LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJA
Biudžetinė įstaiga, Vilniaus g. 33, LT-01506 Vilnius, tel. (8 5) 266 1400,
faks. (8 5) 266 1402, el. p. ministerija@sam.lt, http://www.sam.lt.
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188603472
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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 skirstyklos
„Mūša“ statyba“ inžinerinės infrastruktūros vystymo plano strateginio pasekmių aplinkai vertinimo
ataskaita, informuoja, kad pagal kompetenciją pastabų ir pasiūlymų šiam dokumentui neturi ir teikia
Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos 2020 m. liepos 8 d.
raštą Nr. (6-24 14.3.10 E)2-36795 (toliau – Raštas).
PRIDEDAMA. Raštas, 2 lapai.

Sveikatos apsaugos viceministras

K. Bajelytė, tel. (8 5) 266 1410, el. p. kornelija.bajelyte@sam.lt

Algirdas Šešelgis

NACIONALINIS VISUOMENĖS SVEIKATOS CENTRAS
PRIE SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS
Biudžetinė įstaiga, Kalvarijų g. 153, LT-08221 Vilnius, tel. (8 5) 212 4098, faks. (8 5) 261 2707,
el. p. info@nvsc.lt, http://nvsc.lrv.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 291349070

Lietuvos Respublikos sveikatos
apaugos ministerijai

2020-07-08 Nr. (6-24 14.3.10 E)2-36795

DĖL YPATINGOS VALSTYBINĖS SVARBOS ELEKTROS ENERGETIKOS SISTEMOS
SINCHRONIZACIJOS PROJEKTO „330 KV SKIRSTYKLOS „MŪŠA“ STATYBA“
INŽINERINĖS INFRASTRUKTŪROS VYSTYMO PLANO STRATEGINIIO PASEKMIŲ
APLINKAI VERTINIMO ATASKAITOS
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos 2014 m. gruodžio 23 d. nutarimo Nr. 967 „Dėl
planų ir programų strateginio pasekmių aplinkai vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimu,
Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Šiaulių
departamentas išnagrinėjo Ypatingos valstybinės svarbos elektros energetikos sistemos
sinchronizacijos projekto „330 kV skirstyklos „Mūša“ statyba“ inžinerinės infrastruktūros vystymo
plano strateginio pasekmių aplinkai vertinimo ataskaitą derinimui (toliau – SPAV ataskaita) (reg. Nr.
1-83743).
Specialiojo planavimo dokumento ir SPAV ataskaitos rengėjas - Uždaroji akcinė
bendrovė „Urbanistika“, Žalgirio g. 90, LT-09303 Vilnius, tel. (8 5) 261 9024, el. p.
info@urbanistika.lt, www.urbanistika.lt
Planavimo organizatorius - Lietuvos Respublikos energetikos ministerija, Gedimino pr.
38, LT-01104 Vilnius, Tel. (8 5) 2034696, el. p. info@enmin.lt, interneto svetainė www.enmin.lrv.lt
Planavimo iniciatorius – AB Litgrid , Viršuliškių skg. 99 B, LT-05131 Vilnius, tel. (8
707) 02171, el. p. info@litgrid.eu, interneto svetainė www.litgrid.eu
Rengiamo teritorijų planavimo dokumento pavadinimas: Ypatingos valstybinės
svarbos elektros energetikos sistemos sinchronizacijos projekto „330 kV skirstyklos „Mūša“ statyba“
inžinerinės infrastruktūros vystymo planas (toliau – Specialusis planas).
Projekto statusas - ypatingos valstybinės svarbos elektros energetikos sistemos
sinchronizacijos projektas.
Planuojama teritorija - Joniškio rajono savivaldybė, Gataučių seniūnija, Lydekių,
Jauniūnų, Dargių ir Ivoškių kaimai - 2409,673 ha. Teritorijoje vyrauja žemės ūkio paskirties žemė.
Specialusis planas rengiamas laikantis planuojamoje teritorijoje galiojančių
nacionalinio, regioninio ir vietovės lygmens kompleksinio ir specialiojo teritorijų planavimo
dokumentų bei strateginio planavimo dokumentų reikalavimų. Ypatingos valstybinės svarbos
elektros energetikos sistemos sinchronizacijos projekto „330 kV skirstyklos „Mūša“ statyba“
inžinerinės infrastruktūros vystymo planas“ glaudžiai siejasi su aukštesnio lygmens (regioninio,
nacionalinio, Europos bendrijos bei tarptautinio) aplinkosauginiais tikslais ir jiems neprieštarauja.
Planuojamoje teritorijoje nėra parengtų detaliojo teritorijų planavimo dokumentų, parengti keturi
žemėtvarkos planavimo projektai.
Planuojamą teritoriją kerta 3 aukštos įtampos elektros energijos perdavimo oro linijos:
1. 330 kV elektros perdavimo oro linija – Jelgava – Šiauliai;
2. 330 kV elektros perdavimo oro linija atšaka Telšiai;
3. 110 kV elektros perdavimo oro linija Meškučiai – Joniškis.
