trasos koncepcijos 
alternatyvos įvertintos darnaus vystymosi aspektu, t. y. lygiaverčiai atsižvelgiant į pasekmes gamtinei 
aplinkai, socialinei aplinkai ir ekonominei aplinkai.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8.2.1 pav. Darnaus vystymosi principinė schema. 

 

Pasekmės vertintos atsižvelgiant į jų reikšmingumą bei į nagrinėjamo kriterijaus svertį (svarbą) proc. 
Pasekmių reikšmingumas nustatomas  atsižvelgiant į kiekybinius rodiklius ir kokybinius aspektus. 

  

9.2.2 lentelė. Vertinamų pasekmių reikšmingumo kriterijai 
Pasekmių reikšmingumas Teigiamos pasekmės Neigiamos pasekmės 
Reikšmingas 3 -3 
Vidutiniškai reikšmingas 2 -2 
Mažai reikšmingas 1 -1 
Nėra pasekmių (arba pasekmės vienodai 
teigiamos ir neigiamos) 

0 0 

 

Apibendrintas rodiklis darnaus vystymosi aspektu apskaičiuojamas susumuojant gamtinės, socialinės ir 
ekonominės aplinkos rodiklius, kuriems suteikiama 1/3 svertis (tokiu būdu juos įvertinant lygiaverčiai).  

 
 
 

                                                 
16 Darnaus vystymosi tikslų rekomendacijų rinkinys. „Kurk Lietuvai” projektas „Darnios Lietuvos link: darnaus vystymosi 
tikslų integravimas į valstybės strateginius dokumentus“ 
http://lrv.lt/uploads/main/documents/files/Darnaus%20vystymosi%20tiksl%C5%B3%20rekomendacij%C5%B3%20rinkin
ys(1).pdf  

Gamtinė 
aplinka 

Socialinė 
sfera Ekonomika 

DARNUS 
VYSTYMASIS 
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9.2.3 lentelė. EPL trasos koncepcijos alternatyvų įvertinimas darnaus vystymosi aspektu 

    

EPL TRASOS ALTERNATYVOS  
(pasekmių reikšmingumo įvertinimas)  Svertis, 

proc. 

EPL TRASOS ALTERNATYVOS  
(svertinis pasekmių įvertinimas) 

APRAŠYMAS 

I II  III IV V VI I II  III IV V VI  

Gamtinė aplinka 

1 Miškai -3 -3 -3 -1 -3 -1 20 -0,60 -0,60 -0,60 -0,20 -0,60 -0,20 

Įrengiant EPL visame apsaugos zonos plotyje šalinami medžiai ir krūmai. Atkarpos A, C ir B-11 planuojamos esamų 330 kV 
EPL koridoriuose, kur jau yra suformuotos reikalingos proskynos, todėl šiose atkarpose naujų miško kirtimų nenumatoma. 
Formuojant naujas EPL trasos atkarpas IV ir VI alternatyvų atveju numatomi mažiausi kertamo miško plotai; šių alternatyvų 
atveju taip pat kertama mažiau II ir III grupės miškų bei mažiau EB svarbos miško buveinių plotų. Bendras į EPL 
alternatyvų koridoriaus ribas patenkančio miško plotas naujose teritorijose atitinkamai: 11,24 ha; 13,52 ha; 11,60 ha; 7,58 
ha; 11,57 ha ir 7,55 a.  Bendras į EPL alternatyvų koridoriaus  ribas patenkančio II-III gr. miško plotas atitinkamai: 2,68 ha; 
2,66 ha; 4,33 ha; 2,22 ha; 4,30 ha ir 2,19 ha. 

2 
EB svarbos 
natūralios buveinės 

-3 -2 -2 -1 -2 -1 20 -0,60 -0,40 -0,40 -0,20 -0,40 -0,20 
EPL trasos koncepcijos alternatyvos naujose teritorijose kerta atitinkamai 2,80 ha; 1,54 ha; 0,99 ha; 0,90 ha; 0,99; ha ir 0,90 
ha EB svarbos buveinių kriterijus atitinkančių natūralių teritorijų.  

3 
Požeminio ir 
paviršinio vandens 
telkiniai  

-1 -1 -1 -1 -1 -1 10 -0,10 -0,10 -0,10 -0,10 -0,10 -0,10 
Bendras kertamų paviršinių vandens telkinių skaičius yra panašus (65-67 upės) visose EPL trasos alternatyvose (mažiausias 
(65 upės) IV ir VI alternatyvose). Visos EPL trasos alternatyvos kerta Gargždų požeminės vandenvietės 3b apsaugos zoną.  

4 
Saugomos ir 
„Natura 2000“ 
teritorijos 

-2 -2 -2 -1 -2 -1 20 -0,40 -0,40 -0,40 -0,20 -0,40 -0,20 

Kertant Minijos upę, EPL naujos atkarpos kerta teritorijas, kurios išskirtos kaip nacionalinės ir europinės saugomos teritorijos. 
Kertamo ruožo ilgis visų alternatyvu atveju yra labai panašus: 0,85 km; 0,85 km; 0,61 km; 0,58 km; 0,61 km ir 0,58 km 
atitinkamai, tačiau mažiausias kertamas miško plotas, o tuo pačiu ir mažiausias fizinis poveikis saugomoms teritorijoms 
numatomas IV ir VI alternatyvų atvejais. 

5 Gamtinis karkasas -1 -1 -2 -2 -2 -2 5 -0,05 -0,05 -0,10 -0,10 -0,10 -0,10 

Nagrinėjamos EPL trasos ir jų apsaugos zonos kirs gamtinio karkaso teritorijas. Fizinis gamtinio karkaso teritorijų 
skaidymas 49,0-53,9 km ruožuose gamtinio karkaso tinklo funkcijoms traktuojamas kaip mažai reikšmingas. Bendras 
naujose teritorijose kertamų gamtinio karkaso teritorijų ilgis yra atitinkamai: 4,9 km; 5,8 km; 9,7 km; 9,8 km; 8,5 km ir 8,6 
km. Mažiausia gamtinio karkaso teritorijų naujose atkarpose kertama I ir II EPL alternatyvos atveju (4,9 ir 5,8 km ruožų 
ilgyje atitinkamai).  

6 Kraštovaizdis -1 -2 -2 -1 -2 -2 15 -0,15 -0,30 -0,30 -0,15 -0,30 -0,30 

Dėl planuojamos EPL atsirasiančios raiškios technogeninės vertikalios dominantės neišvengiamai sumažės esamo 
kraštovaizdžio natūralumas, kuris taps labiau urbanizuotas. Didesnė įtaka numatoma miškingam teritorijos kraštovaizdžiui. 
Tiesiant naujas EPL atkarpas per miškus ar kitus želdinius bus iškirstos apsaugos zonos pločio proskynos. Pasekmės 
kraštovaizdžiui bendrai vertinamos kaip vidutiniškai reikšmingos. Vertinant poveikio kraštovaizdžio vizualinei struktūrai 
aspektu palanki yra IV alternatyva, kurią vystant bus kertama mažiau naujų teritorijų, taigi bus sukuriama mažiau naujų 
vizualinės taršos objektų. Ši alternatyva bendrai visame ilgyje kerta mažiausiai gamtinio karkaso teritorijų ir šiuo aspektu 
taip pat galėtų būti vertinama kaip palankiausia. Tačiau analizuojant naujas teritorijas kertančias planuojamos EPL atkarpas 
poveikio gamtinio karkaso teritorijoms aspektu labiau palanki yra I-oji alternatyva, kadangi aplenkinat Gargždų gyvenvietę 
yra kertama mažiausiai gamtinio karkaso teritorijų bei tikėtinas mažesnis galimas vizualinis poveikis Dovilų-Gedminų 
piliakalnio kraštovaizdžiui.  

7 Klimato kaita 1 1 1 1 1 1 10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 

Projektu įgyvendinama Nacionalinė energetikos nepriklausomybės strategija, kurios vienas iš tikslų yra vartojamos elektros 
energijos iš atsinaujinančių energijos išteklių dalies didinimas. Prisijungus prie Europos elektros energijos tinklų bus geriau 
subalansuotas elektros energijos, pagamintos iš atsinaujinančių šaltinių, perskirstymas. Tokiu būdu projekto  įgyvendinimas 
turės netiesiogines teigiamas pasekmes klimato kaitos mažinimui.   

                Viso -1,80 -1,75 -1,80 -1,05 -1,80 -1,20   

Socialinė aplinka 

1 
Ūkinės veiklos 
apribojimai dėl 
nustatomų servitutų 

-2 -2 -1 -1 -1 -1 10 -0,20 -0,20 -0,10 -0,10 -0,10 -0,10 

Naują EPL tiesti palankiausia pagal galimybes maksimaliai išnaudojant esamų EPL koridorių. Analizuojamos koncepcijos 
alternatyvos atitinkamai 85,7 %; 85,2 %; 90 %; 90,1 %; 88,7 % ir 88,9 % yra planuojamos esamų EPL koridoriuose. 
Nagrinėjamų EPL, kurių ilgis labai panašus (skirtumas siekia iki 1,7 km), trasos parinktos atsižvelgiant į esamą užstatymą ir 
galiojančius planus, todėl pasekmės ūkinės veiklos apribojimams dėl atsirandančių naujų servitutų nebus reikšmingos.   
Analizuojamos EPL koncepcijos alternatyvos  kerta teritorijas, kuriose parengti ar rengiami kaimo plėtros žemėtvarkos 
projektai. Naujose teritorijose planuojamos B atkarpos subalternatyvos atitinkamai kerta: B-2 (I alt.) – 0,04 ha; B-4 (I–II alt.) 
– 2,26 ha; B-7 (IV, VI alt.) – 4,40 ha; B-8 (III–VI alt.) – 0,69 ha; B-10 (V–VI alt.) – 0,03 ha.KPŽP teritorijų. Subalternatyva 
B-7 (IV ir VI alt.) kerta KPP teritorijas esamos EPL trasoje, kurioje jau yra nustatyta apsaugos zona ir servitutas, todėl 
papildomos pasekmės šioje vietovėje minimalios.  

2 Kultūros paveldas -1 -1 -1 -1 -1 -1 10 -0,10 -0,10 -0,10 -0,10 -0,10 -0,10 
Planuojant trasą esamų 330 kV EPL inžineriniame koridoriuje yra kertamos registruotos kultūros paveldo vertybių teritorijos 
ir/arba jų apsaugos zonos. Naujos planuojamos EPL atkarpos kultūros vertybių teritorijų ir jų apsaugos zonų nekerta.  
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EPL TRASOS ALTERNATYVOS  
(pasekmių reikšmingumo įvertinimas)  Svertis, 

proc. 

EPL TRASOS ALTERNATYVOS  
(svertinis pasekmių įvertinimas) 

APRAŠYMAS 

I II  III IV V VI I II  III IV V VI  

3 
Naudingųjų išteklių 
telkiniai  

-3 -3 -3 -2 -3 -2 10 -0,30 -0,30 -0,30 -0,20 -0,30 -0,20 

Planuojamos 330 kV EPL trasos alternatyvos kerta naudingųjų išteklių plotus. Naujose teritorijose planuojamos 330 kV EPL 
Darbėnai–Bitėnai trasos III ir V alternatyva kerta detaliai išžvalgyto smėlio telkinio Nr. 1615 Dovilai II ribas, o I ir II 
alternatyvos kerta 1619 Jurjonų parengtinai išžvalgytus smėlio išteklius.  
Atkarpos B subalternatyvos B-1 apsaugos zona patenka į detaliai išžvalgyto 4008 Piktožių žvyro telkinio ribas (patenka 0,07 
ha AZ plotas), atkarpos B-5 į detaliai išžvalgyto 1610 Gelžinių smėlio ir žvyro telkinio ribas (patenka 0,46 AZ plotas). 

4 
Psichoemocinis 
poveikis žmonių 
sveikatai 

-2 -2 -2 -2 -2 -2 10 -0,20 -0,20 -0,20 -0,20 -0,20 -0,20 
330 kV elektros perdavimo oro linijos atsiradimas artimoje aplinkoje gali sąlygoti tam tikrą vietos gyventojų 
nepasitenkinimą dėl: kraštovaizdžio pasikeitimo, apribojimų apsaugos zonoje atsiradimo ar nepagrįstų baimių dėl 
elektromagnetinių laukų poveikio sveikatai   

5 
Fizinis ir cheminis 
poveikis žmonių 
sveikatai 

-1 -1 -1 -1 -1 -1 20 -0,20 -0,20 -0,20 -0,20 -0,20 -0,20 
Planuojamos 330 kV EPL Darbėnai–Bitėnai statybai numatomų naudoti esamų 330 kV EPL (atkarpos A, C ir B-9) apsaugos 
zonose, 13–28 m atstumu nuo kraštinio laido, identifikuota 13 gyvenamosios paskirties pastatų. Šiose atkarpose 330 kV EPL 
įrengimui numatomos pasekmių gyvenamai aplinkai mažinimo priemonės, užtikrinančios saugią gyvenamą aplinką.  

