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1 Įvadas 
 

Remiantis 2013 m. balandţio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 347/213 

nuostatomis, 2013 m. spalio 14 d. Europos komisija paskelbė pirmąjį Europos Sąjungos (toliau - ES) 

bendro intereso projektų sąrašą, į kurį įtrauktas magistralinio dujotiekio Klaipėda-Kuršėnai projektas. 

Šio sąrašo tikslas – uţtikrinti ES vidaus rinkai sukurti būtinų ES energetikos infrastruktūros projektų 

įgyvendinimą. 

Vadovaujantis  Lietuvos Respublikos teritorijos bendrojo plano, patvirtinto Lietuvos Respublikos Seimo 

2002-10-29 nutarimu Nr. IX-1154, techninės infrastruktūros sprendiniais, Nacionalinės energetinės 

nepriklausomybės strategija, patvirtinta Lietuvos Respublikos Seimo 2012-06-26 nutarimu Nr. XI-2133 

ir patvirtintais Klaipėdos, Plungės, Telšių , Šiaulių rajonų savivaldybių bei Rietavo savivaldybės 

bendraisiais planais, yra inicijuotas gamtinių dujų perdavimo sistemos plėtros projekto ,,Magistralinis 

dujotiekis Klaipėda – Kuršėnai“ įgyvendinimo procesas.  

Projektas ,,Magistralinis dujotiekis Klaipėda – Kuršėnai“ pripaţintas valstybei svarbus ekonominis 

projektas - LR vyriausybės 2013-12-11 nutarimas Nr. 1195. 

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2013 m. geguţės 28 d. įsakymu Nr. 1-113 

„Dėl magistralinio dujotiekio Klaipėda – Kuršėnai specialiojo plano rengimo“ (Ţin., 2013, Nr. 57-2178), 

rengiamas magistralinio dujotiekio Klaipėda – Kuršėnai specialusis planas.  

Magistralinio dujotiekio Klaipėda – Kuršėnai specialusis planas yra regiono lygmens teritorijų 

planavimo dokumentas, apimantis Klaipėdos, Telšių, Plungės ir Šiaulių rajonų savivaldybių dalių, 

Rietavo savivaldybės dalies teritorijas. 

Vadovaujantis 2004-08-18 LR Vyriausybės nutarimu Nr. 967 “Dėl planų ir programų strateginio 

pasekmių aplinkai vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ [1] (toliau - SPAV aprašas), 7 punktu, 

magistralinio dujotiekio Klaipėda-Kuršėnai specialiajam planui (toliau – Planas) atliekamos strateginio 

pasekmių aplinkai vertinimo (toliau - SPAV) procedūros.  

SPAV procedūros yra sudėtinė teritorijų planavimo procedūrų dalis, atliekamos teritorijų planavimo 

dokumento koncepcijos rengimo etape [2]. SPAV ataskaita rengiama vadovaujantis SPAV aprašu bei 

SPAV apimties nustatymo dokumentu magistralinio dujotiekio Klaipėda – Kuršėnai specialiojo plano 

koncepcijos rengimo etape.  

SPAV apimties nustatymo dokumento bei SPAV ataskaitos vertinimo proceso dalyviai: 

1. Klaipėdos regiono aplinkos apsaugos departamentas; 

2. Šiaulių regiono aplinkos apsaugos departamentas; 

3. Šiaulių visuomenės sveikatos centras; 

4. Telšių visuomenės sveikatos centras; 

5. Klaipėdos visuomenės sveikatos centras; 

6. Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie aplinkos ministerijos; 

7. Kultūros paveldo departamento Šiaulių teritorinis padalinys; 

8. Kultūros paveldo departamento Telšių teritorinis padalinys; 

9. Kultūros paveldo departamento Klaipėdos teritorinis padalinys; 

10. Šiaulių rajono savivaldybės administracija; 

11. Telšių rajono savivaldybės administracija; 

12. Plungės rajono savivaldybės administracija; 

13. Rietavo savivaldybės administracija; 

14. Klaipėdos rajono savivaldybės administracija; 

15. Visuomenė. 

Visuomenė dalyvauja vertinant rengiamo teritorijų planavimo dokumento sprendinius  LR teritorijų 

planavimo įstatyme [2] ir LR Vyriausybės 2007 m. kovo 14 d. nutarime Nr. 247 „ Visuomenės 
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informavimo ir dalyvavimo teritorijų planavimo procese nuostatai“ [3] nustatyta tvarka, viešinimo 

dokumentų kopijos pateiktos Priede Nr.4. 

MD Klaipėda-Kuršėnai specialusis planas numato konkrečios ūkinės veiklos objektą – magistralinio 

dujotiekio statybą, kuris yra įrašytas į LR Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo (toliau 

- PAV) įstatymo [4] 1 priedo sąrašą veiklų, kurių poveikis aplinkai privalo būti vertinamas. Remiantis EK 

PAV ir SPAV direktyvų išaiškinimu [8], LR aplinkos ministerijos išaiškinimu, MD Klaipėda-Kuršėnai 

specialiajam planui lygiagrečiai yra atliekamos SPAV procedūros ir PŪV PAV procedūros. Šiuo 

metu yra patvirtinta PAV programa (2013-12-03 Aplinkos apsaugos agentūros raštas Nr. (2.6)-A4-

4511), rengiama PAV ataskaita.  

 

Siekiant išvengti perteklinės ir pasikartojančios informacijos bei PAV ir SPAV subjektų pasikartojančio 

vertinimo, SPAV ir PAV dokumentai rengiami laikantis šių pagrindinių nuostatų: 

- Planuojamo MD Klaipėda-Kuršėnai išsamus ir detalus poveikio aplinkos komponentams 

vertinimas bus atliekamas PAV ataskaitos rengimo metu; 

- SPAV metu bus nagrinėjamos Plano alternatyvos, įskaitant „0 veiklos alternatyvą“ bei lokalines 

vietos alternatyvas, taip pat ypatingą dėmesį atkreipiant į saugomas teritorijas, Natura 2000 

teritorijas, teritorijų planavimą, darnios plėtros nuostatas, pateikiant nuorodas į PAV ataskaitą/ 

naudojant PAV ataskaitos išvadas; 

- PAV ataskaitoje bus detaliai nagrinėjamos planuojamos ūkinės veiklos technologinės 

alternatyvos, lokalinės vietos alternatyvos, parenkami technologiniai sprendiniai ir konkrečios 

poveikio aplinkai maţinimo priemonės, kaip numatyta PAV programoje. 
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2 Bendroji informacija 

2.1 Planavimo organizatorius 

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 

 

2.2 Specialiojo plano rengėjas 

Organizacija: UAB „Ardynas“ 

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

Kontaktiniai asmenys: Arvydas Mincė, projekto vadovas 

 Zita Labanauskienė, teritorijų planavimo specialistė 

 Olga Vaičienė, teritorijų planavimo specialistė 

Telefonas: 8-37-323209 

Faksas: 8-37-337257 

El. paštas: a.mince@ardynas.lt;  

z.labanauskiene@ardynas.lt; 

o.vaiciene@ardynas.lt 

 

2.3 SPAV dokumentų rengėjas 

Organizacija: UAB „Ardynas“ 

UAB „AF-Consult“ 

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

Kontaktinis asmuo: Jolanta Paplauskienė, aplinkos apsaugos sektoriaus vadovė 

Telefonas: (8 37) 323 209 

Faksas: (8 37) 337 257 

El. paštas: j.paplauskienė@ardynas.lt; rasa.alkauskaite@afconsult.com   

http://www.ambergrid.lt/
mailto:info@ambergrid.lt
mailto:a.mince@ardynas.lt
mailto:z.labanauskiene@ardynas.lt
mailto:o.vaiciene@ardynas.lt
mailto:j.paplauskienė@ardynas.lt
mailto:rasa.alkauskaite@afconsult.com
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3 SPAV tikslai ir paskirtis 
 

Strateginio pasekmių aplinkai vertinimo tikslai yra šie: 

- nustatyti, apibūdinti ir įvertinti galimas reikšmingas planų įgyvendinimo pasekmes 

aplinkai;  

- uţtikrinti, kad bus konsultuojamasi su subjektais ir visuomene, atsiţvelgiama į šių konsultacijų 

ir kitų viešumą uţtikrinančių procedūrų rezultatus; 

- uţtikrinti, kad planų rengimo organizatorius turės išsamią ir patikimą informaciją apie galimas 

reikšmingas planų pasekmes aplinkai ir atsiţvelgs į ją.  

Nagrinėjamo Plano SPAV ataskaitoje bus laikomasi svarbiausių principų: visų pirma, lyginamos 

alternatyvos; antra, konsultuojantis su visuomene bei SPAV subjektais, bus tobulinamas rengiamas 

Planas aplinkosaugos ir darnaus vystymosi aspektais; trečia, SPAV rengiamas Plano koncepcijos etape, 

kol visos Plano alternatyvos atviros svarstymui. 

Strateginiam pasekmių aplinkai vertinimui naudojami šie vertinimo būdai [8]: 

- vertinimas aplinkos apsaugos ir darnaus vystymosi aspektu –vertinimo metu atsispindi, kaip į 

planą integruoti aplinkos apsaugos ar darnaus vystymosi klausimai;  

- vertinimas pasekmių aplinkai atţvilgiu. 

 

Nagrinėjamas Planas numato konkrečios ūkinės veikos objektą – magistralinio dujotiekio statybą. 

Atsiţvelgiant į tai, kad planuojamos ūkinės veiklos - MD Klaipėda-Kuršėnai statyba – poveikis 

aplinkai, visuomenės sveikatai pasekmių aplinkai aspektu bus išsamiai nagrinėjamas lygiagrečiai 

rengiamoje PAV ataskaitoje, SPAV naudojamas koncepcijos vertinimas aplinkos apsaugos ir darnaus 

vystymosi aspektu bei ekspertinis vertinimas pasekmių aplinkai atţvilgiu. 

Rengiamo Plano koncepcijos sprendinių įgyvendinimo strateginių pasekmių aplinkai vertinimas 

planuojamoje teritorijoje  bus atliekamas šiems aplinkos komponentams: socialinei, ekonominei, 

gamtinei aplinkai, taip pat biologinei įvairovei, visuomenei ir jos sveikatai, gyvūnijai, augalijai, 

dirvoţemiui, vandeniui, orui, klimatui, materialiajam turtui, kultūros paveldui (įskaitant architektūrinį ir 

archeologinį paveldą), kraštovaizdţiui ir šių veiksnių tarpusavio sąveikai. 

SPAV ataskaitoje bus atliekamas galimų reikšmingų tiesioginių, netiesioginių, trumpalaikių, vidutinės 

trukmės, ilgalaikių, nuolatinės trukmės, laikinų, teigiamų ir neigiamų pasekmių vertinimas išvardintų 

komponentų atţvilgiu.  

Siekiant išvengti perteklinės ir pasikartojančios informacijos bei PAV ir SPAV subjektų pasikartojančio 

vertinimo, SPAV ir PAV dokumentai rengiami laikantis šių pagrindinių nuostatų: 

- Planuojamo MD Klaipėda-Kuršėnai išsamus ir detalus poveikio aplinkos komponentams 

vertinimas bus atliekamas lygiagrečiai rengiamoje PAV ataskaitoje; 

- SPAV metu bus nagrinėjamos Plano lokalinės vietos alternatyvos, įskaitant „0 veiklos 

alternatyvą“, ypatingą dėmesį atkreipiant į saugomas teritorijas, Natura 2000 teritorijas, 

teritorijų planavimą, darnios plėtros nuostatas, pateikiant nuorodas į PAV ataskaitą/ 

naudojant PAV ataskaitos išvadas; 

- PAV ataskaitoje bus detaliai nagrinėjamos planuojamos ūkinės veiklos technologinės 

alternatyvos, lokalinės vietos alternatyvos, parenkami technologiniai sprendiniai ir konkrečios 

poveikio aplinkai maţinimo priemonės. 
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4 Plano turinys, pagrindiniai tikslai ir sąsaja 

su kitais planavimo dokumentais 

4.1 Projekto tikslai ir pagrindimas 

Pagrindinis MD Klaipėda – Kuršėnai statybos 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 

statomo SGD terminalo Klaipėdoje darbas, pilnai išnaudoti šio terminalo pajėgumai bei padidintas 

dujų transportavimo Lietuvos vartotojams patikimumas. 

Šie tikslai atspindi ir atitinka 2012 m. Lietuvos nacionalinės energetinės nepriklausomybės strategijos 

tikslus iki 2020 m. diversifikuoti energijos tiekimą ir padidinti tiekimo saugumą [5]. 

Magistralinio dujotiekio Klaipėda-Kuršėnai projektas yra įtrauktas į Nacionalinio gamtinių dujų tiekimo 

saugumo uţtikrinimo prevencinių veiksmų planą (priemonė Nr. 3). Projektas ,,Magistralinis dujotiekis 

Klaipėda – Kuršėnai“ pripaţintas valstybei svarbus ekonominis projektas - LR vyriausybės 2013-12-

11 nutarimas Nr. 1195, Ţr. Priedą Nr.4. 

Tad, remiantis šiais duomenimis, akivaizdu, kad magistralinio dujotiekio Klaipėda – Kuršėnai statybos 

projektas tiesiogiai prisidėtų prie aukščiau išvardintų tikslų siekimo. Todėl galima teigti, kad šis 

projektas prisidėtų prie LR Nacionalinės energetinės nepriklausomybės strategijos įgyvendinimo, bei 

įgalintų ekonomiškai svarbiu valstybės projektu pripaţinto SGD terminalo projekto sėkmingą 

įgyvendinimą. 

Formuojant SGD terminalo Klaipėdoje prijungimo prie perdavimo sistemos sąlygas, buvo atlikta 

esamos dujų perdavimo sistemos pralaidumo analizė. Remiantis ja nustatyta, kad esama ir pastatyta 

bei ruošiama eksploatacijai dujų  perdavimo sistema (magistralinis dujotiekis Šakiai – Klaipėda) negali 

uţtikrinti viso SGD terminalo Klaipėdoje pajėgumo panaudojimo. 

Šiuo metu šiaurinėje Lietuvos dalyje dujos tiekiamos į Klaipėdą vienintele prieš 45 metus (maksimalus 

dujotiekio tarnavimo laikas 55 metai) pastatyta 300 mm skersmens dujotiekio gija nuo Kuršėnų iki 

Klaipėdos. Dėl nustatytų vamzdynų defektų joje maksimalus slėgis ribojamas iki 47 bar. 

