
Informacija apie gautą AB „Amber Grid“ planuojamos ūkinės veiklos 
magistralinio dujotiekio Klaip ėda-Kuršėnai statybos poveikio aplinkai 
vertinimo ataskaitą 

2014-04-14 Poveikio aplinkai vertinimo ir taršos prevencijos skyrius, Tatjana Dunkauskienė, tel.: 
8706 62033. 

Planuojamos ūkinės veiklos užsakovas (pavadinimas, adresas, telefonas, faksas) – AB „Amber 
Grid“, Gudelių g. 49, LT-04224 Vilnius (adresas korespondencijai: Savanorių pr. 28, LT-03116 
Vilnius), tel.: (8 5) 236 0303, faks.: (8 5) 236 0309, tel.: (8 5) 232 7789, faks.: (8 5) 236 0850.  

Planuojamos ūkinės veiklos (toliau - PAV) dokumentų rengėjas (pavadinimas, adresas, 
telefonas, faksas) – UAB „Ardynas“, Gedimino g. 47, LT-44242, Kaunas, tel.: (8 37) 323 209, 
faks.: (8 37) 337 257. UAB "AF-Consult", Lvovo g. 25, LT-09320, Vilnius, tel.: (8 5) 210 7210, (8 
5) 272 25 37, faks.: (8 5) 210 7211. 

Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas – Magistralinio dujotiekio Klaipėda – Kuršėnai statyba.  

Planuojamos ūkinės veiklos vieta (apskritis, miestas, rajonas, seniūnija, kaimas, gatvė) - Šalia 
esamo magistralinio dujotiekio Panevėžys – Šiauliai – Klaipėda, nuo Klaipėdos 2-osios dujų 
skirstymo stoties (Kiškėnų k., Dovilų sen., Klaipėdos r. sav.) iki čiaupų aikštelės Nr. 12M (Lapkasių 
k., Kuršėnų sen., Šiaulių r.). Magistralinis dujotiekis planuojamas  Klaipėdos, Telšių ir Šiaulių 
apskrityse, 5-iose savivaldybėse: Šiaulių r. sav. (Kuršėnų kaimiškoji sen., Raudėnų sen.); Telšių r. 
sav. (Upynos sen., Luokės sen., Viešvėnų sen., Ryškėnų sen., Žarėnų sen.); Plungės r. sav. (Žlibinų 
sen., Stalgėnų sen., Kulių sen.); Rietavo sav. (Medingėnų sen., Daugėnų sen., Rietavo sen.); 
Klaipėdos r. sav. (Dovilų sen., Dauparų-Kvietinių sen., Vėžaičių sen., Endriejavo sen.).  

 Atsakinga institucija -  Aplinkos apsaugos agentūra, A. Juozapavičiaus g. 9, LT-09311 Vilnius, tel. 
+370 70662008, faks.: +370 70662000. 

Poveikio aplinkai vertinimo subjektai: 

1. Klaipėdos visuomenės sveikatos centras 2013-11-05 raštu Nr. (7.27.) V4-3734 pritarė PAV 
programai; 2014-03-13 raštu Nr. (7.13) V4-845 pateikė išvadą, kad PAV ataskaitai 
(Klaipėdos apskrityje) bei planuojamos ūkinės veiklos galimybėms pasirinktoje vietoje 
pritaria.  

2. Šiaulių visuomenės sveikatos centras 2013-11-05 raštu Nr. S-5487(9.10.7) pritarė PAV 
programai; 2014-03-18 raštu Nr. S-1387(9.10.7) 373 pritarė PAV ataskaitai bei planuojamos 
ūkinės veiklos galimybei pasirinktoje vietoje.  

3. Telšių visuomenės sveikatos centras 2013-11-05 raštu Nr. IS-1424 pateikė išvadą, kad 
derina PAV programą; 2014-03-12 raštu Nr. IS-372 pateikė išvadą, kad derina PAV ataskaitą 
ir pritaria planuojamos ūkinės veiklos galimybei pasirinktoje vietoje. 