6 

Socialinis poveikis 
nacionaliniu ir 
Baltijos regiono 
masteliu dėl 
energetinio 
saugumo ir elektros 
tiekimo patikimumo 

3 3 3 3 3 3 40 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 
Lietuvos (ir kitų Baltijos valstybių) elektros energetikos sistemų integravimas į ES valstybių elektros energetikos sistemas ir 
bendrą elektros rinką leis pasiekti regiono energetinį saugumą bei užtikrins  elektros energijos tiekimo patikimumą, tuo būdu 
numatomos reikšmingos teigiamos socialinės pasekmės nacionaliniu ir regioniniu masteliu. 

                Viso: 0,20 0,20 0,30 0,40 0,30 0,40   

Ekonominė aplinka 

1 
Statybos ir 
Eksploatacinės 
išlaidos 

-1 -1 -1 -1 -1 -1 10 -0,10 -0,10 -0,10 -0,10 -0,10 -0,10 
330 kV  EPL Darbėnai-Bitėnai statyba numatyta Lietuvos elektros energetikos sistemos 400-110 kV tinklų plėtros plane 
2019–2028 m. Visų nagrinėjamų EPL trasų alternatyvų  įdiegimo kaina panaši 

2 
Perdavimo tinklo 
plėtra  

2 2 3 3 2 3 20 0,40 0,40 0,60 0,60 0,40 0,60 

Projektas būtinas Lietuvos 400–330 kV elektros perdavimo tinklo  darbui su kontinentinės Europos tinklu sinchroniniu 
režimu. Planuojant III ir IV trasos alternatyvas išnaudotos ilgesnės trasos atkarpos esamų 330 kV EPL trasų inžineriniame 
koridoriuje, todėl yra palankesnės. VI trasos alternatyvos atveju planuojamos EPL trasos atkarpos naujose teritorijose 
suplanuotas šalia esamų EPL koridoriaus, tokiu būdu sukuriant mažiau apribojimų naujose teritorijose bei maksimaliai 
išnaudojant jau suformuotą EPL AZ.  

3 

Energetinė 
nepriklausomybė ir 
sinchronizavimas su 
kontinentinės 
Europos elektros 
tinklu 

3 3 3 3 3 3 70 2,10 2,10 2,10 2,10 2,10 2,10 

Projektas būtinas Lietuvos 400–330 kV elektros perdavimo tinklo  darbui su kontinentinės Europos tinklu sinchroniniu 
režimu. Baltijos šalių sinchronizacija yra strateginis energetinio saugumo projektas, kurį įgyvendinus bus atsijungta nuo 
Rusijos kontroliuojamos sistemos IPS/UPS ir Lietuva savarankiškai valdys elektros energetikos sistemą. Įgyvendinant  
Nacionalinės energetinės nepriklausomybės strategiją bus didinamas elektros rinkos ir visos šalies konkurencingumas, 
didinamas Lietuvos investicinis patrauklumas, užtikrinama energetikos pažanga vykdant energijos iš atsinaujinančių 
energijos išteklių gamybos ir energijos paskirstytojo generavimo technologijų plėtrą. 

l               Viso 2,40 2,40 2,60 2,60 2,40 2,60   

  

Viso 
(apibendrintas 
rodiklis darnaus 
vystymosi aspektu)               0,27 0,28 0,37 0,65 0,30 0,60   
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Pagal atliktą strateginių pasekmių aplinkai vertinimą planuojamoje teritorijoje išanalizuotose 330 kV 
EPL Darbėnai–Bitėnai trasos koncepcijos alternatyvose nėra limituojančių aplinkos aspektų, dėl kurių 
vienos ar kitos alternatyvos įgyvendinimas būtų negalimas. 

Pagal 9.2.3 lentelėje pateiktą apskaičiuotą įvertinimą darytina išvada, jog darnaus vystymosi požiūriu 
Vystymo plano įgyvendinimas būtų naudingas.  

Vertinant pagal darnaus vystymosi aspektus 330 kV EPL Darbėnai–Bitėnai įgyvendinimui palankiausia 
yra Vystymo plano koncepcijos IV alternatyva, sudaryta iš šių atkarpų:  

A+ A-1+B-5+B-7+B-8 +B-9+B-11+C.  
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9.2.2 pav. Palankiausia naujos 330 kV EPL trasos koncepcijos IV alternatyva. 
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 VERTINIMO, ĮSKAITANT VISUS SUNKUMUS (TECHNINIUS TRŪKUMUS ARBA 
NEPAKANKAMAS PRAKTINES ŽINIAS IR ĮGŪDŽIUS), SU KURIAIS SUSIDURTA 
KAUPIANT REIKIAMĄ INFORMACIJĄ, APRAŠYMAS 

Atliekant 330 kV EPL Darbėnai–Bitėnai statybos Vystymo plano strateginį pasekmių aplinkai 
vertinimą, iš esmės nebuvo susidurta su problemomis, kurios neleistų įvertinti Vystymo plano 
koncepcijos ir jos alternatyvų pasekmių aplinkai ar atskiriems aplinkos komponentams. 

Parengtoje SPAV ataskaitoje pasekmės aplinkai vertinamos strategiškai atsižvelgiant į galimus pokyčius 
aplinkoje, neatliekant tikslaus kiekybinio vertinimo kiekvieno aplinkos komponento atžvilgiu. 

Planuojamoje teritorijoje nebuvo atlikti analizuojamų alternatyvų biologinės įvairovės esamos būklės 
tyrimai, todėl galimų pasekmių gamtinėms ekosistemos vertinimas grindžiamas ekspertų sprendimais ir 
prielaidomis apie galimus poveikius ir pasekmes.  

Pagal nustatytas Vystymo plano koncepcijos ir alternatyvų įgyvendinimo galimas pasekmes aplinkos 
komponentams pasiūlytos poveikio mažinimo, prevencinės ir kompensacines priemones detalizuotinos 
vėlesniuose etapuose – atliekant planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimą bei rengiant 
techninį projektą.  

 NUMATYTŲ TAIKYTI STEBĖSENOS (MONITORINGO) PRIEMONIŲ APRAŠYMAS 

Planuojama 330 kV EPL Darbėnai–Bitėnai neišvengiamai turės poveikį aplinkos komponentams, todėl 
aplinkos monitoringas yra būtinas. Monitoringo vykdymas turi būti užtikrintas abiem svarbiausiais 
planuojamos ūkinės veiklos etapais: 

 statybos etape; 

 eksploatacijos etape. 

Monitoringo tikslas – vykdyti sistemingus aplinkos komponentų pokyčių stebėjimus elektros perdavimo 
oro linijos statybos ir eksploatacijos metu, siekiant maksimaliai išvengti neigiamo poveikio gamtinei ir 
socialinei aplinkai. 

Elektros perdavimo linijos statybos ir eksploatacijos etapais galimas poveikis aplinkai pasireikš 
skirtingai, todėl monitoringo programa turi būti rengiama atsižvelgiant į specifinių veiklų trumpalaikį ir 
ilgalaikį poveikį aplinkos komponentams, pasikeitusias aplinkos sąlygas bei technogeninio objekto 
invazijos į urbanizuotą, agrarinį ar gamtinį kraštovaizdį reikšmingumą. 

Statybos laikotarpiu prognozuojamas trumpalaikis ir ilgalaikis neigiamas poveikis dėl laikinų 
privažiavimo kelių įrengimo, sunkios technikos darbo, medžių ir krūmų iškirtimo EPL apsaugos zonoje. 
Dėl šių priežasčių gali būti pažeistas viršutinis dirvožemio sluoksnis, keisis kraštovaizdis ir buveinės. 
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 NETECHNINĖ SANTRAUKA 

Lietuvos elektros perdavimo sistemos operatorius Litgrid, AB planuoja statyti naują 330 kV elektros 
perdavimo liniją Darbėnai–Bitėnai (toliau – 330 kV EPL Darbėnai–Bitėnai). Projektas „330 kV elektros 
perdavimo linijos Darbėnai–Bitėnai statyba“ yra įtrauktas į elektros energetikos projektų, vykdomų 
įgyvendinant elektros energetikos sistemos sinchronizacijos projektą, sąrašą ir yra laikomas neatsiejama 
elektros energetikos sistemos Sinchronizacijos projekto dalimi. 

Baltijos šalių sinchronizacija yra strateginis energetinio saugumo projektas, kurį įgyvendinus bus 
atsijungta nuo Rusijos kontroliuojamos sistemos IPS/UPS ir Lietuva savarankiškai valdys elektros 
energetikos sistemą. Atnaujintoje Nacionalinėje energetinės nepriklausomybės strategijoje jau yra 
įtvirtinta, kad Lietuvos elektros energetikos sistemos sinchronizacijos projektas turi būti įgyvendintas 
iki 2025 metų. 

Naujos 330 kV EPL Darbėnai–Bitėnai statyba įteisinta Lietuvos Respublikos Elektros energetikos 
sistemos sujungimo su kontinentinės Europos elektros tinklais darbui sinchroniniu režimu įstatymo 
nuostatomis bei įtraukta į LRV 2019 m. rugsėjo 4 d. nutarimu Nr. 918 patvirtintą Elektros energetikos 
sistemos sinchronizacijos projekto veiksmų ir priemonių planą.  

Nauja 330 kV EPL Darbėnai–Bitėnai būtina siekiant užtikrinti elektros energijos tiekimo patikimumą 
bei vystyti Lietuvos elektros perdavimo tinklo sinchronizaciją su kontinentinės Europos tinklais.  

„Naujos 330 kV EPL Darbėnai–Bitėnai statyba“ projekto apimtyje planuojama: 

parinkti 330 kV EPL Darbėnai-Bitėnai trasą išnaudojant esamų  330 kV EPL Šyša–Bitėnai, Klaipėda–
Šyša, Grobinė–Klaipėda trasų inžinerinės infrastruktūros koridorius, kurių bendras ilgis apie 120 km. 
Naujos 330 kV EPL Darbėnai–Bitėnai statybos projekto apimtyje bus vykdoma 330 kV elektros 
perdavimo linijų Šyša–Bitėnai, Klaipėda–Šyša, Grobinė–Klaipėda rekonstravimas (antros grandies 
montavimas). 

suplanuoti  naujas viengrandes 330 kV EPL Darbėnai –Bitėnai trasos atkarpas, reikalingas Gargždų 
miesto Klaipėdos rajone ir Šyšos transformatorių pastotės Šilutės rajone apėjimui ir antros grandies 
užvedimui. Preliminarus trasos ilgis naujose teritorijose apie 20 km. 

Plano pavadinimas: ypatingos valstybinės svarbos elektros energetikos sistemos sinchronizacijos 
projekto „330 kV elektros perdavimo linijos Darbėnai–Bitėnai statyba“ inžinerinės infrastruktūros 
vystymo planas. 

Planavimo lygmuo: Valstybės lygmuo. 

Planavimo pagrindas: Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2019 m. rugpjūčio 7 d. nutarimas 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“. 