Pastačius SGD terminalą Klaipėdoje, esant vienintelei dujotiekio Kuršėnai - Klaipėda gijai, dujų 

transportavimo galimybės Lietuvos vartotojams ir Latvijos kryptimi būtų pakankamai ribotos ir iš SGD 

terminalo į perdavimo sistemą galima būtų patiekti tik iki 5,3 mln. m3 dujų per parą. Atsiţvelgiant į 

aukščiau skyriuje išdėstytą informaciją dėl infrastruktūros standarto pagal N-1 scenarijų tenkinimo, 

galima teigti, kad eksploatuojant tik esamą vamzdyną šis ES teisės aktuose nurodytas tiekimo 

saugumo rodiklis nebus pasiektas. Taip pat bus apribotos SGD transportavimo Latvijos kryptimi 

galimybės 

Faktai, išdėstyti aukščiau rodo, kad reikalinga plėsti esamą perdavimo sistemą, sukuriant papildomus 

magistralinio dujotiekio pajėgumus – pastatant 800 mm skersmens magistralinio dujotiekio Klaipėda - 

Kuršėnai antrą giją (schema ţemiau). 

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 patikimumą. 
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Šalt.: AB ”Amber Grid” duomenys 2012m.. 

Pav. 1. Lietuvos gamtinių dujų skirstymo sistema 

 

4.2 Pagrindiniai Plano tikslai 

Regiono lygmens magistralinio dujotiekio Klaipėda – Kuršėnai specialiojo plano tikslai ir uţdaviniai: 

Planavimo tikslai: 

 Įgyvendinant Lietuvos Respublikos Vyriausybės gamtinių dujų sektoriuje tikslus, uţtikrinti 

alternatyvius gamtinių dujų tiekimo šaltinius ir tiekimo būdą (suskystintų gamtinių dujų 

terminalas), padidinti Lietuvos gamtinių dujų perdavimo sistemos ir jungties su Latvija 

saugumą bei pajėgumus, stiprinant vidinius gamtinių dujų perdavimo tinklo vamzdynus; 

 Parinkti tinkamiausią trasą naujos gamtinių dujų tiekimo linijos statybai, uţtikrinant darnią 

gamtinių dujų perdavimo sistemos tinklų plėtrą; 

 Rezervuoti teritorijas specialiojo planavimo objekto statybai, nustatyti jų naudojimo, 

tvarkymo, apsaugos priemones ir kitus reikalavimus; 

Planavimo uţdaviniai: 

 Nutiesti reikalingas naujas gamtinių dujų tiekimo linijas nuo suskystintų gamtinių dujų 

terminalo (SGDT) jungties prisijungimo taško iki gamtinių dujų perdavimo sistemos 

suţiedinimo Klaipėdoje (magistralinio dujotiekio Šakiai-Klaipėda su magistraliniu dujotiekiu 

Šiauliai-Klaipėda) ir magistralinio dujotiekio Klaipėda-Kuršėnai antrąją liniją, uţtikrinant 

projektui Europos Sąjungos finansavimą, siekiant efektyviai išnaudoti prie Lietuvos gamtinių 

dujų perdavimo sistemos prijungtą SGDT, padidinti perdavimo sistemos pajėgumus Latvijos 

kryptimi); 
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 Liberalizuoti gamtinių dujų rinką, laikantis Trečiojo Europos Sąjungos energetikos paketo 

nuostatų; 

 Uţtikrinti diversifikuotą gamtinių dujų tiekimą, padidinti tiekimo saugumą. 

 

Planuojama teritorija - Specialiojo plano sprendiniai rengiami Klaipėdos, Telšių ir Plungės rajonų 

savivaldybių dalių, Rietavo savivaldybės dalies, Šiaulių rajono savivaldybės dalies teritorijoms. 

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.). 

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.). 

4.3 Sąsaja su kitais planavimo dokumentais 

Specialiojo plano sprendiniai rengiami, vadovaujantis LR teritorijos bendrojo plano, patvirtinto Lietuvos 

Respublikos Seimo 2002-10-29 nutarimu Nr. IX-1154, techninės infrastruktūros sprendiniais, 

Nacionaline energetinės nepriklausomybės strategija [5]. Specialiojo plano sprendiniai detalizuojami, 

atsiţvelgiant į Klaipėdos r. sav., Telšių r. sav., Plungės r. sav., Rietavo sav. ir Šiaulių r. sav. patvirtintų 

bendrųjų planų sprendinius, ir numatyti esamo MD Panevėţys-Šiauliai-Klaipėda apsaugos zonos ribose 

[9]. 

Planas rengiamas vadovaujantis šiuose dokumentuose numatytais reikalavimais, jų nuostatomis ir 

sprendiniais: 

Bendrieji planai 

Klaipėdos rajono savivaldybės teritorijos bendrasis planas, reg. Nr. 

003551003200 

 

Rengiamas Gargţdų miesto bendrasis planas 

 

Rengiamas Vėţaičių miestelio bendrasis planas 

 

Patvirtintas Šiaulių rajono savivaldybės teritorijos bendrasis planas (2008-07-03 Šiaulių rajono 

savivaldybės tarybos sprendimas Nr. T-199), teritorijų planavimo dokumento reg. 

Nr.000911000037. 

 

Plungės rajono ir Plungės miesto teritorijų bendrieji planai, patvirtinti 2008-07-24d.Nr. Tl-139 

 

2013-02-21 Rietavo savivaldybės tarybos sprendimas Nr. Tl-24 „Dėl Rietavo savivaldybės 

teritorijos bendrojo plano pakeitimo Nr.l patvirtinimo" 

 

Lietuvos Respublikos teritorijos bendrasis planas patvirtintas Lietuvos Respublikos seimo IX-

1154, 2006-10-12 

 

Telšių apskrities teritorijos bendrasis (generalinis) planas 1101100NUTA00001299. LR vyriausybės 

nutarimas 2010-09-08 (Ţin., 2010, Nr. 110-5630)  

 

Telšių rajono savivaldybės teritorijos bendrasis planas Nr.000781000234 
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Telšių miesto teritorijos bendrasis planas 

 

Specialieji planai 

 

Klaipėdos rajono savivaldybės teritorijos miškų išdėstymo ţemėtvarkos 

schema, patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012-12-05 nutarimu Nr. 1490 Dėl Lietuvos 

Respublikos Vyriausybės 1997 m. spalio 23 d. nutarimo Nr. 1154 „Dėl valstybinės reikšmės miškų 

plotų patvirtinimo" pakeitimo. 

 

Gargţdų miesto bendrojo plano dalies (transporto ir vertikalinio planavimo schemos) korektūra, 

reg. Nr. 003552000515; 2004-04-29 sprendimas Nr. Tl 1-110 

 

Energetikos rūšies pasirinkimo ir naudojimo šildymui Gargţdų mieste specialusis planas, reg. Nr. 

003553000688; 2003-06-26 sprendimas Nr. Tl 1-97 

 

Gargţdų miesto Didţiųjų prekybos įmonių išdėstymo Specialiojo plano patvirtinimas; reg. Nr. 

003552001008; 2006-08-24 sprendimas Nr. Tl 1-240 

 

Gargţdų miesto vandens tiekimo ir nuotekų šalinimo tinklų ir įrenginių specialusis planas; reg. 

Nr. 003552001865; 2008-08-28 sprendimas Nr. Tl 1-428 

 

Klaipėdos rajono vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialusis planas, 

reg. Nr. 003552004225; 2011-12-22 sprendimas Nr. Tl 1-781 

 

Gargţdų miesto paviršinių (lietaus) nuotekų tvarkymo specialusis planas, reg. Nr. 003552004389; 

2012-04-26 sprendimas Nr. Tl 1-327 

 

UAB „Klaipėdos aerouostas" vykdomos ūkinės veiklos (orlaivių pakil. ir nusileid. oro uoste) 

Dirvupių k., sanitarinės apsaugos zonos ribų specialusis planas, reg. Nr. 003552001381; 2007-08-

30 sprendimas Nr. Tl 1 -209 

 

Dauparų-Gobergiškės gyvenviečių aplinkos inţinerinės infrastruktūros ir susisiekimo sistemos 

vystymo specialusis planas, reg. Nr. 003552004443; 2012-05-31 sprendimas Nr. Tl 1-368; Minijos 

Senslėnio kraštovaizdţio draustinio tvarkymo planas 

 

2013-06-13 Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymų Nr. 1-130 patvirtintas 

Suskystintųjų gamtinių dujų terminalo, susijusios infrastruktūros ir dujotiekio statybos specialusis 

planas 

 

Rengiamas Klaipėdos rajono savivaldybės teritorijos kraštovaizdţio tvarkymo specialusis planas 

 

Vandens ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros Šiaulių rajone specialusis planas. Bubių ir 

Aukštrakių vandenviečių sanitarinių apsaugos zonų (SAZ) specialusis planas (Šiaulių rajono 

savivaldybės tarybos 2010-03-25 sprendimas Nr. T-107), teritorijų planavimo dokumento reg. Nr. 

000912000402 

 

Mobiliojo ryšio bazinių stočių išdėstymas Šiaulių rajone (2010-08-26 Šiaulių rajono savivaldybės 

tarybos sprendimas Nr. T-250), teritorijų planavimo dokumento reg. Nr. 000912000481 

 

Šiaulių rajono vandenviečių SAZ specialusis planas (patvirtintas 2011-07-21 Šiaulių rajono 

savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T-216), teritorijų planavimo dokumento reg. Nr. 

000912000614 

 

Šiaulių rajono susisiekimo sistemos specialusis planas (patvirtintas 2012-05-17 Šiaulių rajono 
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savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T-132), teritorijų planavimo dokumento reg. Nr. 

000912000728 

 

Šiaulių rajono šilumos ūkio specialusis planas (patvirtintas 2013-02-21 Šiaulių rajono 

savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T-45) 

 

Telšių rajono ţemės reformos kadastrinių vietovių ţemėtvarkos projektai ir jų papildymai, 

prilyginti specialiesiems teritorijų planavimo dokumentams 

 

Telšių rajono savivaldybės teritorijos mišku išdėstymo ţemėtvarkos schema 

 

Varnių regioninio parko, jo zonų ir parko apsaugos zonos ribų planas, LR Vyriausybės nutarimas 

2001-11-07 (Ţin. 2001 Nr. 95-3357) 

 

Varnių regioninio parko tvarkymo planas patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 

2006 m. geguţės 18 d. įsakymu Nr. D1-246 (Ţin., 2006, Nr. 60-2148) 

 

Telšių rajono savivaldybės nekilnojamojo kultūros paveldo tinklų schema 

 

UAB „Tele 2“ mobiliojo ryšio bazinių stočių išdėstymo Telšių rajono savivaldybės teritorijoje 

specialusis planas, Nr.000783000185 

Gyvenamosios urbanistinės infrastruktūros išvystymo Telšių mieste ir priemiesčio zonose 

specialusis planas, patvirtintas Telšių rajono savivaldybės tarybos 2008 m. rugpjūčio 21 d. 

sprendimu Nr.T1-322 

 

Telšių rajono vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialusis planas, 

Nr.000782000265 

Telšių rajono savivaldybės teritorijos miškų išdėstymo schema Nr.000783000196 

Telšių rajono savivaldybės teritorijos vietinės reikšmės kelių tinklo išdėstymo ţemėtvarkos 

schema, patvirtinta Telšių rajono savivaldybės tarybos 2009 m. kovo 26 d. sprendimu Nr. T1-123 

Teritorijos, esančios Degaičių, Eigirdţių, Patausalės. Dirmeikių, Tryškiu, Ubiškės. Dūseikių 

kadastrinėse vietovėse Telšių rajone, specialusis planas (vėjo jėgainių) 

 

Pėsčiųjų-dviračių takų išvystymo Telšių rajone ir Telšių mieste su priemiestinėmis gyvenvietėmis 

specialusis planas Nr.000782000520 

 

Šilumos tinklu išvystymo Telšių mieste ir priemiestinėse gyvenvietėse specialusis planas 

patvirtintas Telšių rajono savivaldybės tarybos 2013 m. vasario 21 d. sprendimu Nr. T1-55 

 

Lietaus tinklų išvystymo  Varnių ir Telšių miestuose su priemiestinėmis gyvenvietėmis specialusis 

planas patvirtintas Telšių rajono savivaldybės tarybos 2013 m. geguţės 30 d. Nr. T1-238 

 

Strateginiai plėtros planai 

Rengiamas Telšių rajono strateginis plėtros planas (2004-2020m.)  

 

Plungės rajono 2002-2010 metų plėtros strateginis planas 

 

Telšių apskrities regiono 2006-2013 metų plėtros planas patvirtintas Telšių regiono plėtros 

tarybos 2008 m. spalio 8 d. sprendimu Nr. P.25-18 

 

Rengiamas Varnių regioninio parko tvarkymo planas (keitimas) 

 



 

AB „Amber Grid“ 

Magistralinio dujotiekio Klaipėda – Kuršėnai specialusis planas 2014-02-04        15 

Strateginio pasekmių aplinkai vertinimo ataskaita 

 

 

 
© AF-Consult UAB 2013 

 

 

Nacionalinės energetinės nepriklausomybės strategija, patvirtinta Lietuvos Respublikos Seimo 

2012 m. birţelio 26d. nutarimu Nr. XI-2133 (Ţin. 2012, Nr. 80-4149);33p. 1d.; 80p. 

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013m. kovo 13d. nutarimas Nr. 228 „Dėl Lietuvos Respublikos 

Vyriausybės 2012-2016 metų programos įvedimo prioritetinių priemonių patvirtinimo “ (Ţin., 

2013, Nr. 29-1406); 214 p. 

 

2013 m. balandţio 17d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr.347/213 

 

2013 m. spalio 14d. Europos komisijos paskelbtas pirmasis Europos Sąjungos bendro intereso 

projektų sąrašas 

 

Kiti 

 

Telšių apskrities Telšių rajono savivaldybės Luokės, Upynos seniūnijų Luokės, Kaunatavos 

kadastro vietovių daliu ţemės konsolidacijos projektas, NR. 11G-KE-11-1-006972-PR001. 

