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DĖL STRATEGINIO PASEKMIŲ APLINKAI VERTINIMO ATASKAITOS

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, susipažinusi su Jūsų pateikta Ypatingos

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

Darbėnai-Bitėnai“ inžinerinės infrastruktūros vystymo plano strateginio pasekmių aplinkai

vertinimo ataskaita, pagal kompetenciją teikia išvadą Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie

Sveikatos apsaugos ministerijos 2020 m. birželio 10 d. raštu Nr. (11 14.1.2 E)2-30361 (toliau –

Raštas).
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DĖL STRATEGINIO PASEKMIŲ APLINKAI VERTINIMO ATASKAITOS DOKUMENTO 
VERTINIMO IR IŠVADOS PATEIKIMO 
 
 

Informacija apie plano ar programos strateginio pasekmių aplinkai vertinimo apimties 
nustatymo dokumento rengėją – UAB „Ardynas“, Gedimino g. 47, Kaunas. 

Plano ar programos rengimo organizatorius – Lietuvos Respublikos energetikos 
ministerija, Gedimino pr. 38, Vilnius. 

Plano ar programos strateginio pasekmių aplinkai vertinimo ataskaitos pavadinimas – 
Ypatingos valstybinės svarbos elektros energetikos sistemos sinchronizacijos projekto „330 kV 
elektros perdavimo linijos Darbėnai–Bitėnai statyba“ strateginio pasekmių aplinkai vertinimo 
(SPAV) ataskaita (toliau – Ataskaita). 

Plano ar programos strateginio pasekmių aplinkai vertinimo ataskaitoje nurodyta 
veiklos vieta – Tauragės apskrities Pagėgių savivaldybės bei Klaipėdos apskrities Šilutės rajono, 
Klaipėdos rajono ir Kretingos rajono savivaldybių teritorija. 

Plano ar programos strateginio pasekmių aplinkai vertinimo ataskaitos vertinimas – 
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. 
Planuojamos 330 kV elektros perdavimo linijos (toliau – EPL) Darbėnai–Bitėnai trasos 

pradžia – esama Bitėnų transformatorių pastotė (Pagėgių sav., Lumpėnų sen., Bitėnų k., Bitės g. 3A), 
trasos pabaiga – esamos 330 kV EPL Grobinė–Klaipėda atrama Nr.211, Kretingos rajone. 
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. 

Atsižvelgiant į gamtinius, socialinius (įskaitant ir visuomenės sveikatą), ekonominius 
aspektus bei galiojančių teritorijų planavimo dokumentų sprendinius ypatingos valstybinės svarbos 
elektros energetikos sistemos sinchronizacijos projekto „330 kV elektros perdavimo linijos 



                                                                             
 

Darbėnai–Bitėnai statyba“ SPAV ataskaitoje išnagrinėtos šešios planuojamos EPL trasos koncepcijos 
alternatyvos. SPAV ataskaitoje nustatyta, kad palankiausia yra EPL trasos IV alternatyva. 

SPAV ataskaitoje pateiktas 330 kV EPL Darbėnai–Bitėnai trasos pasekmių visuomenės 
sveikatai (ektromagnetinės spinduliuotės, triukšmo, aplinkos oro užterštumo, konstrukcijų 
pažeidimo, psichoemocinio poveikio) kokybinis vertinimas, neigiamų pasekmių visuomenės 
sveikatai sumažinimo bei kompensacinių priemonių aprašymas. Nurodoma, kad EPL atramos bus 
projektuojamos, pritaikant konstrukcinius sprendinius, kuriais bus siekiama maksimaliai sumažinti 
elektrinio ir magnetinio lauko stiprumą ir užtikrinti, kad jis neviršytų Lietuvos higienos normoje HN 
104:2011 „Gyventojų sauga nuo elektros linijų sukuriamo elektromagnetinio lauko“ patvirtintoje 
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“, nustatytų ribinių elektromagnetinio lauko parametrų verčių. 
Esamų viengrandžių 330 kV EPL vietoje įrengiant dvigrandes 330 kV EPL bus naudojamos 
aukštesnės EPL atramos (iki 60 m aukščio), laidai bus atitolinti nuo žemės.  

SPAV ataskaitoje nurodoma, kad naujose atkarpose EPL planuojama, atsitraukiant nuo 
gyvenamosios ar visuomeninės paskirties teritorijų, į 330 kV EPL trasos naujų atkarpų apsaugos zoną 
nepateks esami gyvenamosios ar visuomeninės paskirties statiniai. Matavimais nustačius 
elektromagnetinio lauko parametrų ribinių verčių viršijimą gyvenamosios paskirties patalpose 
gyvenamuosiuose pastatuose, patenkančiuose į esamos EPL trasos apsaugos zoną, bus diegiamos 
elektromagnetinio lauko stiprumo mažinimo priemonės (pvz., stogo dangos keitimas, stogo 
įžeminimas). Esamose EPL atkarpose, esant poreikiui, bus didinamas laidų įkabinimo aukštis, 
didinant EPL atramų aukštį.   

Mažinant oro užterštumą planuojamos EPL statybų metu įrengiant statybos ir technikos 
sandėliavimo aikšteles rekomenduojama išlaikyti kuo didesnį atstumą nuo gyvenamųjų namų. 
Nurodoma, kad dėl statybos mašinų, mechanizmų veikimo bei kitų darbų galimas trumpalaikis, 
epizodinis dienos metu kylantis triukšmas bus nereikšmingas. Nurodoma, kad kraštovaizdžio 
vizualiniai pasikeitimai, nutiesus 330 kV EPL, neišvengiami, tačiau neigiamas psichoemocinis 
poveikis dėl kraštovaizdžio pokyčių bus trumpalaikis. Siekiant išvengti avarinių situacijų pasekmių 
žmonių sveikatai EPL numatoma užtikrinti EPL apsaugos zonos režimą.  

Vertinimo išvada: Ypatingos valstybinės svarbos elektros energetikos sistemos 
sinchronizacijos projekto „330 kV elektros perdavimo linijos Darbėnai–Bitėnai statyba“ SPAV 
ataskaitai pritariame.  
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