Planavimo tikslai:  

Rengiamam ypatingos valstybinės svarbos elektros energetikos sistemos sinchronizacijos projekto „330 
kV elektros perdavimo linijos Darbėnai–Bitėnai statyba“ inžinerinės infrastruktūros vystymo planui yra 
nustatyti šie planavimo tikslai:  

- siekiant įgyvendinti strateginį valstybės tikslą elektros energetikos srityje – iki 2025 metų sujungti 
Lietuvos Respublikos elektros energetikos sistemą su kontinentinės Europos elektros tinklais darbui 
sinchroniniu režimu, nustatyti elektros tinklų inžinerinės infrastruktūros plėtros gaires; 
- užtikrinti elektros energijos perdavimo patikimumą ir padidinti elektros energijos perdavimo saugumą; 
- nustatyti optimalią elektros perdavimo oro linijos trasą; 
- numatyti elektros tinklų inžinerinės infrastruktūros plėtrai reikalingas teritorijas ir sudaryti sąlygas šios 
infrastruktūros darniai plėtrai.  
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Planavimo uždaviniai: 

1. Plėtoti elektros tinklų infrastruktūrą ir numatyti jos plėtrai reikalingas teritorijas; 

2. Numatyti elektros perdavimo oro linijos apsaugos zonas, nurodyti specialiąsias žemės naudojimo 
sąlygas; 

3. Numatyti elektros tinklams funkcionuoti reikalingus servitutus (teisė tiesti, aptarnauti ir naudoti 
požemines, antžemines komunikacijas);  

4. Vadovaujantis Planų ir programų strateginio pasekmių aplinkai vertinimo tvarkos aprašo, patvirtinto 
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. rugpjūčio 18 d. nutarimu Nr. 967 „Dėl Planų ir programų 
strateginio pasekmių aplinkai vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, nustatyta tvarka atlikti strateginį 
pasekmių aplinkai vertinimą (toliau – SPAV) – daugiakriterinės analizės metodu išanalizuoti Plano 
koncepcijos alternatyvas ir nustatyti optimalius sprendinius, kurių pagrindu bus rengiami konkretūs 
Plano sprendiniai;  

5. Planuojamoje teritorijoje nustatyti tikslius miško naudmenų, paverčiamų kitomis naudmenomis, 
plotus, gauti Valstybinės miškų tarnybos prie Aplinkos ministerijos kompensacijos už miško naudmenų 
pavertimą kitomis naudmenomis skaičiavimus ir parengti sprendinius, kurių reikia sprendimui dėl 
leidimo miško naudmenas paversti kitomis naudmenomis priimti Miško žemės pavertimo kitomis 
naudmenomis ir kompensavimo už miško žemės pavertimą kitomis naudmenomis tvarkos aprašo, 
patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. rugsėjo 28 d. nutarimu Nr. 1131 „Dėl Miško 
žemės pavertimo kitomis naudmenomis ir kompensavimo už miško žemės pavertimą kitomis 
naudmenomis tvarkos aprašo patvirtinimo ir kai kurių Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų 
pripažinimo netekusiais galios“, nustatyta tvarka;  

6. Valstybinės reikšmės miškų plotų schemų rengimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos 
Vyriausybės 2007 m. gruodžio 19 d. nutarimu Nr. 1369 „Dėl Valstybinės reikšmės miškų plotų schemų 
rengimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, nustatyta tvarka organizuoti valstybinės reikšmės miškų plotų 
schemos planuojamoje teritorijoje patikslinimą;  

7. Parengti koncepciją, kuriai raštu turi pritarti planavimo organizatorius; supažindinti su koncepcija 
visuomenę;  

8. Parenkant optimalią elektros perdavimo oro linijos trasą, prioritetą teikti esamų 330 kV oro linijų 
inžinerinės infrastruktūros koridorių panaudojimui. 

Vadovaujantis Planų ir programų strateginio pasekmių aplinkai vertinimo tvarkos aprašo 6.1 p. 
nuostatomis atliekamas inžinerinės infrastruktūros vystymo plano strateginis pasekmių aplinkai 
vertinimas (toliau – SPAV). 

Vystymo plano koncepcija ir nagrinėjamos alternatyvos.  

Planuojamos 330 kV EPL Darbėnai–Bitėnai trasos pradžia – esama Bitėnų TP (Pagėgių sav., Lumpėnų 
sen., Bitėnų k., Bitės g. 3A), trasos pabaiga – esamos 330 kV EPL Grobinė–Klaipėda atrama Nr.211, 
Kretingos rajone.  

Parenkant planuojamos 330 kV EPL Darbėnai–Bitėnai trasos koncepcijos alternatyvas buvo siekta 
maksimaliai išnaudoti esamų EPL inžinerinius koridorius. Dalis planuojamos EPL vystymo plano 
koncepcijos alternatyvų atkarpų parinkta esamų EPL koridoriuje, kita dalis planuojamos EPL trasos 
atkarpų suplanuota praeinant lygiagrečiai esamų EPL, siekiant įmanomai mažiau išplėsti esamą 
inžinerinį koridorių. Planuojamos EPL koncepcijos alternatyvų atkarpos, reikalingos Gargždų miesto 
apėjimui, numatytos naujose teritorijose.  

Nuo Bitėnų TP iki esamų 330 kV EPL Klaipėda–Šyša ir 330 kV Klaipėda–Telšiai susikirtimo taško 
Klaipėdos rajone trasa numatyta esamos 330 kV EPL Klaipėda–Bitėnai koridoriuje, vietoje esamos 
viengrandės elektros perdavimo linijos formuojant dvigrandę. Ši planuojamos EPL Darbėnai–Bitėnai 
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trasos dalis praeina per Pagėgių, Šilutės rajono ir dalį Klaipėdos rajono savivaldybių teritorijos, 
schemoje pažymėta raide A. Atkarpoje A Šilutės rajone suformuotos dvi alternatyvios EPL trasos 
atkarpos, skirtos Šyšos TP apėjimui – subalternatyvos A-1 ir A-2.  

Planuojamos 330 kV EPL Darbėnai–Bitėnai atkarpoje B, nuo esamų 330 kV EPL Klaipėda–Šyša ir 330 
kV EPL Klaipėda–Telšiai susikirtimo taško Klaipėdos rajone, suplanuotos šešios EPL trasos 
alternatyvos, susidedančios iš atkarpos B subalternatyvų B-1–B-11, reikalingų Gargždų miesto apėjimui. 

Šiaurinėje Gargždų miesto pusėje planuojamos EPL trasos subalternatyvos B-4 ir B-11 sueina į vieną 
tašką esamos 330 kV EPL Grobinė–Klaipėda koridoriuje. Nuo šio susikirtimo taško toliau planuojamos 
330 kV EPL Darbėnai–Bitėnai trasos atkarpa iki trasos pabaigos Kretingos rajone, numatyta esamos 330 
kV EPL Grobinė–Klaipėda trasos koridoriuje ir pavadinta atkarpa C. 

B-1, B-3 ir B-4 subalternatyvos suformuotos atsižvelgiant į rengiamo Klaipėdos rajono Bendrojo plano 
(toliau – BP) koregavimo sprendinius pagal Bendrovės teiktą pasiūlymą dėl elektros energetikos 
sistemos sinchronizacijos projekto „330 kV elektros perdavimo linijos Darbėnai–Bitėnai“ trasos 
atkarpos įtraukimo į rengiamo Klaipėdos rajono Bendrojo plano koregavimo sprendinius. 

B-2 subalternatyva suformuota siekiant įgyvendinti Planavimo programos reikalavimus – suplanuoti 330 
kV Gargždų miesto apėjimą nauju viengrandžiu ruožu, išeinant iš esamo inžinerinės infrastruktūros 
koridoriaus ribų, apeinant tankiai apgyvendintas teritorijas.  

Tuo pačiu tikslu suformuotos trasos subalternatyvos B-5, B-6, B-7, B-8 ir B-10. Planuojamos EPL trasos 
subalternatyvos B-5 ir B-7 suplanuotos lygiagrečiai esamos dvigrandės 330 kV EPL Klaipėda–Telšiai 
trasos suformuojant naują inžinerinį koridorių, tokiu būdu esamą EPL apsaugos zoną išplečiant dalinai. 
Taip siekiama daryti kiek įmanoma mažesnę įtaką aplinkinėms teritorijoms planuojamos EPL apsaugos 
zonos ribose dėl veiklos apribojimų.  

Planuojamos EPL trasos subalternatyva B-6 parinkta naujoje teritorijoje, kaip alternatyvus ruožas 
subalternatyvai B-7. B-7 trasos subalternatyva, nors ir planuojama lygiagrečiai esamos EPL, tačiau kerta 
parengtų bei rengiamų kaimo plėtros žemėtvarkos projektų ribas. Todėl šioje vietoje numatytas  kaimo 
plėtros teritorijų apėjimas subalternatyvos B-6 pagalba. Siekiant apeiti kaimo plėtros teritorijas bei kaip 
įmanoma nenutolti nuo esamų EPL inžinerinio koridoriaus, B-6 subalternatyva kerta nenaudojamą 
naudingų iškasenų telkinį Nr. 1615 ir priartėja prie Dovilų piliakalnio. 

Toliau nuo EPL trasos subalternatyvos B-6 susikirtimo taško su subalternatyva B-7 suformuota trasos 
subalternatyva B-8, apeinant esamas ir suplanuotas gyvenamąsias teritorijas, išsišakoja į subalternatyvas 
B-9 ir B-10. Trasos subalternatyva B-9 parinkta ieškant trumpiausio kelio iki esamos 330 kV EPL 
Grobinė–Klaipėda. Trasos subalternatyva B-10 suformuota lygiagrečiai esamos 110 kV EPL Klaipėda–
Endriejavas, dalinai išplečiant esamą inžinerinį koridorių, toliau praeinant iki susikirtimo su esama 330 
kV EPL Grobinė–Klaipėda. Nuo šio susikirtimo taško suformuota trasos subalternatyva B-11, kuri 
praeina esamos 330 kV EPL Grobinė–Klaipėda koridoriuje, neišplečiant esamos EPL apsaugos zonos.  

Nuo trasos subalternatyvos B-11 susikirtimo taško su trasos subalternatyva B-4 planuojama trasos 
atkarpa C. Ši atkarpa numatyta esamos 330 kV EPL Grobinė–Klaipėda inžineriniame koridoriuje iki pat 
planuojamos 330 kV EPL Darbėnai–Bitėnai trasos pabaigos Kretingos rajone, t. y. iki esamos 330 kV 
EPL Grobinė–Klaipėda atramos Nr. 211. 

Parinktų EPL trasos atkarpų pagrindu buvo suformuotos šešios planuojamos 330 kV EPL Darbėnai–
Bitėnai trasos koncepcijos alternatyvos, sudarytos iš skirtingų atkarpų subalternatyvų: 

I alternatyva: A+ (A-1 arba A-2) + B-1 + B-2+B-4+ C; trasos ilgis – 138,2 km; 
II alternatyva: A+ (A-1 arba A-2) + B-1 + B-3+B-4+ C; trasos ilgis – 139,0 km; 
III alternatyva: A+ (A-1 arba A-2) + B-5+ B-6+B-8+B-9+B11+ C; trasos ilgis – 139,9 km; 
IV alternatyva: A+ (A-1 arba A-2) + B-5+ B-7+B-8+B-9+B11+ C; trasos ilgis – 139,6 km; 
V alternatyva: A+ (A-1 arba A-2) + B-5+ B-6+B-8+B-10+B11+ C; trasos ilgis – 139,0 km;  
VI alternatyva: A+ (A-1 arba A-2) + B-5+ B-7+B-8+B-10+B11+ C; trasos ilgis – 138,7 km. 
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Veiklos vykdymo etapai, preliminarūs jų terminai ir eiliškumas 

Projekto vykdymo etapai, jų terminai ir eiliškumas yra numatyti Lietuvos Respublikos Vyriausybė 2019 
m. rugsėjo 4 d. nutarimu Nr. 918 „Dėl elektros energetikos sistemos sinchronizacijos projekto veiksmų 
ir priemonių plano patvirtinimo“ patvirtiname Elektros energetikos sistemos sinchronizacijos projekto 
veiksmų ir priemonių plane, 8.8 punkte:  

8.8. 330 kV elektros perdavimo linijos Darbėnai–Bitėnai statyba 
8.8.1. Elektros perdavimo linijos statybos 

teritorijų planavimo dokumento rengimo 
ir poveikio aplinkai vertinimo paslaugų 
pirkimo organizavimas, paskelbimas ir 
paslaugų teikėjo atranka 

Pasirašyta sutartis su 
paslaugų teikėju 

2019 m. IV ketv. 

8.8.2. Elektros perdavimo linijos statybos 
specialiojo teritorijų planavimo ir 
poveikio aplinkai vertinimo procesai 

Patvirtintas specialiojo 
teritorijų planavimo 
dokumentas įregistruotas ir 
paskelbtas Lietuvos 
Respublikos teritorijų 
planavimo dokumentų 
registre, priimtas 
sprendimas dėl 
planuojamos ūkinės 
veiklos poveikio aplinkai 

2021 m. III ketv. 

8.8.3. Patvirtinto specialiojo teritorijų planavimo 
dokumento sprendinių įgyvendinimas 

Nustatyti žemės sklypų 
servitutai ir specialiosios 
žemės naudojimo sąlygos, 
nustatytos daiktinės teisės 
įregistruotos 
Nekilnojamojo turto 
registre 

2021 m. IV ketv. 

8.8.4. Elektros perdavimo linijos statybos rangos 
darbų vykdymas, priėmimas ir 
užbaigimas, perdavimo linijos 
eksploatacijos pradžia 

Pasirašytas statybos rangos 
darbų priėmimo–
perdavimo aktas, išduotas 
statybos užbaigimo aktas 

2025 m. IV ketv. 

Pagrindiniai planuojami statybos darbai 

1) Privažiavimo kelių įrengimas: prie planuojamos EPL trasos statybos metu bus įrengiami laikini 
privažiavimo keliai.  

