
INFORMACIJA APIE GAUT Ą MAGISTRALINIO DUJOTIEKIO 
VILNIUS-KAUNAS IR KAUNAS-ŠAKIAI JUNGTIES STATYBOS 
POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO ATASKAIT Ą 

 
2015-05-22 Aplinkos apsaugos agentūros Poveikio aplinkai vertinimo ir taršos prevencijos 

skyrius, Daiva Lukošienė, tel. 8 706 62033. 
 
Planuojamos ūkinės veiklos organizatorius (pavadinimas, adresas, telefonas, faksas) 
UAB „Amber Grid“, Savanorių pr. 28, 03116 Vilnius, tel. (8 5) 236 0855, (8 5) 232 7789, 

faks. (8 5) 236 0309, (8 5) 236 0850, el. p. info@ambergrid.lt . 
 
Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo (toliau – PAV) dokumentų 

rengėjas (pavadinimas, adresas, telefonas, faksas)  
UAB „Ardynas“, Gedimino g. 47, 44242 Kaunas, tel. (8 37) 323 209, faks. (8 37) 337 257, 

el. p. ardynas@ardynas.lt , j.paplauskiene@ardynas.lt . 
 
Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas 
Magistralinio dujotiekio Vilnius-Kaunas ir Kaunas-Šakiai jungties statyba. 
 
Planuojamos ūkinės veiklos vieta (apskritis, miestas, rajonas, seniūnija, kaimas, gatvė)  
Kauno apskr., Kauno rajono sav., Karmėlavos ir Domeikavos sen. 
 
Atsakinga institucija  
Aplinkos apsaugos agentūra, A. Juozapavičiaus g. 9, 09311 Vilnius, tel. 8 706 62 008, faks. 

8 706 62 000. 
 
Poveikio aplinkai vertinimo subjektai: 
1. Kauno visuomenės sveikatos centras 2014-09-12 raštu Nr. 2-3523-6(8.8) „Dėl poveikio 

aplinkai vertinimo programos“ pritarė poveikio aplinkai vertinimo (toliau – PAV) programai. 
Kauno visuomenės sveikatos centras 2015-04-13 raštu Nr. 2-1547-6(8.38) „Dėl poveikio 

aplinkai vertinimo ataskaitos“ pritarė PAV ataskaitai ir nurodė, kad neprieštarauja planuojamos 
ūkinės veiklos galimybėms. 

2. Kauno rajono savivaldybės administracija 2014-09-10 raštu Nr. SD-2713 „Dėl 
magistralinių dujotiekių Vilnius-Kaunas ir Kaunas-Šakiai jungties statybos poveikio aplinkai 
vertinimo programos“ pritarė PAV programai. 

Kauno rajono savivaldybės administracija 2015-04-07 raštu Nr. SD-787 „Dėl magistralinio 
dujotiekio Vilnius-Kaunas ir Kaunas-Šakiai jungties statybos poveikio aplinkai vertinimo 
ataskaitos“ pritarė PAV ataskaitai ir planuojamai ūkinei veiklai. 

3. Kauno apskrities priešgaisrinė gelbėjimo valdyba 2014-09-08 raštu Nr. 13-1710 „Dėl 
poveikio aplinkai vertinimo programos“ pritarė PAV programai. 

Kauno apskrities priešgaisrinė gelbėjimo valdyba 2015-03-30 raštu Nr. 13-595 „Dėl 
poveikio aplinkai vertinimo ataskaitos“ pritarė PAV ataskaitai ir planuojamai ūkinei veiklai. 

4. Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Kauno teritorinis padalinys 
2014-09-18 raštu Nr. (1.29-K)2K-1552 „Dėl magistralinių dujotiekių Vilnius-Kaunas ir Kaunas-
Šakiai jungties statybos poveikio aplinkai vertinimo programos“ pritarė PAV programai bei nurodė, 
kad PAV ataskaitos nagrinėti nepageidauja. 

5. Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos 2014-10-08 raštu Nr. (4)-
V3-2387(7.21) „Dėl magistralinių dujotiekių Vilnius-Kaunas ir Kaunas-Šakiai jungties statybos 
poveikio aplinkai vertinimo programos“ pritarė PAV programai su pastabomis: 
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– poveikio aplinkai vertinimo programoje numatyti, kad poveikio aplinkai vertinimo 
ataskaitoje bus naudojami ne senesni, kaip 5 metų senumo, saugomų vertybių Natura 2000 
teritorijoje – Neries upė inventorizacijos duomenys; 

– duomenys apie saugomas vertybes Natura 2000 teritorijoje turi apimti ne mažiau nei 3 km 
atkarpą žemyn upe ir 1 km atkarpą aukštyn upe nuo galimų dujotiekio kirtimo upėje vietų; 

– turi būti įvertinta, ar planuojamos ūkinės veiklos įgyvendinimas nesunaikins Natura 2000 
teritorijos saugomų vertybių, joms tinkamų buveinių, nepablogins apsaugos būklės ir ar nebus 
neigiamai paveiktas Natura 2000 teritorijos vientisumas. 

Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos 2015-05-20 raštu Nr. (4)-
V3-981(7.21) „Dėl magistralinio dujotiekio Vilnius-Kaunas ir Kaunas-Šakiai jungties statybos 
poveikio aplinkai vertinimo dokumento“ nurodė, kad pritaria PAV ataskaitos kokybei ir 
neprieštarauja, kad būtų įgyvendinamas planuojamas magistralinis dujotiekis, laikantis šių sąlygų: 

– magistralinio dujotiekio LA2 alternatyvos per Neries upę tiesimas atviru būdu negalimas; 
– magistralinio dujotiekio trasos LA1 alternatyvos per Neries upę tiesimas atviru būdu 

galimas nuo liepos 1 d. iki rugsėjo 1 d. su potencialias nerštavietes apsaugančiais srovės 
nukreiptuvais – sedimentų gaudytuvais; 

– baigus Neries upėje magistralinio dujotiekio tiesimo darbus atkurti buvusią upės vagos 
struktūrą ir reljefą; 

– magistralinio dujotiekio jungties statybos darbų miškingose teritorijose nevykdyti 
balandžio-liepos mėnesiais. 

6. Aplinkos apsaugos agentūra 2014-10-10 raštu Nr. (15.9)-A4-5955 „Dėl magistralinių 
dujotiekių Vilnius-Kaunas ir Kaunas-Šakiai jungties statybos poveikio aplinkai vertinimo 
programos tvirtinimo“ PAV programą patvirtino. 

 
Visuomenė apie parengtą PAV programą buvo informuota Kauno rajono savivaldybės 

administracijos Karmėlavos ir Domeikavos seniūnijų skelbimų lentose (2014-08-07); 
respublikiniame laikraštyje „Lietuvos žinios“ (2014-08-09); rajoniniame laikraštyje „Kauno diena“ 
(2014-08-11); Aplinkos apsaugos agentūros tinklalapyje (2014-08-12); Kauno rajono savivaldybės 
tinklalapyje (2014-08-08); planuojamos ūkinės veiklos užsakovo UAB „Amber Grid“ tinklalapyje 
(2014-08-14). 

Informacija apie visuomenės viešą supažindinimą su PAV ataskaita buvo skelbiama Kauno 
rajono savivaldybės administracijos Karmėlavos ir Domeikavos seniūnijų skelbimų lentose (2015-
02-19); respublikiniame laikraštyje „Lietuvos žinios“ (2015-02-21); rajoniniame laikraštyje „Kauno 
diena“ (2015-02-23); Kauno rajono savivaldybės (2015-02-19), planuojamos ūkinės veiklos 
užsakovo UAB „Amber Grid“ (2015-02-23), poveikio aplinkai vertinimo dokumentų rengėjo UAB 
„Ardynas“ (2015-02-23) tinklapiuose. Su PAV ataskaita iki susirinkimų su visuomene buvo galima 
susipažinti Kauno rajono savivaldybės administracijos Karmėlavos ir Domeikavos seniūnijose ir 
planuojamos ūkinės veiklos užsakovo UAB „Amber Grid“ bei poveikio aplinkai vertinimo 
dokumentų rengėjo UAB „Ardynas“ tinklalapiuose www.ambergrid.lt, www.ardynas.lt. 
Susirinkimai su visuomene dėl PAV ataskaitos įvyko 2015-03-10 1700 val. Kauno rajono 
savivaldybės administracijos Domeikavos seniūnijoje, adresu Bažnyčios g. 2, Domeikava, Kauno r. 
sav. ir 2015-03-10 1830 val. Kauno rajono savivaldybės administracijos Karmėlavos seniūnijoje, 
adresu Vilniaus g. 65A, Karmėlava, Kauno r. sav. Susirinkimuose dalyvavo PAV dokumentų 
rengėjai, planuojamos ūkinės veiklos organizatoriaus atstovai, visuomenės atstovai. PAV 
dokumentų rengėjas dėl planuojamos ūkinės veiklos suinteresuotos visuomenės pastabų ir 
pasiūlymų negavo. 

 
Prašymų teikimo terminas  
Iki 2015 m. birželio 5 d. visuomenė turi teisę kreiptis į atsakingą instituciją (Aplinkos 

apsaugos agentūrą) ir pateikti prašymus planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo 
ataskaitos klausimais. 