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Nustatytos elektros tinklų apsaugos zonos ir jose taikomos specialiosios žemės
naudojimo sąlygos. Prie 330 kV skirstyklos “Mūša” bus prijungiamos trys esamos 330 kV elektros
perdavimo oro linijos (toliau – OL) ir numatoma vieta ketvirtos 330 kV OL iš Panevėžio
transformatorių pastotės (toliau – TP) prijungimui. 330 kV skirstyklai įrengti reikalinga apie 3,69 ha
teritorija, formuojamos trys alternatyvios teritorinės vietos. Privažiavimui prie planuojamos
skirstyklos numatomas vietinės reikšmės vienos eismo juostos IV kategorijos kelias. Prie
planuojamų 330 kV oro linijų statybos metu bus įrengiami laikini privažiavimo keliai.
Plėtojant ypatingos valstybinės svarbos elektros energetikos sistemos sinchronizacijos
projekto „330 kV skirstyklos „Mūša“ statyba“ inžinerinės infrastruktūros vystymo planą,
įvertinamos teritorijos (saugomos teritorijos, Natura 2000, Europos Bendrijos svarbių natūralių
buveinių apsauga, Nekilnojamosios kultūros paveldo vertybės, paviršiniai vandenys, miškai,
kraštovaizdis ir kt.), kurios gali būti reikšmingai paveiktos. Pagrindinės specialiojo plano
įgyvendinimo pasekmės aplinkai ir aplinkosaugos problemos yra susijusios su gyventojų sauga ir
miškų bei Europos Bendrijos svarbių natūralių buveinių apsauga, taip pat su vizualine aplinkos tarša,
kurią sukelia antropogeninės kilmės įrenginiai – 330 kV skirstykla ir 330 kV elektros perdavimo oro
linijos. Privažiavimui prie planuojamos skirstyklos numatomas vietinės reikšmės vienos eismo
juostos IV kategorijos kelias.
Pagrindinės specialiojo plano įgyvendinimo pasekmės visuomenei ir jos sveikatai:
elektromagnetinė spinduliuotė; triukšmas; psichoemocinis poveikis. Parenkant vietą 330 kV
skirstyklos „Mūša“ statybai bus 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. Siekiant įvertinti skirstyklos prijungimo prie esamų 330 kV oro linijų
keliamo triukšmo pasekmes visuomenės sveikatai, bus analizuojami analogiški atliktų triukšmo
matavimo rezultatai. 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“. Pagal atliktų
tyrimų duomenis, ties veikiančiomis 330 kV oro linijomis triukšmo lygis gali siekti apie 28-33
dB(A), tai neviršija Lietuvos higienos normoje HN 33:2011 nustatytų ribinių verčių gyvenamai
aplinkai visais paros laikotarpiais. Naujos 330 kV skirstyklos ir naujų 330 kV linijų įrengimas žemės
ūkio teritorijoje gali sukelti vietos gyventojų nepasitenkinimą – t. y. yra psichoemocinis poveikis,
kurį sukelia gyventojų baimė, kad greta atsirandantis energetikos objektas - 330 kV skirstykla ir
aukštos įtampos elektros perdavimo oro linijos gali turėti neigiamą poveikį jų sveikatai bei
nekilnojamojo turto vertei. Siekiant sumažinti neigiamą psichoemocinį poveikį, didelis dėmesys bus
skiriamas informacijos viešinimui apie projektinius sprendimus, atliekamus projektavimo ir statybos
darbus. Statybos laikotarpiu trumpalaikis ir ilgalaikis neigiamas poveikis bus dėl privažiavimo prie
objekto įrengimo, statybai reikalingos technikos judėjimo, medžių ir krūmų kirtimo, todėl statybos
laikotarpiu planuojamose teritorijose bus stebima dirvožemio, kraštovaizdžio, biologinėse įvairovės
pokyčiai, oro tarša.
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai
vertinimo įstatymo (Žin., 1996, Nr. 82-1965 su vėlesniais pakeitimais) 1 priede nurodytoms
veikloms, kurioms privalomas atlikti poveikio aplinkai vertinimas ir Lietuvos Respublikos
planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo 2 priede pateiktu ūkinių veiklų
sąrašu, „330 kV skirstyklos „Mūša“ statybai“ bus atlikta planuojamos ūkinės veikos atranka dėl
poveikio aplinkai vertinimo.
Nacionalinis visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Šiaulių
departamentas, išnagrinėjęs Ypatingos valstybinės svarbos elektros energetikos sistemos
sinchronizacijos projekto „330 kV skirstyklos „Mūša“ statyba“ inžinerinės infrastruktūros vystymo
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plano strateginio pasekmių aplinkai vertinimo ataskaitos dokumentus teikia išvadą, kad strateginio
pasekmių aplinkai vertinimo ataskaitai pritaria.

