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II-oji alternatyva. Koordinuotos plėtros alternatyva (atmesta - toliau nenagrinėjama) 

Koordinuotos plėtros koncepcijoje išskirtais ir siūlomais vėjo ir saulės elektrinių plėtros bendraisiais 
sprendiniais, siekiama mažinti neigiamą nekoordinuotos plėtros poveikį aplinkos bei socialinių 
komponentų kokybei, tarpusavyje derinant aplinkosauginius, socialinius ir ekonominius prioritetus. 
Šiame koncepcijos variante siūlomi tikslingi AIE elektrinių vystymo būdai ir priemonės, kurie 
užtikrintų plano rengimui suformuotų tikslų ir uždavinių įgyvendinimą. 

Teritorijų, kurios optimalios AIE plėtrai, išskyrimo principas apima dviejų plėtros krypčių – zonų 
nustatymą (žr. 2 alternatyvos koncepcijos brėžinį, priedas Nr. 1) atskirai VE ir SE. 

Lentelė Nr. 1: AIE plėtros kryptys II-oje alternatyvoje 

Zona Plėtros kryptis 
Vėjo energetika Saulės energetika 

V-1 S-1 AIE elektrinių plėtra pagal galiojančių teisės aktų 
reikalavimus. 

V-2 S-2 AIE vystymo projektų apimtyje turi būti atliekami 
kraštovaizdžio, gamtos ir nekilnojamųjų kultūros 
vertybių tyrimai bei planuojamos įgyvendinti 
veiklos techninių, technologinių, vietos ir kitų 
sprendinių analizė.  
Plėtra galima, jeigu, atlikus ūkinės ir (ar) kitokios 
veiklos poveikio aplinkai vertinimą Planuojamos 
ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo 
arba Vyriausybės įgaliotos institucijos nustatyta 
tvarka (kai numatomai ūkinei veiklai neprivaloma 
atlikti poveikio aplinkai vertinimą pagal Planuojamos 
ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymą), 
nėra priimto sprendimo, kad planuojama veikla 
nepakenks draustinio kraštovaizdžiui, gamtos ir 
nekilnojamosioms kultūros vertybėms (sprendimas 
turi būti priimtas aukščiau minimos analizės 
pagrindu). Pažymėtina, kad atliekant analizę ir 
vertinant galimą planuojamos įgyvendinti veiklos 
poveikį, tiek planuojama, tiek jau vykdomos 
veiklos neturi sukelti ne tik tiesioginio, bet ir 
suminio ar kaupiamojo poveikio grėsmės. 

Šioje alternatyvoje patvirtintų saulės ir vėjo energetikos specialiųjų planų sprendiniai paliekami 
galioti. 

 


