
Informacija apie parengtą 330 kV oro linijos Lietuvos elektrinė–Vilnius 
rekonstravimo poveikio aplinkai vertinimo programą  

 
2016-12-06 Aplinkos apsaugos agentūros Poveikio aplinkai vertinimo departamento 

Poveikio aplinkai vertinimo ir taršos prevencijos skyrius, Daiva Lukošienė, tel. 8 706 62033. 
 
Planuojamos ūkinės veiklos užsakovo pavadinimas, adresas, telefonas, faksas 
AB „Litgrid“, A. Juozapavičiaus g. 13, 09311 Vilnius. Kontaktai: projekto vadovas Valerijus 

Makarovas,  tel. (8 5) 278 2760, mob. tel. 8 687 93476; komunikacijos projektų vadovė Gabrielė 
Klusienė, tel. (8 5) 278 2794, mob. tel. 8 626 15831. 

 
Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo (toliau – PAV) dokumentų 

rengėjo pavadinimas, adresas, telefonas, faksas  
UAB „Ardynas“, Gedimino g. 47, 44242 Kaunas. Kontaktai: projekto vadovė Jolanta Elena 

Paplauskienė tel. (8 37) 323 209, faks. (8 37) 337 257. 
 
Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas 
330 kV oro linijos Lietuvos elektrinė–Vilnius rekonstravimas. Paskirtis – elektros energijos 

perdavimas. 
 
Planuojamos ūkinės veiklos vieta (apskritis, miestas, rajonas, seniūnija, kaimas, gatvė)  
Vilniaus apskr. Elektrėnų sav. (Pastrėvio, Kietaviškių, Elektrėnų sen.), Trakų r. sav. (Trakų, 

Senųjų Trakų sen.), Vilniaus m. sav. (Panerių sen.). 
 
PAV subjektai, kurie pagal kompetenciją nagrinės PAV dokumentus, teiks išvadas; 

atsakinga institucija, kuri priims sprendimą dėl planuojamos ūkinės veiklos leistinumo 
pasirinktoje vietoje 

Elektrėnų, Trakų rajono ir Vilniaus miesto savivaldybių administracijos, Nacionalinio 
visuomenės sveikatos centro Vilniaus departamentas, Vilniaus apskrities priešgaisrinė gelbėjimo 
valdyba, Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Vilniaus skyrius. PAV 
programą tvirtins ir sprendimą dėl planuojamos ūkinės veiklos leistinumo pasirinktoje vietoje 
priims atsakinga institucija – Aplinkos apsaugos agentūra. 

 
Kur, kada ir iki kada galima susipažinti su planuojamos ūkinės veiklos PAV programa 

(nurodomas PAV dokumentų rengėjo arba užsakovo interneto tinklalapis, kuriame paskelbta 
PAV programa, adresas ir laikas, susipažinimui su PAV programa rekomenduojama 10 
darbo dienų) 

Susipažinti su PAV programa galima per 10 darbo dienų nuo 2016 m gruodžio 6 d.: AB 
„Litgrid“, A. Juozapavičiaus g. 13, Vilnius (darbo dienomis nuo 7.30 iki 16.00 val.) ir UAB 
„Ardynas“, Gedimino g. 47, Kaunas (darbo dienomis nuo 8.00 iki 17.00 val.); Pastrėvio, 
Kietaviškių, Elektrėnų, Trakų, Senųjų Trakų ir Panerių seniūnijose (darbo dienomis nuo 8.00 iki 
15.45 val.) bei interneto tinklalapiuose www.litgrid.lt, www.ardynas.lt, www.eti.lt. 

 
Informacija apie tai, kad pasiūlymai teikiami PAV dokumentų rengėjui (nurodomas 

adresas), o pasiūlymų kopijos papildomai gali būti pateiktos pagal kompetenciją PAV 
subjektams ir atsakingai institucijai. 

Pasiūlymai teikiami PAV dokumentų rengėjui – UAB „Ardynas“, Gedimino g. 47, 44242 
Kaunas, el. p. j.paplauskiene@ardynas.lt. Pasiūlymų kopijos papildomai gali būti pateiktos pagal 
kompetenciją PAV subjektams ir atsakingai institucijai. 