 

Telšių apskrities Telšių rajono savivaldybės Upynos seniūnijos, Upynos kadastro vietovės dalies 

ţemės konsolidacijos projektas, NR. 1IG-KE-11-1-006969-PR001 

 

Telšių apskrities Telšių rajono savivaldybės Degaičiu. Tryškiu seniūnijų Eigirdţių. Dūseikiu 

kadastro vietovės dalies ţemės konsolidacijos projektas, NR. 1IG-KE-11-1-006978-PR001 

 

Varnių regioninio parko ir jo zonų bei buferinės apsauginės zonos ribų planas (keitimas) 

 

Varnių regioninio parko tvarkymo planas (keitimas) 

 

Nacionalinis kraštovaizdţio tvarkymo specialusis planas 

 

4.3.1 Klaipėdos rajono savivaldybė 

Klaipėdos rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano techninės infrastruktūros vystymo dalyje 

numatyta magistralinio dujotiekio tinklo plėtra, naujos dujų skirstymo stoties (DSS) įrengimas. 

Numatoma plėsti magistralinių dujotiekių ir jų priklausinių tinklą: 

 Nutiesti magistralinį dujotiekį Tauragė-Klaipėda;  

 Nutiesti magistralinį dujotiekį į Klaipėdos dujų skirstymo stotį (DSS) Nr. 2 nuo magistralinio 

dujotiekio Tauragė-Klaipėda;  

 Įrengiant Klaipėdos dujų skirstymo stotį (DSS) Nr.2; 

 Nutiesti antrą magistralinio dujotiekio į Klaipėdos DSS Nr.1 liniją; 

 Pastatyti Klaipėdos rajono savivaldybės teritorijoje kontrolinio įtaiso priėmimo kameros 

aikštelę esamo magistralinio dujotiekio į Klaipėdą ir kontrolinio įtaiso priėmimo kameros bei 

čiaupų aikšteles magistralinio dujotiekio Tauragė-Klaipėda trasose. 

Bendrojo plano Teritorijos inţinerinės infrastruktūros ir susisiekimo brėţinyje naujai numatomi 

skirstomieji dujotiekiai vaizduojami schematiškai. Tikslesnė šių inţinierinių statinių vieta turi būti 

nusakoma specialiaisiais ir detaliaisiais planais.  

Siekiant sukurti gamtinių dujų tiekimo alternatyvų šaltinį, sudaryti prielaidas Lietuvai savarankiškai 

apsirūpinti gamtinėmis dujomis bei sudaryti galimybę perspektyvoje tiekti gamtines dujas 

kaimyninėms valstybėms, 2013-06-13 Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu Nr. 1-130 

patvirtintas Suskystintųjų gamtinių dujų (SGD) terminalo, susijusios infrastruktūros ir dujotiekio 

statybos specialusis planas. Rengiant šį planą buvo parinktas tinkamiausias SGD termino, susijusios 

infrastruktūros ir dujotiekio statybos variantas, rezervuotos teritorijos šiam projektui, suformuoti 

reikalavimai joms naudoti, tvarkyti ir saugoti. 
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4.3.2 Plungės rajono savivaldybė 

Gamtinių dujų tiekimo infrastruktūros vystymo Plungės rajone iki 2018 metų sprendiniai: 

 Rezervuoti teritoriją magistralinio dujotiekio Panevėţys-Šiauliai-Klaipėda antros gijos tiesimui 

komunikaciniame koridoriuje;  

 Uţtikrinant saugų ir patikimą gamtinių dujų tiekimą magistraliniais ir skirstomaisiais 

dujotiekiais, planuojant kitas teritorijas taikyti specialiąsias ir ūkinės veiklos ribojimo sąlygas, 

patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1992 m. geguţės 12 d. nutarimu Nr. 343 „Dėl 

Specialiųjų ţemės ir miško naudojimo sąlygų“;  

 Išlaikyti rajono skirstomojo dujotiekio tinklų schemą kokia yra šiuo metu.  

 Naujų skirstomųjų dujotiekių statybą ir Plungės rajono miestelių ir gyvenviečių dujofikavimą 

tęsti įvertinus ekonominį pagrįstumą, potencialių vartotojų skaičių ir jų poreikius, 

ekonominius, finansinius rodiklius. 

Planuojamas magistralinis dujotiekis paţymėtas Plungės rajono bendrojo plano inţinerinės 

infrastruktūros brėţinyje. 

4.3.3 Rietavo savivaldybė 

Rietavo savivaldybės bendrojo plano sprendiniai: 

 Nutiesti magistralinį dujotiekį į Rietavo dujų skirstymo stotį ir skirstomąjį dujotiekį iki Rietavo 

miesto. Šiam tikslui rezervuotinos teritorijos dujotiekio nutiesimui ir jo priklausinių įrengimui; 

 Dujofikuoti Rietavo miestą, Tverų miestelį ir savivaldybės kaimus, nutiesiant gamtinių dujų 

vamzdynus. Dėl to, sudarant detaliuosius planus, turi būti rezervuojamos teritorijos dujotiekiu 

paklojimui ir jų priklausiniu įrengimui; 

 Riboti uţstatymo intensyvumą po 200 metrų atstumu į abi puses nuo esamo magistralinio 

dujotiekio vamzdţių ašies, kurie suprojektuoti ir pastatyti pagal pirmos vietovės klasės 

reikalavimus. Šioje vietovės klasėje galimas pastatų, skirtų ţmonėms būti, kiekis neturi viršyti 

10 pastatų 1600 metrų išilgai vamzdyno ašies. 

4.3.4 Telšių rajono savivaldybė 

Telšių rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendiniai: 

 Rezervuojama teritorija magistralinio dujotiekio Panevėţys-Šiauliai-Klaipėda 2 gijos tiesimui 

komunikaciniame koridoriuje. Rezervuojama teritorija paţymėta Telšių rajono bendrojo plano 

inţinerinės infrastruktūros brėţinyje. 

 Uţtikrinant saugų ir patikimą gamtinių dujų tiekimą magistraliniais ir skirstomaisiais 

dujotiekiais, planuojant kitas teritorijas taikyti specialiąsias ir ūkinės veiklos ribojimo sąlygas, 

patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1992 m. geguţės 12 d. nutarimu Nr. 343 „Dėl 

Specialiųjų ţemės ir miško naudojimo sąlygų“. 

 Išlaikoma rajono skirstomojo dujotiekio tinklų schema kokia yra šiuo metu. Naujų skirstomųjų 

dujotiekių statyba ir Telšių rajono miestelių ir gyvenviečių dujofikavimas tęsiamas įvertinus 

ekonominį pagrįstumą, potencialių vartotojų skaičių ir jų poreikius, ekonominius, finansinius 

rodiklius. 

 Nustatoma 500 m sanitarinė apsaugos zona Telšiu dujų skirstymo stočiai pagal LR sveikatos 

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

apsaugos zonų ribų nustatymo ir rėţimo taisyklės“. Sanitarinės zonos dydis gali būti 

tikslinamas (maţinamas arba didinamas), atliekant poveikio visuomenės sveikatai ir aplinkai 

vertinimą.  Telšių rajono savivaldybės administracija ir Telšių visuomenės sveikatos centras 

vykdo šios sanitarinės apsaugos zonos įgyvendinimo kontrolę. Vietovėse prie magistralinių 

dujotiekių turi būti ribojamas uţstatymo intensyvumas atstumu po 200 m i abi puses nuo 

esamų magistralinių dujotiekių ašies. Telšių rajono savivaldybės teritorijoje magistraliniai 

dujotiekiai suprojektuoti ir pastatyti pagal pirmos vietovės klasės reikalavimus. Šioje vietovės 
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klasėje galimas pastatų, skirtų ţmonėms būti, neturi viršyti 10 pastatų 1600 m išilgai 

vamzdyno ašies. 

4.3.5 Šiaulių rajono savivaldybė 

Šiaulių rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendiniai, numatantis plėtoti magistralinių 

dujotiekių tinklą: 

 toliau tęsiamas magistralinio dujotiekio Šiauliai-Klaipėda antrosios linijos tiesimas; 

 tiesiama magistralinio dujotiekio Šiauliai-Klaipėda atšaka nuo Kuršėnų, pro Akmenę link 

Maţeikių; 

 tiesiama magistralinio dujotiekio Šiauliai-Klaipėda atšaka į Kelmę; 

 Įrengti antrą Šiaulių dujų skirstymo stotį, augantiems apskrities centro poreikiams tenkinti. 

4.4 Reikalavimai magistralinio dujotiekio trasai 

4.4.1 Atstumas iki (gyvenamųjų) statinių  

Lietuvos Respublikos ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2001 m. kovo 9 d. 

įsakymu Nr. 86/146 patvirtintos „Dujų sistema. Magistraliniai dujotiekiai. Projektavimas, medţiagos ir 

statyba. Taisyklės“ numato, kad parenkant dujotiekio trasą turi būti: įvertinta vietovės klasė ir 

projektinis faktorius (f); parinktas tinkamas atstumas nuo dujotiekio trasos iki statinių; dujotiekio trasos 

projekte paţenklintos magistralinio dujotiekio apsaugos juosta ir zona, kad paklojus dujotiekį būtų 

išvengta dujotiekio paţeidimų dėl trečiųjų šalių, atliekančių darbus netoli veikiančio dujotiekio 

numatyti ţenklai dujotiekio trasai ţenklinti.  

Magistraliniam dujotiekiui taikomos apsaugos zonos ir juostos (ţr. Pav. 2):  

Magistralinio dujotiekio apsaugos juosta: 

 ţemės juosta, kurios plotis - po 3 metrus į abi puses nuo magistralinio dujotiekio vamzdţio 

ašies. 

Magistralinio dujotiekio apsaugos zona yra: 

 Išilgai vamzdynų trasos - ţemės juosta, kurios plotis - po 25 metrus abipus vamzdyno ašies; 

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

vamzdynų ašies; 

 Aplink magistralinių dujotiekių įrenginius - 25 metrų pločio ţemės juosta aplink nurodytųjų 

objektų teritoriją. 

Magistraliniam dujotiekiui taikomos: 

 „Magistralinių dujotiekių apsaugos zonos taisyklės“, patvirtintos Lietuvos Respublikos 

energetikos ministro 2010 m. liepos 16 d. įsakymu Nr. 1-213 (Ţin., 2010, Nr. 87-4625); 

 „Specialiosios ţemės ir miško naudojimo sąlygos“, patvirtintos Lietuvos Respublikos 

Vyriausybės 1992 m. geguţės 12 d. nutarimu Nr. 343 (Ţin., 1992, Nr. 22-652). 

Apsaugos juostoje draudţiama: 

 lygiagrečiai su magistraliniu dujotiekiu kloti kitus poţeminius tinklus, išskyrus drenaţo 

vamzdţius, kurie gali būti klojami tik su magistralinio dujotiekio savininko leidimu; 

 sodinti medţius, vaismedţius bei krūmus. 

Apsaugos juostoje ţemę leidţiama kultivuoti ne giliau kaip 0,30 m. Magistralinio dujotiekio savininkas 

privalo savomis išlaidomis išvalyti 6 metrų pločio prošvaisą virš trasos. 
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Pav. 2. Magistralinio dujotiekio apsaugos juosta ir apsaugos zona 

Apsaugos zona – tai saugus atstumas nuo magistralinio dujotiekio iki gyvenamųjų, visuomeninių 

pastatų ir kitų statinių, atsiţvelgiant į magistralinio dujotiekio keliamą pavojų normalios eksploatacijos 

ir ypatingų situacijų atveju. 

Apsaugos zonoje draudţiama: 

 statyti bet kokius statinius; 

 savininkui, naudotojui arba trečiajai šaliai be magistralinio dujotiekio savininko sutikimo ir 

prieţiūros kasti ar gilinti griovius, uţpilti ar iškasti dirvoţemį, tiesti naujus kelius, naudoti 

mechaninius įrankius gruntui kasti ar gręţti ir pan. 

Magistralinio dujotiekio savininkas turi teisę techniškai priţiūrėti ir remontuoti vamzdyną bei jo 

įrenginius, kompensuodamas ţemės naudotojui (savininkui)  uţ darbų metu padarytą ţalą. 

Vietovės klasės vienetas yra teritorija po 200 metrų į abi puses nuo magistralinio dujotiekio vamzdţio 

ašies ir ji tęsiasi 1600 metrų išilgai vamzdyno: 

 
Pav. 3. Vietovės klasės nustatymas 

Vietovės klasė yra apibūdinama pagal pastatų, skirtų ţmonėms būti, skaičių vietovės klasės vienete, 

kaip nurodyta tolesniuose punktuose. Kiekvienas atskiras pastato butas daugiabučiame name laikomas 

kaip atskiras pastatas, skirtas ţmonėms būti.  

 1 klasės vietovė yra vietovės klasės vienetas, turintis 10 ar maţiau pastatų, skirtų  ţmonėms 

būti. 

 2 klasės vietovė yra vietovės klasės vienetas, turintis daugiau kaip 10 ir maţiau kaip 46 

pastatus, skirtus ţmonėms būti;  

 3 klasės vietovė yra: vietovės klasės vienetas, turintis 46 arba daugiau pastatų, skirtų 

ţmonėms būti; vietovės klasės vienetas, kur dujotiekio vamzdynas yra nutiestas 90 metrų arba 

maţesniu atstumu nuo pastato arba kito statinio, kuriame būna 50 ir daugiau ţmonių 

(ţaidimų aikštelės, pramogų zona, lauko teatras, pobūvių ir prekybos salės ar kitos vietos, 
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skirtos viešam ţmonių susibūrimui); 

 4 klasės vietovė yra vietovės klasės vienetas, kur yra nors vienas keturių aukštų arba 

aukštesnis pastatas. 

Vietovės klasė prasideda arba baigiasi ne maţesniu kaip 200 metrų atstumu nuo artimiausio pastato 

(Error! Reference source not found.). Tiesti magistralinių dujotiekių vamzdynus 4 klasės vietovėje 

leidţiama tik gavus savivaldybės ar kitos Vyriausybės įgaliotos institucijos leidimą. 

Planuojamo magistralinio dujotiekio trasa įvertinama priskiriant ją vienai ar kitai vietovės klasei. 

Visais atvejais maţiausiasis atstumas iki pastatų, skirtų ţmonėms būti, turi būti ne maţesnis kaip 25 m. 

Specialiosios ţemės ir miško naudojimo sąlygos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1992 m. 

geguţės 12 d. nutarimu Nr. 343,  numato, kad rengiantis statyti bet kokius statinius, įrenginius ar kitus 

objektus 350 m atstumu nuo dujotiekio trasos, projektinius pasiūlymus (jei jie rengiami) ir projektinę 

dokumentaciją būtina suderinti su dujotiekius eksploatuojančia įmone (VII sk., p.25.4). 