Nacionalinio visuomenės sveikatos centro
prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktorius

S. Abromavičienė, tel. (8 41) 59 63 70, el. p. simona.abromavicienė@nvsc.lt

Robertas Petraitis

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTERIJA
Biudžeti nė į stai ga, A. Jakšto g. 4, LT-01105 Vi lni us,
tel. 8 706 63661, faks. 8 706 63663, el . p. i nfo@am.l t, http:// am .lrv.lt.
Duom enys kaupiami ir saugom i Juri di ni ų asmenų r egi stre, kodas 188602370

UAB "Urbanistika"
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Nr. (14)-D8(E)-4020
Nr. SR20-216URB

Kopija
Lietuvos Respublikos energetikos ministerijai
DĖL YPATINGOS VALSTYBINĖS SVARBOS ELEKTROS ENERGETIKOS SISTEMOS
SINCHRONIZACIJOS PROJEKTO STRATEGINIO POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO
ATASKAITOS
Išnagrinėję ypatingos valstybės svarbos elektros energetikos sistemos sinchronizacijos projekto
„330 kV elektros skirstyklos „Mūša“ statyba“ specialiojo teritorijų planavimo dokumento strateginio
pasekmių aplinkai vertinimo ataskaitą (toliau – SPAV ataskaita), teikiame šias pastabas:
1. Vertinimo ataskaitos lentelės „Priemonės specialiojo plano įgyvendinimo reikšmingoms
neigiamoms pasekmėms aplinkai išvengti, sumažinti ir kompensuoti“ 5 dalį papildyti nurodant, kad
statybos metu susidariusios statybinės ir kitos atliekos bus pašalintos iš statybų vietos ir atiduotos
tvarkyti vadovaujantis Atliekų tvarkymo įstatymo, Atliekų tvarkymo taisyklių1 ir kitų Lietuvos
Respublikos teisės aktų, reglamentuojančių atliekų tvarkymą, nuostatomis, taip minimizuojant galimą
poveikį dirvožemiui ir aplinkai.
2. Ataskaitoje pateikta informacija apie poveikį klimato kaitai pateikta pernelyg apibendrintai,
ypač dėl prisitaikymo prie klimato kaitos. SPAV ataskaitoje svarbu įvertinti, kaip įgyvendinant
projektą bus įvertintas jo prisitaikymas prie galimų klimato kaitos neigiamų padarinių-anomalijų
(pvz., ar skirstykla apsaugota nuo temperatūrinių svyravimų, ekstremalių hidrometeorologinių
reiškinių).
3. Lietuvos Respublikos laukinės gyvūnijos įstatymo 15 straipsnyje nustatyta, kad planuojamos
ūkinės veiklos organizatoriai privalo užtikrinti, kad dėl 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 ir kompensuojamas ar sumažinamas. Atitinkamai, prašome papildomai vertinti
laukinių gyvūnų buveinių, migracijos, veisimosi, maitinimosi ir kitą susijusią informaciją, siekiant
įvertinti skirtingų alternatyvų poveikį laukinei gyvūnijai, numatyti priemones poveikio mažinimui.
4. Nepateikta informacija apie planuojamos teritorijos dabartinę biologinės įvairovės būklę,
saugomų rūšių radavietes (duomenys iš Saugomų rūšių informacinės sistemos (SRIS)), neaptartas
galimas neigiamas poveikis biologinei įvairovei (gyvūnijai, gyvūnų veisimosi ir maitinimosi vietoms)
augalijai) ir saugomoms rūšims, priemonės galimam neigiamam poveikiui išvengti, mažinti ar jį
kompensuoti.
5. Įvertinti migruojančių paukščių sankaupas (jeigu jų yra, pvz., gervių, žąsų, gulbių), jų
