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Naudojami terminai 
 

AAA Aplinkos apsaugos agentūra 

AM Aplinkos ministerija 

BPATPI Klaipėdos universiteto Baltijos pajūrio aplinkos tyrimų ir planavimo institutas 

DSS Dujų skirstymo stotis 

DAS Dujų apskaitos stotis 

ES Europos Sąjunga 

GPGB Geriausiai prieinami gamybos būdai 

LR Lietuvos Respublika 

MD Magistralinis dujotiekis 

PAV Poveikio aplinkai vertinimas 

PŪV Planuojama ūkinė veikla 

PVSV Poveikio visuomenės sveikatai vertinimas 

TIPK Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimas 

SAZ Sanitarinė apsaugos zona 

SGD Suskystintos gamtinės dujos 

SPAV Strateginis pasekmių aplinkai vertinimas 
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Santrauka 

Pagrindinis PAV programos tikslas - suteikti informaciją apie planuojamą ūkinę veiklą, jos vietą, 

pobūdį, pajėgumus, potencialiai galimą poveikį aplinkai ir atitinkamai numatyti PAV ataskaitos 

turinį, apimtį bei nagrinėjamus klausimus. 

Planuojama ūkinė veikla 

Planuojama ūkinė veikla (PŪV) - magistralinio dujotiekio Klaipėda – Kuršėnai statyba. 

Planuojamos ūkinės veiklos organizatorius AB „Amber Grid“. Planuojamos ūkinės veiklos vieta – 

magistralinis dujotiekis Klaipėda-Kuršėnai planuojamas šalia jau esamo magistralinio dujotiekio 

Panevėţys- Šiauliai - Klaipėda, nuo Klaipėdos 2-osios dujų skirstymo stoties (Kiškėnų k., Dovilų 

sen., Klaipėdos r. sav.) iki čiaupų aikštelės Nr.12M (Lapkasių k., Kuršėnų kaimiškoji sen., Šiaulių r. 

sav.). 

Planuojama ūkinė veikla įrašyta į PAV įstatymo 1 priedo sąrašą veiklų, kurių poveikis aplinkai 

privalo būti vertinamas. Ši poveikio aplinkai vertinimo programa parengta vadovaujantis PAV 

programos ir ataskaitos rengimo nuostatais (Ţin., 2010, Nr. 54-2663).  

Planuojamas magistralinis dujotiekis (dujotiekio ilgis – 110,0 km; dujotiekio skersmuo – 800 mm; 

projektinis slėgis – 5,4 MPa) Klaipėda-Kuršėnai kerta 5 savivaldybes, 17 seniūnijų: 

 Šiaulių r. sav. (Kuršėnų kaimiškoji sen., Raudėnų sen.); 

 Telšių r. sav. (Upynos sen., Luokės sen., Viešvėnų sen., Ryškėnų sen., Ţarėnų sen.); 

 Plungės r. sav. (Ţlibinų sen., Stalgėnų sen., Kulių sen.); 

 Rietavo sav. (Medingėnų sen., Daugedų sen., Rietavo sen.); 

 Klaipėdos r. sav. (Dovilų sen, Dauparų-Kvietinių sen., Vėţaičių sen., Endrijavo sen.). 

Magistralinis dujotiekis Klaipėda-Kuršėnai numatytas Klaipėdos r. sav., Telšių r. sav., Plungės r. 

sav., Rietavo ir Šiaulių r. sav. patvirtintuose bendruosiuose planuose, esamo MD Panevėţys-

Šiauliai-Klaipėda apsaugos zonos ribose [8]. Rengiant savivaldybių bendruosius planus, buvo 

atliktos strateginio pasekmių aplinkai vertinimo (toliau - SPAV) procedūros, įskaitant ir 

sprendiniuose numatytai planuojamo MD Klaipėda-Kuršėnai trasai. Vadovaujantis LR energetikos 

ministro 2013-05-28 įsakymu Nr.1-113 „Dėl magistralinio dujotiekio Klaipėda-Kuršėnai 

specialiojo plano rengimo“ bus rengiamas magistralinio dujotiekio Klaipėda-Kuršėnai specialusis 

planas ir atliekamos šio teritorijų planavimo dokumento SPAV procedūros. 

Planuojama ūkinė veikla, jos susijusi infrastruktūra, vieta, vykdymo etapai pateikiami PAV 

programos 2 skyriuje. 

 

Teritorijos, kurios gali būti paveiktos 

Teritorijų, kurios gali būti paveiktos, įskaitant saugomas teritorijas, miškus, kultūros paveldo 

objektus, geologiją, kraštovaizdį ir kt. trumpai apţvelgtos PAV programos 3 skyriuje.  

 

Numatoma poveikio aplinkai vertinimo apimtis 

Planuojama poveikio aplinkai vertinimo metodika ir gairės pateikiamos PAV programos 4 

skyriuje.  

Poveikio aplinkai vertinimo metu poveikis aplinkai bus nagrinėjamas šioms alternatyvoms: „0 

alternatyva“ – esama situacija, projektas nevykdomas; Įgyvendinama planuojama ūkinė veikla - 

PAV ataskaitos ir specialiojo plano rengimo metu bus identifikuotos ir nagrinėjamos techninių 

sprendinių alternatyvos, svarstomos trasos lokalinės alternatyvos.  
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PAV ataskaitoje bus nagrinėjami poveikio aplinkai pagrindiniai šaltiniai: 

 Dujotiekio ir jo infrastruktūros eksploatacijos metu. Bus nagrinėjamas aptarnaujančio 

transporto poveikis, nustatytų ţemės naudojimo apribojimų, servitutų poveikis, projekto 

socio-ekonominis poveikis, dujotiekio ir jo infrastruktūros poveikis gyvajai gamtai. 

 Dujotiekio ir jo infrastruktūros statybos darbų metu. Nagrinėjamas poveikis aplinkai 

statybos darbų metu. 

 Dujotiekio prieţiūros darbai. Dujotiekio aptarnavimas ir remontas, ţeldynų pjovimas 

apsaugos zonoje, kt. 

PAV ataskaitoje nagrinėjami aplinkos komponentai: 1. Ţmogus ir socialinė aplinka (visuomenės 

sveikata, triukšmas, oro kokybė, ţemėnauda ir ţemės naudojimo apribojimai, nekilnojamosios 

kultūros vertybės, socialinė-ekonominė aplinka). 2. Gamtinės aplinkos komponentai (dirvoţemis 

ir geologija, paviršinis ir poţeminis vanduo, kraštovaizdis, biologinė įvairovė, saugomos 

teritorijos). 

Nagrinėjamas poveikis. Įgyvendinant planuojamą ūkinę veiklą didelis dėmesys yra skiriamas 

aplinkos apsaugai ir neigiamo poveikio aplinkai maţinimo priemonėms. PAV ataskaitos rengimo 

metu bus išsamiai išnagrinėti reikšmingi tiesioginiai, netiesioginiai, ilgalaikiai, trumpalaikiai, 

teigiami ir neigiami poveikiai. 

Nagrinėjama teritorija. Preliminari dujotiekio trasa numatyta savivaldybių bendruosiuose 

planuose pateikiama priede Nr. 1. Atsiţvelgiant į tai, kad lygiagrečiai rengiamas dujotiekio 

specialusis planas, vertinant poveikį aplinkos komponentams, nagrinėjama teritorija apims 

vertinamas dujotiekio trasos alternatyvas ir potencialias poveikio zonas. PAV programoje pateikta 

planuojamo dujotiekio trasa yra preliminari ir gali keistis PAV ataskaitos ir specialiojo plano 

rengimo etape. 

Planuojamo dujotiekio techninių sprendinių alternatyvos ir svarstomos trasos lokalinės 

alternatyvos bus nagrinėjamos šiais aspektais: 

 Padėtis Natura 2000 ir kitų saugomų teritorijų atţvilgiu; 

 Kraštovaizdţio ir gamtinio karkaso ypatumai; 

 Kultūros paveldas ir archeologiniai tyrimai; 

 Ţemės gelmės; 

 Rekreaciniai ištekliai; 

 Objekto išsidėstymas gyvenamųjų teritorijų atţvilgiu; 

 Techniniai ir ekonominiai aspektai. 

Poveikio aplinkai vertinimo ir prognozavimo metodai. Vertinant galimą poveikį atskiriems 

aplinkos komponentams, numatoma pirminių ir antrinių informacijos duomenų, statistinių 

duomenų analizė, lauko stebėjimai ir tyrimai, ekspertinis vertinimas, naudojama daugiakriterinė 

analizė, kompiuterinės modeliavimo programos. Naudotini vertinimo ir prognozavimo metodai 

konkrečiam aplinkos komponentui pateikti sekančiuose skyriuose.  

 

Preliminarus PAV ataskaitos turinys, parengtas vadovaujantis PAV programos ir ataskaitos 

rengimo nuostatais (Ţin., 2010, Nr. 54-2663), pateikiamas PAV programos 5 skyriuje. 
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Įvadas 

2012 m. patvirtintoje Lietuvos energetinės nepriklausomybės strategijoje numatoma siekti trijų 

pagrindinių tikslų - energetinės nepriklausomybės, konkurencingumo bei darnios plėtros [4].  

Tikimasi iki 2020 m. įgyvendinti pirmąjį – energetinės nepriklausomybės tikslą. Šiam tikslui 

įgyvendinti buvo planuojami keli svarbiausi energetinio sektoriaus projektai, įskaitant ir SGD 

terminalo ir jam būtinos infrastruktūros statybos projektą. Tačiau siekiant išnaudoti SGD statomo 

terminalo potencialą, būtina jį jungiančios infrastruktūros su esama perdavimo sistema plėtra ir 

esamos infrastruktūros atnaujinimas. Taip pat eksploatuojant tik esamą vamzdyną, nebus 

pasiektas ES teisės aktuose nurodytas tiekimo saugumo rodiklis [1]. 