2) Atramų montavimas: esamų EPL atkarpų ruožuose (atkarpos A ir C) bus vykdomas esamų atramų 
demontavimas ir išvežimas. Visoje linijos trasoje planuojamų atramų vietose, bus atliekami statybos 
aikštelės paruošiamieji darbai: nukasamas/nustumiamas derlingas dirvožemio sluoksnis į laikino 
saugojimo vietą. Reikiamame plote iškasama duobė pamatams. Paruoštoje iškasoje įrengiami atramos 
gelžbetoniniai pamatai (gali būti atvežami jau pagaminti segmentai arba liejami vietoje). Įrengus 
pamatus, iškasa užpilama gruntu, aikštelė paruošiama atramos montavimui. Atrama gali būti atvežama 
jau surinktais daliniais segmentais arba pilnai surenkama statybos vietoje. Atrama statoma naudojant 
mobilųjį kraną.  

Projekte reikalingų naudoti atramų tipai ir jų aukščiai bus parinkti rengiant techninį projektą. 
Preliminariai numatoma, kad  viengrandžių atramų aukščiai bus 37÷49 m, o dvigrandžių –  48÷60 m.  

3) Laidų įtempimas: įrengus atramas vykdomas laidų įtempimas, tvirtinimas. 

4) Linijos eksploatacija: atlikus bandymus linija paleidžiama darbui. 
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5) Numatomos naudoti medžiagos: statybai planuojama naudoti metalines atramų konstrukcijas, atramų 
tvirtinimus, surenkamus gelžbetoninius pamatus, gelžbetoninius rygelius, laidus ir kt., kurie bus tiekiami 
jau pagaminti ir statybos vietoje vyks jų montavimas. 

Esama aplinkos būklė. Neįgyvendinus Vystymo plano, t. y. pasirenkant „0 alternatyvą“ – esama 
situacija, projektas nevykdomas – aplinkos būklė išliktų iš esmės nepakitusi lyginant su esama situacija.  

Didžiąją trasos dalį (apie 120 km) numatoma tiesti išnaudojant esamų EPL inžinerinės infrastruktūros 
koridorius. Šioje trasos dalyje (atkarpos A, C bei atkarpos B subalternatyvos B-9 ir B-11) statybos darbai 
bus vykdomi esamoje EPL apsaugos zonoje, jos neišplečiant, todėl nevystant projekto šiose atkarpose 
išliktų esamos viengrandės 330 kV elektros perdavimo linijos, joms nustatytos apsaugos zonos bei 
servitutai.  

Naujai planuojamų EPL atkarpų, skirtų Gargždų miesto apėjimui bei Šyšos TP apėjimui, trasose (apie 
20 km), jei nebūtų įgyvendintas Vystymo planas, aplinkos būklė kistų natūraliai, priklausomai nuo 
esamo teritorijos naudojimo.  

330 kV EPL Darbėnai–Bitėnai statybos projektas yra įtrauktas į 2019 m. rugpjūčio 7 d. Vyriausybės 
nutarimu Nr.821 „Dėl elektros energetikos projektų, vykdomų įgyvendinant elektros energetikos 
sistemos sinchronizacijos projektą, sąrašo patvirtinimo“ patvirtintą projektų sąrašą (toliau – 
Sinchronizacijos projektų sąrašas). Lietuvos elektros sistema šiuo metu yra Rusijos elektros sistemos 
operatoriaus valdomos sistemos IPS/UPS dalis, tačiau Lietuva siekia pereiti prie skaidrių europietiškų 
elektros sistemos valdymo standartų ir tapti savarankiška decentralizuotos Europos elektros sistemos 
dalimi. Šio vystymo projekto įgyvendinimo svarbiausias strateginis prioritetas – integracija į Europos 
elektros sistemą.  

Neįgyvendinus 330 kV EPL Darbėnai–Bitėnai statybos projekto nebūtų vystomas projektas, įtrauktas į 
Sinchronizacijos projektų sąrašą bei nebūtų įgyvendinta viena iš Veiksmų plane numatytų būtinų 
veiksmų ir priemonių, siekiant laiku ir tinkamai įvykdyti Lietuvos Respublikos elektros energetikos 
sistemos sujungimą su kontinentinės Europos elektros tinklais darbui sinchroniniu režimu. 

Teritorijų, kurios gali būti reikšmingai paveiktos trumpas aprašymas. Elektros perdavimo oro 
linijos teisimo metu bus daromas tiesioginis poveikis teritorijai, esančiai darbų zonoje, kurios 
numatomas plotis atitiks apsaugos zonos plotį. 

Vertinant Vystymo plano koncepcijos alternatyvų kiekybinį poveikį, nagrinėjamas inžinerinis koridorius 
apima teritoriją tarp EPL laidų bei EPL apsaugos zoną, t. y nagrinėjamas ir vertinamas poveikis 74,1 m 
pločio inžineriniame koridoriuje. Pagrindinės EPL įrengimo pasekmės aplinkai yra siejamos su esamos 
žemėnaudos kitimu, esamų gamtinių buveinių pakeitimu bei fizikine ir vizualine aplinkos tarša, kurią 
sukelia antropogeninės kilmės įrengimai, atsirandantys tiesiant elektros perdavimo oro liniją.  

Dalyje trasos (atkarpos A, C), kuri numatoma tiesti išnaudojant esamų EPL inžinerinės infrastruktūros 
koridorius, planuojamos EPL statybos darbai bus vykdomi esamoje EPL apsaugos zonos ribose, jos 
neišplečiant.  

Planuojamos EPLtrasos atkarpose, skirtose Gargždų miesto bei Šyšos TP apėjimui, kurios planuojamos 
naujose teritorijose (apie 20 km) bus formuojamas naujas inžinerinės infrastuktūros koridorius. Šiose 
atkarpose EPL trasa pagal galimybes yra planuojama per žemės ūkio paskirties žemės sklypus, taip 
siekiant sumažinti neigiamą poveikį natūraliems gamtiniams aplinkos komponentams. Tose EPL trasos 
dalyse, kuriose nepavyksta išvengti miškais apaugusių teritorijų, bus kertamos proskynos EPL statybai.  

Parengus ir patvirtinus Vystymo planą EPL trasos atkarpose, kurios planuojamos naujose teritorijose, 
žemės sklypuose, įregistruotuose Lietuvos Respublikos Nekilnojamo turto registre, kurie pateks į 
planuojamos elektros perdavimo oro linijos apsaugos zoną, bus nustatomi servitutai EPL apsaugos zonos 
ribose, suteikiantys teisę tiesti centralizuotus (bendrojo naudojimo) inžinerinės infrastruktūros tinklus, 
jais naudotis ir juos aptarnauti bei įregistruojamos specialiosios žemės naudojimo sąlygos.  
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Planuojamos teritorijos geografinė ir administracinė padėtis. Vystymo plano koncepcija rengiama 
ir Vystymo plano įgyvendinimas numatomas Tauragės apskrities Pagėgių savivaldybės ir Klaipėdos 
apskrities Šilutės rajono, Klaipėdos rajono ir Kretingos rajono savivaldybių teritorijose. 

Esama žemėnauda ir inžinerinės infrastruktūros objektai. Analizuojamos EPL trasos alternatyvos 
kerta žemės ūkio, miškų ūkio paskirties teritorijas, taip pat paviršinio vandens telkinius, inžinerinės 
infrastruktūros paskirties (geležinkelių, kelių, elektros linijų, dujotiekių) teritorijas. Planuojamos 330 kV 
EPL Darbėnai–Bitėnai trasos alternatyvų C atkarpa, numatyta esamos 330 kV EPL Grobinė–Klaipėda 
trasos koridoriuje, kerta Palangos oro uosto E apsaugos zoną. 

Gyvenamoji aplinka.  

Artimiausios gyvenvietės planuojamai 330 kV EPL Darbėnai–Bitėnai trasai Pagėgių savivaldybės 
teritorijoje yra Bitėnai, Bardinai, Trakininkai, Birštoniškiai, Šlepai, Pėteraičiai, Daubarai, ties kuriomis 
naujos 330 kV EPL Darbėnai–Bitėnai atkarpa A planuojama išnaudojant esamos 330 kV EPL Klaipėda–
Bitėnai trasos koridorių.  

Šilutės rajone artimiausios gyvenvietės yra Katyčiai, ties kuriais planuojamos esamos Šyšos TP apėjimo 
A atkarpos subalternatyvos A-1 ir A-2, Midveriai, Palendriai, Tūmeliai, Kulėšai, Rimženčiai, Užlaukė, 
Gardamas, Pypliškė, Žakainiai, Laukstėnai, Surinkiškiai, Stankiškiai, Nikėlia, Pavilnutis, Kalnalis, 
Stripeikos, ties kuriomis naujos 330 kV EPL Darbėnai–Bitėnai atkarpa A planuojama išnaudojant 
esamos 330 kV EPL Klaipėda–Bitėnai trasos koridorių.  

Analizuojant planuojamos trasos atkarpą A Klaipėdos rajone, į pietus nuo Gargždų miesto, artimiausios 
gyvenvietės yra Bilvietis, Skomantai, Dvyliai, Pėžaičiai, Šiūpariai, ties kuriomis naujos 330 kV EPL 
Darbėnai–Bitėnai atkarpa A planuojama išnaudojant esamos 330 kV EPL Klaipėda–Bitėnai trasos 
koridorių.  

Planuojant trasos atkarpą B Klaipėdos rajone numatomas Gargždų miesto apėjimas, kuriam parinktos ir 
analizuojamos alternatyvios atkarpos. I ir II EPL trasos alternatyvos išsidėsčiusios į rytus, o alternatyvos 
III–VI – į vakarus nuo Gargždų miesto. Planuojamos EPL II-oji alternatyva yra labiausiai nutolusi nuo 
Gargždų miesto; artimiausios gyvenvietės yra Jurjonai, Medsėdžiai, Ežaičiai, Kavaliauskai, Gerduvėnai, 
Saulažoliai, Kvietiniai. I-oji alternatyva planuojama arčiau Gargždų miesto; artimiausia gyvenvietė – 
Macuičiai. III–VI alternatyvoms artimiausios gyvenvietės yra Baičiai, Dovilai, Birbinčiai, Lėbartai, 
Laugaliai, Šakiniai.  

Kylant į šiaurę Klaipėdos ir Kretingos rajonuose planuojamos 330 kV EPL Darbėnai–Bitėnai atkarpa C, 
suplanuota išnaudojant esamos 330 kV EPL Grobinė–Klaipėda trasos inžinerinį koridorių, praeina pro 
Gribžinių, Vaitelių, Jokūbavo, Daktarų, Genčių, Žiogelių, Kašučių, Barkelių, Benaičių gyvenvietes.  

EPL trasos alternatyvos naujose teritorijose parinktos atsižvelgiant į esamas ir suplanuotas gyvenamąsias 
bei kaimo plėtros teritorijas: parenkant naujas B atkarpos subalternatyvas (B-1–B-11) Gargždų miesto 
apėjimui buvo siekiama išlaikyti kuo didesnį atstumą nuo esamų gyvenviečių bei pavienių sodybų, taip 
pat atsižvelgta į naujai suplanuotas gyvenamąsias teritorijas ir kaimo plėtros žemėtvarkos projektus. 

Analizuojant galimybes panaudoti 330 kV EPL Darbėnai–Bitėnai statybai esamų EPL inžinerinius 
koridorius atkarpose A, C ir atkarpos B subalternatyvoje B-9 atkreiptinas dėmesys į  esamų EPL 
apsaugos zonų ribose identifikuotus gyvenamosios paskirties pastatus. Šiose atkarpose įrengiant 
planuojamą 330 kV EPL Darbėnai-Bitėnai pagal poreikį bus taikomos pasekmių gyvenamai aplinkai 
mažinimo priemonės, užtikrinančios saugią gyvenamą aplinką.  

Dirvožemis ir žemės gelmės. Planuojamoje teritorijoje dirvožemių danga yra ganėtinai marga. Pagėgių 
ir Šilutės rajonuose vyrauja išplautžemiai, jauražemiai, slynžemiai, Klaipėdos rajone – išplautžemiai ir 
jauražemiai ir slynžemiai, o kertamų upių krantuose yra šlapžemių plotų, Kretingos rajonevyrauja 
slynžemiai bei išplautžemiai.  
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Nagrinėjamos 330 kV EPL Darbėnai–Bitėnai trasos alternatyvos kerta keletą naudingųjų iškasenų 
telkinių: A atkarpa – 361 Šiaulių durpių telkinį, 335 Pietų Šiūparių naftos telkinį, atkarpos B 
subalternatyva B-1 1619 Jujonų smėlio telkinį, subalternatyva B-6 1615 Dovilų II-ą smėlio telkinį, 
atkarpa C – 2181 Žygų naftos telkinį ir 2303 Pilalės smėlio ir žvyro telkinį. Atkarpos B subalternatyvos 
B-6 kertamo smėlio telkinio Nr. 1615 Dovilai II ištekliai yra detaliai išžvalgyti, tačiau šiuo metu nėra 
išgaunami, telkinio plotas apaugęs mišku. Atkarpos B subalternatyvos B-1 apsaugos zona patenka į 
detaliai išžvalgyto 4008 Piktožių žvyro telkinio ribas (patenka 0,07 ha AZ plotas), atkarpos B-5 į detaliai 
išžvalgyto 1610 Gelžinių smėlio ir žvyro telkinio ribas (patenka 0,46 AZ plotas). 

