
INFORMACIJA APIE GAUT Ą VĖJO ELEKTRINI Ų PARKO 
ĮRENGIMO IR EKSPLOATACIJOS BALTIJOS J ŪROS 
LIETUVOS AKVATORIJOJE ŠVENTOSIOS-PALANGOS 
ATKARPOJE POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO ATASKAIT Ą 

 
2017-01-13 Aplinkos apsaugos agentūros Poveikio aplinkai vertinimo departamento 

Poveikio aplinkai vertinimo ir taršos prevencijos skyrius, Daiva Lukošienė, tel. 8 706 62033. 
 
Planuojamos ūkinės veiklos organizatorius (pavadinimas, adresas, telefonas, faksas) 
UAB „AVEC“, Kaštonų g. 5-2, 01107 Vilnius, tel. 8 655 39295, el. p. info@avec.lt. 
 
Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo (toliau – PAV) dokumentų 

rengėjas (pavadinimas, adresas, telefonas, faksas)  
Lietuvos ornitologų draugija, Naugarduko g. 47-3, 03208 Vilnius, tel./faks. (8 5) 213 0498, 

mob. tel. 8 682 77092, el. p. liutauras.raudonikis@birdlife.lt . 
VšĮ Pajūrio tyrimų ir planavimo institutas, V. Berbomo g. 10-206, 92221 Klaipėda, tel. (8 

46) 398848, tel./faks. (8 46) 390 818, el. p. info@corpi.lt . 
 
Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas 
Vėjo elektrinių parko įrengimas ir eksploatacija Baltijos jūros Lietuvos akvatorijoje 

Šventosios-Palangos atkarpoje. 
 
Planuojamos ūkinės veiklos vieta (apskritis, miestas, rajonas, seniūnija, kaimas, gatvė)  
Baltijos jūros Lietuvos akvatorijos Šventosios-Palangos atkarpa. 
 
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. Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Klaipėdos 

departamentas 2016-05-16 raštu Nr. 2.3-428(18.8.4.3.11) „Dėl vėjo energijos panaudojimo atviroje 
jūroje Šventosios-Palangos atkarpoje poveikio aplinkai vertinimo ataskaitos“ pritarė poveikio 
aplinkai vertinimo (toliau – PAV) ataskaitai ir planuojamos ūkinės veiklos galimybių. 

2. Klaipėdos rajono savivaldybės administracija 2016-06-27 raštu Nr. (5.1.42)-A5-3685  
„Dėl informacijos pateikimo“ informavo, kad pritaria PAV ataskaitai ir planuojamos ūkinės veiklos 
galimybėms. 

3. Palangos miesto savivaldybės administracija 2016-10-27 raštu Nr. (4.21)-D3-3741 „Dėl 
vėjo energijos panaudojimo atviroje jūroje Šventosios-Palangos atkarpoje poveikio aplinkai 
vertinimo ataskaitos“ informavo, kad nepritaria AVEC-1 teritorijos veiklai. 

4. Klaipėdos apskrities priešgaisrinės gelbėjimo valdybos Valstybinės priešgaisrinės 
priežiūros skyrius 2016-04-27 raštu Nr. 1-551(8.3) „Dėl poveikio aplinkai vertinimo ataskaitos 
derinimo“ informavo, kad derina PAV ataskaitą ir pritaria planuojamai ūkinei veiklai. 

5. Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Klaipėdos skyrius 2016-08-30 
raštu Nr. (1.29-Kl)2Kl-1565 „Dėl vėjo energijos panaudojimo atviroje jūroje Šventosios-Palangos 
atkarpoje PAV ataskaitos“ PAV ataskaitai pritarė ir nurodė, kad planuojamai ūkinei veiklai pagal 
kompetenciją neprieštarauja. 

6. Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos 2016-12-21 raštu Nr. (4)-
V3-1892(7.21) „Dėl vėjo energijos panaudojimo atviroje jūroje Šventosios-Palangos atkarpoje 
poveikio aplinkai vertinimo ataskaitos“ informavo, kad neprieštarauja, kad būtų įgyvendinama PAV 
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ataskaitoje nagrinėta vėjo elektrinių parkų AVEC-1 ir AVEC-2 plote statyba ir eksploatacija 
laikantis šių sąlygų: 

– pagrindinių vėjo elektrinių statybos darbų (polių kalimo) nevykdyti lapkričio-kovo 
mėnesiais; 

– vėjo elektrinių parkų AVEC-1 ir AVEC-2 jūroje jungimas į sausumos elektros perdavimo 
tinklus galimas tik pagal PAV ataskaitos 2.5.1 pav. pateiktą vėjo elektrinių parkų pajungimo kabelio 
išsidėstymo schemą; 

– vėjo elektrinių parke AVEC-1 vėjo elektrinių statyba galima pagal PAV ataskaitoje 
pateiktą 4.7.6 pav. „Koreguoto AVEC-1 ploto bei vėjo elektrinių išdėstymo vizualinio poveikio 
zonos; 

– visos išvardintos sąlygos turi būti vykdomos planuojamos ūkinės veiklos užsakovo 
lėšomis. 

 
Informacija apie visuomenės viešą supažindinimą su PAV ataskaita buvo skelbiama 

Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos (2016-03-18) ir Palangos miesto savivaldybės 
administracijos (2016-03-17) skelbimų lentose; laikraščiuose „Lietuvos žinios“ (2016-03-18) ir 
„Palangos tiltas“ (2016-03-18). Su PAV ataskaita sudarytos galimybės susipažinti PAV dokumentų 
rengėjo patalpose ir tinklalapyje www.corpi.lt. Susirinkimas su visuomene dėl PAV ataskaitos 
įvyko 2016-04-06 17.00 val. Klaipėdos mokslo ir technologijų parko salėje, adresu V. Berbomo g. 
10, Klaipėda. Į viešą visuomenės supažindinimą su PAV ataskaita visuomenės atstovai neatvyko. 
PAV dokumentų rengėjas visuomenės pasiūlymų dėl planuojamos ūkinės veiklos negavo. 

 
Prašymų teikimo terminas  
Iki 2017 m. sausio 27 d. visuomenė turi teisę kreiptis į atsakingą instituciją – Aplinkos 

apsaugos agentūrą ir pateikti prašymus planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo 
ataskaitos klausimais. 


