
INFORMACIJA APIE GAUT Ą VĖJO ELEKTRINI Ų PARKO 
ĮRENGIMO BALTIJOS J ŪROS LIETUVOS AKVATORIJOJE 
POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO ATASKAIT Ą 

 
2015-01-27 Aplinkos apsaugos agentūros Poveikio aplinkai vertinimo ir taršos prevencijos 

skyrius, Daiva Lukošienė, tel. 8 706 62033. 
 
Planuojamos ūkinės veiklos organizatorius (pavadinimas, adresas, telefonas, faksas) 
UAB „Renerga“, Jonalaukio k., Ruklos sen., Jonavos r., tel. (8 349) 56627, faks. (8 349) 

56046, el. p. m.juodis@renerga.lt . 
 
Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo (toliau – PAV) dokumentų 

rengėjas (pavadinimas, adresas, telefonas, faksas)  
VšĮ Pajūrio tyrimų ir planavimo institutas, H. Manto g. 84, 92294 Klaipėda, tel. (8 46) 

398752, faks. (8 46) 390 818, el. p. info@corpi.lt, saulius@corpi.lt . 
 
Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas 
Vėjo elektrinių parko įrengimas Baltijos jūros Lietuvos akvatorijoje. 
 
Planuojamos ūkinės veiklos vieta  
Baltijos jūros Lietuvos išskirtinės ekonominės zonos šiaurinė dalis. 
 
Atsakinga institucija  
Aplinkos apsaugos agentūra, A. Juozapavičiaus g. 9, 09311 Vilnius, tel. 8 706 62 008, faks. 

8 706 62 000. 
 
Poveikio aplinkai vertinimo subjektai: 
1. Klaipėdos visuomenės sveikatos centras 2013-09-09 raštu Nr. (7.27)V4-3073 „Dėl UAB 

„Renerga“ vėjo elektrinių parko jūroje įrengimo poveikio aplinkai vertinimo programos“ pritarė 
poveikio aplinkai vertinimo (toliau – PAV) programai. 

Klaipėdos visuomenės sveikatos centras 2014-12-05 raštu Nr. (7.13)-V4-3830 „Dėl poveikio 
aplinkai vertinimo ataskaitos“ pritarė PAV ataskaitai ir planuojamos ūkinės veiklos galimybėms. 

2. Klaipėdos rajono savivaldybės administracija 2013-08-28 raštu Nr. (5.1.42)-A5-4356 „Dėl 
planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo programos derinimo“ suderino PAV 
programą. 

Klaipėdos rajono savivaldybės administracija 2014-12-04 raštu Nr. 5.1.42)-A5-6292 „Dėl 
poveikio aplinkai vertinimo ataskaitos“ pritarė PAV ataskaitai ir planuojamos ūkinės veiklos 
galimybėms. 

3. Klaipėdos miesto savivaldybės administracija 2013-09-17 raštu Nr. (4.36)-R2-2973 „Dėl 
UAB „Renerga“ vėjo elektrinių parko jūroje įrengimo poveikio aplinkai vertinimo programos“ 
pritarė PAV programai. 

Klaipėdos miesto savivaldybės administracija 2015-01-20 raštu Nr. (4.36)-R2-209 „Dėl 
UAB „Renerga“ vėjo elektrinių parko įrengimo Baltijos jūros Lietuvos akvatorijoje poveikio 
aplinkai vertinimo ataskaitos“ pritarė PAV ataskaitai ir planuojamos ūkinės veiklos galimybėms. 

4. Palangos miesto savivaldybės administracija 2013-08-27 raštu Nr. (4.21)-D3-3307 „Dėl 
UAB „Renerga“ vėjo elektrinių parko jūroje įrengimo poveikio aplinkai vertinimo programos“ 
suderino PAV programą. 

Palangos miesto savivaldybės administracija 2014-12-12 raštu Nr. (4.21)-D3-4823 „Dėl 
poveikio aplinkai vertinimo ataskaitos“ suderino PAV ataskaitą. 
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5. Klaipėdos apskrities priešgaisrinė gelbėjimo valdyba 2013-08-09 raštu Nr. 1-13-1503(8.3) 

„Dėl poveikio aplinkai vertinimo programos“ pritarė PAV programai ir informavo, kad, 
nepageidauja nagrinėti PAV ataskaitos. 

6. Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Klaipėdos teritorinis padalinys 
2013-08-13 raštu Nr. (9.38-Kl)2Kl-1828 „Dėl vėjo elektrinių parko jūroje įrengimo poveikio 
aplinkai vertinimo programos“ pritarė PAV programai. 

Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Klaipėdos teritorinis padalinys 
2014-11-26 raštu Nr. (9.38-Kl)2Kl-2098 „Dėl UAB „Renerga“ vėjo elektrinių parko įrengimo 
Baltijos jūros Lietuvos akvatorijoje poveikio aplinkai vertinimo ataskaitos“ pritarė PAV ataskaitai ir 
informavo, kad planuojamai veiklai neprieštarauja. 

7. Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos 2013-08-22 raštu Nr. (4)-
V3-1982(7.16) „Dėl UAB „Renerga“ vėjo elektrinių parko jūroje įrengimo poveikio aplinkai 
vertinimo programos“ pritarė PAV programai su pastaba. 

Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos 2014-12-12 raštu Nr. (4)-
V3-2885(7.21) „Dėl UAB „Renerga“ vėjo elektrinių parko įrengimo Baltijos jūros Lietuvos 
akvatorijoje poveikio aplinkai vertinimo ataskaitos“ informavo, kad neprieštarauja, kad būtų 
įgyvendinama PAV ataskaitoje nagrinėtų Baltijos jūroje planuojamų vėjo elektrinių R1 ir R2 parkų 
statyba laikantis šių sąlygų: 

̶ vėjo elektrinių parko jūroje jungimas į sausumos elektros perdavimo tinklus galimas tik 
integravus jungimąsi prie „NordBalt“ kabelio jūroje arba vėjo elektrinių perko sujungimas kabeliu 
(požeminiu) tiesiogiai su 330 kV Klaipėdos pastote, kabelio išėjimo į krantą taškas ir trasa 
sausumoje sutapatinta su kabelio „NordBalt“ trasa; 

̶ vėjo elektrinių parko pagrindinių statybos darbų (polių kalimo) nevykdyti gruodžio –
birželio mėnesiais. 

8. Lietuvos Respublikos energetikos ministerija 2013-08-14 raštu Nr. (8.3-10)-3-2935 „Dėl 
UAB „Renerga“ vėjo elektrinių parko jūroje įrengimo poveikio aplinkai vertinimo programos“ 
informavo, kad pastabų ir pasiūlymų PAV programai neturi. 

Lietuvos Respublikos energetikos ministerija 2014-12-12 raštu Nr. (8.3-10)-3-3788 „Dėl 
poveikio aplinkai vertinimo ataskaitos ir planuojamos ūkinės veiklos galimybių“ pritarė PAV 
ataskaitai 

9. Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija 2013-08-23 raštu Nr. 2-4293(121) „Dėl 
UAB „Renerga“ vėjo elektrinių jėgainių parko įrengimo planų“ informavo, kad iš esmės PAV 
programai neprieštarauja. 

Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija 2014-12-30 raštu Nr. 2-5578(121) „Dėl 
poveikio aplinkai vertinimo ataskaitos“ informavo, kad pastabų ir pasiūlymų PAV ataskaitai neturi. 

10. Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija 2013-08-26 raštu Nr. 2D-4288(24.19) „Dėl 
UAB „Renerga“ vėjo elektrinių parko jūroje įrengimo poveikio aplinkai vertinimo programos“ 
informavo, kad pastabų PAV programai neturi. 

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija 2014-12-09 raštu Nr. 2D-5602(24.19) „Dėl 
poveikio aplinkai vertinimo ataskaitos“ informavo, kad pastabų PAV ataskaitai neturi. 

5. Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Klaipėdos regiono aplinkos apsaugos 
departamentas 2013-10-30 raštu Nr. (4)-LV4-3220 „Dėl UAB „Renerga“ vėjo elektrinių parko 
įrengimo Baltijos jūros Lietuvos akvatorijoje poveikio aplinkai vertinimo programos“  PAV 
programą patvirtino. 

 
Visuomenė apie parengtą PAV programą buvo informuota Klaipėdos rajono savivaldybės 

administracijos (2013-07-17), Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos (2013-07-16), 
Palangos miesto savivaldybės administracijos (2013-07-16) skelbimų lentose; respublikiniame 
laikraštyje „Lietuvos žinios“ (2013-07-17); rajoniniuose laikraščiuose „Klaipėda“ (2013-07-17), 
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„Banga“ (2013-07-17), „Palangos tiltas (2013-07-16); Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos 
Klaipėdos regiono aplinkos apsaugos departamento tinklalapyje (2012-07-19). 

 
Informacija apie visuomenės viešą supažindinimą su PAV ataskaita buvo skelbiama 

Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos (2014-10-08), Klaipėdos miesto savivaldybės 
administracijos (2014-10-08), Palangos miesto savivaldybės administracijos (2014-10-08) skelbimų 
lentose; respublikiniame laikraštyje „Lietuvos žinios“ (2014-10-10); rajoniniuose laikraščiuose 
„Klaipėda“ (2014-10-10), „Banga“ (2014-10-11), „Palangos tiltas (2014-10-10). Visuomenės 
susirinkimas dėl PAV ataskaitos įvyko 2014-10-27 1600 val. Klaipėdos mokslo ir technologijų parko 
posėdžių salėje, adresu H. Manto g. 84, Klaipėda. Viešajame susirinkime dalyvavo PAV 
dokumentų rengėjai, planuojamos ūkinės veiklos organizatoriaus atstovai, Klaipėdos universiteto 
atstovas. PAV dokumentų rengėjas dėl planuojamos ūkinės veiklos suinteresuotos visuomenės 
pastabų ir pasiūlymų negavo. 

 
Prašymų teikimo terminas  
Iki 2015 m. vasario 10 d. visuomenė turi teisę kreiptis į Aplinkos apsaugos agentūrą ir 

pateikti prašymus planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo ataskaitos klausimais. 