 

4.5 Specialiojo plano koncepcijos kryptys ir alternatyvos 

4.5.1 Plane nagrinėjamos lokalinės vietos alternatyvos 

Magistralinis dujotiekis Klaipėda-Kuršėnai planuojamas šalia jau esamo magistralinio dujotiekio 

Panevėţys- Šiauliai – Klaipėda: 

 MD pradţia:  nuo Klaipėdos 2-osios dujų skirstymo  stoties (DSS) (Kiškėnų k., Dovilų 

sen., Klaipėdos r. sav.); 

 MD pabaiga: čiaupų aikštelė Nr.12M (Lapkasių k., Kuršėnų kaimiškoji sen., Šiaulių r. 

sav.).  

Planuojama magistralinio dujotiekio trasa pateikiama ataskaitos Prieduose Nr.1. ir Nr. 2. 

Planuojamo magistralinio dujotiekio Klaipėda-Kuršėnai trasa yra numatyta savivaldybių patvirtintuose 

bendruosiuose planuose, esamo MD Panevėţys-Šiauliai-Klaipėda apsaugos zonos ribose, todėl trasos 

vieta iš dalies yra rezervuota. Dėl šių prieţasčių trasai vietos alternatyvų nėra.  

Išlaikant esamo ir planuojamo MD lygiagretumą, statybos ir eksploatacijos metu būtų racionaliai 

išnaudojamas energetikos objektų koridorius, o rengiant teritorijų planavimo dokumentus nebūtų 

netikslingai išplėstos objekto statybai rezervuojamos teritorijos.  

Specialiajame plane nagrinėjamos vietos lokalinės alternatyvos ir koncepciniai sprendiniai pateikiami  

lentelėje ţemiau ir Priede Nr. 1. 

Lentelė 1.Nagrinėjamos lokalinės vietos alternatyvos ir koncepciniai sprendiniai 

Lokalinės 

alternatyvos 

Nr. 
Vietovė 

Pateikiama 

priede 
Siūlomi koncepciniai sprendiniai 

1 

Klaipėdos r. sav., 

Dauparų –Kvietinių 

sen., Dauparų gyv. 

pietuose 

Pateikiamas 

Priede Nr.1. 

Alternatyva numatyta neturint galimybės 

planuojamo MD trasą kloti greta esamo 

magistralinio dujotiekio dėl esamo uţstatymo. 

Pastatyti 2 gyvenamieji namai, nuo esamo MD 

nutolę 45 m. * 

 

2A 
Plungės r. sav., Kulių 

sen., ties Didţiųjų 

Mostaičių gyv. 

Pateikiamas 

Priede Nr.1. 

Apeinama esama sodyba. Esamas MD nutolęs nuo 

gyvenamo namo 50 m. Planuojamas MD būtų 

klojamas 15 m atstumu nuo esamo MD ir priartėtų 

prie esamos sodybos 35 m atstumu. Minimalus 

norminis atstumas iki gyvenamojo namo (pastatų) 
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Lokalinės 

alternatyvos 

Nr. 
Vietovė 

Pateikiama 

priede 
Siūlomi koncepciniai sprendiniai 

turi būti 47,5m. ** 

 

2B 

Plungės r. sav., Kulių 

sen., Rietavo sav., 

Rietavo sen. ties 

Didţiųjų Mostaičių gyv. 

Pateikiamas 

Priede Nr.1. 

Dujotiekio tiesimas per pelkes yra techniškai 

sudėtingas, taip pat tikėtinas poveikis bioįvairovei. 

Apeinama aukščiau minėta sodyba ir Aukštamiškių 

pelkės. Šioje vietoje yra 3 didelės pelkės, kurioms 

poveikis dėl MD paklojimo bus išnagrinėtas PAV 

metu. Apeinant pelkes MD būtų tiesiamas per mišką 

naujoje vietoje, reikėtų iškirsti apie 4.0 ha miško, 

trasa kirstų inventorizuotas Natura 2000 buveines – 

natūralias pievas turtingas retų augalų rūšimis 

(plačiau apie ST ţr. skyrių 9.2.1). 

 

2C 

Pradţia: Plungės r. sav., 

Kulių sen., ties Didţiųjų 

Mostaičių gyv. 

 

Pabaiga: Klaipėdos r. 

sav. Vėţaičių sen. ties 

Pajuodupio gyv. 

Pateikiamas 

Priede Nr.1 

Pereinama į kitą esamo MD pusę, kad būtų 

išlaikytas minimalus atstumas iki pastato. Nuo 

planuojamo MD iki pastato yra 68 m. Šia alternatyva 

MD planuojama tiesti per Aukštamiškių pelkę, tačiau 

būtų apeinama Kraujalakio melsvio apsaugai svarbi 

teritorija (Natura 2000 BAST Rietavo miškai), plačiau 

apie ST ţr. skyrių 9.2.1). 

 

3 

Telšių r. sav., Ryškėnų 
sen., ties Gaubelių 

gyv. 
 

Pateikiamas 

Priede Nr.1 

Apeinamas vandens telkinys. MD klojimas per šį 

vandens telkinį technologiškai sunkiai 

įgyvendinamas. Poveikis dėl MD paklojimo bus 

išnagrinėtas PAV metu. 

 

4 
Telšių r. sav., Viešvėnų 

sen., ties Klibės gyv 
Pateikiamas 

Priede Nr.1 
Apeinama pelkė. Poveikis dėl MD paklojimo bus 

išnagrinėtas PAV metu. 

* Maţiausias atstumas nuo MD iki pastatų, skirtų ţmonėms būti ir dirbti, įvertinus III klasės vietovę bei vamzdţio skersmenį, š ioje 

vietoje yra 33 m. Planuojamas dujotiekis būtų 32 m atstumu nuo esamų pastatų. (Vadovaujantis Sritiniu norminiu dokumentu „Dujų 

sistema. Magistraliniai dujotiekiai. Projektavimas, medţiagos ir statyba. Taisyklės“, patvirtintu Lietuvos Respublikos ūkio ministro ir 

aplinkos ministro 2001 m. kovo 9 d. įsakymu Nr.86/146 (Ţin., 2001, Nr. 23-771)) 

** Maţiausias atstumas nuo MD iki pastatų, skirtų ţmonėms būti ir dirbti, įvertinus I klasės vietovę  bei vamzdţio skersmenį,  šioje 

vietoje yra 47,5 m. (Vadovaujantis Sritiniu norminiu dokumentu „Dujų sistema. Magistraliniai dujotiekiai. Projektavimas, medţiagos ir 

statyba. Taisyklės“, patvirtintu Lietuvos Respublikos ūkio ministro ir aplinkos ministro 2001 m. kovo 9 d. įsakymu Nr.86/146 (Ţin., 

2001, Nr. 23-771)) 

4.5.2 Planuojama infrastruktūra, techniniai parametrai 

Specialusis planas planuoja šią magistralinio dujotiekio Klaipėda – Kuršėnai projekto infrastruktūrą:  

1. Magistralinį dujotiekį Klaipėda – Kuršėnai, 110 km, skersmuo 800 mm, projektinis slėgis – 5,4 

MPa, maţiausias projektinis slėgis – 2,0 MPa; 

2. 2 kontrolinio įtaiso paleidimo/priėmimo kameras - viena dujotiekio pasijungimo vietoje (DSS 

-2 ), antra - projektuojamo dujotiekio pabaigoje; 

3. 8 magistralinio dujotiekio uţdarymo įtaisų (čiaupų) aikšteles (ČA); 

4. Katodinių apsaugos stotis (KAS) su anodiniais įţeminimo kontūrais; 

5. Laikiną privaţiavimo kelią statybos darbų metu; 

6. Gamybines bazes, technologines aikšteles statybos darbų metu (vietovėse su kietąja danga, 

(25x25) m); 

Magistralinio dujotiekio apribojimų zonos: 

 apsaugos juosta - ţemės juosta, kurios plotis - po 3 metrus abipus vamzdyno ašies; 

 apsaugos zona - ţemės juosta, kurios plotis - po 25 metrus abipus vamzdyno ašies; 
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 vietovės klasės vieneto zona – po 200 m x1600 m abipus vamzdyno ašies; 

 rengiamos projektinės dokumentacijos derinimo zona – po 350 m abipus vamzdyno ašies. 

Rezervuojamos teritorijos plotai bus tikslinami konkretizuojant Specialiojo plano sprendinius masteliu 

M1:2000. 

Kontrolinio kamščio paleidimo/ priėmimo kameros. Šios kameros reikalingos dujotiekio 

diagnostikai, kontrolinis įtaisas įleidimui į dujotiekio vamzdį ar priėmimui atlikus vamzdyno 

diagnostiką. Elektronikos pagalba įtaisas fiksuoja magistralinio dujotiekio vamzdyno techninę būklę, 

taip pat apsauginės izoliacijos būklę. Kontrolinio įtaiso priėmimo/paleidimo kamera uţima 0,7-1,0 ha 

ploto ţemės sklypą, aikštelė turi būti aptverta 2 m. aukščio tvora, įrengtas privaţiavimo kelias. 

Čiaupų aikštelės. Dujotiekio trasoje numatomos įrengti 8-ios uţdaromųjų įtaisų (čiaupų) aikšteles. 

Čiaupų konstrukcija uţtikrina distancinį čiaupų atidarymą/uţdarymą iš centrinio valdymo pulto. Čiaupų 

aikštelėse įrengiami linijiniai čiaupai, dujotiekio nudujinimo ţvakės. Čiaupų aikštelės elektros energija 

bus aprūpinamos iš esamų elektros tinklų arba planuojamų  saulės-vėjo jėgainių aikštelės ribose. 

Reikalinga ţemės plotas ČA įrengimui apie 1 a, t. y. iki  10m x10m. Aikštelės bus įrengiamos dujotiekio 

apsaugos zonos ribose, esant galimybei – šalia esamų čiaupų aikštelių. Privaţiavimui prie aikštelių 

projektuojami privaţiavimo keliai. Įrengiant naujas aikšteles prie esamų ČA, bus panaudoti esami 

privaţiavimo keliai. 

Katodinės apsaugos stotys (KAS). Vamzdyno apsaugai nuo korozijos numatoma pasyvi ir aktyvi 

dujotiekio plieninių vamzdţių apsauga. Pasyvi apsauga – dujotiekio plieninių vamzdţių padengimas 

gamykline polimerine izoliacija. Aktyvi apsauga nuo korozijos –KAS su anodiniais įţeminimo kontūrais 

įrengimas. KAS vietos parenkamos atlikus išsamius geologinius tyrimus ir įvertinus grunto savybes. 

Dujotiekio trasoje preliminariai numatomos 4 KAS. 

Dujotiekio klojimo technologijos, statybos darbų organizavimas ir konkretūs technologiniai sprendimai 

ir lokalinės vietos alternatyvos bus nagrinėjami vėlesniuose projekto etapuose: PAV, Plano sprendinių 

konkretizavimo etape, techniniame projekte.  

 

4.6 Teritorijos rezervavimas 

Valstybinės ţemės patikėtinių sklypuose, taip pat savivaldybių ir privačios nuosavybės teise 

valdomuose  ţemės sklypuose dėl planuojamo magistralinio dujotiekio bus nustatyti servitutai ir 

ūkinės veiklos apribojimai. 

Servitutų nustatymą reglamentuoja LR Civilinis kodeksas, LR Ţemės įstatymas ir Ţemės servitutų 

nustatymo administraciniu aktu taisyklės, patvirtintos LR Vyriausybės 2004 m. spalio 14 d. nutarimu Nr. 

1289. 

Vadovaujantis LR Ţemės įstatymu, ţemės servitutas yra „teisė į svetimą ţemės sklypą ar jo dalį, 

suteikiama naudotis tuo svetimu ţemės sklypu ar jo dalimi (tarnaujančiu daiktu), arba ţemės savininko 

teisės naudotis ţemės sklypu apribojimas, siekiant uţtikrinti daikto, dėl kurio nustatomas servitutas 

(viešpataujančio daikto), tinkamą naudojimą“.   

Specialiuoju planu formuojamas tokios apimties, dydţio ir ploto servitutas, kuris uţtikrintų 

viešpataujančio daikto tinkamą statybą, naudojimą ir eksploataciją ir tuo pačiu būtų kuo maţiau 

ribojamos tarnaujančio ţemės sklypo savininko teisės naudotis ţemės sklypu.   

Servitutus su privačių ţemės sklypų savininkais bus siūloma nustatyti notarinių sutarčių pagrindu, 

atlyginant apskaičiuotus  nuostolius uţ numatomo magistralinio dujotiekio tiesimą, aptarnavimą ir 

naudojimą. Iki Specialiojo plano patvirtinimo su privačių ţemės sklypų savininkais bus pasirašomos 

notarinės servitutų nustatymo sutartys, aptariant siūlomas nuostolių atlyginimo sąlygas.    

Valstybinės ţemės sklypams ir privačios nuosavybės teise valdomiems ţemės sklypams, su kurių 

savininkais dėl įvairių prieţasčių nepavyks pasirašyti  notarinės servituto nustatymo sutarties, servitutai 
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bus nustatomi administraciniu aktu, vadovaujantis LR Civilinio kodekso 4.124 straipsnio 1 dalimi, LR 

Ţemės įstatymo 23 straipsniu ir Ţemės servitutų nustatymo administraciniu aktu taisyklėmis, kai 

rengiant teritorijų planavimo dokumentus nustatomas servitutas, suteikiantis teisę tiesti centralizuotus 

(bendrojo naudojimo) inţinerinės infrastruktūros tinklus (poţemines ir antţemines komunikacijas), jais 

naudotis ir juos aptarnauti. 

Sprendimą dėl servituto nustatymo administraciniu aktu priima Nacionalinės ţemės tarnybos prie LR 

Ţemės ūkio ministerijos direktoriaus įgalioti teritorinių ţemėtvarkos skyrių vedėjai. 

Numatoma, kad pasirinktoje planuojamo magistralinio dujotiekio Klaipėda-Kuršėnai trasos vietoje 

servitutas bus nustatomas - pagal magistralinio dujotiekio statybos darbų zonos, projektuojamos 

įvertinus MD statybos darbų organizavimo ir technologijos reikalavimus, ribas.  

Teritorijų planavimo dokumento rengėjas, projektuodamas servitutus, apskaičiuos nuostolių dydį, 

vadovaudamasis „Vienkartinės ar periodinės kompensacijos, mokamos uţ naudojimąsi administraciniu 

teisės aktu nustatytu ţemės servitutu, tarnaujančio daikto savininkui ar valstybinės ţemės patikėtiniui 

apskaičiavimo metodika“, patvirtinta LR Vyriausybės 2004 m. gruodţio 02 d. nutarimu Nr. 1541. 