Esamos gamtinių dujų perdavimo sistemos plėtra numatoma sukuriant papildomus magistralinio 

dujotiekio pajėgumus – pastatant 800 mm skersmens magistralinį dujotiekį Klaipėda - Kuršėnai. 

Planuojama ūkinė veikla (toliau – PŪV) - magistralinio dujotiekio Klaipėda – Kuršėnai 

statyba yra įrašyta į PAV įstatymo 1 priedo sąrašą veiklų, kurių poveikis aplinkai privalo būti 

vertinamas. Poveikio aplinkai vertinimo (toliau – PAV) procedūros atliekamos vadovaujantis 

Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymu (toliau – 

PAV įstatymas) (Ţin., 1996,, Nr. 82-1965; 2000, Nr. 39-1092; 2005, Nr. 84-3105) bei kitais 

galiojančiais LR teisės aktais.  

PAV programa parengta vadovaujantis PAV programos ir ataskaitos rengimo nuostatais (Ţin., 

2010, Nr. 54-2663). Pagrindinis PAV programos tikslas - suteikti informaciją apie planuojamą 

ūkinę veiklą, jos vietą, pobūdį, pajėgumus, potencialiai galimą poveikį aplinkai ir atitinkamai 

numatyti PAV ataskaitos turinį, apimtį bei nagrinėjamus klausimus. 

Visuomenė apie parengtą PAV programą informuojama vadovaujantis Visuomenės informavimo 

ir dalyvavimo planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo procese tvarkos aprašu 

(Ţin., 2005, Nr. 93-3472).  

Planuojamos ūkinės veiklos PAV vertinimo subjektai: 

 Šiaulių rajono savivaldybės administracija; 

 Telšių rajono savivaldybės administracija; 

 Plungės rajono savivaldybės administracija; 

 Rietavo savivaldybės administracija; 

 Klaipėdos rajono savivaldybės administracija; 

 Šiaulių visuomenės sveikatos centras; 

 Telšių visuomenės sveikatos centras; 

 Klaipėdos visuomenės sveikatos centras; 

 Šiaulių apskrities priešgaisrinė gelbėjimo valdyba; 

 Telšių apskrities priešgaisrinė gelbėjimo valdyba;  

 Klaipėdos apskrities priešgaisrinė gelbėjimo valdyba;  

 Kultūros paveldo departamento Šiaulių teritorinis padalinys; 

 Kultūros paveldo departamento Telšių teritorinis padalinys; 

 Kultūros paveldo departamento Klaipėdos teritorinis padalinys; 

 Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie aplinkos ministerijos. 

 

PAV programą tvirtina atsakinga institucija - Aplinkos apsaugos agentūra prie LR Aplinkos 

ministerijos. 
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1 Informacija apie Organizatorių, PAV 

dokumentų rengėją 
 

1.1 Planuojamos ūkinės veiklos organizatorius (uţsakovas) 

Organizacija: AB „Amber Grid“ www.ambergrid.lt 

Adresas: Gudelių g.49, LT-04224 Vilnius  

Adresas korespondencijai: Savanorių pr.28, LT-03116, Vilnius 

Kontaktinis asmuo: Saulius Sabonis  

Telefonas: 8-5-2360303, 8-5-2327789  

Faksas: 8-5-2360309, 8-5-2360850 

El. paštas: info@ambergrid.lt 

 

1.2 Poveikio aplinkai vertinimo dokumentų rengėjas  

Organizacija: UAB „Ardynas“ 

UAB „AF-Consult“ 

Klaipėdos universiteto Baltijos pajūrio aplinkos tyrimų ir planavimo 

institutas 

Adresas korespondencijai: Lvovo g. 25, 09320 Vilnius 

Kontaktinis asmuo: Rasa Alkauskaitė-Kokoškina, aplinkosaugos padalinio vadovė 

Telefonas: 8-5-2722536 

Faksas: 8-5-2107211 

El. paštas: rasa.alkauskaite@afconsult.com  

 

1.3 Specialiojo plano ir techninio projekto rengėjas  

Organizacija: UAB „Ardynas“ 

Adresas: Gedimino g. 47, LT-44242, Kaunas  

Kontaktinis asmuo: Arvydas Mincė, projekto vadovas 

Telefonas: 8-37-323209 

Faksas: 8-37-337257 

El. paštas: a.mince@ardynas.lt; z.labanauskiene@ardynas.lt; 

o.vaiciene@ardynas.lt 

 

http://www.ambergrid.lt/
mailto:info@ambergrid.lt
mailto:rasa.alkauskaite@afconsult.com
mailto:a.mince@ardynas.lt
mailto:z.labanauskiene@ardynas.lt
mailto:o.vaiciene@ardynas.lt
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2 Informacija apie planuojamą ūkinę 

veiklą 

2.1 Planuojama ūkinė veikla 

Planuojama ūkinė veikla - magistralinio dujotiekio Klaipėda – Kuršėnai statyba. 

Planuojamas magistralinis dujotiekis Klaipėda-Kuršėnai planuojamas šalia jau esamo 

magistralinio dujotiekio Panevėţys- Šiauliai – Klaipėda, t.y. didinami esamo 300 mm MD 

pajėgumai, pastatant magistralinio dujotiekio antrąją giją nuo susijungimo su SGD terminalu 

vietos Klaipėdos rajone iki Kuršėnų.  

 

2.2 Projekto svarba ir poreikis 

Pagrindinis magistralinio dujotiekio Klaipėda – Kuršėnai antros gijos projekto tikslas – sukurti 

pakankamus pajėgumus transportuoti gamtines dujas iš SGD terminalo Klaipėdoje vartotojams 

Lietuvoje ir į kitas Baltijos šalis (Latviją bei Estiją), taip sukuriant galimybes Baltijos šalių rinkos 

dalyviams diversifikuoti dujų tiekimo šaltinius padidinant suskystintų gamtinių dujų importo per 

terminalą galimybes ir didinti rinkos konkurencingumą. 

Papildomai įgyvendinus projektą būtų pasiekti ir šie tikslai: 

- uţtikrintas stabilus numatomo statyti SGD terminalo Klaipėdoje darbas, sukurta 

galimybė pilnai išnaudoti terminalo pajėgumus; 

- padidintas dujų transportavimo Lietuvos vartotojams patikimumas. 

Įgyvendinus šį projektą, SGD terminalas Klaipėdoje bus sujungtas su veikiančia Lietuvos gamtinių 

dujų perdavimo sistema. Numatoma prijungimo vieta – šiuo metu statomo magistralinio 

dujotiekio Tauragė – Klaipėda antroji Klaipėdos dujų skirstymo stotis Kiškėnų kaime. Planuojama, 

kad SGD terminalas Klaipėdoje pradės funkcionuoti 2014 metų pabaigoje.  

Tolimesnėje perspektyvoje dujotiekis galėtų į perdavimo sistemą integruoti poţeminę gamtinių 

dujų saugyklą Syderiuose, kurios įrengimo galimybės šiuo metu yra tiriamos. 

 

2.3 Planuojamos ūkinės veiklos vieta  

Planuojamos ūkinės veiklos vieta – magistralinis dujotiekis Klaipėda-Kuršėnai planuojamas 

šalia jau esamo magistralinio dujotiekio Panevėţys- Šiauliai - Klaipėda, nuo Klaipėdos 2-osios 

dujų skirstymo stoties (Kiškėnų k., Dovilų sen., Klaipėdos r. sav.) iki čiaupų aikštelės Nr.12M 

(Lapkasių k., Kuršėnų kaimiškoji sen., Šiaulių r. sav.). 

Planuojamas magistralinis dujotiekis Klaipėda-Kuršėnai kerta 5 savivaldybes: 

 Šiaulių r. sav. (Kuršėnų kaimiškoji sen., Raudėnų sen.); 

 Telšių r. sav. (Upynos sen., Luokės sen., Viešvėnų sen., Ryškėnų sen., Ţarėnų sen.); 

 Plungės r. sav. (Ţlibinų sen., Stalgėnų sen., Kulių sen.); 

 Rietavo sav. (Medingėnų sen., Daugedų sen., Rietavo sen.); 

 Klaipėdos r. sav. (Dovilų sen, Dauparų-Kvietinių sen, vėţaičių sen., Endrijavo sen.). 

Esamo dujotiekio ir preliminari planuojamo magistralinio dujotiekio Klaipėda-Kuršėnai trasa 

pavaizduota Pav. 2-1 bei grafiniame priede Nr. 1. 
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PAV programoje pateikta planuojamo dujotiekio trasa yra preliminari ir gali keistis PAV ataskaitos 

ir specialiojo plano rengimo etape. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Šalt.: AB ”Amber Grid” duomenys. 

Pav. 2-1. Lietuvos gamtinių dujų skirstymo sistema 

 

2.4 Projekto techninės charakteristikos 

Pagrindiniai PŪV techniniai parametrai: 

- dujotiekio ilgis – 110,0 km; 

- dujotiekio skersmuo – 800 mm; 

- projektinis slėgis – 5,4 MPa, maţiausias projektinis slėgis – 2,0 MPa; 

- dujų temperatūra t – (0+15) C; 

- dujotiekio sudedamosios dalys gaminamos iš paprastojo arba konstrukcinio anglinio 

plieno. 

