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DĖL APLINKOS MINISTRO ĮSAKYMO PROJEKTO DERINIMO
Aplinkos ministerija parengė ir teikia derinti Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymo
„Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. liepos 31 d. įsakymo Nr. 406 „Dėl
planuojamos ūkinės veiklos (vėjo jėgainių įrengimo) poveikio aplinkai vertinimo rekomendacijų R
44-03 patvirtinimo“ pakeitimo“ projektą (toliau – Projektas), kuriuo planuojamos ūkinės veiklos
(vėjo jėgainių įrengimo) poveikio aplinkai vertinimo rekomendacijos dėstomos nauja redakcija.
Įsakymo projekto parengimo priežastys.
Aplinkos ministerija nuolat gauna skundų iš abiejų vėjo elektrinių (toliau – VE) plėtros
suinteresuotųjų pusių: gyventojų, kurie skundžiasi dėl intensyvios, neigiamą poveikį darančios VE
plėtros, vystytojų, investuotojų – dėl poveikio aplinkai vertinimo (toliau – PAV) procedūrų taikymo
kriterijų nepakankamumo ir PAV atlikimo VE metodikos neišsamumo.
Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatyme
(toliau – PAV įstatymas) nenumatyta VE kriterijų (tam tikras vėjo elektrinių skaičius elektrinių
parke ar kt.), pagal kuriuos būtų privaloma atlikti VE PAV. PAV įstatyme numatyti tik ribiniai
dydžiai, kada VE reikia atlikti atranką dėl PAV, t. y. nustatyti, ar reikia atlikti PAV, ar VE gali
sukelti reikšmingą neigiamą poveikį aplinkai. Nagrinėjamas ir vertinamas kiekvienas konkretus,
individualus VE vystymo atvejis, atitinkantis atrankos ribinį dydį.
Aplinkos ministerija, formuodama valstybės politiką planuojamos ūkinės veiklos PAV srityje,
siekdama gerinti teisinį reglamentavimą VE PAV srityje, kad VE PAV procedūros vyktų
sklandžiai, visi aplinkosauginiai aspektai (VE poveikis gyventojams, biologinei įvairovei,
saugomoms teritorijoms, žemei, dirvožemiui, vandeniui, aplinkos orui, kraštovaizdžiui,
nekilnojamosios kultūros vertybėms, tarpvalstybinis poveikis, saugumo aspektas ir eksploatavimo
nutraukimo pasekmės) būtų išsamiai įvertinti, kad su visuomene būtų apsvarstyti išsamūs
aplinkosauginiai kriterijai, įvertinti PAV dokumentuose, kad būtų sumažintos laiko sąnaudos,
išvengiant papildomo PAV dokumentų tikslinimo, parengė išsamias Vėjo elektrinių įrengimo
atrankos dėl poveikio aplinkai vertinimo ir poveikio aplinkai vertinimo rekomendacijas, kuriomis
planuojamos ūkinės veiklos organizatorius ir (ar) PAV dokumentų rengėjas galėtų vadovautis
rengdamas VE PAV dokumentus.
Su visuomene konsultuojamasi paskelbiant Projektą Lietuvos Respublikos Seimo
kanceliarijos teisės aktų informacinėje sistemoje (toliau – TAIS).
Prašome išvadą dėl Projekto pateikti per 10 darbo dienų nuo jo paskelbimo TAIS.
Negavus argumentuotų pastabų ir pasiūlymų iki nurodyto laiko, bus laikoma, kad Projektui
pritarta.
Projektą parengė Aplinkos ministerijos Taršos prevencijos politikos grupės (vadovas Vitalijus
Auglys, el. p. vitalijus.auglys@am.lt) vyriausioji specialistė Rasa Griškevičienė (tel. +370 695
11585, el. p. rasa.griskeviciene@am.lt), 1 priedą parengė Gamtos apsaugos politikos grupės
(vadovas Algirdas Klimavičius, el. p. algirdas.klimavicius@am.lt) vyriausias specialistas Eduardas
Vaitkevičius (tel. +370 616 35652, el. p. eduardas.vaitkevicius@am.lt), 2–5 priedus parengė
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Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie Aplinkos ministerijos Biologinės įvairovės skyriaus
(vedėjas Saulis Skuja, el. p. saulis.skuja@vstt.lt) vyriausiasis specialistas Jonas Pašukonis (tel.
+370 616 35652, el. p. jonas.pasukonis @vstt.lt).
PRIDEDAMA:
1. Projektas, 32 lapai.
2. Numatomo teisinio reguliavimo poveikio vertinimo pažyma, 1 lapas.

Aplinkos viceministrė

R. Griškevičienė, tel. +370 695 11585, el. p. rasa.griskeviciene@am.lt

Raminta Radavičienė
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Adresatų sąrašas:
Energetikos ministerijai
Ekonomikos ir inovacijų ministerijai
Krašto apsaugos ministerijai
Kultūros ministerijai
Susisiekimo ministerijai
Sveikatos apsaugos ministerijai
Teisingumo ministerijai
Užsienio reikalų ministerijai
Vidaus reikalų ministerijai
Žemės ūkio ministerijai
Aplinkos apsaugos agentūrai
Nacionaliniam visuomenės sveikatos centrui
Valstybinei saugomų teritorijų tarnybai
Lietuvos savivaldybių asociacijai
Darnaus vystymosi centrui
Aplinkosaugos koalicijai
Aplinkos ir paveldo saugojimo sąjūdžiui
Lietuvos vėjo elektrinių asociacijai
Lietuvos vartotojų organizacijų aljansui
Lietuvos ornitologų draugijai
Lietuvos gamtos fondui
Lietuvos atsinaujinančių išteklių energetikos konfederacijai
VšĮ Pajūrio tyrimų ir planavimo institutui
UAB „Archstudija“
UAB „Nomine Consult“