Nuostolių dydis, atlyginimo tvarka ir terminai nurodomi sprendime dėl servituto nustatymo 

administraciniu aktu. 

 

4.7 Miškai 

Tiesiant magistralinį dujotiekį per miško ţemę turės būti kertamas miškas, suformuojant dujotiekio 

statybai ir eksploatacijai reikalingą inţinerinės infrastruktūros koridorių. Miško ţemė bus paverčiama 

kitomis naudmenomis.  

Miško ţemė paverčiama kitomis naudmenomis, vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 

m. rugsėjo 28 d. nutarimu Nr. 1131 (Ţin., 2011, Nr. 120-5657). 

Miško ţemę paversti kitomis naudmenomis valstybinės reikšmės miškuose galima tik tuo atveju ir po 

to, kai Lietuvos Respublikos Vyriausybė priima nutarimą dėl tam tikrų valstybinės reikšmės miškų plotų 

išbraukimo iš valstybinės reikšmės miškų plotų . 

Valstybinės reikšmės miškų plotų schemų tikslinimas atliekamas, vadovaujantis Lietuvos Respublikos 

Vyriausybės 2007 m. gruodţio 19 d. nutarimu Nr. 1369 (Ţin., 2007, Nr. 137-5593; 2010, Nr. 77-3950). 

Planuojamo magistralinio dujotiekio trasos sprendiniai numatomi remiantis šiuo metu rengiamo LR 

Miškų įstatymo 11 straipsnio pakeitimo įstatymo ir LR Saugomų teritorijų įstatymo 31 straipsnio 

pakeitimo įstatymo, kuriuos numatoma priimti iki 2014 m. sausio 1 d., nuostatomis.  
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5 Esama aplinkos būklė ir jos pokyčiai, jei 

planas nebus įgyvendintas 
Neįgyvendinus Plano, t.y. pasirenkant „0 alternatyvą“: esama situacija, projektas nevykdomas, aplinkos 

būklė išliktų iš esmės  nepakitusi lyginant su esama situacija. Esamos aplinkos būklė pateikta ataskaitos 

6 skyriuje. 

Neįgyvendinus MD Klaipėda – Kuršėnai statybos projekto, nebūtų sukurti pakankami pajėgumai 

transportuoti gamtines dujas iš SGD terminalo Klaipėdoje vartotojams Lietuvoje ir į kitas Baltijos šalis, 

nebūtų pilnai išnaudoti šio terminalo pajėgumai bei padidintas dujų transportavimo Lietuvos 

vartotojams patikimumas. 

Plano sprendinių neįgyvendinimas turėtų neigiamą poveikį dujų tiekimo šaltinių diversifikavimui ir dujų 

transportavimo Lietuvos vartotojams patikimumui, nebūtų įgyvendinti 2012 m. Lietuvos nacionalinės 

energetinės nepriklausomybės strategijos tikslai. 
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6 Teritorijos, kurios gali būti reikšmingai 

paveiktos 

6.1 Geografinė padėtis 

Magistralinis dujotiekis Klaipėda-Kuršėnai planuojamas šalia jau esamo magistralinio dujotiekio 

Panevėţys- Šiauliai – Klaipėda. 

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. 

6.1.1 Administracinis susiskirstymas 

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

informacija pateikiama lentelėje ţemiau. 

Lentelė 2. Su MD susijusios savivaldybėse esančios seniūnijos 

Savivaldybė 
Seniūnijos, kurias kerta 

planuojamas dujotiekis 

Šiaulių rajono savivaldybė 
Kuršėnų kaimiškoji seniūnija; 

Raudėnų seniūnija. 

Telšių rajono savivaldybė 

Upynos seniūnija; 

Luokės seniūnija; 

Viešvėnų seniūnija; 

Ryškėnų seniūnija; 

Ţarėnų seniūnija. 

Plungės rajono savivaldybė 

Ţlibinų seniūnija; 

Stalgėnų seniūnija; 

Kulių seniūnija; 

Rietavo rajono savivaldybė 

Medingėnų seniūnija; 

Daugedų seniūnija; 

Rietavo seniūnija. 

Klaipėdos rajono savivaldybė 

Dovilų seniūnija; 

Dauparų-Kvietinių seniūnija; 

Vėţaičių seniūnija; 

Endrijavo seniūnija. 

Remiantis Lietuvos Statistikos Departamento 2013 metų pradţioje gautais duomenimis, pateikiami 

kiekvienos savivaldybės, kurias kirs planuojamas MD Klaipėda-Kuršėnai,  administracinė padėtis (ţr. 

Lentelė 3). 
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Lentelė 3. Pagrindiniai duomenys apibūdinantys savivaldybės administracinę padėtį 

Savivaldybė 
Šiaulių r. sav. Telšių r. sav. 

Plungės r. 

sav. 
Rietavo sav. 

Klaipėdos r. 

sav. 

Administracinis 

centras 
Šiauliai Telšiai Plungė Rietavas Gargţdai 

Plotas, km
2
 1807 1439  1106  586 1336  

Gyventojai 42 748 45 474 37 082 8 399 51 614 

Gyventojų 

tankis, 

gyv./km
2
 

23,7  31,6 33,6 14,3 38,6 

Šiaulių rajono savivaldybė [13] [14]. Šiaulių rajono savivaldybė uţima centrinę buvusios Šiaulių 

apskrities dalį. Rajone susikerta trijų geografinių rajonų ribos – Rytų Ţemaitijos plynaukštės Ţemaičių 

aukštumos šlaito, Ventos vidurupio ţemumos ir Mūšos-Nemunėlio ţemumos ribos. Į rajono teritoriją 

patenka Kurtuvėnų regioninio parko dalis. Teritoriją teka Venta, tyvuliuoja 27 natūralūs eţerai, yra 

dirbtinai uţtvenktų eţerų, dirbtinių tvenkinių. Dideli Gruzdţių, Gubernijos, Gulbinų, Rėkyvos miškai. 

Ţemė ūkio naudmenos sudaro 57,3 % visos savivaldybės teritorijos, miškai – 32,7 %, keliai – 1,7 %, 

uţstatyta teritorija – 1,6 %, vandenys – 2,5 %, kita ţemė – 4,2 %. 

Rajono savivaldybėje yra vienas miestas – Kuršėnai, ir 7 miesteliai. Šiaulių rajone ypatingai gerai 

išvystytas kelių ir geleţinkelių tinklas. Per rajono teritoriją šiaurės pietų kryptimi eina magistralinis 

Hanzos kelias – tarptautinis transporto koridorius iš Sankt Peterburgo į Berlyną. Šiaulių rajonas 

ţinomas kaip ekologinės ţemdirbystės ir netradicinių amatų centras, o ūkininkai įgiję gebėjimų dirbti 

Europos integracijos sąlygomis.  

Telšių rajono savivaldybė [13]. Telšių rajono savivaldybė yra Lietuvos šiaurės vakaruose, Vidurio 

Ţemaitijos aukštumoje. Maţesnę dalį uţima Ventos ţemuma. Savivaldybės teritorija teka Virvyčia. Yra 

47 eţerai, 6 tvenkiniai (didţiausias – Ubiškės). Pagermančio, Tryškių, Birţuvėnų, Pareškečio ir kituose 

miškuose vyrauja eglės, pušys, yra mišriųjų miškų. Ţemės ūkio naudmenos sudaro 52,2 % savivaldybės 

ploto, miškai – 31,4 %, keliai – 2 %, uţstatyta teritorija – 2,2 %, vandenys – 3,7 %, kita ţemė – 8,5 %. 

Telšių rajono savivaldybės teritorijoje yra 2 miestai – Telšiai ir Varniai, ir 11 miestelių.  

Telšių rajono savivaldybė yra patogių kelių sankryţoje (miestą kerta keliai į Šiaulius ir Klaipėdą, 

Kaliningrado sritį ir Latviją, geleţinkelis į Šiaulius ir Klaipėdą). Plėtojama lengvoji, medţio apdirbimo ir 

maisto pramonė, paslaugų sfera. 

Plungės rajono savivaldybė [13]. Plungės rajono savivaldybė yra įsikūrusi šalies šiaurės vakaruose 

Teritorijoje vyrauja kalvotas reljefas, kurį formuoja Vakarų Ţemaičių plynaukštė ir Ţemaičių aukštuma. 

Vaizdingais slėniais teka Minija. Didţiausi eţerai - Platelių (1210 ha), Ilgio. Didţiausi miškai Plokštinės-

Stirbaičių, Milašaičių. Ţemės ūkio naudmenos sudaro 50,9 % visos savivaldybės teritorijos, miškai – 34,6 

%, keliai – 1,7 %, uţstatyta teritorija – 2 %, vandenys – 3,2 %, kita ţemė – 7,6 %. 

Rietavo savivaldybė [13]. Rietavo savivaldybė išsidėsčiusi Telšių apskrities pietinėje dalyje, Ţemaitijos 

aukštumos vakarinės dalies priekalniuose. Per teritoriją teka Jūros upė su didţiausiu intaku Aitra. 

Savivaldybėje yra Ruškio kraštovaizdţio draustinis. Miškai (Uţpelių-Patyrio, Lėgų ir kiti) uţima daugiau 

nei pusę (51,4 %) savivaldybės teritorijos, ţemės ūkio naudmenos – 37,5 %, keliai – 2,6 %, uţstatyta 

teritorija – 1,7 %, vandenys – 2 %, kita ţemė – 4,8 %. Savivaldybėje yra vienas miestas – Rietavas – 

savivaldybės centras, ir vienas miestelis – Tverai.  

Savivaldybėje vystomas ţemės ir miškų ūkis, durpių gavyba. Ţemės ūkio sektoriuje įsitvirtina 

netradicinę veiklą plėtojantys ūkiai, perspektyvi ekologiškų produktų gamyba, todėl išlieka perspektyva 

plėtotis maţiems, kooperuotiems ūkiams. 

Klaipėdos rajono savivaldybė [13] [15]. Klaipėdos rajono savivaldybė, puslankiu supdama Klaipėdą, 

prieina prie Baltijos jūros ir Kuršių marių. Per teritoriją teka Minija, eina Klaipėdos (Vilhelmo) kanalas. 

Auga daugiausia spygliuočių miškai (Vėţaitinės, Kliošių, Padumblės). Klaipėdos rajonui priklauso 

Pajūrio regioninio parko, kuriame yra Plazės gamtinis rezervatas, Nemirsetos, Šaipių ir Olandų kepurės 
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kraštovaizdţio, Karklės jūrinis, Kalotės botaninis-zoologinis ir Karklės etnokultūrinis draustiniai, dalis. 

Ţemės ūkio naudmenos uţima 55,7 % savivaldybės teritorijos, miškai – 25,9 %, keliai – 2 %, uţstatyta 

teritorija – 2,2 %, vandenys – 9,4 %, kita ţemė – 4,8 %.  

Savivaldybėje, be Gargţdų, yra dar vienas miestas – Priekulė, ir 7 miesteliai – Dovilai, Endriejavas, 

Judrėnai, Kretingalė, Plikiai, Veivirţėnai ir Vėţaičiai. Mieste ir rajone plėtojama statybinių medţiagų, 

naftos gavybos, chemijos, maisto pramonė, yra naudingų iškasenų, svarbiausia iš jų – nafta. 

6.2 Artimiausia gyvenamoji aplinka 

Klaipėdos rajono savivaldybės teritorijoje magistralinio dujotiekio trasos pradţia numatoma šalia 

Klaipėdos 2-osios dujų skirstymo stoties, į rytus nuo Kiškėnų kaimo (Dovilų seniūnija, Klaipėdos r.). 

Magistralinio dujotiekio trasa nuo Šlapšilės gyvenvietės planuojama lygiagrečiai esamo magistralinio 

dujotiekio Panevėţys-Šiauliai-Klaipėda trasai, aplenkiant 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. 

 

6.3 Dirvoţemis ir ţemės gelmės  

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

akivaizdţiai vyrauja 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.  

6.3.1 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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Pav. 4. Dirvoţemio tipai dujotiekio trasoje 

 

Pav. 5. Kvartero geologinis ţemėlapis MD trasoje 

6.3.2 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 
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teritorijoje. Trasa praeina virš Plungės ir Klaipėdos rajonų savivaldybių teritorijų sandūroje esančio 

eksploatuojamo Ablingos naftos telkinio, kurio naudotojas yra UAB „Manifoldas“. Specialiosios ţemės 

ir miško naudojimo sąlygos (Ţin., 1992, Nr.22-652) naftos telkinių kontūre taikomos su išlygomis, t.y. 

tik naftos gavybos aikštelėje, o ne visame telkinio plote, tad su pastarąją bendrove turi būti derinama 

trasos konfigūracija virš telkinio. 

Pačiame vakariniame trasos pakraštyje ji praeina visai greta detaliai išţvalgyto (išskirti 4 sklypai) 

Birbinčių smėlio ir ţvyro telkinio, kurio ištekliai šiuo metu yra eksploatuojami ir panaudojami kelių 

tiesimo reikmėms. Telkinio naudotojai yra UAB „Kraštovaizdţio tvarkymas“, UAB „Orgstatyba“ ir UAB 

„Vakarų verslo projektai“.  