Planuojama MD (DN 800) trasa numatyta esamo MD Panevėţys-Šiauliai-Klaipėda (DN 300) 

apsaugos zonos ribose. Vamzdynas klojamas lygiagrečiai esamo vamzdyno pagal norminius ir 

technologinius reikalavimus išlaikant minimalius leistinus atstumus. 

Planuojami dujotiekio klojimo būdai: atviras būdas: kasant tranšėją; uţdaras būdas – horizontalus 

prastūmimas. 

Magistralinio dujotiekio vamzdţiai klojami ne maţesniame kaip 0.9 m gylyje nuo esamo ţemės 

paviršiaus (per mišką - 1.2m gylyje).  

Susikirtimuose su keliais dujotiekis klojamas apsauginiame dėkle. Maţiausias vertikalus atstumas 

nuo dujų vamzdţio/dėklo viršaus iki kelio dangos - 1.5 m klojant atviru būdu. Susikirtimuose su 

Planuojamas magistralinis dujotiekis 

Klaipėda-Kuršėnai 
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upeliais ir melioracijos grioviais magistralinis dujotiekis įrengiamas pagal atskirus techninio 

projekto technologinės dalies sprendinius. Susikirtimų su melioracijos grioviais vietose statybos 

metu  įrengiant laikinus kelius numatomos gelţbetoninės pralaidos, uţpiltos gruntu iš tranšėjos. 

Susikirtimų su esamomis poţeminėmis inţinerinėmis komunikacijomis vietose magistralinio 

dujotiekio vamzdynas bus klojamas įgilinant po esamais tinklais maţiausiai 0,5 m.  

Pakloto magistralinio dujotiekio trasa paţymima ţenklais, kurie įrengiami 500 m atstumu vienas 

nuo kito tiesiose dujotiekio vamzdyno atkarpose ir trasos posūkių vietose, kertant kelius, 

geleţinkelius. Ţymėjimo ţenklas - tai (1.5-2.0) m aukščio betoninis stulpelis su geltonos spalvos 

(350x175) mm dydţio lentele. Ţenklai išdėstomi remiantis bendru eksploatuojančios 

organizacijos ir ţemės savininko susitarimu-aktu. 

Įgyvendinus MD Klaipėda - Kuršėnai statybos projektą iš SGD terminalo galėtų būti patiekiama iki 

11 mln. Nm
3
 dujų per parą, iš jų nemaţiau kaip 6 mln. Nm

3
 per parą galima būtų transportuoti 

Latvijos kryptimi. 

Įrengiant magistralinį dujotiekį planuojama ši infrastruktūra: 

1. Čiaupų aikštelės (10x10) m su privaţiavimo keliais ir elektros pajungimu –  apie 7 vnt; 

2. Kontrolinio įtaiso paleidimo kameros –  2 vnt; 

3. Laikinas privaţiavimo kelias statybos darbų metu; 

4. Gamybinės bazės, technologinės aikštelės statybos darbų metu (vietovėse su kietąja 

danga, (25x25) m); 

Čiaupų aikštelės. Dujų tiekimui sustabdyti avarijos ar remonto metu numatyta atjungimo 

armatūra – linijiniai čiaupai. Čiaupų konstrukcija uţtikrina distancinį čiaupų atidarymą/uţdarymą 

iš centrinio valdymo pulto. Čiaupų aikštelėse įrengiami linijiniai čiaupai, dujotiekio nudujinimo 

ţvakės. Elektros energija čiaupų aikštelės bus aprūpinamos iš esamų elektros tinklų arba aikštelės 

ribose planuojamų vėjo jėgainių. 

Kontrolinio įtaiso paleidimo/priėmimo kameros. Pirmosios dvipusio paleidimo/priėmimo  

kameros preliminari įrengimo vieta – Klaipėdos antroji dujų skirstymo stotis Kiškėnų km., Dovilų 

sen., Klaipėdos rajone, antrosios  - prie čiaupų aikštelės Nr.12M Lapkasių km., Kuršėnų kaimiškoji 

sen., Šiaulių rajone. Kontrolinio įtaiso paleidimo/priėmimo kameros paskirtis – dujotiekio 

techninės būklės monitoringui naudojamo kontrolinio įtaiso paleidimas/priėmimas į/iš  

magistralinio dujotiekio. Elektronikos pagalba įtaisas fiksuoja magistralinio dujotiekio vamzdyno 

techninę būklę, taip pat apsauginės izoliacijos būklę.  

Numatoma pasyvi ir aktyvi dujotiekio plieninių vamzdţių apsauga nuo korozijos. Pasyvi apsauga 

– dujotiekis klojamas iš plieninių polimerine izoliacija padengtų vamzdţių. Aktyvi apsauga nuo 

korozijos - dujotiekio trasos teritorijoje montuojamos katodinės stotys.  

 

2.5 Ţemės naudojimo apribojimai 

Magistralinio dujotiekio apsaugos juosta. Magistralinio dujotiekio apsaugos juostos plotis yra 

po 3 metrus į abi puses nuo magistralinio dujotiekio vamzdţio ašies. 

Apsaugos juostoje draudţiama: 

 Lygiagrečiai su magistraliniu dujotiekiu kloti kitus poţeminius tinklus; 

 Sodinti medţius ir krūmus; 

 Apsaugos juostoje ţemę leidţiama kultivuoti ne giliau kaip 0,30 m; 

 Magistralinio dujotiekio savininkas turi teisę techniškai priţiūrėti ir remontuoti 

vamzdyną bei jo įrenginius, kompensuodamas ţemės naudotojui (savininkui) uţ darbų 

metu padarytą ţalą.  

Magistralinio dujotiekio apsaugos zona. Remiantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1992 m. 

geguţės 12 d. nutarimo Nr. 343 „Dėl specialiųjų ţemės ir miško naudojimo sąlygų patvirtinimo“ 
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VII sk. 25 p. (Ţin., 1992,Nr.22-652 ir vėlesni pakeitimai) magistralinio dujotiekio apsaugos zona 

yra: 

 Išilgai vamzdynų trasos - ţemės juosta, kurios plotis po 25 metrus į abi puses nuo 

magistralinio dujotiekio ašies; 

 Išilgai kelių eilių vamzdynų trasos - ţemės juosta, kurios plotis po 25 metrų  nuo 

kraštinių vamzdynų ašies; 

 Aplink magistralinių dujotiekių įrenginius - 25 metrų pločio ţemės juosta aplink 

nurodytų objektų teritoriją. 

Šioje zonoje naudojantis ţeme privaloma laikytis specialiųjų ţemės naudojimo sąlygų. Rengiantis 

statyti bet kuriuos pastatus, įrenginius ar kitus objektus 350 metrų atstumu nuo magistralinio 

dujotiekio trasos, priešprojektinius pasiūlymus bei projektinę dokumentaciją būtina suderinti su 

AB “Amber Grid ”. 

Magistralinio dujotiekio apsaugos zonoje be raštiško AB “Amber Grid“ leidimo draudţiama: 

 statyti pastatus ir įrenginius; 

 sodinti medţius ir krūmus, vykdyti pagrindinius kirtimus; 

 sandėliuoti pašarus, trąšas bei medţiagas; 

 krauti į stirtas šieną ir šiaudus; 

 įrengti buomus arkliams rišti, laikyti gyvulius; 

 skirti vandens plotus, ţvejoti ir gaudyti vandens gyvūnus; 

 įrengti girdyklas, kapoti bei pjaustyti ledą; 

 įrengti pervaţas per vamzdyno trasas, automobilių transporto, traktorių bei kitos 

technikos aikšteles; 

 vykdyti ţemės melioravimo, drėkinimo ir sausinimo darbus; 

 vykdyti sprogimo darbus, lyginti gruntą; 

 daryti geologines nuotraukas, vykdyti paiešką, geodezijos bei kitus darbus, susijusius su 

gręţinių įrengimu ir grunto bandinių (išskyrus dirvos pavyzdţius) ėmimu; 

 perstatyti, uţversti ir lauţyti skiriamuosius ţenklus, kontrolinius matavimo punktus; 

 atidaryti neaptarnaujamų kabelinio ryšio punktų, katodinės apsaugos stočių duris, 

atsukti ir uţsukti čiaupus, įjungti ir išjungti elektros tiekimo įtaisus; 

 įrengti sąvartynus, pilti šarmus bei druskų skiedinius; 

 ardyti dujotiekio įrengimų aptvėrimus; 

 deginti ugnį ir įrengti atvirus arba uţdarus ugnies šaltinius; kasti ţemę giliau kaip 0,3m. 

 

Magistralinį dujotiekį eksploatuojančiai organizacijai apsaugos zonoje leidţiama: 

 privaţiuoti automobiliais ar kita technika prie vamzdynų pagal schemą, suderintą su 

ţemės savininku ir/ar naudotoju; 

 aptarnauti ir remontuoti vamzdynus, pjauti ţolę, kirsti krūmus ir atlikti kitus  prieţiūros 

darbus; 

 kasti apsaugos zonoje suderinus (ne vėliau kaip prieš 5 paras) šiuos darbus su ţemės 

savininku ir/ar naudotoju 

 

2.6 Poveikio aplinkai vertinimo programos sąsaja su 

planavimo ir projektavimo etapais  

Planuojama ūkinė veikla numatyta LR teritorijos bendrojo plano, patvirtinto Lietuvos Respublikos 

Seimo 2002-10-29 nutarimu Nr. IX-1154, techninės infrastruktūros sprendiniuose, Nacionalinėje 

energetinės nepriklausomybės strategijoje [4]. 