4. Klaipėdos rajono savivaldybės administracija 2013-11-20 raštu Nr. (5.1.42)-A5-5804 
pateikė išvadą, kad derina PAV programą su pastabomis; 2014-03-18 raštu Nr. (5.1.42)-A5-
1348 pateikė išvadą, kad derina PAV ataskaitą ir pritaria planuojamos ūkinės veiklos 
galimybėms. 

5. Rietavo savivaldybės administracija 2013-11-05 raštu Nr. R4-1524 pritarė PAV programai; 



2014-03-10 raštu Nr. R4-373 pritarė PAV ataskaitai ir planuojamos ūkinės veiklos 
galimybei pasirinktoje vietoje. 

6. Plungės rajono savivaldybės administracija 2012-11-13 raštu Nr. AS-4713 pateikė išvadą, 
kad patvirtina PAV programą; 2014-03-18 raštu Nr. AS-2386 PAV ataskaitai bei 
planuojamos ūkinės veiklos galimybei pasirinktoje vietoje pritarė. 

7. Telšių rajono savivaldybės administracija 2013-11-07 raštu Nr. R7-2533 pateikė išvadą, 
kad, derina PAV programą; 2014-03-21 raštu Nr. R7-811 pateikė išvadą, kad PAV ataskaitai 
bei planuojamos ūkinės veiklos galimybei pasirinktoje vietoje pritaria. 

8. Šiaulių rajono savivaldybės administracija  2013-11-04 raštu Nr. 1-2.339(3.24) pateikė 
išvadą, kad derina PAV programa su pastabomis; 2014-03-17 raštu Nr. 1-558(3.21) pritarė 
PAV ataskaitai ir planuojamos ūkinės veiklos galimybei. 

9. Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Klaipėdos teritorinis padalinys 
2013-11-08 raštu Nr. (9.38.-Kl)2Kl-2473 pritarė PAV programai, 2014-04-07 raštu 
Nr.(9.38-Kl)2Kl-654 pateikė išvadą, kad  PAV ataskaitai pritaria ir neprieštarauja 
planuojamos ūkinės veiklos galimybei.   

10.  Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Šiaulių teritorinis padalinys 
2013-10-31 raštu Nr. (9.38.-Š)2Š-694 pritarė PAV programai, 2014-03-17 raštu Nr. (9.38.-
Š) 2Š-169 pateikė išvadą, kad pritaria PAV ataskaitos sprendiniams ir planuojamos ūkinės 
veiklos galimybėms. 

11.  Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Telšių teritorinis padalinys 2013-
10-31 raštu Nr. (9.38.-Te)2Te-727 pritarė PAV programai, 2014-03-31 raštu 
Nr.(9.38.Te)2Te-198 pateikė išvadą, kad derina PAV ataskaitą ir pritaria planuojamos ūkinės 
veiklos galimybei  

12.  Klaipėdos apskrities priešgaisrinė gelbėjimo valdyba 2013-11-05 raštu Nr. 1.13-1987(8.3) 
pateikė išvadą, kad derina PAV programa; 2014-03-10 raštu Nr. 1-8-401(9.2) pateikė 
išvadą, kad PAV ataskaitai ir planuojamos ūkinės veiklos galimybei pasirinktoje vietoje 
pritaria.  

13.  Šiaulių apskrities priešgaisrinė gelbėjimo valdyba 2013-11-05 raštu Nr. S1-2297 pritarė 
PAV programai; 2014-03-20 raštu Nr. S1-470 pateikė išvadą, kad derina PAV ataskaitą ir 
pritaria planuojamos ūkinės veiklos galimybei.  

14.  Telšių apskrities priešgaisrinė gelbėjimo valdyba 2013-11-04 raštu Nr. 3-681(10.1.) pateikė 
išvadą, kad derina PAV programą; 2014-03-07 raštu Nr. 3-118 (10.1) pateikė išvadą, kad 
PAV ataskaitai bei planuojamos ūkinės veiklos galimybei pasirinktoje vietoje pritaria. 

15. Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie aplinkos ministerijos 2013-11-14 raštu Nr. (4)-
V3-2596 (7.15) pritarė PAV programai; 2014-03-24 raštu Nr. (4)-V3-630(7.21) pateikė 
išvadą, kad pritaria PAV ataskaitos kokybei ir neprieštarauja, kad būtų įgyvendinamas 
planuojama Magistralinio dujotiekio Klaipėda – Kuršėnai statyba, pagal pagrindinę trasos 
alternatyvą su LA 1 ir LA 2C alternatyvomis laikantis šių sąlygų: 

• Magistralinio dujotiekio statybos darbai per Minijos upę galimi tik uždaru kryptinio 
gręžimo būdu. 

• Magistralinio dujotiekio statybos darbus per Minijos upės intakus galima vykdyti 
nuo liepos 1 d. iki spalio 1 d. 



• Miškingose vietovėse nevykdyti dujotiekio statybos darbų gegužės – rugsėjo 
mėnesiais. 

• Tiesiant dujotiekį per Aukštamiškių pelkę nepažeisti hidrologinio režimo 
(nesudaryti sąlygų pelkės nusausėjimui), mažinti darbų zoną iki 14 m, organizuoti 
darbus taip, kad būtų mažinamas durpių iškasų plotas, neįrenginėti sandėliavimo 
aikštelių ir privažiavimo kelių (išskyrus laikiną kelią technologiniams poreikiams), 
užbaigus statybos darbus atliekant padarytų pažaidų rekultivaciją, nepalikti iškastų 
durpių kauburių, vykdyti dalinį pelkės augalų bendrijų atsodinimą. 

• Apie natūroje atliekamų darbų laikotarpį informuoti Žemaitijos nacionalinio, 
Varnių ir Pajūrio regioninių parkų direkcijas. 

Aukščiau išvardintos neigiamo poveikio aplinkai sumažinimo priemonės turi būti 
vykdomos planuojamos ūkinės veiklos užsakovo lėšomis.  

Informacija apie visuomenės viešą supažindinimą su planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai 
vertinimo ataskaita buvo skelbiama: respublikiniame dienraštyje „Lietuvos žinios“ (2014 m. sausio 
24 d.), Klaipėdos rajono laikraštyje „Banga“ (2014 m. sausio 25 d.), Plungės ir Rietavo laikraštyje 
„Plungė“ (2014 m. sausio 24 d.), Šiaulių laikraštyje „Šiaulių kraštas“ (2014 m. sausio 24 d.), Telšių 
laikraštyje „Telšių žinios“ (2014 m. sausio 24 d.). Skelbimai buvo pakabinti 2014 m. sausio 24 d. 
Klaipėdos rajono savivaldybės, Šiaulių rajono savivaldybės, Telšių rajono savivaldybės, Plungės 
rajono savivaldybės ir Rietavo savivaldybės skelbimų lentose, Kuršėnų kaimiškosios seniūnijos, 
Raudėnų seniūnijos, Upynos seniūnijos, Luokės seniūnijos, Viešvėnų seniūnijos, Ryškėnų 
seniūnijos, Žarėnų seniūnijos, Žlibinų seniūnijos, Stalgėnų seniūnijos, Kulių seniūnijos, Medingėnų 
seniūnijos, Daugėdų seniūnijos, Rietavo seniūnijos, Dovilų seniūnijos, Dauparų-Kvietinių 
seniūnijos, Vėžaičių seniūnijos ir Endriejavo seniūnijos skelbimų lentose. Su parengta PAV 
ataskaita buvo galima susipažinti savivaldybių administracijų patalpose, taip pat planuojamos 
ūkinės veiklos (toliau  – PŪV) organizatoriaus ir PAV rengėjo buveinėse bei interneto svetainėse 
www.ambergrid.lt, www.ardynas.lt    