 

Pav. 6. Naudingų iškasenų telkiniai 

 

6.4 Paviršiniai ir poţeminiai vandens telkiniai 

Planuojamas MD eina per Lietuvos pajūrio upių, Nemuno ir Ventos upių baseinų rajonus. 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. Planuojama MD trasa ir kertami paviršiniai vandens telkiniai pateikti Priede Nr. 3 

MD trasa eina per Kuršių Nerijos ir pamario poţeminio vandens baseiną, Vakarų Ţemaičių kvartero 

poţeminio vandens baseiną, bei Permo-viršutinio devono (Ventos) baseiną. 
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6.5 Saugomos ir Europos ekologinio tinklo Natura 2000 

teritorijos  

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

analizuojama dujotiekio trasa, pateikiamos lentelėje ţemiau bei Pav. 7, Priede Nr. 1, 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 

 

Pav. 7. Saugomos ir Natura 2000 teritorijos MD trasoje 

 

Informacija apie artimiausias ir kertamas saugomas teritorijas bei saugomas vertybes pateikiama 

lentelėje ţemiau: 
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Lentelė 4. Informacija apie saugomas teritorijas 

Saugoma teritorija 
Apsaugos 

statusas 
Plotas, ha Steigimo tikslas 

Atstumas iki 

magistralinio 

dujotiekio/kirti

mo ilgis (m) 

Minijos upė 
NATURA  2000 

BAST 
1869.95396472 

Išsaugoti Kartuolė; Ovalioji geldutė; 

Paprastasis kirtiklis; Paprastasis 

kūjagalvis; Pleištinė skėtė; Ūdra; Upinė 

nėgė 

Kerta 136 m 

Minijos ichtiologinis 

draustinis 

Valstybinis 

draustinis 
2804.99915709 

išsaugoti upėtakių lašišų, šlakių ir 

ţiobrių nerštavietes 
Kerta 134 m 

Minijos senslėnio 

kraštovaizdţio 

draustinis 

Valstybinis 

draustinis 
1655.67893228 

išsaugoti raiškų Minijos upės erozinio 

senslėnio kraštovaizdį 

Atstumas iki MD 

15 m 

Minijos upės slėnis 
NATURA  2000 

PAST 
2175.37036512 

Grieţlės (Crex crex), tulţių (Alcedo 

atthis) apsaugai 
Kerta 436 m 

Minijos upės slėnis 
NATURA  2000 

BAST 
1620.58379253 

3260 Upių sraunumos su kurklių 

bendrijomis; 6210 Stepinės pievos; 

6430 Eutrofiniai aukštieji ţolynai; 6510 

Šienaujamos mezofitų pievos; 8220 

Silikatinių uolienų atodangos; 9070 

Medţiais apaugusios ganyklos; 9160 

Skroblynai; 9180 Griovų ir šlaitų miškai; 

91E0 Aliuviniai miškai; 91F0 Paupių 

guobynai; Ūdra; Paprastasis kirtiklis; 

Kartuolė; Paprastasis kūjagalvis; 

Ovalioji geldutė 

Atstumas iki MD 

15 m 

Rietavo miškai 
NATURA  2000 

BAST 
30109.4754277 

3160, Natūralūs distrofiniai eţerai; 

6450, Aliuvinės pievos; 6510, 

Šienaujamos mezofitų pievos; 7110, 

Aktyvios aukštapelkės; 7140, Tarpinės 

pelkės ir liūnai; 7150, Plikų durpių 

saidrynai; 7160, Nekalkingi šaltiniai ir 

šaltiniuotos pelkės; 9010, Vakarų taiga; 

9050, Ţolių turtingi eglynai; 9080, 

Pelkėti lapuočių miškai; 9160, 

Skroblynai; 91D0, Pelkiniai miškai; 

91E0, Aliuviniai miškai; Kraujalakinis 

melsvys; Lūšis; Ovalioji geldutė; 

Pleištinė skėtė 

Pagrindinę 

alternatyvą kerta 

28160 m 

2A alternatyvą 

kerta 4433 m 

2B alternatyvą 

kerta 3998 m 

2C alternatyvą 

kerta 8345 m 

Ablingos 

geomorfologinis 

draustinis 

Valstybinis 

draustinis 

 

452.54859002 

išsaugoti Endrijavo moreninio 

kalvagūbrio fragmentą 

Atstumas iki MD 

658 m 

Minijos pralauţos 

kraštovaizdţio 

draustinis 

Valstybinis 

draustinis 
553.20310111 

Išsaugoti Minijos upės prasiverţimo 

pro moreninius kalvagūbrius 

kraštovaizdį 

Kerta 234 m 

Lauko Sodos 

botaninis-zoologinis  

draustinis 

Savivaldybės 

draustinis 
64.43862971 

išsaugoti natūralią pelkę su eţeru ir 

šiam kompleksui būdingus biotopus, 

augalijos ir gyvūnijos bendrijas, retų ir 

saugomų rūšių buveines, biologinę 

įvairovę 

Atstumas iki MD 

363 m 

Varnių regioninis 

parkas 

Regioninis 

parkas 
33475.22013676 

išsaugoti Ţemaičių centrinio eţeruoto 

kalvyno kraštovaizdį, jo gamtinę 

ekosistemą bei kultūros paveldo 

vertybes 

Kerta 4877 m 

Birţuvėnų 

kraštovaizdţio 

draustinis 

Kompleksinis 

draustinis 
291.86646125 

išsaugoti Virvyčios slėnio kraštovaizdį 

su retų ir nykstančių rūšių augalija bei 

gyvūnija, Birţuvėnų dvaro sodyba, 

kitomis gamtos ir kultūros vertybėmis 

Atstumas iki MD 

124 m 
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6.6 Kultūros paveldas  

6.6.1 Esama situacija 

Esami kultūros paveldo objektai šalia MD pavaizduoti SP koncepcijos brėţinyje, Priede Nr. 2. 

Kultūros vertybių registro duomenimis planuojamos dujotiekio trasos ir jos lokalių alternatyvių variantų 

aplinkinėse teritorijose, analizuojant 500 m atstumu į abi puses nuo trasos, identifikuotos 7 kultūros 

vertybės. Remiantis Kultūros vertybių registro internetine duomenų baze, lentelėje ţemiau pateikiama 

trumpa informacija apie šias kultūros vertybes lentelėje ţemiau. Identifikuotos 7 kultūros vertybės 

pateiktos Priede Nr. 3, Pav. 4-1, 4-3, 4-5, 4-19. 

Lentelė 5. Kultūros paveldo objektai 

Unikalus 

objekto 

kodas 

Pavadinimas Adresas 
Teritorijos 

plotas 

Apsaugos zonos pozonio 

plotas 
Atstumas iki kultūros 

vertybės apsaugos 

zonos 
Vizualinio Fizinio 

24361 
Birbinčių k. senosios 

kapinės 

Klaipėdos r. sav., Birbinčių k. 

(Dovilų sen.) 
900 0 0 49 m  

24378 
Kvietinių k. senosios 

kapinės 

Klaipėdos r. sav., Kvietinių k. 

(Dauparų - Kvietinių sen.) 
3000 0 0 

Esamas dujotiekis ir 

planuojama trasa 

kerta kultūros 

vertybės apsaugos 

zoną 

6187 Kvietinių pilkapynas 
Klaipėdos r. sav., Kvietinių k. 

(Dauparų - Kvietinių sen.) 
18000 m

2
 350000 m

2
 - 

24427 
Gerduvėnų k. 

senosios kapinės 

Klaipėdos r. sav., Gerduvėnų 

k. (Vėţaičių sen.) 
3400 0 0 25 m 

23777 

Gerduvėnų 

piliakalnis su 

gyvenviete 

Klaipėdos r. sav., Gerduvėnų 

k. (Vėţaičių sen.) 
193000 m

2
 543000 m

2
 - 19 m  

15096 

Koplytstulpis su 

ornamentuotu 

kryţeliu, Marijos 

Maloningosios 

skulptūra 

Plungės r. sav., Didţiųjų 

Mostaičių k. (Kulių sen.) 
- - - 410 m 

4632 
Lapkasių k. senosios 

kapinės 

Šiaulių r. sav., Lapkasių k. 

(Kuršėnų kaimiškoji sen.) 
1000 0 0 376 m  

 

Birbinčių k. senosios kapinės. Unikalus objekto kodas:24361. Pilnas pavadinimas: Birbinčių k. 

senosios kapinės. Adresas: Klaipėdos r. sav., Birbinčių k. (Dovilų sen.). Objektas įregistruotas registre 

1997-12-31, Statusas: Valstybės saugomas,  

Rūšis: Nekilnojamas. Objektas įrašytas kaip: pavienis objektas. 

Kvietinių k. senosios kapinės. Unikalus objekto kodas: 24378. Pilnas pavadinimas: Kvietinių kaimo 

senosios kapinės. Įregistravimo registre data: 1997-12-31. Statusas: Valstybės saugomas. Rūšis: 

Nekilnojamas. Objektas įrašytas kaip: pavienis objektas 

Kapinės įrengtos Minijos upės dešiniojo kranto aukštumoje, lygioje vietoje. Netaisyklingo ovalo plano, 

pailgos šiaurės rytų - pietvakarių kryptimi, 64 m ilgio, 50 m pločio. Apjuostos griovio ir ţemių pylimu, 

ant kurio sukrautas 0,7 m pločio, iki 1,0 m aukščio palaidų akmenų aptvaras. Jo pietryčių pusėje 

paliktas tarpas vartams. Paviršius nelygus, duobėtas. Laidojimo ţymių nesimato. Uţ vartų pastatytas 

medinis kryţius su anotaciniu kultūros paveldo objekto ţenklu. Kapinių viduryje stovi betoninis kryţius 

su įrašu „Ilsėkis ramybėje“, o rytinėje kapinių dalyje – kaltinis ornamentuotas kryţius ir betoninis 
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kryţelis. Kapinės neveikiančios, pakraščiuose apaugusios aukštais medţiais, aptvertos spygliuotos 

vielos tvora. Į pietus ir pietryčius nuo kapinių plyti Kvietinių pilkapynas. 

Kapinės veikė XVI–XIX a. Jose laidoti Kvietinių kaimo gyventojai. Vadinamos Šv. Roko kapais, Maro 

kapeliais, Marų kapinaitėmis, Pilkapiais. Pasakojama, kad seniau jose stovėjo Šv. Roko koplyčia 

(baţnyčia) ir keli mediniai kryţiai. Jiems sunykus, 1935 m. du mediniai kryţiai atstatyti bei naujai 

pastatytas kaltinis kryţius, kuris sovietmečiu nudauţtas. 1935 m. medţiagą apie kapines surinko 

Valstybės archeologijos komisija (Valstybės archeologijos komisijos medţiaga). 1983 m. jas ţvalgė 

Ignas Jablonskis. 

Kvietinių pilkapynas. Unikalus objekto kodas: 6187. Pilnas pavadinimas: Kvietinių pilkapynas. 

Įregistravimo registre data: 1992-11-02. Statusas: Paminklas. Rūšis: Nekilnojamas. Objektas įrašytas 

kaip: pavienis objektas.  

Kvietinių pilkapynas, vadinamas Pilkapiais yra šiaurinėje Klaipėdos rajono savivaldybės teritorijos 

dalyje, Kvietiniuose (Dauparų-Kvietinių seniūnija), 0,9 km į šiaurės rytus nuo autostrados Klaipėda–

Vilnius tilto per Miniją, upės dešiniajame krante. Pilkapynas įrengtas Minijos slėnio pirmoje terasoje, 

kurioje esama pilkapiams būdingų ţemės sampilų (kauburėlių). Teritorija apaugusi savaiminiu ir 

sodintu mišku, seniau buvusi ariama. Į šiaurės vakarus nuo pilkapyno yra Kvietinių senosios kapinės. 

Pilkapynas išaiškintas XX a. 3 dešimtmetyje, pradėjus į pietus nuo kaimo kapinių kasti duobes bulvių 

rūsiams. Jas kasant buvo randama lipdyto molio urnų su sudegintų mirusiųjų palaikais. Vėliau dirbant 

ţemę buvo aptinkama smulkių lipdytos keramikos šukių ir degintinių kaulų fragmentų. 1935 m. 

medţiagą apie pilkapius rinko Valstybės archeologijos komisija.1983 m. ţvalgė Ignas Jablonskis [38]. 

1972 m. pilkapiai paskelbti vietinės reikšmės archeologijos paminklu [39], 1992m. įrašyti į Lietuvos 

Respublikos istorijos ir kultūros paminklų sąrašą, 1997 m. registruoti kultūros vertybių registro 

archeologinių vietų sąraše (A405), 1998 m. paskelbti kultūros paminklu (A405P), 1985 m. pripaţinti 

valstybės saugomu kultūros paveldo objektu. Preliminariai pilkapynas datuojamas I tūkstantmečio pr. 

m. e. II puse. 

Gerduvėnų k. senosios kapinės. Unikalus objekto kodas: 24427. Pilnas pavadinimas: Gerduvėnų k. 

senosios kapinės. Įregistravimo registre data:1997-12-31. Statusas: Valstybės saugomas. Rūšis: 

Nekilnojamas. Objektas įrašytas kaip: pavienis objektas. 

Gerduvėnų piliakalnis su gyvenviete. Unikalus objekto kodas:23777. Įregistravimo registre 

data:1997-05-05. Statusas: Paminklas. Rūšis: Nekilnojamas. Objektas įrašytas kaip: kompleksas 

(valstybinis). 

 
Pav. 6-8. Gerduvėnų piliakalnis iš pietų pusės (nuotrauka G.Zabiela) 

Piliakalnis įrengtas Minijos ir Gerdaujės kairiajame krante esančiame aukštumos krašte. Aikštelė ovali, 

pailga ŠV¬-PR kryptimi, 95x70 m dydţio. Aikštelės PR krašto, kur turėjęs būti pylimas, 2 m aukščio 

šlaitas leidţiasi į 5 m pločio, 0,3 m gylio griovį, uţ kurio supiltas 0,2 m aukščio, 10 m pločio pylimas, uţ 

jo iškastas antras 5 m pločio, 0,3 m gylio griovys. Uţ šio griovio įrengtas priešpilis. Jo aikštelė 

keturkampė, pailga ŠV-¬PR kryptimi, 27x13 m dydţio. Jos PR krašte supiltas 1 m aukščio, 9 m pločio 

pylimas, kurio išorinis 1,2 m šlaitas leidţiasi į 4 m pločio, 0,3 m gylio griovį. Priešpilio pylimas 

ţemėdamas juosia piliakalnį P-¬V šlaituose, 2-¬10 m ţemiau aikštelės, virsdamas 5 m pločio terasa. 

Šlaitai statūs, 35 m aukščio. V papėdėje 1,1 ha plote yra papėdės gyvenvietė. Piliakalnis datuojamas I 
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tūkst. - XIII a. Netaisyklingos formos: ilgis v.š.v.-r.p.r. kryptimi iki 620 m, plotis p.-š. kryptimi nuo 100 iki 

450 m. 

Koplytstulpis su ornamentuotu kryţeliu. Unikalus objekto kodas: 15096. Pilnas pavadinimas: 

Koplytstulpis su ornamentuotu kryţeliu, Marijos Maloningosios skulptūra. Įregistravimo registre data: 

1993-04-26. Statusas: įrašytas į registrą (registrinis). Rūšis: nekilnojamas. Objektas įrašytas kaip: 

pavienis objektas. 

 
Pav. 6-9. Koplytstulpis su ornamentuotu kryţeliu, Marijos Maloningosios skulptūra (nuotrauka 

V.Dovidauskas) 

 

Lapkasių k. senosios kapinės. Unikalus objekto kodas: 4632. Pilnas pavadinimas: Lapkasių k. senosios 

kapinės. Įregistravimo registre data:2001-01-25. Statusas: Valstybės saugomas. Rūšis: nekilnojamas. 