Magistralinis dujotiekis Klaipėda-Kuršėnai numatytas Klaipėdos r. sav., Telšių r. sav., Plungės r. 

sav., Rietavo ir Šiaulių r. sav. patvirtintuose bendruosiuose planuose, esamo MD Panevėţys-

Šiauliai-Klaipėda apsaugos zonos ribose [8]. Rengiant savivaldybių bendruosius planus, buvo 

atliktos SPAV procedūros, įskaitant ir sprendiniuose numatytai planuojamo MD Klaipėda-

Kuršėnai trasai. 



AB „Amber Grid“  2013-10-15 14 

Magistralinio dujotiekio Klaipėda – Kuršėnai statyba 

 

PAV programa 

 

 
© AF-Consult UAB 2013 

 

 

Vadovaujantis LR energetikos ministro 2013-05-28 įsakymu Nr.1-113 „Dėl magistralinio 

dujotiekio Klaipėda-Kuršėnai specialiojo plano rengimo“ bus rengiamas magistralinio dujotiekio 

Klaipėda-Kuršėnai specialusis planas ir atliekamos šio teritorijų planavimo dokumento SPAV 

procedūros. 

Planuojami projekto įgyvendinimo etapai ir terminai: 

 Specialiojo plano, SPAV rengimas, servitutų  

nustatymas   2013 m. III k. – 2014 III k. 

 Poveikio aplinkai vertinimas  2013 m. III k. - 2014 II k. 

 Techninio projekto rengimas  2013 m. IV k. – 2014 IV k. 

 Statyba   2015 m. 

Magistralinio dujotiekio Klaipėda – Kuršėnai statybą planuojama baigti 2015 m. pabaigoje. 

 

2.7 Projekto investicijos, svarstomas finansavimas 

Atlikus preliminarius skaičiavimus investicijos į magistralinio dujotiekio Klaipėda – Kuršėnai antros 

gijos statybą siektų apie 220 mln. Lt [1]. 

Šiuo metu informacija apie projektą yra pateikti Europos Komisijai (toliau – EK), projektas yra 

įtrauktas į ES bendro intereso projektų sąrašą, vadovaujantis Reglamento dėl Transeuropinių 

energetikos tinklų gairių nustatyta tvarka. Projektas galės pretenduoti į ES paramą 2014-2020 m. 

finansinėje perspektyvoje iš naujai kuriamo ES finansinio instrumento – Europos infrastruktūros 

tinklų priemonės (angl. Connecting Europe Facility). 

 

2.8 Planuojamos ūkinės veiklos tarpvalstybinis poveikis 

Planuojama ūkinė veikla ir jos infrastruktūra nekerta ir nesiriboja su kitų valstybių teritorijomis, 

todėl reikšmingas neigiamas tarpvalstybinis poveikis nenumatomas. 

Kaip jau minėta ankstesniuose skyriuose, pagrindinis Klaipėda – Kuršėnai MD projekto tikslas – 

sukurti pakankamus pajėgumus transportuoti gamtines dujas iš SGD terminalo Klaipėdoje 

vartotojams Lietuvoje ir į kitas Baltijos šalis (Latviją bei Estiją), taip sukuriant galimybes Baltijos 

šalių rinkos dalyviams diversifikuoti dujų tiekimo šaltinius padidinant suskystintų gamtinių dujų 

importo per terminalą galimybes ir didinti rinkos konkurencingumą – numatomas teigiamas 

socialinis-ekonominis poveikis Baltijos šalims. 

 

2.9 Svarstomos alternatyvos 

Planuojamo magistralinio dujotiekio Klaipėda-Kuršėnai trasa yra numatyta savivaldybių 

patvirtintuose bendruosiuose planuose, esamo MD Panevėţys-Šiauliai-Klaipėda apsaugos zonos 

ribose [8], todėl trasos vieta iš dalies yra rezervuota. Dėl šių prieţasčių trasai alternatyvų 

nėra. Išlaikant esamo ir planuojamo MD lygiagretumą, eksploatacijos metu būtų išnaudojamas 

energetikos objektų koridorius, rengiant teritorijų planavimo dokumentus nebūtų netikslingai 

išplėstos objekto statybai rezervuojamos teritorijos. Tačiau PAV ataskaitos ir specialiojo plano 

rengimo metu bus svarstomos ir nagrinėjamos techninių sprendinių alternatyvos, svarstomos 

trasos lokalinės alternatyvos.  

Planuojama ūkinė veikla ir jos poveikis bus lyginamas su „0 veiklos“ alternatyva – esama situacija, 

kai projektas nėra įgyvendinamas. 
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3 Informacija apie teritorijas, kurios gali 

būti paveiktos  

3.1 Administracinė priklausomybė 

Planuojamas magistralinis dujotiekis Klaipėda-Kuršėnai kerta 5 savivaldybes, 17 seniūnijų: 

 Šiaulių r. sav. (Kuršėnų kaimiškoji sen., Raudėnų sen.); 

 Telšių r. sav. (Upynos sen., Luokės sen., Viešvėnų sen., Ryškėnų sen., Ţarėnų sen.); 

 Plungės r. sav. (Ţlibinų sen., Stalgėnų sen., Kulių sen.); 

 Rietavo sav. (Medingėnų sen., Daugedų sen., Rietavo sen.); 

 Klaipėdos r. sav. (Dovilų sen, Dauparų-Kvietinių sen., Vėţaičių sen., Endrijavo sen.). 

 

3.2 Artimiausia gyvenamoji aplinka 

Klaipėdos rajono teritorijoje dujotiekio trasos pradţia numatoma Klaipėdos 2-osios dujų 

skirstymo stoties teritorijoje į rytus nuo Kiškėnų kaimo (Dovilų seniūnija, Klaipėdos r.). 

Magistralinio dujotiekio trasa nuo Šlapšilės gyvenvietės planuojama lygiagrečiai esamo 

magistralinio dujotiekio Panevėţys-Šiauliai-Klaipėda trasai, aplenkia Gargţdų miestą iš šiaurės 

pusės.  

Plungės rajono ir Rietavo savivaldybių teritorijose trasa planuojama rečiau apgyvendintose 

teritorijose, artimiausios gyvenvietės – Stalgėnai, Daugėdai, Medingėnai, Keturakiai. Telšių rajono 

savivaldybėje magistralinio dujotiekio trasa planuojama taip pat per rečiau gyvenamas teritorijas, 

nepriartėja prie didesnių miestų. Ties Telšių ir Šiaulių rajonų savivaldybių riba dujotiekio trasa iš 

šiaurės pusės priartėja prie Ţeimuvėnų gyvenvietės. Šiaulių rajono savivaldybės teritorijoje trasa iš 

šiaurės pusės aplenkia Dirvonėnus. Trasos pabaiga numatoma į vakarus nuo Kuršėnų miesto, 

esamoje čiaupų aikštelės Nr.12M (Lapkasių k., Kuršėnų kaimiškoji sen., Šiaulių raj.) teritorijoje. 

 

3.3 Dirvoţemis ir ţemės gelmės  

Planuojamoje trasos vietoje sutinkama didelė dirvoţemių įvairovė, tačiau didesnėje trasos dalyje 

akivaizdţiai vyrauja (Pav. 3-2) lengvo ir vidutinio sunkumo priemolio balkšvaţemiai, kuriuos 

atskirose trasos ruoţuose keičia smėlingi bei priesmėlingi smėlţemiai, o taip pat (upių slėniuose) 

salpţemiai. Rytinėje dujotiekio trasos dalyje plyti lengvo ir vidutinio sunkumo priemolio 

išplautţemiai. 

Pagal Lietuvos higienos normoje HN 60:2004 (Ţn. Nr. 41-1357) pateikiamą klasifikaciją, didţioji 

dalis plote vyraujančių dirvoţemių priskiriami vidutiniškai atspariems (priemolis) bei atspariems 

(smėlis ir priesmėlis) dirvoţemių cheminės taršos poveikiui.  

3.3.1 Geologinė – geomorfologinė sandara 

Geomorfologinio rajonavimo poţiūriu projektuojamos trasos vakarinė dalis (Gargţdų apylinkėse 

ir ryčiau jų) eina Vakarų Ţemaičių ţemuma, trasos didesnioji dalis kerta visą Ţemaičių aukštumą, o 

jos rytinė dalis siekia Šiaurės Lietuvos ţemumą (Kuršėnų apylinkės). Tad didesnioji trasos dalis 

kerta stambiai `ir vidutiniškai kalvotą reljefą Ţemaičių aukštumoje, ir tik vakarinė trasos dalis plyti 

banguotoje lygumoje. Trasa kerta Minijos, Virvyčios bei kelių kitų smulkesnių upių slėnius. 

Didesniojoje trasos dalyje ţemės paviršiuje slūgso kvartero periodui priskiriamos paskutiniojo 

kontinentinio apledėjimo ledyno bei jo tirpsmo vandenų suformuotos labai įvairios litologinės 

sudėties nuogulos bei nuosėdos, upių slėniuose – smėlingos aliuvinės nuosėdos, vietomis – 

pelkėse susiformavusios durpės. Didţiausia nuogulų bei nuosėdų litologinių atmainų kaita ir 

įvairovė būdinga trasos ruoţui kertančiam Ţemaičių aukštumą. 
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3.3.2 Naudingų iškasenų telkiniai  

Planuojama trasa nekerta kvartero storymėje esančių plačiai paplitusių naudingųjų iškasenų 

telkinių, išskyrus du smulkius ir neeksploatuojamus durpynus (Kagės ir Šėmų) Telšių rajono 

savivaldybės teritorijoje. Trasa praeina virš Plungės ir Klaipėdos rajonų savivaldybių teritorijų 

sandūroje esančio neeksploatuojamo Ablingos naftos telkinio. 

