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Informacija apie parengtą poveikio aplinkai vertinimo (PAV) programą 

1. Planuojamos ūkinės veiklos organizatorius: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija, 

Gedimino pr. 38, Vilnius, LT 01104, https://enmin.lrv.lt/, tel. +370 602 47 359, el. pašto adresas: 

info@enmin.lt. 

2. PAV dokumentų rengėjas: VšĮ Pajūrio tyrimų ir planavimo institutas, V. Berbomo g. 10-201, 

Klaipėda LT-92221 www.corpi.lt, tel.: +370 46 390818, info@corpi.lt. 

3. Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas ir vieta: iki 700 MW įrengtosios galios jūrinių vėjo 

elektrinių parko įrengimas ir eksploatacija Lietuvos jūrinėje teritorijoje. 

4. PAV subjektai, kurie nagrinėja poveikio aplinkai vertinimo dokumentus ir pagal 

kompetenciją teikia išvadas: Palangos miesto savivaldybės administracija; Klaipėdos rajono 

savivaldybės administracija; Klaipėdos miesto savivaldybės administracija; Nacionalinio visuomenės 

sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Klaipėdos departamentas; Klaipėdos apskrities 

priešgaisrinė gelbėjimo valdyba; Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos 

Klaipėdos skyrius. Atsakingoji institucija, kuri tvirtins PAV programą: Aplinkos apsaugos 

agentūra.  

5. Pasiūlymus dėl PAV programos galima teikti 10 darbo dienų nuo informacijos paskelbimo 

dienos (raštu: paštu, el. paštu) VšĮ „Pajūrio tyrimų ir planavimo institutas“ Berbomo g. 10-201, 

Klaipėda LT-92221, info@corpi.lt.  

6. Susipažinti su PŪV PAV programa galima: http://corpi.lt/index.php/juros-ve-parkas ir 

https://enmin.lrv.lt/uploads/enmin/documents/files/PAV%20programa_jura%20VE_20211014.pdf 

7. Galimas sprendimo pobūdis: jeigu Agentūra priima sprendimą dėl planuojamos ūkinės veiklos 

poveikio aplinkai, kad veikla atitinka aplinkos apsaugos, visuomenės sveikatos, nekilnojamojo 

kultūros paveldo apsaugos, gaisrinės saugos ir civilinės saugos teisės aktų reikalavimus, ši 

planuojama ūkinė veikla gali būti vykdoma. Jeigu priimamas sprendimas dėl planuojamos ūkinės 

veiklos poveikio aplinkai, kad veikla neatitinka aplinkos apsaugos, visuomenės sveikatos, 

nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos, gaisrinės saugos ir civilinės saugos teisės aktų 

reikalavimų, įstatymuose įtvirtinti leidimai negali būti išduodami ir tokia veikla negali būti vykdoma. 
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