Kraštovaizdis. Pagal Lietuvos Respublikos nacionalinio kraštovaizdžio tvarkymo plano zonavimą 
planuojama 330 kV EPL trasa kerta Kuršo-Žemaičių aukštumų ruožo (B) Vakarų Žemaičių žemumos 
srities (III) Vakarų Žemaičių pietinės mažai miškingos agrarinės lygumos (8) bei Vakarų Žemaičių 
šiaurinės miškingos mažai urbanizuotos agrarinės lygumos (7) rajonus. Planuojama 330 kV EPL trasa 
kerta sukultūrinto agrarinio bei mišraus pobūdžio miškingas mažai sukultūrintas kraštovaizdžio zonas, 
kuriose vyrauja intensyvus bei teritoriniu požiūriu diferencijuotas mišrus teritorijos naudojimas. Pagal 
Lietuvos Respublikos nacionalinio kraštovaizdžio vizualinio estetinio potencialo zonavimą planuojamos 
330 kV EPL trasos alternatyvos driekiasi neraiškios vertikalios sąskaidos įvairaus pražvelgiamumo 
erdvių kraštovaizdžio teritorijomis. Remiantis Pagėgių, Šilutės raj., Klaipėdos raj. ir Kretingos raj. 
savivaldybių teritorijų bendrųjų planų konkretizuotais gamtinio karkaso brėžiniais, vidutiniškai apie 37 
℅ planuojamos 330 kV EPL trasos planuojama gamtinio karkaso teritorijose.  

Saugomos ir „Natura 2000“ teritorijos. Esamų 330 kV EPL trasų atkarpos, kurias  numatoma naudoti 
planuojamos 330 kV EPL Darbėnai–Bitėnai trasos atkarpų A ir C įrengimui, kerta keletą saugomų ir 
„Natura 2000“ teritorijų. Planuojamos naujos Šyšos TP apėjimo atkarpos A subalternatyvos A-1, A-2 
nekerta saugomų ar „Natura 2000“ teritorijų. Klaipėdos rajone Gargždų miesto apėjimui planuojamos 
330 kV EPL Darbėnai-Bitėnai trasos atkarpos B subalternatyvos B-4, B-6 ir B-7 kerta Minijos upę, 
kurios teritorija turi ichtiologinio draustinio bei „Natura 2000“ BAST ir PAST apsaugos statusą.  

Miškai. Atkarpos A, C ir atkarpos B subalternatyva B-11 planuojamos esamų 330 kV EPL koridoriuose. 
Atkarpoje A trasa 6,6 km ilgyje eina miškinga teritorija, atkarpos B subalternatyvoje B-11 – 1,4 km, o 
atkarpa C – 4,1 km. Šiose vietose jau yra suformuotos proskynos, reikalingos eamų EPL eksploatavimui, 
todėl šiose atkarpose naujų miško kirtimų nenumatoma. Planuojamos 330 kV EPL Darbėnai–Bitėnai 
trasos alternatyvų atkarpose, kurios suplanuotos naujose teritorijose bei kerta miško teritorijas, bus 
reikalingi miško kirtimai EPL apsaugos zonos plotyje. Bendras į planuojamo inžinerinio koridoriaus 
ribas patenkančio miško plotas naujose teritorijose, priklausomai nuo EPL trasos alternatyvos, sudaro 
atitinkamai 8,33 ha, 10,61 ha, 11,57 ha, 4,87 ha, 11,57 ha ir 4,87 ha.  

IV ir VI alternatyvų atvejais planuojant EPL trasos atkarpas naujose teritorijose numatomi mažiausi 
kertamo miško plotai; šių alternatyvų atveju taip pat kertama mažiau II ir III grupės miškų. 

Natūralios gamtinės buveinės. Vertingomis gamtinėms buveinėms priskiriamos įvairaus tipo buveinės, 
kurios atitinka europinės svarbos buveinių atrankos kriterijus, tačiau nepatenka į saugomas teritorijas. 
Analizuojamų EPL alternatyvų inžinerinis koridorius jas kerta ar dalinai kliudo. Analizuojant EPL trasos 
alternatyvų kertamas natūralias gamtines buveines, didžiausios pasekmės numatomas miško buveinėms, 
nes užbaigus EPL statybos darbus šios buveinės neatkuriamos, jas pakeičia kitos rūšies buveinės. Šis 
poveikis itin svarbus 330 kV EPL trasos atkarpose, kurios planuojamos naujose terotorijose. 

Atkarpos A ir C planuojamos esamų 330 kV EPL koridoriuose, kur jau yra suformuotos proskynos, 
reikalingos esamų EPL eksploatavimui, todėl šiose atkarpose naujų miško kirtimų, tuo pačiu ir miško 
buveinių sunaikinimo, nenumatoma. Naujose trasos atkarpose formuojant proskynas EPL apsaugos 
zonos plotyje, miško buveinės bus sunaikintos. Planuojamos EPL IV ir VI alternatyvų atvejais kertama 
mažiau EB svarbos miško buveinių plotų. 

Paviršinio ir požeminio vandens telkiniai. Nagrinėjamos 330 kV EPL Darbėnai–Bitėnai trasos 
alternatyvos kerta eilę paviršinių vandens telkinių – upių, upelių, kanalų: A-1 (Ašvos intakas), A-1 
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(Agluonos intakas), Agluona, Aisė, Akmena-Danė, Ašva, B-1 (Babrūnės intakas), Babrūnė, Baukštė, Bitė, 
Bonalė, Burkštinas, Darba, Daubutė, Degalas, Dubupis, E-3, Eisrava, Eketė, G-1-1, Girupis, J-2, Jaurykla, 
Juodupė, Kamona, Kiaupiškė, Kulšė, L-1, Lendra, Medinupė, Meškupė, Minija, Mirglonas, Pilsupis, Pilupis, 
Plaškuotas, Raudonupis, Skardupė, Skroblupis, Š-2 (Šytos intakas), Š-2 (Švekšnalės intakas), Š-2-2, Š-3, Š-4, 
Šyša, Šustis, T-12, T-8, Tenenys, Timsrupė, Upelis, V-1, V-5, Vangė, Vatina, Veiviržas, Veižas, Veižukas, Vilka, 
A-2, A-4, B-1 (Baukštės intakas), Lašiupis, M-7, Smeltaitėm A-3, A-5, Aušrupis, Gargždupis (Skinijos intakas), 
Gargždupis (Minijos intakas), Skinija, Kisupė, S-1, S-3.  

Klaipėdos rajono teritorijoje planuojamos EPL trasos atkarpos B subalternatyvos B-4 (I–II alternatyvos), 
B-9 (III–IV alternatyvos), B-10 (V–VI alternatyvos) ir B-11 (III–VI alternatyvos) patenka į Gargždų 
miesto vandenvietės apsaugos zonos 3b juostą. Gargždų vandenvietė (Laugalių g. 2b) tiekia vandenį 
Gargždų miesto gyventojams, įmonėms ir komunaliniam sektoriui. Vandenvietėje eksploatuojami keturi 
gręžiniai, įrengti 1982–1991 m. Vanduo išgaunamas iš 140 m gylio, eksploatuojamas J3 vandeningas 
sluoksnis. Specialiųjų sąlygų įstatymas neriboja elektros perdavimo linijų statybos požeminio vandens 
vandenviečių apsaugos zonose.  

Kultūros paveldo vertybės. Kultūros vertybių registro duomenimis, planuojamos 330 kV EPL 
Darbėnai–Bitėnai trasos alternatyvų aplinkinėse teritorijose yra identifikuota registruotų kultūros 
vertybių teritorijų:  

Atkarpa A: 24311, Drunšilių kaimo evangelikų liuteronų senosios kapinės; 2518, Gardamo kapinynas; 
3366, Paulaičių kapinynas; 3364, Nikėlų kapinynas; 20523, Piliakalnis, vad. Palendrupio piliakalniu; 
5193, Skomantų kapinynas; 23775, Skomantų piliakalnis su gyvenviete; 23095, Pėžaičių kaimo 
evangelikų liuteronų senosios kapinės. 

Atkarpa C: 21118, Genčų akmuo II, vad. Velnio akmeniu; 5204, Pilkapiai, vad. Kūlių pilale. 

Planuojamos esamos Šyšos TP ir Gargždų miesto apėjimų EPL trasos parinktos taip, kad nepatektų į 
kultūros vertybių teritoriją ir jų apsaugos zoną.  

Su Vystymo plano įgyvendinimu susijusios aplinkosaugos problemos. Naujos 330 kV EPL trasos 
koncepcijos alternatyvų parinkimą sąlygojo esamų gyvenamųjų teritorijų, saugomų teritorijų, 
infrastruktūros objektų, naudingų iškasenų telkinių, miškų ir kitų objektų, kuriems taikomi Specialiųjų 
ąlygų įstatymo reikalavimai, išsidėstymas planuojamoje teritorijoje. Nagrinėjamoje teritorijoje šie 
objektai išsidėstę netolygiai ir sukuria skirtingo sudėtingumo probleminius arealus. 

Pagrindinės Vystymo plano įgyvendinimo pasekmės aplinkai ir aplinkos apsaugos problemos yra 
siejamos su gyventojų sauga bei esamų gamtinių buveinių pakeitimu bei fizikine ir vizualine aplinkos 
tarša, kurią sukelia antropogeninės kilmės įrengimai, atsirandantys su elektros energijos oro linijos 
tiesimu.  

Pagrindinės su Vystymo plano įgyvendinimu susijusios aplinkos apsaugos problemos: gyvenamųjų ir 
visuomeninės paskirties teritorijų apsauga; gamtinių buveinių pakeitimas; augalijos apsauga; paukščių 
apsauga; dirvožemio apsauga; vandens telkinių apsauga; kraštovaizdžio apsauga. 

Pasekmės visuomenei ir jos sveikatai. Nagrinėti šie, su Vystymo plano įgyvendinimu susiję veiksniai, 
galintys turėti poveikį visuomenės sveikatai: elektromagnetinė spinduliuotė, aplinkos oro tarša, 
triukšmas, konstrukcijų pažeidimas, psichoemocinis poveikis ir profesiniai veiksniai. 

Elektromagnetinės spinduliuotės įtaka sveikatai priklauso nuo dažnio, laukų intensyvumo ir poveikio 
trukmės. 330 kV ir aukštesnės įtampos elektros oro linijoms taikomi Lietuvos higienos normos HN 
104:2011 „Gyventojų sauga nuo elektros oro linijų sukuriamo elektromagnetinio lauko“. Perdavimo 
sistemos operatorius, eksploatuojantis elektros linijas, privalo užtikrinti, kad higienos normoje nurodytos 
elektromagnetinio lauko parametrų leidžiamos vertės gyvenamosios ir visuomeninės paskirties pastatų 
patalpos ir gyvenamoje aplinkoje nebūtų viršytos. Nustačius, kad elektromagnetinio lauko parametrų 
leidžiamos vertės viršytos, būtina imtis veiksmų ir priemonių, kuriomis elektromagnetinio lauko 
parametrų vertės būtų sumažintos iki leidžiamų verčių. 
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Ribinius triukšmo dydžius žmonių gyvenamuosiuose ir visuomenės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje 
nustato Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. birželio 13 d. įsakymu Nr. V-604 
patvirtinta Lietuvos higienos norma HN 33:2011 „Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir 
visuomenės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje“. 

Analogiškose veikiančios 330 kV EPL atlikti matavimai parodė, kad didžiausias elektrinio lauko stipris 
yra  elektros linijų apsaugos zonos ribose arčiausiai šaltinio – po laidais, centre. Didėjant atstumui, t. y. 
tolstant nuo šaltinio, elektros oro linijų skleidžiamas elektrinis laukas sparčiai mažėja. Atliktų matavimų 
rezultatai rodo, kad 10 m atstumu nuo 330 kV EPL skleidžiamas elektrinis laukas gali sumažėti maždaug 
2 kartus. Toliau tolstant EPL skleidžiamas elektrinis lauko stipris ties ties elektros oro linijos apsaugos 
zonos ribomis (30 m atstumu nuo kraštinio laido) gali siekti 0,13–0,7 kv/m ir neviršija HN 104:2011 
nustatytų gyvenamosios ir visuomeninės paskirties pastatų patalpose ir gyvenamojoje aplinkoje 
leidžiamų verčių. 

