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Lazdijai 
 

 
 Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo (Žin., 1994, Nr. 

55-1049; 2008, Nr.113-4290) 16 straipsnio 4 dalimi, susipažinusi su specialiojo plano „400 
kV elektros energijos perdavimo oro linijos „Alytaus transformatorių pastotė - Lenkijos 
Respublikos siena“ sprendiniais ir atsižvelgdama į asociacijos „Rudaminos bendruomenė“ 
2011-02-09 prašymą Lazdijų rajono tarybos 2011 m. vasario mėn. posėdyje priimti tarybos 
sprendimą dėl 400 kV elektros energijos perdavimo oro linijos nuo Alytaus transformatorių 
pastotės iki Lietuvos – Lenkijos valstybinės sienos statybos ir eksploatacijos Lazdijų r. 
teritorijoje, Lazdijų rajono savivaldybės taryba nusprendž ia : 

Kreiptis į Lietuvos Respublikos energetikos ministeriją dėl 400 kV elektros  
perdavimo oro linijos nuo Alytaus transformatorių pastotės iki Lenkijos Respublikos sienos 
statybos per  Lazdijų rajono savivaldybės teritoriją (kreipimasis pridedamas).  
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KREIPIMASIS  
Į LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTERIJĄ  

DĖL 400 KV ELEKTROS ENERGIJOS PERDAVIMO ORO LINIJOS 
 „ALYTAUS TRANSFORMATORIŲ PASTOTĖ - LENKIJOS RESPUBLIKOS 

SIENA“ STATYBOS PER LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJĄ  
 
 

  Lazdijų rajono savivaldybės taryba, susipažinusi su specialiojo plano „400 kV 
elektros energijos perdavimo oro linijos „Alytaus transformatorių pastotė - Lenkijos 
Respublikos siena“ sprendiniais, vertina juos kaip neišsamiai apsvarstytus, pažeidžiančius 
viešąjį interesą ir dėl to tikslintinus dėl linijos trasos vietos per Lazdijų rajono savivaldybės 
teritoriją.  
 Elektra šiuolaikiniame visuomenės gyvenime turi svarbų vaidmenį. Lazdijų rajono 
savivaldybei suprantamas valstybės rūpestis dėl elektros tiekimo patikimumo padidinimo. 
Nauja Lietuvos ir Lenkijos elektros energijos jungtis sujungs Baltijos šalių elektros 
energetikos sistemą su Vakarų Europa, sustiprins šalių energetinę nepriklausomybę,  
prisidės kuriant bendrą Europos Sąjungos elektros energijos rinką, padidins elektros 
energijos tiekimo patikimumą. Pagal laisvos rinkos dėsnius elektros energija bus tiekiama ir 
naudojama ten, kur ji bus reikalingesnė. Galimas energijos trūkumas Baltijos jūros regione 
galės būti kompensuojamas importuojant energiją iš kitų šalių per elektros jungtis, o 
atsiradus naujiems energijos gamybos šaltiniams Lietuvoje, elektros perteklių bus galima 
eksportuoti. Jungties statyba ženkliai prisidės prie perdavimo tinklo patikimumo 
sustiprinimo ir plėtros Šiaurės Rytų Lenkijoje ir Pietų Lietuvoje. Tačiau 400 kV elektros 
energijos perdavimo oro linijos nuo Alytaus transformatorių pastotės iki Lietuvos – 
Lenkijos valstybinės sienos statybos trasa turi būti parinkta optimaliai, kad neigiamas 
poveikis gamtinei, kultūrinei, istorinei, socialinei ekonominei aplinkai būtų kiek galima 
mažesnis, kuo mažiau pažeidžiantis vieną vertingiausių neurbanizuotų Lietuvos 
kraštovaizdžių. Buvęs uždaras pasienio ruožas Lazdijų rajone yra turtingas biologine ir 
kraštovaizdžio įvairove, kuri ligi šiol nėra pakankamai ištirta. 400 kV elektros energijos 
perdavimo oro linija numatoma tiesti šalia Lazdijų rajono savivaldybės teritorijos 
bendrajame plane numatyto įkurti savivaldybės kraštovaizdžio draustinio, patenka į 
rekreacinių vietovių zoną. Planuojama ūkinė veikla neabejotinai suardytų vientisą, itin 
turiningą gamtinio ir kultūrinio kraštovaizdžio ir istorinio paveldo vertybių kompleksą 
Lazdijų rajone. 

