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DĖL STRATEGINIO PASEKMIŲ APLINKAI VERTINIMO (SPAV) APIMTIES
NUSTATYMO DOKUMENTŲ
Kultūros ministerija pagal kompetenciją susipažino su Ypatingos valstybinės svarbos
elektros energetikos sistemos sinchronizacijos projekto „330 kV elektros perdavimo linijos
Darbėnai–Bitėnai statyba“ inžinerinės infrastruktūros vystymo plano ir Ypatingos valstybinės
svarbos elektros energetikos sistemos sinchronizacijos projekto „330 kV elektros perdavimo linijos
Kruonio HAE–Bitėnai statyba“ inžinerinės infrastruktūros vystymo plano strateginio pasekmių
aplinkai vertinimo (toliau – SPAV) apimties nustatymo dokumentais ir jiems iš esmės pritaria.
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DĖL STRATEGINIO PASEKMIŲ APLINKAI VERTINIMO APIMTIES NUSTATYMO
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 apimties nustatymo
dokumento pavadinimas – Ypatingos valstybinės svarbos elektros energetikos sistemos
sinchronizacijos projekto „330 kV elektros perdavimo linijos Kruonio HAE-Bitėnai statyba“
strateginio pasekmių aplinkai vertinimo apimties nustatymo dokumentas.
Plano ar programos strateginio pasekmių aplinkai vertinimo apimties nustatymo
dokumente nurodyta veiklos vieta – Tauragės apskrities Pagėgių, Jurbarko rajono savivaldybių
teritorija, Marijampolės apskrities Šakių rajono, Vilkaviškio rajono, Kazlų Rūdos, Marijampolės
savivaldybių teritorija.
Plano ar programos strateginio pasekmių aplinkai vertinimo apimties nustatymo
dokumento vertinimas – Rengiamam ypatingos valstybinės svarbos elektros energetikos sistemos
sinchronizacijos projekto „330 kV elektros perdavimo linijos (toliau – EPL) Kruonio HAE–Bitėnai
statyba“ inžinerinės infrastruktūros vystymo planui yra nustatyti 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 teritorijos pradžia: esama 330 kV elektros perdavimo linija Kruonio HAE–Sovietskas.
Numatomas prisijungimo taškas nėra fiksuotas. Svarstant vystymo plano koncepcijos alternatyvas
siekiama optimaliai išnaudoti Kruonio HAE–Sovietskas EPL liniją ir prisijungimo tašką numatyti
Kybartų/Virbalio apylinkėse. Planuojamos teritorijos pabaiga: esama Bitėnų transformatorių pastotė
(TP), Pagėgių sav., Lumpėnų sen., Bitėnų k., Bitės g. 3A. Siekiant sujungti esamą 330 kV EPL
Kruonio HAE–Sovietskas su Bitėnų transformatorine pastote parinktos šešios EPL trasos koncepcijos
alternatyvos, kurios suformuotos 10 EPL atkarpų pagrindu atsižvelgiant į socialinę ir gamtinę aplinką
bei numatant ekonomiškai pagrįstus EPL sprendinius (t. y. siekiama, kad EPL būtų kuo tiesesnė ir
trumpesnė).
Nagrinėjamų koncepcijos alternatyvų atkarpos: I Alternatyva – 101,6 km
(AC+CG+GH), II Alternatyva – 102,1 km (BD+DC+CG+GH), III Alternatyva – 115,2 km
(AC+CE+EF(1)+FG+GH), IV Alternatyva – 115,4 km (BD+DE+EF(1)+FG+GH), V Alternatyva –

118,4 km (AC+CE+EF(2)+FG+GH), VI Alternatyva – 118,7 km (BD+DE+EF(2)+FG+GH).
Ypatingos valstybinės svarbos elektros energetikos sistemos sinchronizacijos projekto „330 kV
elektros perdavimo linijos Kruonio HAE-Bitėnai statyba“ strateginio pasekmių aplinkai vertinimo
apimties nustatymo dokumente numatyta strateginio pasekmių aplinkai vertinimo ataskaitoje įvertinti
galimas reikšmingas tiesiogines, netiesiogines, kaupiamąsias, sąveikaujančias (sinergetines),
trumpalaikes, vidutinės trukmės, ilgalaikes, nuolatines, laikinas, teigiamas ir neigiamas pasekmes
visuomenės sveikatai.
Vertinimo išvada: Ypatingos valstybinės svarbos elektros energetikos sistemos
sinchronizacijos projekto „330 kV elektros perdavimo linijos Kruonio HAE-Bitėnai statyba“
strateginio pasekmių aplinkai vertinimo apimties nustatymo dokumentui pritariame.
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DĖL STRATEGINIO POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO APIMTIES NUSTATYMO
DOKUMENTO
Š. m. kovo 9 d. gavome įvertinti ypatingos valstybinės svarbos elektros energetikos sistemos
sinchronizacijos projekto „330 kv elektros perdavimo linijos Kruonio HAE–Bitėnai statyba“
valstybės lygmens inžinerinės infrastruktūros vystymo plano strateginio poveikio aplinkai vertinimo
(toliau – SPAV) apimties nustatymo dokumentą.
Aplinkos ministerijos specialistai pagal kompetenciją išnagrinėjo dokumentus ir teikia šias
pastabas:
1. Dėl dalies 4.3 Vystymo plano įgyvendinimo pasekmės biologinei įvairovei (SPAV
ataskaitoje numatomi nagrinėti aspektai išvardinti lentelėje žemiau) (45 psl.).
Siūlome papildyti, kad esamoje situacijoje būtų įvertintos migruojančių paukščių sankaupos
(pvz., gervių, žąsų, gulbių), jų perskridimo kryptys į maitinimosi ir nakvynės vietas. Atitinkamai
turėtų būti įvertintos galimos neigiamos elektros linijos pasekmės dėl galimos paukščių žūties ir
sužeidimo atsitrenkus į elektros laidus ir pasekmių sumažinimo priemonės.
Minėtu aspektu dėl migruojančių paukščių sankaupų ir elektros linijos pasekmių turėtų būti
papildyta 5.1. lentelės (SPAV ataskaitos preliminari sudėtis) 6 dalis.
2. Pažymėtina, kad į SPAV apimtį nepatenka klimato kaitos aspektas: elektros perdavimo
linijos bus tiesiamos per kelis miškų masyvus. Mišku kirtimas / valymas, atsižvelgiant į kertamų
medžių amžių, gali daryti neigiamą ar teigiamą poveikį klimato kaitai (pvz., CO2 absorbcija).
Siūlome SPAV ataskaitos preliminarioje sudėtyje prie galimų reikšmingų pasekmių aplinkai
vertinimo įtraukti ir klimato kaitos aspektą.
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DĖL STRATEGINIO POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO APIMTIES NUSTATYMO
DOKUMENTO
Š. m. kovo 31 d. gavome pakartotinai vertinti ypatingos valstybinės svarbos elektros
energetikos sistemos sinchronizacijos projekto „330 kv elektros perdavimo linijos Kruonio HAE–
Bitėnai statyba“ valstybės lygmens inžinerinės infrastruktūros vystymo plano strateginio poveikio
aplinkai vertinimo (toliau – SPAV) apimties nustatymo dokumentą.
Atsižvelgdami į atliktus papildymus Aplinkos ministerija derina SPAV apimties nustatymo
dokumentą be papildomų pastabų.
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