Analogiškose EPL išmatuotas magnetinio lauko stipris siekė 0,45–4,67 A/m tiesiai po laidais ir 0,12–
0,6 A/m 30 m atstumu nuo kraštinio laido. Tyrimai rodo, kad 330 kV EPL sukuriamas magnetinio lauko 
stipris apsaugos zonos ribose (net ir tiesiai po laidais) neviršija Lietuvos higienos normos HN 104:2011 
nustatytų gyvenamosios ir visuomeninės paskirties pastatų patalpose ir gyvenamojoje aplinkoje 
leidžiamų verčių. 

Išmatuotas magnetinio srauto tankis ties analogiškomis planuojamai viengrandėmis 330 kV elektros 
perdavimo oro linijomis įvairiais atstumais siekė 0,15–5,89 µT ir elektros oro linijų apsaugos zonos 
ribose neviršijo Lietuvos higienos normos HN 104:2011 nustatytų gyvenamosios ir visuomeninės 
paskirties pastatų patalpose ir gyvenamojoje aplinkoje leidžiamų verčių. 

Pagal atliktų tyrimų duomenis ties veikiančiomis 330 kV EPL triukšmo lygis gali siekti apie 28–33 
dB(A) ir neviršija HN33:2011 nustatytų ribinių verčių gyvenamai aplinkai visais paros laikotarpiais.  

Elektros perdavimo oro linijos statybos metu galimas neigiamas triukšmo poveikis aplinkai dėl statybos 
mašinų, mechanizmų veikimo bei kitų darbų. Statybos metu kylantys veiksniai tam tikrose teritorijose 
bus trumpalaikiai, epizodiniai, darbai bus vykdomi tik dienos metu. Šie triukšmo šaltiniai nelaikytini 
stacionariais triukšmo šaltiniais, trumpalaikis jų poveikis aplinkai nereikšmingas. 

Poveikis aplinkos orui bus daromas statybų metu ir priežiūros (remonto, aptarnavimo) darbų metu, 
išsiskiriant teršalams iš mobilių taršos šaltinių (transporto priemonių ir kitų mechanizmų su vidaus 
degimo varikliais) ir kelio dulkėms. Toks poveikis yra trumpalaikis ir lokalus, galimas betarpiškai 
statybos (ar remonto darbų) vietos, reikšmingos pasekmės nenumatomos.  

Aukštos įtampos EPL eksploatavimo metu, esant elektros išlydžiams, išsiskiria nedideli žmonių 
sveikatai ar ekosistemoms nepavojingi ozono ir azoto oksidų kiekiai. Mokslinai tyrimai rodo, kad 
aukštos įtampos EPL įtakoja ozono, azoto oksidų išsiskyrimą, tačiau jų kiekiai nėra dideli ir neviršija 
reglamentuojamų ribinių verčių. 

Galimos pasekmės materialiajam turtui, socialinei ir ekonominei aplinkai. 330 kV EPL Darbėnai–
Bitėnai statyba yra dalis Baltijos šalių sinchronizacijos ir Lietuvos energetinio saugumo projekto, kurį 
įgyvendinus bus atsijungta nuo Rusijos kontroliuojamos sistemos IPS/UPS ir Lietuva savarankiškai 
valdys elektros energetikos sistemą. 

Planuojamos EPL statyba būtina siekiant užtikrinti elektros energijos tiekimo patikimumą bei 
įgyvendinti Sinchronizacijos plane numatytus veiksmus ir priemones Lietuvos Respublikos elektros 
energetikos sistemos sujungimui su kontinentinės Europos elektros tinklais darbui sinchroniniu režimu. 

Įgyvendinus 330 kV EPL Darbėnai–Bitėnai statybos Vystymo planą, pasekmės materialiajam turtui, 
socialinei ir ekonominei aplinkai galimos dėl naujose teritorijose planuojamoms EPL trasos apsaugos 
zonoje nustatomų servitutų ir ūkinės veiklos apribojimų apsaugos zonos ribose.  
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EPL trasos atkarpose, suplanuotose naujose teritorijose, žemės sklypuose, įregistruotuose Lietuvos 
Respublikos Nekilnojamo turto registre, kurie pateks į planuojamos EPL apsaugos zoną, vadovaujantis 
Sinchronizacijos įstatymo 10 straipsnio 2 dalimi bus „nustatomi servitutai, suteikiantys teisę suteikiantys 
teisę tiesti inžinerinės infrastruktūros (elektros) tinklus ar įrengti kitą elektros energetikos sistemos 
sinchronizacijos projektui įgyvendinti būtiną infrastruktūrą, ja naudotis ir ją prižiūrėti“.  

Kompensacijos žemės sklypų savininkams apskaičiuojamos vadovaujantis Vienkartinės ar periodinės 
kompensacijos, mokamos už naudojimąsi administraciniu aktu nustatytu žemės servitutu, tarnaujančiojo 
daikto savininkui ar valstybinės žemės patikėtiniui apskaičiavimo metodika patvirtinta Lietuvos 
Respublikos Vyriausybės 2004 m. gruodžio 2 d. nutarimu Nr. 1541.  

Vertinant projekto reikšmę Lietuvai bei kitoms Baltijos regiono valstybėms, taip pat sudėtingą 
geopolitinę situaciją, tikėtinas teigiamas socialinis ekonominis poveikis įgyvendinus Vystymo planą.  

Planuojamos EPL statybos metu numatomas trumpalaikis neigiamas poveikis žemės sklypų, kuriuose 
bus vykdomi statybos darbai, savininkams. EPL eksploatacijos metu numatomas poveikis dėl ūkinės 
veiklos apribojimų EPL apsaugos zonos ribose. 

Planuojamos EPL statybos metu numatomas trumpalaikis neigiamas poveikis žemės sklypų, kuriuose 
bus vykdomi statybos darbai, savininkams. EPL eksploatacijos metu numatomas poveikis dėl ūkinės 
veiklos apribojimų EPL apsaugos zonos ribose.  

Planuojamos 330 kV EPL Darbėnai-Bitėnai trasos atkarpos A ir B praeina esamų EPL inžineriniame 
koridoriuje esamose miško proskynose. Šiose atkarpose dėl naujos EPL Darbėnai–Bitėnai statybos 
esamos miško proskynose nebus platinamos ir miško žemė kitomis naudmenomis nebus paverčiama, 
išskyrus atvejus, kai dėl įvairių priežasčių miško žemė kitomis naudmenomis nebuvo paversta esamų 
EPL inžineriniuose koridoriuose. 

Planuojamos 330 kV EPL trasos alternatyvų atkarpos patenka į 2, 3 ir 4 grupės miškus. Miško žemė bus 
paverčiama kitomis naudmenomis, vadovaujantis Lietuvos Respublikos miškų įstatymo 11 straipsnio 
nuostatomis bei miško žemės pavertimo kitomis naudmenomis ir kompensavimo už miško žemės 
pavertimą kitomis naudmenomis tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. 
rugsėjo 28 d. nutarimu Nr. 1131. 

Tiesiant naujas planuojamos 330 kV EPL atkarpas per miško žemę bus kertamas miškas, suformuojant 
EPL statybai ir eksploatacijai reikalingą inžinerinės infrastruktūros koridorių. Šiame infrastruktūros 
koridoriuje miško žemė bus paverčiama kitomis naudmenomis.  

Galimos pasekmės biologinei įvairovei. Planuojamos EPL poveikis augalijai numatomas statybos 
metu: įrengiant statybos (statybinės technikos saugojimo) aikšteles, sandėliuojant gruntą, tiesiant 
laikinus privažiavimo kelius, vykdant elektros perdavimo linijos statybos darbus.  

Vykdant aukščiau išvardintus darbus, agrarinėse teritorijose nukasant ar kitaip pažeidžiant paviršinį 
dirvos sluoksnį bus sunaikinama žolinė augmenija.  

Didžiausios pasekmės biologinei įvairovei galimos EPL trasą tiesiant per saugomas teritorijas ir miškus. 
Planuojama 330 kV EPL Darbėnai–Bitėnai kerta Rambyno regioninio parko teritoriją, Bitėnų 
geomorfologinį, Rambyno kraštovaizdžio draustinius (A atkarpa). Taip pat kerta „Natura 2000“ PAST 
Minijos upės slėnis (atkarpos B subalternatyvos B-4, I–II alt., B-6, III, V alt. ir B-7 IV, VI alt.), BAST 
Veiviržo ir Šalpės upės ir jų slėniai (I–III alt.), kuriose veisiasi ES saugomi paukščiai griežlė (Crex crex) 
ir tulžys (Alcedo atthis), bei kiti saugotini gyvūnai (ūdros, lašišos, upinės nėgės, paprastieji kūjagalviai, 
kartuolės, didieji auksinukai, kraujalakiniai melsviai pleištinės skėtės ir kt). Minijos ir Veiviržo upės turi 
ichtiologinio draustinio apsaugos statusą.  

Visų alternatyvų atveju (I–VI alt.) A ir C atkarpose naujos EPL trasos įrengimas numatomas esamų 330 
kV EPL inžineriniame  koridoriuje, todėl EPL eksploatavimo metu papildomas poveikis saugomoms 
teritorijoms dėl žemės naudojimo ar buveinių pakeitimo nenumatomas. Pasekmės šioms teritorijoms 
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galimos statybos darbų metu dėl saugomų rūšių trikdymo, buveinių suardymo. Numatomas statybos 
darbų poveikis bus lokalus ir laikinas. Vykdant darbus mažiau svarbiais saugomoms rūšims periodais 
itin reikšmingų neigiamų pasekmių galima išvengti. Eksploatacijos metu reikšmingos pasekmės 
nenumatomos.  

Kertant Minijos upę, EPL kerta teritorijas, kurios išskirtos kaip nacionalinės ir europinės saugomos 
teritorijos. Mažiausias poveikis saugomoms teritorijoms numatomas IV ir VI alternatyvų atvejais. 

Numatomas poveikis gamtinėms buveinėms nevienodas: pievų buveinėms numatomas trumpalaikio 
pobūdžio poveikis (po tam tikro laikotarpio buveinės savaime atsikurs). Tuo tarpu EPL trasos zonoje 
miško buveinės nebus atkuriamos.  

IV ir VI alternatyvų atvejais numatomi mažiausi kertamo miško plotai, šių alternatyvų atveju taip pat 
mažiausi miško kertamo miško plotai patenka į II–III grupės miškus.  

Naujai planuojamose 330 kV EPL Darbėnai–Bitėnai atkarpose, miškais apaugusiose teritorijose 
apsaugos zonos ribose bus kertamas medynas ir įrengiamos proskynos, t. y. numatomas miško žemės 
pavertimas kitomis naudmenomis. 

Lietuvos Respublikos Miškų įstatymo 11 straipsnio 2 punktas apibrėžia miško kirtimą aukštos įtampos 
elektros perdavimo oro linijos apsaugos zonos įrengimui, kaip miško iškirtimą inžinerinės 
infrastruktūros teritorijoms, apimančioms inžinerinius tinklus, formuoti. 

Pasekmės žuvims yra galimos vykdant EPL statybos darbus susikirtimuose su upėmis, kitais paviršinio 
vandens telkiniais. Jautrioms trikdymui nerštinės migracijos ir neršto metu saugomoms žuvų rūšis 
neigiamą poveikį gali sukelti triukšmingi arba vandens drumstumą sukeliantys darbai, tiesiant šias upes 
kertančius EPL laidus ar atliekant kitus EPL įrengimo darbus upių krantuose. Šie poveikiai laikini ir 
lokalūs, ypač aktualūs susikirtimuose su Minijos, Veiviržo, Skinijos, Šyšos, Šustis, Agluonos, Bonalės, 
Babrūnės, Akmena-Danės, Darba, Kulšės, Smeltalės upėmis, kurios yra svarbios Europos bendrijos 
svarbos rūšių (lašišų, šlakių, upėtakių, paprastojo kūjagalvio, upinės nėgės, paprastojo kirtiklio, kartuolė, 
kiršlio) buveinės. Reikšmingoms neigiamoms pasekmėms išvengti ar sumažinti numatoma riboti 
triukšmingus ir drumstumą keliančius EPL įrengimo darbus per šias upes žuvų nerštui ir migracijai 
svarbiais laikotarpiais.  