Lazdijų rajono savivaldybė siūlo pakeisti 400 kV elektros energijos perdavimo oro 
linijos trasos Lietuvos – Lenkijos valstybinės sienos kirtimo vietą, pirmuoju atveju ją 
sutapatinant su geležinkelio linijos „Rail Baltica“ Lietuvos – Lenkijos sienos kirtimo vieta. 
Toliau 400 kV elektros energijos perdavimo oro linija eitų lygiagrečiai geležinkelio linijai 
„Rail Baltica“, kirstų geležinkelio liniją į Šeštokus, toliau tarp Sūsio durpyno ir Šeštokų eitų 
iki susikirtimo su 35 kV elektros energijos perdavimo oro linijos trasa, einančia iš Olendrų 
pastotės į Kalvariją, toliau – 35 kV elektros energijos perdavimo oro linijos trasa, einančia  
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link Olendrų pastotės, toliau nuo Olendrų pastotės 110 kV elektros energijos perdavimo oro 
linijos trasa link Alytaus, antruoju atveju, 400 kV elektros energijos perdavimo oro linijai 
kirtus Lietuvos – Lenkijos sieną ties geležinkelio linijos „Rail Baltica“ Lietuvos – Lenkijos 
sienos kirtimo vieta, ji eitų lygiagrečiai geležinkelio linijai „Rail Baltica“ iki susikirtimo su 
35 kV elektros energijos perdavimo oro linijos trasa, einančia iš Olendrų pastotės į 
Kalvariją, toliau – 35 kV elektros energijos perdavimo oro linijos trasa, einančia link 
Olendrų pastotės, toliau nuo Olendrų pastotės 110 kV elektros energijos perdavimo oro 
linijos trasa link Alytaus. 
  Lazdijų rajono savivaldybės taryba įsitikinusi, kad siūlomos specialiojo plano 
alternatyvos neturėtų pasekmių strateginio Lietuvos – Lenkijos elektros energijos jungties 
projekto įgyvendinimui, leistų išsaugoti industrializacijos nepaliestas gamtines ir 
kraštovaizdžio vertybes, sudarytų palankias sąlygas darniai Lietuvos ir Lenkijos pasienio 
regionų plėtrai.  
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" DĖL KREIPIMOSI „DĖL 400KW ELEKTROS ENERGIJOS PERDAVIMO ORO 

LINIJOS“   
 

AIŠKINAMASIS RAŠTAS 
2011 m. vasario 23 d.  

 
  
         Lazdijų rajono savivaldybės tarybos sprendimo „Dėl kreipimosi „dėl 400kw elektros 
energijos perdavimo oro linijos“ parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos vietos 
savivaldos įstatymo (Žin., 1994, Nr. 55-1049; 2008, Nr.113-4290) 16 straipsnio 4 dalimi, 
susipažinus su specialiojo plano „400 kV elektros energijos perdavimo oro linijos „Alytaus 
transformatorių pastotė - Lenkijos Respublikos siena“ sprendiniais  ir atsižvelgiant į 
asociacijos „Rudaminos bendruomenė“ 2011-02-09 prašymą Lazdijų rajono tarybos 2011 
m. vasario mėn. posėdyje priimti Tarybos sprendimą dėl 400 kV elektros energijos 
perdavimo oro linijos nuo Alytaus transformatorių pastotės iki Lietuvos – Lenkijos 
valstybinės sienos statybos ir eksploatacijos Lazdijų r. teritorijoje.  

Sprendimo projekto tikslas – kreipti į Lietuvos Respublikos energetikos ministeriją 
dėl 400 kV elektros perdavimo oro linijos nuo Alytaus transformatorių pastotės iki Lenkijos 
Respublikos sienos statybos Lazdijų rajono savivaldybės teritorijoje (kreipimasis 
pridedamas).  

Projektas neprieštarauja galiojantiems teisės aktams ir yra suderintas su atitinkamais 
Lazdijų rajono savivaldybės administracijos specialistais.  

Priėmus sprendimo projektą, neigiamų pasekmių nenumatoma.  
Dėl sprendimo projekto pastabų ir pasiūlymų negauta. 
Sprendimo projektą parengė rajono savivaldybės administracijos Ekonomikos 

skyriaus vedėja Jolita Galvanauskienė.  
 
 
 
 

Ekonomikos skyriaus vedėja   Jolita Galvanauskienė  
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