INFORMACIJA apie priimtą sprendimą dėl vėjo elektrinių parko įrengimo Kruonio
HAE teritorijoje leistinumo poveikio aplinkai požiūriu
Planuojamos ūkinės veiklos užsakovas - „Lietuvos energijos gamyba“, AB, Elektrinės g. 21, LT26108 Elektrėnai, tel. (8 5) 278 2907, el. p. info@le.lt.
Poveikio aplinkai vertinimo (PAV) dokumentų rengėjas - UAB „Teisingi energetikos sprendimai”,
Spaustuvininkų g. 9-1, LT-44307, Kaunas, tel. +370 612 99992, info@tes.lt; UAB „DGE Baltic Soil
and Environment“, Žolyno g. 3, LT-10208 Vilnius, tel.: (8 5) 264 4304, el. p. info@dge.lt.
Planuojamos ūkinės veiklos (PŪV) pavadinimas - vėjo elektrinių parko įrengimas Kruonio HAE
teritorijoje.
Planuojamos ūkinės veiklos vieta – Kruonio HAE teritorija, Kruonio sen., Kaišiadorių r. sav., Kauno
apskr.
Planuojamos ūkinės veiklos aprašymas. PŪV vieta planuojama esamo 628 ha ploto Kruonio HAE
sklypo ribose. Apie 135,7 ha plote numatoma įrengti 10 (A alternatyva) arba 9 (B alternatyva) bendros
iki 35 MW galios vėjo elektrinių (VE) parką. Vienos VE instaliuota galia – 2,4 - 3,0 MW. Prisijungimas
prie elektros perdavimo tinklo numatomas požeminiais kabeliais per transformatorinę pastotę Kruonio
HAE teritorijoje.
Priemonės neigiamam poveikiui aplinkai išvengti, sumažinti, kompensuoti ar jo pasekmėms
likviduoti. PAV ataskaitoje numatytos galimo neigiamo poveikio ornitofaunai mažinimo priemonės:
atlikti poveikio paukščiams ir šikšnosparniams monitoringą prieš VE parko eksploataciją ir pirmais,
antrais, trečiais ir penktais metais nuo eksploatacijos pradžios. Monitoringo metu nustačius reikšmingą
migruojančių ar VE aplinkoje gyvenančių gyvūnų žūties atveju skaičių, numatyti pavojų keliančių VE
stabdymą atskirais mėnesiais, atsižvelgiant į skraidymo intensyvumo bei orų sąlygų laikotarpius.
Taikomos organizacinės ir techninės (atbaidymo, perspėjimo ir kt.) priemonės, jų pobūdis ir mastas
turėtų būti nustatomas įvertinus stebėjimų rezultatus parko veiklos laikotarpiu.
Pateiktos poveikio aplinkai vertinimo subjektų išvados. Nacionalinio visuomenės sveikatos centro
Kauno departamentas, Kultūros paveldo departamento Kauno skyrius, Kauno apskrities priešgaisrinė
gelbėjimo valdyba, Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba pritarė PAV ataskaitai ir neprieštaravo dėl
PŪV galimybių. Kaišiadorių rajono savivaldybės administracija pritarė PAV ataskaitai, PŪV nepritarė,
kadangi numatoma vykdyti veikla neatitinka galiojančių teritorijų planavimo dokumentų.
Visuomenės informavimas ir dalyvavimas. Apie parengtą PAV programą visuomenė buvo
informuota Kruonio seniūnijos skelbimų lentoje (2015-10-21), respublikiniame laikraštyje „Lietuvos
žinios“ (2015-10-23), rajono laikraštyje „Kaišiadorių aidai“ (2015-10-27), užsakovo interneto
svetainėje www.gamyba.le.lt., Aplinkos apsaugos agentūros interneto svetainėje (2015-10-27).
Suinteresuotos visuomenės pasiūlymų dėl PAV programos negauta. Informacija apie parengtą PAV
ataskaitą ir visuomenės viešą supažindinimą su ataskaita buvo skelbta Kruonio sen. skelbimų lentoje
(2016-07-25), Kaišiadorių r. savivaldybės interneto svetainėje (2016-07-22), laikraštyje „Lietuvos
žinios“ (2016-07-22), laikraštyje „Kaišiadorių aidai“ (2016-07-22), PAV dokumentų rengėjo interneto
svetainėje www.dge.lt (2016-07-25), užsakovo interneto svetainėje www.gamyba.le.lt (2016-07-25).
Viešas supažindinimas su PAV ataskaita įvyko 2016-08-09 Kruonio seniūnijoje. Į viešą supažindinimą
suinteresuotos visuomenės atstovai neatvyko, pasiūlymų dėl PAV ataskaitos iki susirinkimo pabaigos
negauta. Aplinkos apsaugos agentūrai pateiktai PAV ataskaitai vienas suinteresuotos visuomenės
atstovas pateikė pasiūlymus dėl PŪV poveikio paukščiams ir šikšnosparniams vertinimo. PAV
dokumentų rengėjas visuomenės atstovui raštu pateikė argumentuotą pasiūlymų įvertinimą.
Atsakingos institucijos sprendimo pobūdis. Aplinkos apsaugos agentūros sprendimas (2017-04-28
raštas Nr. (28.1)-A4-4606): planuojama ūkinė veikla leistina aplinkosauginiu požiūriu pagal parengtą
PAV ataskaitą, įgyvendinus PAV ataskaitoje numatytas aplinkosaugines priemones, įvykdžius
sprendime nustatytas sąlygas. PŪV gali būti vykdoma tik teritorijų planavimo metu PAV ataskaitoje

numatytų VE projektavimo darbus ir statybos vietas suderinus su Lietuvos kariuomene ir kitomis
institucijomis įstatymų ir teisės aktų nustatyta tvarka. Veiklos vykdytojas privalo užtikrinti, kad ūkinė
veikla bus vykdoma teritorijoje, atitinkančioje veiklos metu galiojančių teritorijų planavimo dokumentų
ir teritorijų planavimą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus. Veikla galės būti vykdoma tik PAV
ataskaitoje numatytiems VE sprendiniams, įgyvendinus numatytas poveikį aplinkai mažinančias
priemones bei neviršijant PAV ataskaitoje nurodytų ir teisės aktuose nustatytų poveikio aplinkai ir
žmonių sveikatai normų.
Susipažinti su išsamesne informacija apie priimtą sprendimą dėl planuojamos ūkinės veiklos
leistinumo pasirinktoje vietoje galima Aplinkos apsaugos agentūroje, A. Juozapavičiaus g. 9, Vilnius,
tel. (8 706) 62008, pirmadieniais - ketvirtadieniais nuo 8 val. iki 17 val., penktadieniais nuo 8 val. iki
15.45 val.