 

3.4 Vanduo 

Planuojamas MD kerta Ventos, Minijos, Lietuvos pajūrio upių ir Mūšos upės baseinus. 

Esamas ir planuojamas MD kerta paviršinius vandens telkinius, iš kurių reikšmingiausios upės – 

Minijos upė, Juodupio upė, Upynos upė, Virvyčios upė, Vėdarės upė, Luknės upė, Ţvelsos upė, 

Smeltainės ir Gerdaujės upės ir kt. 

 

3.5 Saugomos teritorijos  

Saugomos ir Europos ekologinio tinklo  NATURA 2000 teritorijos, į kurias patenka arba eina greta 

analizuojama dujotiekio trasa, pateikiamos lentelėje ţemiau bei ţemėlapiuose priede Nr. 2. 

Saugoma teritorija Atstumas, m 

Minijos upė (BAST) kerta 

Minijos ichtiologinis draustinis kerta 

Minijos senslėnio kraštovaizdţio draustinis 15 

Minijos upės slėnis (PAST) kerta 

Minijos upės slėnis (BAST) 15 

Rietavo miškai (BAST) kerta 

Ablingos geomorfologinis draustinis 658 

Minijos pralauţos kraštovaizdţio draustinis kerta 

Lauko Sodos botaninis-zoologinis  draustinis 363 

Varnių regioninis parkas kerta 

Birţuvėnų kraštovaizdţio draustinis 124 

 

3.6 Kultūros paveldas  

Analizuojama magistralinio dujotiekio Klaipėda – Kuršėnai trasa nepatenka į registruotų 

nekilnojamų kultūros vertybių teritoriją. Klaipėdos rajono savivaldybės teritorijoje trasa kerta 

Kvietinių pilkapyno (6187) apsaugos zoną.  
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Artimiausios registruotos kultūros vertybės pateikiamos lentelėje ţemiau bei ţemėlapiuose 

priede Nr. 2. 

Kultūros paveldas 

Atstumas, 

m 

Buv. dvaro sodyba (238) 970 

Birbinčių k. senosios kapinės (24361) - apsaugos zona 53 

Galčių k. pirmosios senosios kapinės (25397) - apsaugos zona 821 

Galčių k. antrosios senosios kapinės (25398) - apsaugos zona 785 

Kvietinių pilkapynas (6187) - apsaugos zona kerta 

Kvietinių k. senosios kapinės (24378) - apsaugos zona 100 

Gerduvėnų piliakalnis su gyvenviete (23777) - apsaugos zona 14 

Gerduvėnų k. senosios kapinės (24427) 24 

Anuţių k. senosios kapinės (24390) - apsaugos zona 781 

Koplytstulpis su ornamentuotu kryţeliu, Marijos Maloningosios 

skulptūra (15096) - apsaugos zona 786 

Paplienijos piliakalnis su gyvenviete (24529) - apsaugos zona 933 

Jokšų senovės gyvenvietė (2529) 702 

Senovės gyvenvietė II (2530) 909 

Birţuvėnų piliakalnis su gyvenviete (24523) - apsaugos zona 950 

Lapkasių k. senosios kapinės (4632) - apsaugos zona 356 

 

3.7 Miškai, biologinė įvairovė  

Planuojamoje trasos teritorijoje išskiriami keli augalijos kompleksai: pievos, miškai, agrokultūrinės 

teritorijos. Miškais apaugę plotai sudaro reikšmingą teritorijos dalį. Didţiausių miškų masyvai, 

kuriuos analizuojama dujotiekio trasa kerta arba eina greta pateikiami lentelėje ţemiau ir Priede 

Nr.2. Teritorijoje esančių medynų struktūra ir rūšinė sudėtis priklauso nuo edafinių sąlygų bei 

miškų ūkinės veiklos pobūdţio. Vyrauja mišrūs medynai. Laikino ir perteklinio drėgnumo 

augavietėse pirmąjį medţių ardą formuoja paprastoji egle vietomis su berţais, paprastoji pušis. 

Uţmirkusiose augavietės ir pelkėse auga pelkėti lapuočių miškai, kur medţių ardą formuoja 

juodalksnis. Medynų amţius teritorijoje įvairus – nuo nesenai įveistų, pribręstančių iki brandţių 

medynų. 

Miškai Nr. (ţr. Priedą Nr2.) 

Kiškėnų miškas 1 

Dauparų miškas 2 

mšk. Bereniškė 3 

mšk. Berţynas 4 

Gerdaujos miškas 5 

Jurjonų miškas 6 

mšk. Vėţaitinė 7 

Virţintų miškas 8 

mšk. Peklinė 9 

Miţuikų miškas 10 

Pyvorų miškas 11 
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mšk. Uţlukniai 12 

Stalgėnų miškas 13 

Medingėnų miškas 14 

mšk. Degsnės 15 

Keturakių miškas 16 

Klaišių miškas 17 

Antanavos miškas 18 

Ariškės miškas 19 

Gailiškės miškas 20 

Pranckų miškas 21 

Kereliškės miškas 22 

Lelų miškas 23 

Jomantų miškas 24 

Skliausčių miškas 25 

Birţuvėnų miškas 26 

Jokšų miškas 27 

Girlaukės miškas 28 

Uţpelkių miškas 29 

mšk. Ilgšilis 30 

Paeţerių miškas 31 

 

3.8 Kraštovaizdis 

Magistralinis dujotiekis Klaipėda-Kuršėnai numatomas tiesti per Vakarų Pabaltijo Ţemumų (B), 
Kuršo-Ţemaičių aukštumų (C) bei Vidurio Pabaltijo ţemumų (D) morfologinius rajonus (Lietuvos 

morfologinis rajonavimas; LNA, 2008). Vakarų Pabaltijo Ţemumų ruoţe planuojama MD trasa 

patenka į Vakarų Ţemaičių šiaurinės agrarinės lygumos (BIII7) molingų lygumų gamtinį 

kraštovaizdį (L„) ir tik labai trumpa atkarpa, ties Minijos upe, kerta slėniams būdingą (S) 

kraštovaizdį.  

Kuršo-Ţemaičių aukštumų ruoţe dujotiekio trasa planuojama Vakarų Ţemaičių miškingos 

agrarinės plynaukštės (CV10), Vidurio Ţemaičių agrarinio kalvyno (CV11) bei Šiaurės Ţemaičių 

agrarinės plynaukštės (CV12) srityse. Vidurio Pabaltijo ţemumų ruoţe Klaipėda-Kuršėnai 

dujotiekis patenka į Ventos vidurupio miškingą agrarinę lygumą (DVI14), kurioje vyrauja molingų 

lygumų gamtinis kraštovaizdis.   
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Pav. 3-5. Kraštovaizdţio morfologinis rajonavimas. Ištrauka iš Lietuvos nacionalinio atlaso 

(www. geoportal.lt) 
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4 PAV ataskaitoje nagrinėtinas poveikis 

aplinkai, numatomi prognozavimo ir 

vertinimo metodai  
 

4.1 Pagrindinės vertinimo prielaidos, metodika  

Poveikio aplinkai vertinimas atliekamas vadovaujantis vertinimo proceso laikotarpiu galiojančiais 

LR įstatymais ir kitais teisės aktais, normatyviniais dokumentais. Pagrindinis jų – PAV įstatymas 

bei su juo susiję poįstatyminiais teisės aktai.  

Vertinant potencialų PŪV poveikį aplinkai bus naudojamasi Europos aplinkos apsaugos agentūros 

medţiaga, Europos Komisijos PAV vadovais, ES šalių leidiniais, ten pateiktomis metodikomis ir 

rekomendacijomis, duomenų bazėmis, archyviniais ir publikuotais informacijos šaltiniais apie 

aplinkos komponentus. Nagrinėjamoje trasoje bus atlikti labiausiai paţeidţiamų aplinkos 

komponentų lauko tyrimai ir stebėjimai Triukšmo ir oro taršos vertinimui bus naudojamos 

kompiuterinės modeliavimo programos. Taip pat, atliekant įrenginių ir technologijų 

aplinkosauginį vertinimą, bus vadovaujamasi geriausiais prieinamais gamybos būdais (GPGB). 

Renkant ir analizuojant esamos situacijos duomenis, PAV rengėjas konsultuosis su atitinkamomis 

susijusiomis valstybės institucijomis, PŪV organizatoriumi. 

Nagrinėjamos alternatyvos: 

Poveikis aplinkai bus nagrinėjamas šioms alternatyvoms: 

 „0 alternatyva“ – esama situacija, projektas nevykdomas. 

 Įgyvendinama planuojama ūkinė veikla. PAV ataskaitos ir specialiojo plano rengimo 

metu bus identifikuotos ir nagrinėjamos techninių sprendinių alternatyvos, svarstomos 

trasos lokalinės alternatyvos.  

Poveikio aplinkai nagrinėjimo laikotarpis: 

Projekto eksploatacijos pradţia – 2015 m. 

Poveikio aplinkai pagrindiniai šaltiniai: 

 Dujotiekio ir jo infrastruktūros eksploatacijos metu. Bus nagrinėjamas aptarnaujančio 

transporto poveikis, nustatytų ţemės naudojimo apribojimų, servitutų poveikis, projekto 

socio-ekonominis poveikis, dujotiekio ir jo infrastruktūros poveikis gyvajai gamtai. 

 Dujotiekio ir jo infrastruktūros statybos darbų metu. Nagrinėjamas poveikis aplinkai 

statybos darbų metu. 