2014 m. vasario 8-9 d. 12-oje seniūnijų vyko vieši susirinkimai, kur visuomenė buvo supažindinta 
su PAV ataskaita, pristatyti PAV ataskaitos rezultatai. Vieši susirinkimai vyko 2014-02-08 d.: Dovilų 
sen., Minijos g. 2, Dovilai, Klaipėdos r. sav. (10:00 val.);  Dauparų – Kvietinių sen., Žemaitės g. 10, 
Gargždų m., Klaipėdos r. sav. (10:00 val.); Vėžaičių sen., Gargždų g. 25, Vėžaičiai, Klaipėdos r. 
sav. (12:30 val.), Kulių kultūros centre, J.T. Vaižganto g. 6, Kulių mstl., Plungės r. sav. (12:30 val.); 
Daugėdų sen., Daugėdų k., Rietavo sav. (15:30 val.), Žlibinų sen., Žlibinų k. Plungės r. sav. (15:30 
val.); Žarėnų kultūros centre, Varnių g. 1, Žarėnų mstl., Telšių r. sav. (18:00 val.); Viešvėnų kultūros 
centre, Getautės g. 1, Viešvėnų I k., Telšių r. sav. (18:00 val.). Vieši susirinkimai vyko 2014-02-09 
d.: Luokės sen., Kuršėnų g. 1, Luokė, Telšių r. sav. (10:00 val.); Upynos pagrindinės m-klos salėje, 
Upynos g. 45, Upynos k., Telšių r. sav. (10:00 val.); Raudėnų sen., Tryškių g. 6, Raudėnai, Šiaulių r. 
sav. (13:00 val.); Kuršėnų kaimiškojoje sen., V. Dambrausko g. 17, Kuršėnai, Šiaulių r. sav. (13:00 
val.). Iki viešų susirinkimų nebuvo gauta raštiškų pasiūlymų iš visuomenės atstovų. Viešo 
susirinkimo metu buvo gautas vienas raštiškas pasiūlymas. Viešajame supažindinime dalyvavo 
planuojamos ūkinės veiklos (toliau  – PŪV) organizatorius, PAV dokumentų rengėjai, visuomenės 
atstovai. Viešo supažindinimo protokolai buvo eksponuojami visų seniūnijų patalpose 3 darbo 
dienas, nuo protokolų pasirašymo dienos. Pastabų dėl protokolų nebuvo gauta. 

Visuomenė apie parengtą PAV programą buvo informuota respublikiniame dienraštyje „Lietuvos 
žinios“ (2013 m. spalio 15 d.), Klaipėdos dienraštyje „Klaipėda“ (2013 m. spalio 15 d.), Plungės ir 
Rietavo laikraštyje „Plungė“ (2013 m. spalio 15 d.), Šiaulių laikraštyje „Šiaulių kraštas“ (2013 m. 
spalio 15 d.), Telšių laikraštyje „Telšių žinios“ (2013 m. spalio 15 d.), Klaipėdos rajono laikraštyje 
„Banga“ (2013 m. spalio 15 d.). Skelbimai buvo pakabinti 2013 spalio 15 d. savivaldybių (Šiaulių 
rajono, Telšių rajono, Plungės rajono, Klaipėdos rajono ir  Rietavo) skelbimų lentose ir seniūnijų 



(Kuršėnų, Raudėnų, Upynos, Luokės, Viešvėnų, Ryškėnų, Žarėnų, Žlibinų, Stalgėnų, Kulių, 
Medingėnų, Daugėdų, Rietavo, Dovilų, Dauparų-Kvietinių, Vėžaičių, Endrijavo) skelbimų lentose. 
Taip pat informacija buvo skelbiama PŪV organizatoriaus, PAV rengėjo interneto svetainėse 
www.ambergrid.lt, www.ardynas.lt. Suinteresuotos visuomenės pasiūlymų nebuvo gauta. 

Prašymų teikimo terminas – iki 2014 m. balandžio 29 d. visuomenė turi teisę kreiptis į atsakingą 
instituciją (Aplinkos apsaugos agentūrą) ir raštu pateikti prašymus planuojamos ūkinės veiklos 
poveikio aplinkai vertinimo ataskaitos klausimais.   
 

 