Objektas įrašytas kaip: pavienis objektas. 

6.6.2 Archeologiniai tyrimai dujotiekio trasoje 

Magistralinio dujotiekio Klaipėda–Kuršėnai pagrindinė alternatyva planuojama šalia (į pietus) nuo 

esamo magistralinio dujotiekio Panevėţys – Šiauliai – Klaipėda Kuršėnų–Klaipėdos ruoţo, jo apsaugos 

zonoje. Taip pat analizuojamos lokalinės dujotiekio trasos alternatyvos (toliau LA), nutolusios nuo 

esamo dujotiekio linijos, Klaipėdos rajono Dauparų – Kvietinių seniūnijos ribose (1 alternatyva), 

Klaipėdos bei Plungės rajonų sandūroje (LA 2A,  LA 2B ir LA 2C alternatyvos) ir Telšių rajone (LA 3 ir LA 

4). 

Esamo magistralinio dujotiekio Panevėţys– Šiauliai – Klaipėda Kuršėnų–Klaipėdos ruoţas buvo 

nutiestas 1967–1968 m. be jokių archeologinių tyrimų. Duomenų, kad tiesiant šį dujotiekį buvo rasta 

kokių nors archeologinių radinių, nėra. 

Lygiagrečiai SPAV rengiamoje MD Klaipėda- Kuršėnai PAV ataskaitos apimtyje, atlikti archeologiniai 

tyrimai analizuojamoje dujotiekio trasoje. Tyrimus atliko Klaipėdos universiteto Baltijos regiono 

istorijos ir archeologijos institutas (Kultūros paveldo departamento leidimas LA–430, išduotas 2013 11 

14), atsakingas - vyresn. mokslo darbuotojas Dr. Gintautas Zabiela. Tyrimai atlikti 2013 m. lapkričio 

antroje pusėje – gruodţio pradţioje.  

Poveikio aplinkai vertinimo metu atlikti archeologiniai tyrimai analizuojamoje dujotiekio trasoje apima 

dujotiekio apsaugos juostą (6 m pločio – po 3 m į abi puses nuo dujotiekio vamzdţio ašies) ir zoną (50 

m – po 25 m į abi puses nuo dujotiekio vamzdţio ašies). Apsaugos juostoje dujotiekio statybos metu 
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bus vykdomi ţemės kasimo darbai, apsaugos zonoje – įrengiami laikini privaţiavimo keliai, statybos 

aikštelės ir kitokia veikla, nesusijusi su gilesniais ţemės kasimo darbais.  

Potencialių archeologijos vertybių paieškai archeologinių tyrimų metu praeita visa projektuojamo 

dujotiekio trasa pradedant nuo Klaipėdos rajono, atlikta archyvinių duomenų (įskaitant kartografinius) 

analizė, vietos gyventojų apklausos, vizualus paviršiaus ţvalgymas, naudotas metalo detektorius, 

gręţiniai, zondaţai. 

Atliktų tyrimų tikslas - planuojamos dujotiekio trasos 50 m pločio juostoje nustatyti potencialias 

archeologijos vertybes. Fiksavus tokių vertybių poţymius, nustatoma jų preliminarus uţimamas plotas 

dujotiekio juostoje, pateikiamos paminklosauginės išvados dėl jų išsaugojimo ar ištyrimo. 

Dabartinis tiriamos teritorijos vaizdas: esamas dujotiekis, nuo kurio į pietų pusę planuojama tiesti naują 

vamzdį, nutiestas per laukus ir miškus (pastaruosiuose apsaugos juostos iškirstos), paţymėtas ţenklais. 

Archeologinių tyrimų rezultatai. Išanalizuota 110 km ilgio dujotiekio trasa, kuri planuojama 14 m 

(miškuose) – 24 m (laukuose) atstumu į pietus nuo esamos dujotiekio trasos (pagrindinė alternatyva) 

bei 3 lokalinės alternatyvios vietos Klaipėdos, Plungės–Rietavo ir Telšių rajonuose, kur ji gali būti labiau 

nutolusi nuo esamos trasos skaičiuojant nuo esamos trasos ašinės linijos. Minimalus galimas atstumas 

nuo esamo MD 12 m (laukuose) ir 15 m (miškuose). Jos apsaugos zona į abi puses yra po 25 m nuo tos 

pačios ašinės linijos, kas natūroje šiaurinėje dalyje iš esmės sutampa su esamo dujotiekio maţdaug 10 

m pločio juostos (miškuose ji iškirsta) šiauriniu kraštu. Tokiu būdu natūroje buvo ţvalgoma iki 40 m 

pločio juosta į pietus nuo esamo dujotiekio ašinės linijos bei kelių metrų pločio juosta į šiaurę nuo 

esamo dujotiekio juostos (ţvalgymų metu ji buvo dalinai mineralizuota). 

Ţvalgymų metu naujai projektuojamo dujotiekio trasoje (pagrindinėje bei lokalinėse trasos 

alternatyvose) aptiktos 24 vietos, turinčios archeologinių ar kitokių kultūros vertybių poţymių. 

Ţemėlapiai su nustatytomis potencialių archeologinių vertybių vietomis pateikiami Priede Nr. 3: 

1. Saulaţolių (Klaipėdos r.) Lietuvos – Prūsijos sienos vieta – griovys ir pylimėlis. Trasos vietoje 

(pagrindinė alternatyva ir 1-oji lokalinė alternatyva) išlikęs 2 m pločio 0,5 m gylio griovys ir į 

vakarus nuo jo esantis 2,5 m pločio 0,3 m aukščio pylimėlis. Dujotiekio statybos darbų metu 

numatomas teritorijos ištyrimas 5x36 m. 

 

2. Saulaţolių (Klaipėdos r.) spėjama senoji gyvenvietė. Vietovę kerta pagrindinė MD alternatyva 

ir 1-oji lokalinė alternatyva. Arime esamos trasos juostoje apie 1,5 m skersmens tamsaus 

kultūrinio sluoksnio dėmė. Dujotiekio statybos darbų metu numatomi teritorijos ţvalgymai 

viršutinio ţemės sluoksnio nukasimo metu su atidengtų struktūrų ištyrimu 100x36 m. 

 

3. Saulaţolių (Klaipėdos r.) bunkeris (greta esamo MD Kuršėnai – Klaipėda). Gargţdupio 

dešiniojo kranto šlaito vidurinėje dalyje 3 m į pietus nuo esamo dujotiekio betoninis 1,2 m 

skersmens 1944 m. statytas bunkeris 30 cm storio sienelėmis. Paliekamas neardomas. 

 

4. Kvietinių (Klaipėdos r.) kariniai įtvirtinimai – prieštankinis griovys ir pylimas. Teritorija kerta 

esamas MD Kuršėnai – Klaipėda ir planuojamo MD pagrindinė alternatyva. Minijos dešiniojo 

kranto šlaito viršuje trasos vietoje išlikęs 6,5 m pločio viršuje 2 m pločio dugne iki 2 m gylio 

griovys ir uţ jo į rytų pusę supiltas apie 6,5 m pločio 1 m aukščio pylimas. Įtvirtinimas įrengtas 

1944 m. vokiečių, priklausė Klaipėdos miesto išoriniam gynybiniam ţiedui. Dujotiekio statybos 

darbų metu numatomas teritorijos pjūvis 15x2 m. 

 

5. Kvietinių (Klaipėdos r.) pilkapių ar gyvenvietės vieta. Dujotiekio trasa (pagrindinė alternatyva) 

praeis per 50 m į pietus nuo saugomo Kvietinių pilkapyno (unikalus kodas 6187) pietinio 

pilkapio (jų iš viso priskaičiuojama 11). Pilkapyno pietinę dalį yra nulyginusi esamo dujotiekio 

apsaugos zona. Dujotiekio statybos darbų metu numatomi teritorijos tyrimai 180x36 m plote 

išlikusioje Minijos nenuplautoje apatinėje terasoje į pietvakarius nuo pilkapyno arba 

dujotiekio vamzdţio nukėlimas toliau į pietus (dar per 60 m – jo apsauginės zonos šiaurinė 

riba). 
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6. Gerduvėnų (Klaipėdos r.) spėjama senoji gyvenvietė. Minijos dešiniojo kranto šlaito apatinėje 

dalyje į rytus nuo plento Vėţaičiai–Lapiai. Dujotiekio (pagrindinė alternatyva) statybos darbų 

metu numatomi teritorijos ţvalgymai viršutinio ţemės sluoksnio nukasimo metu su atidengtų 

struktūrų ištyrimu 100x36 m. 

 

7. Virţintų (Klaipėdos r.) sodybvietė. 1865 m. ţemėlapyje paţymėtos sodybos vieta. Teritoriją 

kerta MD trasos pagrindinė alternatyva ir 2C lokalinė alternatyva. Vykdant dujotiekio statybas 

numatomi ţvalgymai viršutinio ţemės sluoksnio nukasimo metu su atidengtų struktūrų 

ištyrimu 100x36 m. 

 

8. Didţiųjų Mostaičių (Plungės r.) sodybvietė I. Teritoriją kerta MD trasos pagrindinė alternatyva. 

1865 m. ţemėlapyje paţymėtos sodybos vieta. Vykdant dujotiekio statybas numatomi 

ţvalgymai viršutinio ţemės sluoksnio nukasimo metu su atidengtų struktūrų ištyrimu 100x36 

m. 

 

9. Didţiųjų Mostaičių (Plungės r.) sodybvietė II. Teritoriją kerta MD trasos 2B lokalinė alternatyva. 

1865 m. ţemėlapyje paţymėtos sodybos vieta. Vykdant dujotiekio statybas numatomi 

ţvalgymai viršutinio ţemės sluoksnio nukasimo metu su atidengtų struktūrų ištyrimu 100x36 

m. 

 

10. Miţuikų (Plungės r.) sodybvietė I. Teritoriją kerta MD trasos pagrindinė alternatyva. 1865 m. 

ţemėlapyje paţymėtos sodybos vieta. Vykdant dujotiekio statybas numatomi ţvalgymai 

viršutinio ţemės sluoksnio nukasimo metu su atidengtų struktūrų ištyrimu 100x36 m. 

 

11. Miţuikų (Plungės r.) sodybvietė II. Teritoriją kerta MD trasos pagrindinė alternatyva. 1865 m. 

ţemėlapyje paţymėtos sodybos vieta. Vykdant dujotiekio statybas numatomi ţvalgymai 

viršutinio ţemės sluoksnio nukasimo metu su atidengtų struktūrų ištyrimu 100x36 m. 

 

12. Stalgo (Plungės r.) kaimavietė. Teritoriją kerta MD trasos pagrindinė alternatyva. Apie 100 m į 

pietus – senos sodybos liekanos. Vykdant dujotiekio statybas numatomi ţvalgymai viršutinio 

ţemės sluoksnio nukasimo metu su atidengtų struktūrų ištyrimu 100x36 m. 

 

13. Gudalių (Rietavo s.) spėjama senoji gyvenvietė. Teritoriją kerta MD trasos pagrindinė 

alternatyva. Minijos dešiniojo kranto viršutinė terasa. Vykdant dujotiekio statybas numatomi 

ţvalgymai viršutinio ţemės sluoksnio nukasimo metu su atidengtų struktūrų ištyrimu 100x36 

m. 

 

14. Sendvarių (Rietavo s.) dvarvietė. Teritoriją kerta MD trasos pagrindinė alternatyva. Dirvos 

paviršiuje abipus bevardţio upelio XVII–XIX a. radiniai. Dujotiekio statybos darbų metu 

numatomi  tyrimai 200x36 m.  

 

15. Sendvarių (Rietavo s.) spėjama senoji gyvenvietė. Teritoriją kerta MD trasos pagrindinė 

alternatyva. Neaiškaus laikotarpio kultūrinis sluoksnis iki 1 m storio. Dujotiekio statybos darbų 

metu numatomi tyrimai 100x36 m. 

 

16. Keturakių (Telšių r.) karčiamos vieta. Teritoriją kerta MD trasos pagrindinė alternatyva. 1865 

m. ţemėlapyje paţymėtos karčiamos vieta. Vykdant dujotiekio statybas numatomi ţvalgymai 

viršutinio ţemės sluoksnio nukasimo metu su atidengtų struktūrų ištyrimu 100x36 m. 

17. Saušilio (Telšių r.) sodybos vieta. Teritoriją kerta MD trasos pagrindinė alternatyva. 1865 m. 

ţemėlapyje paţymėtos sodybos vieta. Vykdant dujotiekio statybas numatomi ţvalgymai 

viršutinio ţemės sluoksnio nukasimo metu su atidengtų struktūrų ištyrimu 100x36 m. 
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18. Braboravo (Telšių r.) sodybos vieta. Teritoriją kerta MD trasos pagrindinė alternatyva. 1865 m. 

ţemėlapyje paţymėtos sodybos vieta. Vykdant dujotiekio statybas numatomi ţvalgymai 

viršutinio ţemės sluoksnio nukasimo metu su atidengtų struktūrų ištyrimu 100x36 m. 

 

19. Klibių (Telšių r.) spėjama senoji gyvenvietė. Teritoriją kerta MD trasos pagrindinė alternatyva.  

ir 4-oiji lokalinė alternatyva. Tūtakos dešiniojo kranto terasa. Vykdant dujotiekio statybas 

numatomi ţvalgymai viršutinio ţemės sluoksnio nukasimo metu su atidengtų struktūrų 

ištyrimu 100x36 m. 

 

20. Staviškių (Telšių r.) spėjama senoji gyvenvietė. Teritoriją kerta MD trasos pagrindinė 

alternatyva. Vaidţio dešiniojo kranto terasa. Vykdant dujotiekio statybas numatomi ţvalgymai 

viršutinio ţemės sluoksnio nukasimo metu su atidengtų struktūrų ištyrimu 100x36 m. 

 

21. Naujikų (Telšių r.) sodybos vieta. Teritoriją kerta MD trasos pagrindinė alternatyva. 1865 m. 

ţemėlapyje paţymėtos sodybos vieta. Vykdant dujotiekio statybas numatomi ţvalgymai 

viršutinio ţemės sluoksnio nukasimo metu su atidengtų struktūrų ištyrimu 100x36 m. 