 Dujotiekio prieţiūros darbai. Dujotiekio aptarnavimas ir remontas, ţeldynų pjovimas 

apsaugos zonoje, kt. 

Nagrinėjamas poveikis: 

Įgyvendinant planuojamą ūkinę veiklą didelis dėmesys yra skiriamas aplinkos apsaugai ir 

neigiamo poveikio aplinkai maţinimo priemonėms. PAV ataskaitos rengimo metu bus išsamiai 

išnagrinėti reikšmingi tiesioginiai, netiesioginiai, ilgalaikiai, trumpalaikiai, teigiami ir neigiami 

poveikiai. 

Nagrinėjami aplinkos komponentai: 

 Ţmogus ir socialinė aplinka (visuomenės sveikata, triukšmas, oro kokybė, ţemėnauda ir 

ţemės naudojimo apribojimai, nekilnojamosios kultūros vertybės, socialinė-ekonominė 

aplinka).  



AB „Amber Grid“  2013-10-15 25 

Magistralinio dujotiekio Klaipėda – Kuršėnai statyba 

 

PAV programa 

 

 
© AF-Consult UAB 2013 

 

 

 Gamtinės aplinkos komponentai (dirvoţemis ir geologija, paviršinis ir poţeminis vanduo, 

kraštovaizdis, biologinė įvairovė, saugomos teritorijos). 

Nagrinėjama teritorija: 

Preliminari magistralinio dujotiekio trasa numatyta savivaldybių bendruosiuose planuose 

pateikiama priede Nr. 1. Atsiţvelgiant į tai, kad lygiagrečiai rengiamas dujotiekio specialusis 

planas, vertinant poveikį aplinkos komponentams, nagrinėjama teritorija apims vertinamas 

magistralinio dujotiekio trasos lokalines alternatyvas ir potencialias poveikio zonas. 

PAV programoje pateikta planuojamo dujotiekio trasa yra preliminari ir gali keistis PAV ataskaitos 

ir specialiojo plano rengimo etape. 

Planuojamo dujotiekio techninių sprendinių alternatyvos ir svarstomos trasos lokalinės 

alternatyvos bus nagrinėjamos šiais aspektais: 

 Padėtis Natura 2000 ir kitų saugomų teritorijų atţvilgiu; 

 Kraštovaizdţio ir gamtinio karkaso ypatumai; 

 Kultūros paveldas ir archeologiniai tyrimai; 

 Ţemės gelmės; 

 Rekreaciniai ištekliai; 

 Objekto išsidėstymas gyvenamųjų teritorijų atţvilgiu; 

 Techniniai ir ekonominiai aspektai. 

Poveikio aplinkai vertinimo ir prognozavimo metodai: 

Vertinant galimą poveikį atskiriems aplinkos komponentams, numatoma pirminių ir antrinių 

informacijos duomenų, statistinių duomenų analizė, lauko stebėjimai ir tyrimai, ekspertinis 

vertinimas, naudojama daugiakriterinė analizė, kompiuterinės modeliavimo programos. Naudotini 

vertinimo ir prognozavimo metodai konkrečiam aplinkos komponentui pateikti sekančiuose 

skyriuose.  

 

4.2 Vanduo 

PAV ataskaitoje pateikiama informacija 

Nagrinėjamas aspektas PAV ataskaitoje pateikiama informacija 

Esama situacija Kertami paviršiniai vandens telkiniai (upės, tvenkiniai, kūdros 

kanalai), jų apsaugos reikalavimai, esamų vandenviečių apsaugos 

zonos, Saugomi vandens telkiniai. 

Galimas (numatomas) 

poveikis 

Galimas poveikis paviršiniams ir poţeminiams vandens telkiniams 

eksploatacijos ir statybos metu, vandens paėmimas dujotiekio 

bandymo metu ir eksploatacijos metu. 

Vertinimo metodas Pirminių ir antrinių informacijos duomenų, statistinių duomenų 

analizė, ekspertinis vertinimas apsilankant vietoje, GIS ţemėlapiai ir 

duomenų bazės, perėjimų pjūvių AutoCAD brėţiniai, 

daugiakriterinė analizė. 

Artimiausios vandenvietės ir SAZ įvertinami remiantis: 

Stambesniųjų Lietuvos gėlo vandens vandenviečių pogrupiais, 

nurodytais Lietuvos higienos normos HN 44:2006 „Vandenviečių 

sanitarinių apsaugos zonų nustatymas ir prieţiūra“ 3 priedas (Ţin., 

2006, Nr.81-3217), LGT informacinės sistemos Geolis 

„Vandenvietės“ duomenys. 

Poveikį maţinančios 

priemonės 

Priemonės taikomos paviršinių vandens telkinių, krantų ir 

poţeminio vandens apsaugai.  
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4.3 Aplinkos oras  

Pirminiu vertinimu, dėl PŪV reikšmingas transporto srautų padidėjimas nenumatomas, 

planuojama ūkinė veikla neturėtų reikšmingo poveikio aplinkos oro kokybei eksploatacijos metu. 

Galimas trumpalaikis poveikis statybos darbų metu.  

PŪV ir susijusios infrastruktūros (čiaupų aikštelių ir kt.) galimas poveikis aplinkos orui bus išsamiai 

išnagrinėtas PAV ataskaitoje. 

PAV ataskaitoje pateikiama informacija 

Nagrinėjamas aspektas PAV ataskaitoje pateikiama informacija 

Esama situacija Esamas foninis aplinkos oro uţterštumas savivaldybių teritorijoje 

pagal valstybinio aplinkos oro monitoringo duomenis, palyginimas 

su ribinėmis reikšmėmis pagal Lietuvos Respublikos aplinkos 

ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2001 

m. gruodţio 11 d.  įsakymą Nr. 591/640 „Dėl Aplinkos oro 

uţterštumo normų nustatymo“ pakeistą 2010 m. liepos 7 d. 

įsakymu Nr. D1-585/V-611. 

Galimas (numatomas) 

poveikis 

Reikšmingo poveikio nenumatoma. 

Vertinimo metodas Nustatant projekto ir jo infrastruktūros įtaką aplinkos orui, bus 

įvertinti mobilūs ir stacionarūs taršos šaltiniai, jų išmetimai. 

Nustatant projekto įtaką klimato kaitai, bus apskaičiuota CO2 

metinės emisijos, taip pat taikomas Ekspertinis vertinimas, 

daugiakriterinė analizė.  

 

PŪV neapima stacionarių taršos šaltinių, todėl išmetamų teršalų 

matematinis modeliavimas – netikslingas. 

Poveikį maţinančios 

priemonės 

Nenumatomos 

 

4.4 Atliekų susidarymas  

Magistralinio dujotiekio eksploatacijos metu atliekų nesusidarys arba jų kiekiai bus labai 

minimalūs. Statybos metu atliekos bus rūšiuojamos, tinkamai sandėliuojamos ir perduodamos 

atitinkamiems atliekų tvarkytojams.  

 

4.5 Veiklos sąlygojamas triukšmas ir vibracija 

Galimas laikinas triukšmo ir vibracijos  padidėjimas statybos darbų metu dėl statybos technikos, 

autotransporto, gręţimo ir ţemės darbų. Eksploatacijos metu pagrindiniai triukšmo ir vibracijos 

šaltiniai – aikštelės ir infrastruktūra, čiaupų aikštelėse įrengiamos vėjo jėgainės, aptarnaujantis 

autotransportas. 

PAV ataskaitoje pateikiama informacija 

Nagrinėjamas aspektas PAV ataskaitoje pateikiama informacija 

Esama situacija Artimiausios gyvenamosios teritorijos, esami transporto srautai ir 

jų keliamas triukšmo lygis, esamas triukšmo lygis susijusioje 

gyvenamojoje aplinkoje. 

Galimas (numatomas) 

poveikis 

Galimas trumpalaikis triukšmo ir vibracijos padidėjimas statybos 

darbų metu. Galimas triukšmo padidėjimas eksploatacijos metu dėl 

aikštelių infrastruktūros, aptarnaujančių automobilių, numatomų 
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įrengti vėjo jėgainių. 

Vertinimo metodas Atliekant vertinimą, arčiausiai aikštelių ir kt. infrastruktūros 

esančioje gyvenamojoje aplinkoje bus atlikti prognoziniai triukšmo 

lygio skaičiavimai stacionariems ir mobiliems šaltiniams.  

 

Bus įvertinti veiksniai, nuo kurių priklauso automobilių eismo 

generuojamas triukšmo lygis (eismo intensyvumas, eismo sudėtis, 

vaţiavimo greitis) ir aplinkos veiksniai, nuo  kurių priklauso 

triukšmo sklidimas aplinkoje (kliūtys, meteorologinės sąlygos). 

Triukšmo lygio skaičiavimai bus atliekami kompiuterine triukšmo 

skaičiavimo programa CADNA A 3.72 (metodika NMPB XPS 31–

133) arba kita patvirtinta programa. Ši metodika rekomenduojama 

strateginiam  triukšmo kartografavimui pagal direktyvą2002/49/EB 

dėl aplinkos triukšmo įvertinimo ir valdymo. 

Poveikį maţinančios 

priemonės 

Triukšmo poveikio sumaţinimo priemonės. 

 

4.6 Dirvoţemis 

Planuojamo magistralinio dujotiekio trasoje statybos darbų metu yra galimas poveikis 

dirvoţemiui darbo zonoje, kurios plotis priimamas 20 m. Darbų metu paviršinis dirvoţemio 

sluoksnis bus pašalintas iš darbo zonos, sandėliuojamas ir uţbaigus statybos darbus grąţinamas į 

buvusią vietą.  