Trumpalaikis poveikis medžiojamai faunai, smulkiesiems žinduoliams ir ornitofaunai susijęs su 
trikdymu statybų metu. Tačiau tam tikrais atvejais trikdymas gali būti traktuojamas ir kaip ilgalaikis 
poveikis, jei gyvūnas išsikėlė iš teritorijos (pvz.: paukštis metė lizdą) ir vėliau kelis ar net keletą metų 
nebesugrįžta į jas. Tai ypač aktualu plėšriesiems, vištiniams paukščiams, kurie yra prisirišę prie 
veisimosi teritorijų. Tačiau ir kitos paukščių rūšys jautriai reaguoja į trikdymą veisimosi metu (kovo–
liepos mėnesiai), ypač jo pradžioje (kovo–balandžio mėnesiai). Jei statybos darbai konkrečioje vietoje 
pradedami jau pradėjus paukščiams perėti ar gyvūnams veistis, jie gali mesti lizdą ar mažus palikuonis, 
taip pasmerkdami juos žūčiai.  

Reikšmingos neigiamos pasekmės galimos dėl ilgalaikio poveikio, kuris pasireiškia sunaikinus (ar 
fragmentavus) buveines – faunos gyvenamąją vietą. Didesnis poveikis numatomas tiesiant trasą 
miškingomis teritorijomis. 

Remiantis SRIS duomenų bazėje pateikiamais stebėjimų duomenimis, planuojamos 330 kV EPL 
Darbėnai–Bitėnai trasos alternatyvose stebėtos tokios saugomos rūšys: drugiai – juodasis apolonas, 
varliagyviai – raudonpilvė kūmutė, paukščiai – vištvanagis, dirvinis sėjikas, baltasis gandras, sodinė 
starta, kukutis, didžioji kuolinga, kurapka, šikšnosparniai – dvispalvis plikšnys. 

Pagal atliktą SRIS duomenų planuojamos EPL trasos alternatyvose analizė, didesnė dalis stebėtų 
saugomų rūšių gyvūnų aptikta esamų EPL koridorių (atkarpos A ir C) teritorijose. Naujai planuojamose 
alternatyviose atkarpose stebėta didžioji kuolinga (subalternatyva B-5) ir kurapka (subalternatyva B-8). 
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Ypač jautrūs trikdymui yra migruojantys vandens paukščiai, kurie ilgesniam laikui apsistoja poilsiui, 
dažniausiai riboto ploto teritorijose. Planuojamoje teritorijoje migraciniai srautai susiformuoja Tūbausių 
tvenkinyje, Poškų–Piktožių smėlio ir žvyro karjeruose. 

Planuojamos 330 kV EPL Darbėnai–Bitėnai atveju išskirtinos kelios paukščių susidūrimų požiūriu 
rizikingos vietos: Šventosios upės slėnis, Tūbausių ir Klibių tvenkiniai, Poškų–Piktožių smėlio ir žvyro 
karjeras, Minijos upės slėnis ties Gargždais, Veiviržo slėnis ties Skomantais, Degučių žvyro karjeras, 
Ašvos upės slėnis ties Paulaičiais (Inkakliai).  

Analizuojant planuojamos 330 kV EPL atkarpos B subalternatyvas B-6 ir B-7, kertančias Minijos upę 
svarbu pažymėti, kad subalternatyva B-7 yra planuojama lygiagrečiai  esamai dvigrandei 330 kV EPL 
Klaipėda–Telšiai, išlaikant reikiamą saugų atstumą (apie 52 m) tarp esamos ir planuojamos EPL ašių. 
Subalternatyva B-6 planuojama apie 480 m atstumu nuo esamos dvigrandės 330 kV EPL Klaipėda–
Telšiai. Lyginant šias dvi subalternatyvas galimų pasekmių paukščiams aspektu B-6 (III ir V 
alternatyvos) yra pavojingesnė: dviem 330 kV EPL kertant Minijos upės slėnį 480 m atstumu vienai nuo 
kitos yra sukuriamas dvigubas barjeras skrendantiems paukščiams, didinantis susidūrimo su laidais 
riziką. Pasirinkus subalterntyvą B-7 (IV ir VI alternatyvos) paukščių susidūrimo su EPL laidas aspektu 
būtų sukuriamas vienas didesnio pločio barjeras su tikėtina mažesne susidūrimo rizika ir mažesnėmis 
pasekmėmis paukščiams. Šios rizikos sumažinimui numatomos priemonės – esamos 330 kV linijos ir 
planuojamas atkarpos vizualumo didinimas, naudojant specialias tam skirtas priemones.  

Galimos pasekmės dirvožemiui. EPL statybos darbų metu poveikis dirvožemiui galimas atramų bei 
laikinų kelių įrengimo vietose. Atramų statybai derlingasis dirvožemio sluoksnis bus nukasamas, tačiau 
baigus statybos darbus bus panaudojamas pažeistiems žemės plotams rekultivuoti.  

330 kV oro linijos metalinės atramos statomos ant gelžbetoninių pamatų, įrengiant atramas gręžtose 
duobėse, klampiame ir biriame grunte sutvirtinant jas rygeliais.  

Elektros linijos atramų įrengimo vietose pašalinus dirvožemio derlingąjį sluoksnį ilgam laikui sumažės 
dirvožemio derlingumas, tačiau, įvertinus aplinkybes, kad atramų pastatymo vietose žemė nebus 
naudojama pagal paskirtį, šis pokytis tampa nereikšmingu. EPL trasoje užbaigus statybos darbus 
atliekama mechaniškai pažeisto ir laikinai nuimto dirvožemio rekultivacija – nuimtas ir išsaugotas 
derlingas dirvožemio sluoksnis panaudojamas rekultivacijai.  

Naujose atkarpose EPL kirs mišku apaugusias teritorijas, todėl tai turės įtakos miško dirvožemiui. 
Statybų metu galimas miško paklotės suardymas ir sumaišymas su viršutiniu dirvožemio sluoksniu, 
tačiau tai palengvins mechaniškai pažeisto dirvožemio derlingumo atsistatymą. Kitoks poveikis 
dirvožemiui yra mažai tikėtinas.  

Galimos pasekmės paviršiniams ir požeminiams vandens telkiniams. Daugumos kertamų mažesni 
upeliai yra pertvarkyti, jų vagos ištiesintos, kanalizuotos, pakeista upių tinklo struktūra, nuotėkis. Todėl 
statybų metu paviršinio vandens tėkmės gali būti labai lengvai pažeidžiamos suintensyvėjus 
antropogeninei apkrovai, ko pasėkoje gali būti paveiktas nusistovėjęs paviršinio vandens hidrocheminis 
režimas.  

Planuojamojoje teritorijoje Klaipėdos rajone planuojamos EPL trasos alternatyvos kerta Gargždų 
požeminės vandenvietės 3b apsaugos juostą. 

EPL įrengimo ir eksploatacijos metu nenumatomas gėlo vandens paėmimas ar nuotėkų išleidimas į 
aplinką, todėl neigiamų pasekmių kertamų požeminio vandens vandenviečių vandens kokybei 
nenumatoma.  

Galimos pasekmės orui ir klimatui. EPL statybos metu pagrindiniai aplinkos oro taršos šaltiniai – 
transporto priemonių bei aptarnaujančios technikos vidaus degimo varikliai. Iš transporto priemonių 
vidaus degimo variklių, priklausomai nuo kuro rūšies, bus išmetami šie teršalai: anglies monoksidas, 
angliavandeniliai, azoto oksidai, sieros dioksidas, kietos dalelės.  
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Aukštos įtampos elektros perdavimo linijų eksploatavimo metu, esant elektros išlydžiams, išsiskiria 
nedideli žmonių sveikatai ar ekosistemoms nepavojingi ozono ir azoto oksidų kiekiai. Atliekant EPL 
priežiūros ir remonto darbus, dėl periodinio aptarnaujančio transporto judėjimo ir želdinių šalinimo, 
numatomi nežymūs oro teršalų išmetimai.  

Vystymo planu įgyvendinama Nacionalinė energetikos nepriklausomybės strategija, kurios vienas iš 
tikslų yra vartojamos elektros energijos iš atsinaujinančių energijos išteklių dalies didinimas. 
Įgyvendinus Vystymo planą numatomos teigiamos netiesioginės pasekmės klimato kaitai dėl 
atsinaujinančios energetikos plėtros galimybių Lietuvoje. Prisijungus prie Europos elektros energijos 
perdavimo tinklų bus geriau subalansuotas elektros energijos tiekimas, įskaitant ir energijos pagamintos 
iš atsinaujinančių šaltinių kitose Europos šalyse. Tokiu būdu Vystymo plano įgyvendinimas turės 
netiesiogines teigiamas pasekmes klimato kaitos mažinimui Lietuvos ir Europos masteliu. 

Galimos pasekmės kultūros paveldui. Pasekmės nekilnojamoms kultūros paveldo vertybėms EPL 
statybos metu būtų galimos dėl: tiesioginio jų sunaikinimo ar pažeidimo atliekant įvairius žemės   kasimo 
darbus; objekto aplinkos taršos technogeniniais įrenginiais.  

Planuojamos Šyšos TP ir Gargždų miesto apėjimų naujos EPL trasos atkarpos parinktos taip, kad 
nepatektų į kultūros vertybių teritoriją ir jų apsaugos zoną.  

Esamų 330 kV EPL trasų, kurias numatoma naudoti planuojamos 330 kV EPL Darbėnai–Bitėnai 
statybai, kertamose registruotų kultūros vertybių teritorijose ir/arba apsaugos zonoje yra išskirtos vietos 
bei numatytos tiriamųjų darbų apimtys.  

Galimos pasekmės kraštovaizdžiui. Galimos pasekmės kraštovaizdžiui nagrinėjamas ekologinio bei 
vizualinio stabilumo aspektais.  

Vertinant planuojamos EPL trasos alternatyvas galimų pasekmių kraštovaizdžiui aspektu galima išskirti 
du vertinimo kriterijus: kertamų gamtinio karkaso teritorijų ilgį bei naujų technogeninių dominančių 
kūrimą naujose teritorijose. 

EPL kertamose natūralaus gamtinio karkaso teritorijose planuojamos įrengti elektros perdavimo oro 
linijos atramos, užimdamos palyginti mažą plotą, neapribos vykstančios medžiagų, energijos ar gamtinės 
informacijos srautų apykaitos ir augalų bei gyvūnų rūšių migracijos galimybių planuojamoje teritorijoje. 
Tokiu būdu iš esmės kraštovaizdžio ekologinis stabilumas (hidrologinis režimas, augalinė danga, 
dirvožemio struktūra bei erozijos sąlygos) nebus paveiktas. Didžiąją dalį planuojamos EPL tiesiant jau 
esamomis linijomis, bus pasinaudojama esamomis EPL proskynomis ir koridoriais. Naujose atkarpos, 
planuojamose apeinant Šyšos TP ir Gargždų miestą, žemėnaudos struktūra analizuojamoje teritorijoje iš 
esmės nepakis, nes planuojamos EPL atramos yra vertikalūs statiniai ir jų pagrindo užimamas plotas 
nėra didelis, todėl didžiausias galimas poveikis kraštovaizdžiui – vizualinis kraštovaizdžio pasikeitimas. 
Didesnė įtaka numatoma miškingam teritorijos kraštovaizdžiui. Naujose atkarpos, planuojamose 
apeinant Šyšos TP ir Gargždų miestą, tiesiant EPL per miškus ar kitus želdinius bus iškirstos apsaugos 
zonos pločio proskynos. 

Pagal planuojamos EPL vizualinio poveikio vyraujančiam kraštovaizdžiui zonas, į planuojamos 330 kV 
EPL vizualinio dominavimo zoną pateks šie santykinai jautresni vizualiniam poveikiui objektai: 
Rambyno regioninis parkas, Bitėnų geomorfologinis draustinis, Rambyno kraštovaizdžio draustinis, 
Palendrupio piliakalnis, Veiviržo upės kraštovaizdžio draustinis, Skomantų piliakalnis su gyvenviete, 
Dovilų, Gedminų piliakalnis. Šiose vietose planuojama EPL numatoma esamų 330 kV EPL 
koridoriuose, todėl didžiausias galimas poveikis vietos kraštovaizdžiui sietinas tik su trasos atkarpomis 
naujose teritorijose. Ties Dovilų, Gedminų piliakalniu planuojamos EPL trasos B atkarpos 
subalternatyva B-6 priartėja arčiau piliakalnio.  

