Informacija apie pritarimą ypatingos valstybinės svarbos elektros energetikos
sistemos sinchronizacijos projekto ,,330 kV elektros perdavimo linijos Kruonio
HAE–Bitėnai statyba“ inžinerinės infrastruktūros vystymo plano koncepcijai
Informuojame, kad Lietuvos Respublikos energetikos ministras 2020 m. rugpjūčio 27 d. įsakymu Nr. 1267 pritarė ypatingos valstybinės svarbos elektros energetikos sistemos sinchronizacijos projekto „330
kV elektros perdavimo linijos Kruonio HAE–Bitėnai statyba“ inžinerinės infrastruktūros vystymo plano
(toliau – Vystymo planas) koncepcijai (koncepcijos II alternatyvai).
Planavimo organizatorius: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija, Gedimino pr. 38, LT-01104
Vilnius, interneto svetainė www.enmin.lt.
Planavimo iniciatorius: LITGRID, AB, Viršuliškių skg. 99B, LT- 05131 Vilnius, el.p.: info@litgrid.eu,
interneto svetainė: www.litgrid.eu.
Kontaktinis asmuo: projektų vadovė Eglė Sakolnikaitė, tel.: +370 707 02229, mob. +370 614 84590, el.
p.: egle.sakolnikaite@litgrid.eu
Vystymo plano rengėjas: UAB “Ardynas”, Gedimino g. 47, LT-44242 Kaunas, tel.: +370 37 32 32 09,
faks.: +370 37 337257, el.p.: ardynas@ardynas.lt , interneto svetainė: www.ardynas.lt.
Informaciją apie projektą teikia: teritorijų planavimo vadovė Zita Labanauskienė, mob. tel. +370 616
86916, el. p.: z.labanauskiene@ardynas.lt
Vystymo plano strateginio pasekmių aplinkai vertinimo (toliau – SPAV) dokumentų rengėjas:
UAB “Ardynas” ir subrangovas VšĮ Pajūrio tyrimų ir planavimo institutas (PTPI), V. Berbomo g.10-201,
LT-92221 Klaipėda, tel.: +370 46 398848; el.p.: info@corpi.lt.
Informaciją apie projektą teikia projekto vadovė Rosita Milerienė, el. p.: rosita@corpi.lt
Planuojama teritorija
Pagėgių, Jurbarko rajono, Šakių rajono, Vilkaviškio rajono, Marijampolės ir Kazlų Rūdos savivaldybių
teritorija.
Planavimo tikslai:
1. 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;
2. Užtikrinti elektros energijos perdavimo patikimumą ir padidinti elektros energijos perdavimo saugumą;
3. Nustatyti optimalią elektros energijos perdavimo linijos trasą;
4. Numatyti elektros energijos tinklų inžinerinės infrastruktūros plėtrai reikalingas teritorijas ir sudaryti
sąlygas šios infrastruktūros darniai plėtrai.

Susipažinti su energetikos ministro 2020 m. rugpjūčio 27 d. įsakymu Nr. 1-267 , Vystymo plano
koncepcija, SPAV ataskaita, SPAV vertinimo subjektų išvadomis, SPAV ataskaitos įvertinimo
pažyma galima:
• TPDR informacinėje sistemoje adresu: www.tpdris.lt, TPD Nr. S-NC-00-19-437;
• Planavimo organizatoriaus interneto svetainėje adresu: www.enmin.lrv.lt>Strateginiai energetikos
projektai>Projektai elektros sektoriuje>Įgyvendinami projektai>Sinchronizacija su kontinentine
Europa>Projekto planavimas
• Planavimo iniciatoriaus LITGRID, AB interneto svetainėje: www.litgrid.eu >Tinklo plėtra
>Strateginiai projektai>Kruonio HAE-Bitėnai