Planuojamo MD trasoje tikėtina aptikti moreninius priemolius ir priesmėlius, ledo tirpsmo 

vandenų suklotus įvairaus rūpumo, vietomis ţvirgţdingus, smėlius, upių ir upelių slėniuose - 

vidutinio tankumo, organine medţiaga praturtintus, smėlius. Reljefo paţemėjimuose gali būti 

durpių bei dulkingų smėlių su organikos priemaiša. Gruntinius vandenis tikėtina sutikti nuo  pat 

ţemės paviršiaus (durpynuose ar reljefo paţemėjimuose) iki keliolikos metrų gylio (smėlingose 

kalvose).  

Trasa kirs miškų teritoriją, todėl turės įtakos miškų dirvoţemiui.  

PAV ataskaitoje pateikiama informacija: 

Nagrinėjamas aspektas Pateikiama informacija 

Esama situacija Dirvoţemio būklė. 

Galimas (numatomas) 

poveikis 

Nuimamo dirvoţemio sluoksnis, sandėliavimas. 

Galimas transporto poveikis dirvoţemiui dujotiekio tiesimo metu. 

Vertinimo metodas PAV sudėtyje numatomi dirvoţemio rekognostiniai stebėjimai. Bus 

atliekama pirminių ir antrinių informacijos duomenų analizė, GIS 

ţemėlapių sudarymas, ekspertinis vertinimas. 

Poveikį maţinančios 

priemonės 

Poveikio dirvoţemiui sumaţinimo priemonės. 

 

4.7 Ţemės gelmės  

PAV ataskaitoje bus išanalizuota dujotiekio trasoje esančios kvartero darinių storymės viršutinės 

dalies geologinė sandara, aptartos hidrogeologinės ir inţinerinės geologinės sąlygos, įvertintas 

galimas trasos poveikis čia sutinkamų naudingųjų iškasenų telkinių ištekliams bei jų 

eksploatacijai, įtaka saugomų geologinių objektų (paminklų, geotopų) būklei, taip pat gruntinio ir 

poţeminio vandens kokybei. 
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PAV ataskaitoje pateikiama informacija 

Nagrinėjamas aspektas Pateikiama informacija 

Esama situacija Kvartero geologinė sandara. Hidrogeologinė situacija.  

Inţinerinės geologinės sąlygos. 

Naudingųjų iškasenų telkiniai. 

Saugomi geologiniai objektai. 

Galimas (numatomas) 

poveikis 

Galimas poveikis ţemės gelmėms, aeracijos zonos gruntiniam ir 

poţeminiam vandeniui, naudingųjų iškasenų telkinių ištekliams bei 

jų eksploatacijai. 

Vertinimo metodas PAV sudėtyje bus atliekama pirminių ir antrinių informacijos 

duomenų analizė, ekspertinis vertinimas, GIS ţemėlapių 

sudarymas.  

Poveikį maţinančios 

priemonės 

Priemonės taikomos ţemės gelmių ir poţeminio vandens apsaugai.  

 

4.8 Biologinė įvairovė 

Preliminari magistralinio dujotiekio trasa didesne dalimi eina per antropogenizuotas teritorijas, 

ţemės ūkio paskirties ţemės sklypus, kuriuose vyrauja dirbama ţemė, pievos, ganyklos. 

Reikšmingą teritorijos dalį sudaro ir mišku apaugę plotai. Planuojamoje vamzdyno trasoje – 20 

metrų pločio darbo zonoje - bus daromas tiesioginis poveikis esamiems biotopams. Darbo 

zonoje nukasamas augalinis gruntas, kertami krūmai ar medţiai. 

Ataskaitoje bus pateikiama informacija apie dujotiekio trasoje esančius biotopus ir gyvūniją, 

galimo poveikio aplinkiniams biotopams vertinimas, poveikio biotopams sumaţinimo ir 

kompensavimo priemonės, poveikio saugomoms ir „Natura 2000“ teritorijoms reikšmingumo 

vertinimas bei galimo jo sumaţinimo ir kompensavimo priemonės. 

PAV ataskaitoje pateikiama informacija  

Nagrinėjamas aspektas Pateikiama informacija 

Esama situacija Duomenys apie vietovėje esančius biotopus. 

Informacija apie vietovės augaliją ir gyvūniją. 

Saugomos ir NATURA 2000 teritorijos, jose saugomos vertybės. 

Galimas (numatomas) 

poveikis 

Galimas poveikis biologinei įvairovei ir saugomoms teritorijoms. 

Poveikio įvertinimas tiesiant trasą per miškus ir ţeldinius, 

duomenys apie proskynas. 

Vertinimo metodas PAV sudėtyje numatomi biotopų ir biologinės įvairovės lauko 

stebėjimai ir tyrimai. Bus atliekama :pirminių ir antrinių 

informacijos duomenų analizė, GIS ţemėlapių sudarymas, 

ekspertinis vertinimas. 

Poveikį maţinančios 

priemonės 

Planuojamos poveikio biologinei įvairovei ir saugomoms 

teritorijoms išvengimo, maţinimo ir kompensavimo priemonės. 

 

4.9 Kraštovaizdis 

Planuojama vamzdyno trasa didţiąja dalimi eina greta jau esamo magistralinio dujotiekio 

Panevėţys-Šiauliai-Klaipėda (DN300). Vamzdyno trasoje bus suformuotas technologinis 

dujotiekio koridorius, su dujotiekio infrastruktūros elementais ir aptarnavimo komunikacija. 

Didţiausias poveikis kraštovaizdţiui yra galimas tiesiant dujotiekio trasą per estetines bei 

rekreacijai patrauklias, taip pat miškingas teritorijas, kuriose gali būti formuojamos naujos arba 

platinamos esamos proskynos. Tiesiant trasą per upes, upelius ir jų slėnius, galimas poveikis 

gamtinio karkaso zonoms, kurios yra svarbios kaip migraciniai koridoriai. 
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PAV ataskaitoje bus pateikiama informacija apie esamo kraštovaizdţio tipus ir atskirų jo 

komponentų įvairovę, galimą poveikį kraštovaizdţio mozaikiškumui, estetinei kraštovaizdţio 

vertei, biotopų fragmentacijai, gamtiniam karkasui.  

PAV ataskaitoje pateikiama informacija 

Nagrinėjamas aspektas Pateikiama informacija 

Esama situacija Kraštovaizdţio tipas, regionalumas, mozaikiškumas, įvairumas. 

Esamos ţemės naudmenos. 

Galimas (numatomas) 

poveikis 

Poveikis kraštovaizdţio mozaikiškumui, biotopų fragmentacijai, 

estetinei kraštovaizdţio vertei, gamtiniam karkasui. 

Vertinimo metodas Pirminių ir antrinių informacijos duomenų analizė, GIS 

ţemėlapių sudarymas, ekspertinis vertinimas.  

Poveikio aplinkai 

sumaţinimo priemonės 

Poveikio kraštovaizdţiui išvengimo, maţinimo ar 

kompensavimo priemonės. 

 

4.10 Socialinė – ekonominė aplinka 

Planuojama veikla skirta Lietuvos nacionalinės energetikos strategijos tikslų įgyvendinimui ir dujų 

tiekimo patikimumui uţtikrinti.  

PAV ataskaitoje pateikiama informacija 

Nagrinėjamas aspektas Pateikiama informacija 

Esama situacija Informacija apie esamą socialinę - ekonominę aplinką.  

Esamas teritorijos naudojimas ir ţemėnauda. 

Galimas (numatomas) 

poveikis 

Galimas planuojamos ūkinės veiklos poveikis ekonominėms 

sąlygoms, darbo rinkai.  

Ţemėnaudos kitimas, servitutų nustatymas ir veiklos 

apribojimai. 

Galimas tiesioginis ir netiesioginis poveikis kitoms ūkio šakoms. 

Vertinimo metodas Pirminių ir antrinių informacijos duomenų analizė, GIS 

ţemėlapių sudarymas, ekspertinis vertinimas. 

Poveikį maţinančios 

priemonės 

Poveikio socialinei-ekonominei aplinkai galimos maţinimo ar 

kompensacinės  priemonės.  

 

4.11 Kultūros vertybės 

Poveikio aplinkai vertinimo ataskaitos sudėtyje bus atlikti archeologiniai tyrimai dujotiekio 

trasoje, įvertinti vietovės kultūros paveldo objektai.  

 

PAV ataskaitoje pateikiama informacija:  

Nagrinėjamas aspektas Pateikiama informacija 

Esama situacija Informacija apie analizuojamoje teritorijoje esančias kultūros 

paveldo vertybes ir objektus. 

Galimas (planuojamos) 

poveikis 

Galimas poveikis kultūros paveldo objektams. 

Vertinimo metodas PAV ataskaitos sudėtyje numatyti lauko stebėjimai ir tyrimai: 

archeologiniai ţvalgymai dujotiekio trasoje. Pirminių ir antrinių 
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informacijos duomenų analizė, GIS ţemėlapių sudarymas, 

ekspertinis vertinimas. 

Poveikio aplinkai 

sumaţinimo priemonės 

Galimos poveikio kultūros paveldui sumaţinimo priemonės. 

 

4.12 Visuomenės sveikata 

Poveikio aplinkai vertinimo ataskaitos sudėtyje bus atliekamas poveikio visuomenės sveikatai 

vertinimas. Bus nustatytas galimos cheminės ir fizikinės taršos pobūdis, įvertinti oro taršos ir 

triukšmo šaltiniai ir sklaida dujotiekio trasos statybos ir eksploatacijos metu. Numatoma 

įvertinanti trasos vietą gyvenamųjų teritorijų ir visuomeninių objektų atţvilgiu, atsiţvelgiant į 

normatyviniais dokumentais nustatytas taršos dydţių ribines vertes, fizikinių parametrų matavimų 

ir sklaidos modeliavimo rezultatus. 