Vertinant poveikio kraštovaizdžio vizualinei struktūrai aspektu palanki yra IV alternatyva, kurią 
įgyvendinant bus kertama mažiau naujų teritorijų, taigi bus sukuriama mažiau naujų vizualinės taršos 
objektų. Ši alternatyva bendrai visame ilgyje kerta mažiausiai gamtinio karkaso teritorijų ir šiuo aspektu 
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taip pat galėtų būti vertinama kaip palankiausia. Tačiau analizuojant naujas teritorijas kertančias 
planuojamos EPL atkarpas, poveikio gamtinio karkaso teritorijoms aspektu labiau palanki yra I-oji 
alternatyva, kadangi aplenkiant Gargždų gyvenvietę yra kertama mažiausiai gamtinio karkaso teritorijų 
bei tikėtinas mažesnis galimas vizualinis poveikis Dovilų-Gedminų piliakalnio kraštovaizdžiui.  

Rekomenduojamos neigiamų pasekmių aplinkai mažinimo priemonės.  

Visuomenė ir jos sveikata. 330 kV EPL trasa naujomis teritorijomis planuojama užtikrinant, kad į 
nustatomos apsaugos zonos ribas nepateks gyvenamosios ar visuomeninės paskirties statiniai.  

Visos planuojamos EPL trasos gretimoje gyvenamojoje ar visuomeninės paskirties aplinkoje negali būti 
viršijamos visuomenės sveikatos apsaugai nustatytos triukšmo ir elektromagnetinės spinduliuotės 
ribinės vertės:  

• 330 kV EPL sukeliama elektromagnetinė spinduliuotė už apsaugos zonos ribų neturi viršyti 
gyvenamajai aplinkai nustatytų HN 104:2011 ribinių elektromagnetinio lauko parametrų verčių;  

• 330 kV EPL sukeliamas triukšmo lygis už apsaugos zonos ribų neturi viršyti gyvenamajai aplinkai 
nustatytų HN 33:2011 ribinių verčių. 

Ties EPL apsaugos zonoje esamais gyvenamosios paskirties pastatais bus taikomos priemonės:  

• elektromagnetinių laukų matavimai visuose į EPL apsaugos zoną patenkančiuose 
gyvenamuosiuose pastatuose po projekto įgyvendinimo; 

• elektromagnetinių laukų mažinimo priemonės (pvz.: stogo dangos keitimas, stogo įžeminimas), 
nustačius HN104:2011 ribinių elektromagnetinio lauko parametrų verčių viršijimą.  

EPL atkarpose ties esamais gyvenamais namais esant poreikiui taikomos šios EML mažinimo 
priemonės:  

- atramų statymas pritaikant įvairius konstrukcinius sprendinius: laidų įkabinimo aukščio didinimas, 
didinant EPL atramų aukštį: esamų viengrandžių 330 kV EPL vietoje įrengiant dvigrandę 330 kV EPL 
bus naudojamos aukštesnės EPL atramos, tokiu būdu laidų atstumas nuo žemės paviršiau, įvertinus 
didžiausią įlinkį, bus didesnis apie 1,5 m lyginant su esamų laidų aukščiu; 

- tradicinių šiferinių gyvenamųjų namų stogų keitimas plienine danga su stogo įžeminimu dvejose 
vietose.  

Techninio projekto rengimo metu EPL atramos bus projektuojamos pritaikant įvairius konstrukcinius 
sprendinius, kuriais bus siekiama užtikrinti higienos normų elektrinio ir magnetinio laukų vertes 
gyvenamojoje aplinkoje arba atsižvelgiant į galimus konstrukcinius sprendinius maksimaliai sumažinti 
elektrinio ir magnetinio laukų vertes gyvenamojoje aplinkoje. 

 

Materialusis turtas, socialinė-ekonominė aplinka. EPL trasos atkarpose, planuojamose naujose 
teritorijose, žemės sklypuose, įregistruotuose Lietuvos Respublikos Nekilnojamo turto registre, kurie 
pateks į planuojamos EPL apsaugos zoną, bus nustatomi servitutai sumokant kompensacijas žemės 
savininkams Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka bei nustatomi ūkines veiklos apribojimai 
EPL apsaugos zonos ribose. 

Biologinė įvairovė. Pasekmių augalijai ir gamtinėms buveinėms mažinimo priemonės: 

• konkrečių atramų vietų derinimas su biologinės įvairovės ekspertais techninio projekto rengimo 
metu, siekiant išvengti poveikio paupių buveinėms (ypatingai kertant upes per saugomas teritorijas); 

• vykdant pažeistos augalinės dangos atkūrimą, neturi būti naudojami nebūdingų prieš tai augusiai 
augalijai sėklų mišiniai. 

Pasekmių gyvūnijai mažinimo priemonės: 
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• Žuvų migraciją ar nerštą trikdantys triukšmingi bei vandens drumstumą keliantys darbai  Minijos, 
Veiviržo, Skinijos, Šyšos, Šusties, Šalpės, Agluonos, Bonalės, Babrūnės, Akmenos-Danės, Darbos, 
Kulšės, Smeltalės, Šventosios upėse ir 25 m atstumu nuo jų neturėtų būti vykdomi laikotarpiais nuo 
kovo 15 d. iki birželio 30 d. ir nuo rugsėjo 15 d. iki gruodžio 31 d . 

Siekiant sumažinti galimas reikšmingas neigiamas pasekmes miškuose perintiems paukščiams būtina:  

 nevykdyti miško kirtimo ir medienos ištraukimo darbų visų grupių miškuose (išskyrus IV grupės 
miškų jaunuolynus ir kirtavietes)  nuo kovo 15 d. iki rugpjūčio 1 d.;   

 esant galimybei statybos (atramų griovimo, atramų įrengimo, laidų tempimo) darbų miškingose 
teritorijose nevykdyti paukščių veisimosi periodu, t. y. balandžio 1 d iki liepos 1 d. mėnesiais, 
taip sumažinant galimas pasekmes dėl perinčių paukščių išbaidymo, lizdų apleidimo ir tikėtino 
dėčių žuvimo. 

Siekiant sumažinti paukščių atsitrenkimo į laidus tikimybę rekomenduojama didinti elektros laidų 
pastebimumą: jautriausiose vietose , kuriose yra didesnė paukščių atsitrenkimo į laidus rizika, ant laidų 
kabinti ryškesnius ir geriau matomus objektus – rutulius, plokšteles. 

Dirvožemis. Derlingo dirvos sluoksnio laikino nukasimo/pašalinimo darbai: užbaigus statybos darbus 
EPL atramų statybos vietose dirvožemio sluoksnis sugrąžinamas į buvusį pažeistą plotą atstatant buvusią 
teritorijos būklę; 

Susidariusios statybinės atliekos bus pašalintos, taip minimizuojant galimą cheminį poveikį dirvožemiui.  

Statybos darbai vykdomi tik techniškai tvarkingomis priemonėmis, taip išvengiant galimos cheminės 
(avarinės) taršos iš mobiliųjų transporto priemonių ir įrenginių.  

Viršutinio dirvožemio struktūros atstatymas suariant (ar kitaip supurenant) užbaigus statybos darbus. 

Vandens telkiniai. Siekiant išvengti galimų statybos darbų pasekmių paviršinio vandens telkiniams, EPL 
atramos, statybinės technikos aikštelės ir laikini privažiavimo keliai nebus įrengti vandens telkinių 
pakrantės apsaugos juostose ir  arčiau kaip 25 m iki vandens telkinio kranto. Vykdant statybos darbus 
vandens telkinių apsaugos juostose ir zonose būtina laikytis Specialiųjų sąlygų įstatymo 99 ir 100 
straipsniuose nustatytų reglamentų. 

Oras. Planuojamos EPL statybų metu įrengiant statybos ir technikos sandėliavimo aikšteles 
rekomenduojama išlaikyti kuo didesnį atstumą nuo gyvenamųjų namų. 

Kultūros paveldas. Siekiant išvengti neigiamų pasekmių kultūros vertybėms EPL trasa planuojama:  

- naujose teritorijose apeinant registruotų kultūros vertybių teritorijas ir jų apsaugos zonas. Kultūros 
paveldo objektų teritorijose ir apsaugos zonose neplanuojamos veiklos, galinčios fiziškai pakenkti 
kultūros paveldo objektų vertingosioms savybėms bei galinčios trukdyti apžvelgti kultūros paveldo 
objektus; 

- naujose teritorijose 330 kV EPL Darbėnai–Bitėnai trasai ir inžinerinei infrastruktūrai funkcionuoti 
reikalingi servitutai nenumatomi kultūros paveldo objektų teritorijose, apsaugos nuo fizinio poveikio ar 
vizualinės apsaugos pozoniuose. 

Siekiant išvengti kultūros vertybių, kurių teritoriją kerta esamų 330 kV EPL trasos, kurios bus 
naudojamos planuojamos 330 kV EPL Darbėnai–Bitėnai statybai, sužalojimų ar sunaikinimų tiesiant 
EPL, yra išskirtos zonos, kuriose atramų išardymo ir naujų atramų įrengimo vietose tikslinga atlikti 
archeologinius tyrimus. Archeologiniai (žvalgomieji ar detalieji) tyrimai turi būti atliekami esamų EPL 
atramų išmontavimo metu iki naujų atramų statybos.  

Vykdant EPL atramų įrengimo darbus susijusius su žemės kasimu, jeigu būtų atrasta archeologinių 
radinių, apie tai turi būti pranešama savivaldybės paveldosaugos padaliniui, kuris informuoja kultūros 
paveldo departamentą, kaip tai yra nurodyta Lietuvos Respublikos Nekilnojamo kultūros paveldo 
apsaugos įstatymo 9 straipsnio 3 dalyje. 
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EPL statybos darbų metu saugomose kultūros paveldo teritorijose svarbu nekeisti jų esamos būklės: 
nevykdyti darbų, galinčių sukelti grunto deformaciją ir vibraciją (Nekilnojamųjų kultūros vertybių 
apsaugos įstatymo 17–2 straipsnis), nekasti žemės, neįrenginėti laikinų kelių, statinių ar aikštelių, 
nesandėliuoti statybinių medžiagų, nešiukšlinti. Esant poreikiui kultūros paveldo teritoriją naudoti 
technologiškai būtiniems statybos darbams vykdyti (pvz. pratempti laidus) užtikrinti, kad tokių darbų 
metu kultūros vertybė nebūtų sužalota ir jos būklė nepakeista, tokius darbus derinti su Kultūros paveldo 
departamento atitinkamu teritoriniu padaliniu. EPL statybos darbams kliudančius želdinius šalinti 
galima, tačiau kelmų rekomenduojama nerauti. 

Saugomose kultūros paveldo teritorijų apsaugos zonose EPL statybos darbų metu nevykdyti darbų, 
galinčių sukelti grėsmę saugomiems objektams (pvz. hidrologinio rėžimo pakeitimas) ar sukeliančių 
ilgalaikę vizualinę taršą. Esant būtinybei tokius darbus derinti su Kultūros paveldo departamento 
atitinkamu teritoriniu padaliniu. 

Kraštovaizdis. Planuojant EPL naujose teritorijose ir leidžiant techninėms galimybėms, ruožuose, kur 
trasa yra gerai apžvelgiama nuo lankytinų ar turistinių objektų (piliakalniai, apžvalgos taškai ir regyklos) 
rekomenduojama pasirinkti tokius techninius sprendimus, kurie leistų sumažinti EPL vizualumą, t. y. 
atitinkamų atramų aukščių parinkimas, optimalus atramų vietų parinkimas ir pan.  

Pasirenkant EPL trasos alternatyvas pagal galimybes maksimaliai išnaudojami esamų EPL inžineriniai 
koridoriai taip nekuriant naujų kraštovaizdžio vizualinių „technogeninių“ dominančių. 

Siekiant sumažinti galimą neigiamą poveikį miškingam kraštovaizdžiui EPL trasos alternatyvos naujose 
teritorijose suplanuotos taip, kad kuo mažiau būtų skaidomi miškų masyvai.  

Planuojant EPL atkarpas naujose teritorijose siekta apeiti agrarinėse teritorijose esančius mažus 
miškelius jų neiškertant, bei kirsti kuo įmanoma mažiau rekreacinių ir apsauginių grupių miškų. 
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 PRIEDAI: 

 SPAV subjektų išvados dėl SPAV apimties nustatymo dokumento;  

 Planuojamos 330 kV EPL Darbėnai-Bitėnai trasos schema Pagėgių sav.teritorijoje; 

 Planuojamos 330 kV EPL Darbėnai-Bitėnai trasos schema Šilutės r. sav. teritorijoje; 

 Planuojamos 330 kV EPL Darbėnai-Bitėnai trasos schema Klaipėdos  r. sav. teritorijoje; 

 Planuojamos 330 kV EPL Darbėnai-Bitėnai trasos schema Kretingos r. sav. teritorijoje. 

 
 
 


