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Kopija:
UAB „Ardynas“
DĖL YPATINGOS VALSTYBINĖS SVARBOS ELEKTROS ENERGETIKOS SISTEMOS
SINCHRONIZACIJOS PROJEKTO „330 KV ELEKTROS PERDAVIMO LINIJOS KRUONIO
HAE–BITĖNAI
BITĖNAI STATYBA“ INŽINERINĖS INFRASTRUKTŪROS VYSTYMO PLANO
STRATEGINIO PASEKMIŲ APLINKAI VERTINIMO SUBJEKTŲ IŠVADŲ ĮVERTINIMO
ĮVER
PAŽYMOS
Vadovaujantis Visuomenės dalyvavimo planų ir programų strateginio pasekmių aplinkai vertinimo
procedūrose ir vertinimo subjektų, Europos Sąjungos valstybių narių ir kitų užsienio valstybių
informavimo tvarkos aprašo,, patvirtinto 2004 m. rugpjūčio 27 d. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro
įsakymu Nr. D1-455
455 „Dėl visuomenės dalyvavimo planų ir programų strateginio pasekmių aplinkai
vertinimo procedūrose ir vertinimo subjektų, Europos Sąjungos valstybių narių ir kitų užsienio valstybių
informavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, 20 punktu teikiame strateginio
trateginio pasekmių aplinkai vertinimo
subjektų išvadų dėl ypatingos valstybinės svarbos elektros energetikos sistemos sinchronizacijos
projekto „330 kV elektros perdavimo linijos
li
Kruonio HAE–Bitėnai statyba“ (toliau – Projektas)
inžinerinės infrastruktūros vystymo plano ir strateginio pasekmių aplinkai vertinimo ataskaitos
įvertinimo pažymą.
Informuojame, kad Projekto teritorijų
eritorijų planavimo dokumento rengimo procesas atliekamas Lietuvos
Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės
priežiūros informacinėje sistemoje (TPDRIS) adresu www.tpdris.lt. Teritorijų
eritorijų planavimo dokumento
(TPD) numeris − S-NC-00-19-437..
PRIDEDAMA: Strateginio pasekmių aplinkai vertinimo subjektų išvadų dėl ypatingos valstybinės
svarbos elektros energetikos sistemos sinchronizacijos projekto „330 kV elektros perdavimo linijos
Kruonio HAE–Bitėnai statyba“ inžinerinės infrastruktūros
infrastruktūros vystymo plano ir strateginio pasekmių
aplinkai vertinimo ataskaitos įvertinimo pažyma,
pažyma 1 lapas.

Energetikos viceministrė

Lina Sabaitienė
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Gediminas Karalius, tel. (8 5) 203 4472, papild. 2, el. p. gediminas.karalius@enmin.lt

Visuomenės dalyvavimo planų ir programų strateginio
pasekmių aplinkai vertinimo procedūrose ir vertinimo
subjektų ES valstybių narių ir kitų užsienio valstybių
informavimo tvarkos aprašo
3 priedas
Strateginio pasekmių aplinkai vertinimo subjektų išvadų dėl ypatingos valstybinės svarbos elektros energetikos sistemos sinchronizacijos
projekto „330 kV elektros perdavimo linijos Kruonio HAE–Bitėnai statyba” vystymo plano ir strateginio pasekmių aplinkai vertinimo
ataskaitos įvertinimo pažyma
Eil.
Nr.
1

1.

Institucijos, teikusios išvadas,
pavadinimas ir adresas
2

Lietuvos Respublikos aplinkos
ministerija

Išvados

Išvadų motyvuotas įvertinimas

3

4
SPAV ataskaita pakoreguota pagal pastabas.
Patikslinta SPAV ataskaita buvo pakartotinai pateikta
Aplinkos ministerijai 2020 m. liepos 9 d. teritorijų
planavimo dokumentų rengėjo UAB „Ardynas“ raštu Nr.
7-53 (toliau – Raštas)prašant įvertinti:
• SPAV ataskaitą;
• SPAV ataskaitoje nagrinėtų vystymo plano
koncepcijos alternatyvų įgyvendinimo galimybes,
įskaitant SPAV ataskaitoje pagal darnaus
vystymosi aspektus išrinktą palankiausią
Vystymo plano koncepcijos II-ąją alternatyvą.

2020-06-30 raštu Nr. (14)-D8-615 SPAV ataskaitai
pateiktos pastabos siūlant „7.5.3 Galimų neigiamų
pasekmių paviršiniams vandens telkiniams sumažinimo ir
kompensavimo priemonės“ skyrių papildyti Specialiųjų
žemės naudojimo sąlygų 98 str. nuostatomis ir Vandens
įstatymo 7 straipsnio sąlygomis. Atsižvelgiant į mažiausią
neigiamą poveikį gamtinėms vertybėms siūlo pasirinkti
VI alternatyvą.

2020-07-29 raštu Nr.(14)-D8(E)-4184 pritarė patikslintai ir
Raštu pateiktai SPAV ataskaitai ir paskatino, įgyvendinant
Priimta.
projektą taikyti visas SPAV ataskaitoje numatytas
priemones.
2020-06-29 raštu Nr. S2-1877 informavo, kad pagal
Priimta.
kompetenciją pastabų ar pasiūlymų SPAV ataskaitai neturi.

2.

Lietuvos Respublikos kultūros
ministerija

3.

Lietuvos Respublikos sveikatos
apsaugos ministerija

2020-06-23 raštu Nr. 10-4817 pagal kompetenciją pateikė
Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos
Priimta.
apsaugos ministerijos išvadą 2020-06-19 raštu Nr. (01
14.3.10)2-32862, kuris ataskaitai pritaria.

4.

Valstybinė saugomų teritorijų
tarnyba prie Aplinkos
ministerijos

2020-06-11 raštu Nr. (3)-V3-637(7.23) pritarė SPAV
ataskaitos kokybei ir neprieštarauja, kad Planas būtų
Priimta.
įgyvendinamas, taikant SPAV ataskaitoje numatytas
poveikio prevencines ir poveikį mažinančias priemones.

Energetikos viceministrė

Lina Sabaitienė
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