PAV ataskaitoje pateikiama informacija:  

Nagrinėjamas aspektas Pateikiama informacija 

Esama situacija  Artimiausia gyvenamosios ir visuomeninės paskirties aplinka ir 

rekreacinės teritorijos. Vertinama pagal kadastrinius ţemėlapius, 

vietovės plėtros planus (detaliuosius, specialiuosius ir 

bendruosius planus), teritorijų bendrųjų ir specialiųjų planų 

duomenis, vietovės apţiūros būdu.  

Regiono gyventojų demografiniai rodikliai. Duomenys gaunami 

iš duomenų bazių valdytojų. 

Gyventojų sergamumo rodiklių analizė. Gyventojų sergamumo 

duomenys gaunami iš savivaldybių sveikatos biurų, Higienos 

instituto (http://sic.hi.lt/html/srs.htm.), Lietuvos statistikos 

departamento (http://osp.stat.gov.lt/home) duomenų bazių. 

Esamos sveikatai darančių įtaką veiksnių būklės analizė. 

Sveikatai darančių įtaką 

veiksnių ir rizikos grupių 

populiacijoje analizė 

Svarbiausi veiklos lemiami sveikatai įtaką darantys veiksniai, jų 

poveikiai nagrinėjami šiais aspektais:  

- triukšmas, 

- aplinkos oro tarša, 

- psichoemocinis poveikis,  

- profesinė rizika. 

Ţalingų veiksnių pavojingumo nustatymas. 

Atitikties visuomenės sveikatos teisės aktų reikalavimams 

nustatymas.  

Rizikos grupių populiacijoje analizė.  

Poveikio įvertinimas ir rizikos 

apibūdinimas 

Poveikis bet kurioms ţmonių grupėms: veikiamų asmenų 

skaičius, poveikio trukmė, vieta, poveikio sveikatai sunkumas 

Tikėtinas laikinas poveikis objekto statybos metu. 

Poveikio visuomenės sveikatai vertinimo išvados ir 

rekomendacijos 

Neigiamo poveikio 

visuomenės sveikatai 

sumaţinimo priemonės 

Neigiamą poveikį maţinančių priemonių pasirinkimo argumentų 

analizė. 

Siūlomos planavimo alternatyvos, emisijos kontrolė, 

monitoringas. 

Vertinimo metodai PAV ataskaitos visuomenės sveikatos dalis bus rengiama bei 

galimas poveikis visuomenės sveikatai bus vertinamas 

vadovaujantis Lietuvos Respublikos Aplinkos ministro 2005 m. 

gruodţio 23 d. įsakymu Nr. D1-636 patvirtintų Poveikio aplinkai 

vertinimo programos ir ataskaitos rengimo nuostatų priedo 

„Rekomenduojama planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai 
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vertinimo ataskaitos struktūra ir apimtis“ 4.9. punkto 

„Visuomenės sveikata“ (Ţin., 2008-07-12, Nr. 79-3138 ) 

nurodymais bei Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos 

ministro 2004 m. liepos 1 d. įsakymu Nr. V-491 patvirtintais 

Poveikio visuomenės sveikatai vertinimo metodiniais nurodymais 

(Ţin., 2004 07 08, Nr.106-3947). 

Sanitarinė apsaugos zona Sanitarinės apsaugos zonos nustatomos Specialiosiose ţemės ir 

miško naudojimo sąlygose, patvirtintose Lietuvos Respublikos 

Vyriausybės 1992 m. geguţės 12 d. nutarimu Nr.343 (Ţin., 1992, 

Nr.22-652; 1996, Nr.2-43) bei Lietuvos Respublikos sveikatos 

apsaugos ministro 2004 m. rugpjūčio 19 d. įsakymu Nr. V-586 

patvirtintose Sanitarinių apsaugos zonų ribų nustatymo ir reţimo 

taisyklėse (Ţin., 2004, Nr.134-4878;  2009, Nr.152-6849, 2011, 

Nr.46-2201) nurodytais atvejais.  

Magistraliniam dujotiekiui sanitarinės apsaugos zonos ribų dydis 

šiais teisės aktais nenustatomas. 
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5 Ekstremalios situacijos  
Poveikio aplinkai vertinimo ataskaitos sudėtyje numatoma atlikti dujotiekių trasos alternatyvų 

rizikos analizę, įvertinti galimas avarines situacijas ir iš jų galinčias kilti poveikio zonas. Pateikti šių 

zonų dydţio pagrindimą, įvertinant reaktyvinio gaisro iš aukšto slėgio vamzdynų ir tūrinio gaisro 

šiluminio poveikio ribines vertes, gamtinių dujų fizikines ir termodinamines savybes. Įvertinti 

individualią ir asmeninę riziką, jos priimtinumą konkrečioms vietovėms, priklausomai nuo 

ţemėnaudos tipo, atstumo nuo urbanizuotų ir gyvenamųjų teritorijų, gyventojų skaičiaus. 

Pavojaus šaltinių 

identifikavimas ir analizė 

Galimos ekstremalių situacijų vamzdyne prieţastys, rizikos 

aptikimas ir įvertinimas. 

Prognozuojamų avarinių 

situacijų pasekmių 

vertinimas 

Galimas poveikis gamtinei aplinkai ir aplinkiniams gyventojams 

įvykus avarinėms situacijoms.  

Avarijų prevencijos 

priemonės  

Rekomenduojamos avarijų prevencijos ir likvidavimo 

priemonės.  

Vertinimo metodas Pavojingo poveikio zonų gaisro metu skaičiavimas visose 

dujotiekio trasos alternatyvose pagal lengvesnių uţ orą dujų 

sklaidos išsiverţus iš slėginių sistemų algoritmus. 

Individualios ir visuomeninės rizikos skaičiavimai galimoms 

avarinėms situacijoms. Galimų rizikų daţnumo statistinis 

įvertinimas, jų priimtinumo analizė naudojant statistinės 

atsitiktinių įvykių analizės metodus ir rizikos matricos 

algoritmus. 
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6 Planuojamos ūkinės veiklos PAV 

ataskaitos turinys  
Preliminarus PAV ataskaitos turinys (Lent. 6-1) parengtas remiantis Aplinkos ministro įsakymu 

„Dėl poveikio aplinkai vertinimo programos ir ataskaitos rengimo nuostatų patvirtinimo“ [3] bei 

geros praktikos pavyzdţiais. 

Lent. 6-1. Preliminarus PAV ataskaitos turinys 

 Sąvokos ir sutrumpinimai 

 Santrauka 

 Įvadas 

 

1. BENDRIEJI DUOMENYS 

 1.1. Planuojamos ūkinės veiklos organizatorius (uţsakovas) 

 1.2 Poveikio aplinkai vertinimo dokumentų rengėjas 

 1.3 Planuojama ūkinė veikla 

 1.4 Projekto pagrindas ir tikslai 

 1.5 Planuojamos ūkinės veiklos vieta 

 1.6 Poveikio aplinkai vertinimo dokumentų rengimo etapo sąsaja su planavimo ir 

projektavimo etapais 

 1.7 Energetinių išteklių poreikiai 

 1.8 Duomenys apie naudojamas ţaliavas 

   

2.  INFORMACIJA APIE PŪV, TECHNOLOGINIAI PROCESAI 

 2.1. Planuojamos ūkinės veiklos technologinių procesų aprašymas 

 2.2 Svarstomos alternatyvos 

 2.3 Geriausia prieinami gamybos būdai 

 2.4 Planuojamos ūkinės veiklos ţemės apribojimai 

   

3.  ATLIEKOS 

  

4. GALIMAS POVEIKIS ĮVAIRIEMS APLINKOS KOMPONENTAMS 

 4.1. Įvadas 

 4.2. Paviršinis ir poţeminis vanduo 

  Metodika 

  Esama situacija 

  Planuojamas vandens suvartojimas 

  Planuojama vandenų tarša 

  Galimas poveikis ir priemonės 

 4.3. Aplinkos oras 

  Metodika 

  Esama situacija 

  Į aplinkos orą išmetami teršalai 

  Galimas poveikis ir priemonės 

  Poveikis klimato kaitai 

 4.4 Dirvoţemis ir ţemės gelmės 

  Metodika 

  Esama situacija 

  Galimas poveikis ir priemonės 

 4.5 Saugomos teritorijos ir biologinė įvairovė 

  Metodika 

  Esama situacija 
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  Galimas poveikis ir priemonės 

 4.6 Kraštovaizdis 

  Metodika 

  Esamas kraštovaizdis 

  Rekreacija 

  Gamtinis karkasas 

  Galimas poveikis ir priemonės 

 4.7 Socialinė ir ekonominė aplinka 

  Metodika 

  Esama situacija 

  Galimas poveikis ir priemonės 

 4.8 Kultūros paveldas 

  Metodika 

  Esama situacija 

  Galimas poveikis ir priemonės 

 4.9 Visuomenės sveikata 

  Metodika 

  Socialinė aplinka ir demografiniai rodikliai 

  Veiklos sąlygojamas triukšmas ir vibracija 

  Galimas poveikis ir priemonės 

   

5 ALTERNATYVŲ ANALIZĖ 

   

6 MONITORINGAS 

  

7 EKSTREMALIOS SITUACIJOS 

  

 LITERATŪROS SĄRAŠAS 

  

 GRAFINIAI IR TEKSTINIAI PRIEDAI 
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