perskridimo kryptis 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.
6. Papildyti SPAV ataskaitą įvertinant, ar planuojamoje teritorijoje auga Sosnovskio barštis.
1
Atliekų tvarkymo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. liepos 14 d. įsakymu Nr. 217
„Dėl Atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“.
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Esant šio augalo sąžalynams ar pavieniams augalams, būtinai numatyti, kad vykdant darbus
(geriausia prieš pradedant vykdyti darbus), darbų vykdymo ir gretimose teritorijose (ypač ten, kur
bus vykdomi darbai ir dirbs statybinė technika) būtų išnaikintas Sosnovskio barštis. Neišnaikinus
darbų vykdymo ir aplinkinėse teritorijose Sosnovskio barščio, šio augalo sėklos labai greitai
(prikibusios prie automobilių ir statybinės technikos padangų, su žemėmis) bus išplatintos į naujas
teritorijas.
7. SPAV ataskaitos 53 psl. skyriuje “Su specialiojo plano rengimu susijusios aplinkos apsaugos
problemos” pabrėžiamas galimas poveikis visuomenės sveikatai, tačiau detaliau nėra informacijos
apie priemones, padėsiančias sumažinti galimą neigiamą poveikį gyvenamosiose vietovėse. Į projekto
planuojamą teritoriją patenka keletas gyvenamųjų vietovių – Jauniūnai, Lydėkiai, Dargiai ir kt.
Siūlytina skyrių išplėsti papildomai aprašant visas gyvenamąsias vietoves (urbanizuotas teritorijas),
kurios pakliūna į SPAV ataskaitoje nurodytą projekto planuojamą teritoriją. Atitinkamai įvertinti oro
taršos, transporto priemonių, garso, magnetinės spinduliuotės, kraštovaizdžio ir kitą poveikį
gyvenamosiose vietovėse ir galimas priemones (pvz., integruotus žaliosios infrastruktūros
sprendimus) šiems poveikiams mažinti.

Aplinkos viceministras

K. Kinčius, 8 696 77428, el. p. karolis.kinčius@am.lt
R. Jasaitis, 8 695 10091, el. p. rokas.jasaitis@am.lt
T. Aukštinaitis, 8 610 79985, el. p. tomas.aukstinaitis@am.lt
K. Klovaitė, 8 686 40092, el. p. kristina.klovaite@am.lt

Marius Narmontas

JONIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS
ADMINISTRACIJA
Savivaldybės biudžetinė įstaiga, Livonijos g. 4, LT-84124 Joniškis
Tel. (8 426) 69 142, faks. (8 426) 69 143, el. p. savivaldybe@joniskis.lt, www.joniskis.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 288712070

Uždarajai akcinei bendrovei „URBANISTIKA“
El. paštu info@urbanistika.lt

2020-07-20
Į 2020-06-17

Nr.
Nr.

(3.24E) S-3324
SR20-217URB

DĖL PASEKMIŲ VERTINIMO ATASKAITOS

Joniškio rajono savivaldybės administracija išnagrinėjo pateiktą Ypatingos valstybinės
svarbos elektros energetikos sistemos sinchronizacijos projekto„330 kV skirstyklos „MŪŠA“
statyba“ inžinierinės infrastruktūros vystymo plano strateginio pasekmių aplinkai vertinimo
ataskaitą ir informuoja, kad parengtai pasekmių aplinkai vertinimo ataskaitai motyvuotų pastabų ir
pasiūlymų neturi.

Administracijos direktoriaus pavaduotojas,
vykdantis administracijos direktoriaus pareigas

Daiva Zikienė, tel. (8 426) 51 197, daiva.zikiene@joniskis.lt

Aivaras Rudnickas