 

22. Upynos (Telšių r.) spėjama senoji gyvenvietė. Teritoriją kerta MD trasos pagrindinė 

alternatyva. Upynos dešiniojo kranto terasa. Vykdant dujotiekio statybas numatomi ţvalgymai 

viršutinio ţemės sluoksnio nukasimo metu su atidengtų struktūrų ištyrimu 100x36 m. 

 

23. Sauslaukės (Šiaulių r.) spėjama senoji gyvenvietė. Teritoriją kerta MD trasos pagrindinė 

alternatyva. Kalvelė tarp šlapių miškų. Vykdant dujotiekio statybas numatomi ţvalgymai 

viršutinio ţemės sluoksnio nukasimo metu su atidengtų struktūrų ištyrimu 100x36 m. 

 

24. Dirvonėnų (Šiaulių r.) spėjama senoji gyvenvietė. Teritoriją kerta MD trasos pagrindinė 

alternatyva.  Plataus Upynos slėnio krantai su šlaitais. Vykdant dujotiekio statybas numatomi 

ţvalgymai viršutinio ţemės sluoksnio nukasimo metu su atidengtų struktūrų ištyrimu 1000x36 

m. 

 

Galimų pasekmių kultūros paveldo objektams vertinimas pateikiamas ataskaitos skyriuje 9.2.6. 

 

6.7 Miškai 

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

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

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

Nr.3. 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.  

Informacija apie artimiausias ar kertamas kertines miško buveines pateikiama ataskaitos 9.2.2 skyriuje. 

Miškai Nr. 

Kiškėnų miškas 1 

Dauparų miškas 2 

mšk. Bereniškė 3 

mšk. Berţynas 4 

Gerdaujos miškas 5 
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Jurjonų miškas 6 

mšk. Vėţaitinė 7 

Virţintų miškas 8 

mšk. Peklinė 9 

Miţuikų miškas 10 

Pyvorų miškas 11 

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 

 

6.8 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. 10. Kraštovaizdţio morfologinis rajonavimas. Ištrauka iš Lietuvos nacionalinio atlaso (www. 

geoportal.lt) 

 

6.9 Oro tarša 

Lietuvos statistikos departamento duomenimis, 2012 m. nagrinėtose savivaldybėse iš stacionarių taršos 

šaltinių išmestų teršalų didţiausias kietųjų medţiagų (5,8 kg), dujinių ir skystų medţiagų (27,2 kg), 

sieros dioksidas (4,7 t), azoto oksidų (5,6 t) bei anglies monoksido (15,7 t) kiekiai tenkantys vienam 

gyventojui buvo nustatyti Rietavo savivaldybėje. 

Didţiausias lakiųjų organinių junginių kiekis (4,5 kg) tenkantis vienam gyventojui buvo Klaipėdos 

rajono savivaldybėje. Didţiausias fluoro ir kitų teršalų kiekis (1,7 kg) tenkantis vienam gyventojui 2012 

m. buvo nustatytas Telšių rajono savivaldybėje. 

Lietuvos statistikos departamento duomenimis, 2012 m. didţiausias išmestų kietųjų medţiagų (84,5 

kg), sieros dioksido (68,6 t), azoto oksidų (80,4 t) teršalų kiekiai tenkantys 1 kvadratiniam kilometrui 

buvo nustatyti Rietavo savivaldybėje. 

Didţiausi dujinių ir skystų medţiagų (539 kg) ir anglies monoksido (457,1 t) teršalų kiekiai tenkantys 1 

kvadratiniam kilometrui buvo nustatyti Plungės rajono savivaldybėje. 

Didţiausias lakiųjų organinių junginių kiekis (174,9 kg) tenkantis vienam kvadratiniam kilometrui buvo 

nustatytas Klaipėdos rajono savivaldybėje. 

Telšių rajono savivaldybėje 2012 m duomenimis buvo nustatytas didţiausias fluoro ir kitų teršalų kiekis 

(54,3 kg) tenkantis 1 kvadratiniam kilometrui. 
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Lentelė 6. Stacionarių taršos šaltinių išmesti teršalai 2012 m. [19] 
2012 m 

 Kietosios 
medžiagos 

Dujinės ir 
skystos 

medžiagos 

Sieros 
dioksidas 

Azoto 
oksidai 

Anglies 
monoksidas 

Lakūs 
organiniai 
junginiai 

Fluoras ir kiti 
teršalai 

Išmestų teršalų kiekis tenkantis vienam gyventojui, kg 

Lietuvos Respublika 1,3 20,4 4,9 (t) 3,1 (t) 6,3 (t) 4,8 1,3 

Klaipėdos r. savivaldybė 0,6 11,8 0,1 (t) 2,0 (t) 4,7 (t) 4,5  0,5 

Šiaulių r. savivaldybė 1,6 3,0 0,0 (t) 0,7 (t) 1,5 (t) 0,1 0,7 

Plungės r. savivaldybė 0,4 16 0,1 (t) 1,2 (t) 13,5 (t) 0,1 1,1 

Rietavo savivaldybė 5,8 27,2 4,7 (t) 5,6 (t) 15,7 (t) 1,2 0,0 

Telšių r. savivaldybė 1,8 6,4 0,0 (t) 1,0 (t) 3,5 (t) 0,2 1,7 

Išmestų teršalų kiekis tenkantis 1 kvadratiniam kilometrui, kg 

Lietuvos Respublika 58,8 934,0 217,5 (t) 143,8 (t) 290,3 (t) 221,4 61,0 

Klaipėdos r. savivaldybė 24,7 455,0 0,6 (t) 76,0 (t) 182,9 (t) 174,9 21,2 

Šiaulių r. savivaldybė 37,6 72,3 0,3 (t) 15,6 (t) 38,0 (t) 0,6 16,9 

Plungės r. savivaldybė 11,9 539,0 0,1 (t) 41,6 (t) 457,1 (t) 2,9 37,8 

Rietavo savivaldybė 84,5 393,0 68,6 (t) 80,4 (t) 225,9 (t) 14,2 0,3 

Telšių r. savivaldybė 58,1 204,0 0,0 (t) 33,1 (t) 122,9 (t) 5,8 54,3 

6.10 Inţinerinė infrastruktūra 

Esama dujų ūkio infrastruktūra. Didţioji dalis MD Klaipėda – Kuršėnai tiesiama esamo MD Panevėţys 

– Šiauliai – Klaipėda apsaugos zonoje. Esamo MD sąlyginis skersmuo DN 300. Dujotiekis pastatytas 

daugiau kaip prieš 40 metų, jo būklė patenkinama. Tarp MD trasos 155,8  km (ČA-8) ir 221,48 km 

(Klaipėdos DSS-1) leistinas slėgis apribotas iki 47 bar. 

Planuojamas MD Klaipėda – Kuršėnai esamą DN 300 MD kerta 5 vietose (visos vietos Klaipėdos r.). Taip 

pat susikertama su atšakomis į Palangą (DN 250 ) ir Rietavą (DN 150). Susikirtimo vietose naujasis 

dujotiekis numatomas kloti ţemiau esamų MD tinklų, minimalus vertikalus atstumas tarp dujotiekių – 

0,5m  

Automobilių keliai.  

Projektuojamas magistralinis dujotiekis kerta: 

- 1 kartą magistralinį kelią; 

- 7 kartus krašto kelius; 

- 9 kartus rajoninius kelius; 

- vietinės reikšmės kelius. 

 

Lentelė 7. Automobilių keliai 

Savivaldybė Kelio Nr. Kelio pavadinimas 

Šiaulių rajono savivaldybė 

4006 

 

4006 

Kuršėnai - Dirvonėnai - Raudėnai 

– Tryškiai  

Kuršėnai - Dirvonėnai - Raudėnai 

– Tryškiai 

Telšių rajono savivaldybė 

4614 

4601 

160 

4605 

 

194 

Ţarėnai - Lieplaukė – Alsėdţiai  

Telšiai - Ţarėnai - Tverai – Laukuva  

Telšiai - Varniai – Laukuva  

Viešvėnai - Luokė - Upyna – 

Dirvonėnai  

Uţventis - Tryškiai – Viekšniai 

Plungės rajono savivaldybė 
164 

3205 

Maţeikiai - Plungė – Tauragė  

Plungė - Ţlibinai – Ţarėnai 

Rietavo rajono savivaldybė 3208 Rietavas - Lioliai - Maţieji 
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Savivaldybė Kelio Nr. Kelio pavadinimas 

 

3206 

Mostaičiai  

Plungė – Medingėnai 

Klaipėdos rajono savivaldybė 

227 

228 

A1 

216 

2222 

166 

Jokai - Dovilai – Laugaliai  

Dauparai - Gargţdai – Vėţaičiai 

Vilnius - Kaunas – Klaipėda  

Gargţdai – Kretinga  

Vėţaičiai - Mikoliškiai – Kartena  

Plungė – Vėţaičiai 

 

Geleţinkeliai. Projektuojamas dujotiekis Klaipėdos rajone kerta geleţinkelį Rimkai-Gargţdai. 

Elektros tiekimas. Planuojamoje teritorijoje nutiestos aukštos įtampos elektros energijos perdavimo 

oro linijos (toliau EOL): 

 330 kV – 2 vnt. 

 110 kV – 1 vnt. 

6.11 Ţemėnauda 

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. 

Magistralinio dujotiekio trasa planuojama lygiagrečiai esamam magistraliniam dujotiekiui Panevėţys – 

Šiauliai – Klaipėda esamame infrastruktūros koridoriuje. Trasa bus klojama miške 12 m atstumu nuo 

esamo dujotiekio vamzdţio miškuose ir 15m atstumu laukuose. MD trasa kirs iš viso apie 600 ţemės 

sklypų, daugiausia ţemės ūkio ir miškų paskirties. 
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7 Su specialiuoju planu susijusios 

aplinkosaugos problemos  
 

Planuojamo MD Klaipėda-Kuršėnai susijusios aplinkosauginės problemos, reikšmingos galimos 

pasekmės aplinkai ir jos komponentams pateikiamos lentelėje ţemiau: 

Lentelė 8. Su magistraliniu dujotiekiu susijusios pagrindinės aplinkosaugos problemos 

 

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

(DN 300) apsaugos zonos ribose. Tokiu būdu eksploatacijos metu būtų: 

 išnaudojamas energetikos objektų koridorius; 

 maţiau išplečiamos apsaugos zonos ribos ir su tuo susiję ţemėnaudos apribojimai ţemės 

sklypų savininkams; 

 maţiau kertama miško ir krūmynų, suformuojant dujotiekio statybai ir eksploatacijai 

reikalingą infrastruktūros koridorių. 

 

 

 

 

Projekto etapas/ veikla Pagrindiniai aplinkos komponentai 
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Statybos etapas:         

Laikinų privaţiavimo kelių įrengimas, MD, aikštelių ir 

kitos infrastruktūros įrengimas 

        

Nuimamas dirvoţemio sluoksnis, sandėliavimas, 

galimas transporto poveikis dirvoţemiui  

        

Planuojamoje vamzdyno trasoje – 14 metrų pločio 

darbo zonoje - bus kertami krūmai ar medţiai. 

        

Ţemėnaudos kitimas, servitutų nustatymas ir veiklos 

apribojimai 

        

Laikinas triukšmo ir vibracijos, išmetimų padidėjimas 

dėl technikos, gręţimo ir ţemės darbų 

        

Vandens paėmimas dujotiekio bandymo metu ir 

eksploatacijos metu 

        

Eksploatacijos etapas:         

Ţemėnaudos kitimas, servitutų nustatymas ir veiklos 

apribojimai 

        

MD aptarnavimas ir remontas, ţeldynų pjovimas 

apsaugos zonoje, kt. 

        

Pagrindiniai triukšmo ir vibracijos šaltiniai – 

aptarnaujantis autotransportas 
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8 Tarptautiniu, Europos Bendrijos ir 

nacionaliniu lygmeniu nustatyti 

aplinkosaugos tikslai, susiję su specialiuoju 

planu 
Ţemiau lentelėje pateikiami svarbiausi su Planu susiję aplinkosauginiai tikslai, nustatyti tarptautiniu, EB 

ir nacionaliniu lygmeniu. 

Lentelė 9. Tarptautiniu, Europos Bendrijos ir nacionaliniu lygmeniu nustatyti aplinkosaugos 

tikslai, susiję su specialiuoju planu 

Vertinimo 

komponentas 

Aplinkosaugos tikslai susiję su 

Planu 

Aplinkosaugos tikslai nustatyti 

tarptautiniu, Europos Bendrijos ir 

nacionaliniu lygmeniu 

Informacijos apie šias aplinkos 

apsaugos 

sritis ir jų tendencijas šaltinis 

Biologinė įvairovė, 

saugomos 

teritorijos, 

kraštovaizdis 

Parenkant tinkamiausią trasą 

naujos dujų tiekimo linijos 

statybai, siekiant darnios dujų 

perdavimo sistemos tinklų 

plėtros, uţtikrinant šalia PŪV 

esančių biologinės įvairovės, 

kraštovaizdţio apsaugą; 

- Išsaugoti gamtos ir kultūros 

paveldo teritorinius 

kompleksus (vertybes), 

vietoves; 

- uţtikrinti kraštovaizdţio ir 

biologinę įvairovę bei 

ekologinę pusiausvyrą; 

- išsaugoti laukinių augalų, 

gyvūnų bei grybų buveines ir 

rūšis, genetiniu poţiūriu 

vertingas jų populiacijas; 

- Gamtinių, agrarinių ir 

urbanizuotų teritorijų santykio 

optimizavimas ; 

Saugomų teritorijų įstatymas [16]; 

 

Nacionalinės aplinkos apsaugos 

strategijos 

projektas (2012 m. rugsėjis) [17]; 

Paviršinis ir 

poţeminis vanduo 

Parenkant tinkamiausią trasą 

naujos dujų tiekimo linijos 

statybai uţtikrinti: 

- Minijos ichtiologinio 

draustinio apsaugą tiesiant 

magistralinį dujotiekį (MD); 

- Surinkti naudotus tepalus iš 

mechanizmų, kad nebūtų 

uţteršti vandens telkiniai; 

- Vandens kokybės 

uţtikrinimas eksploatuojamo 

dujotiekio patikros metu; 

- Maţinti poţeminio vandens 

teršimą; 

 

Nacionalinės aplinkos apsaugos 

strategijos 

projektas (2012 m. rugsėjis) [17]; 

Dirvoţemis ir 

ţemės gelmės 
- Vykdant darnios dujų 

perdavimo sistemos tinklų 

plėtrą, uţtikrinti, kad: 

- dirvoţemio derlingas 

sluoksnis būtų tinkamai 

paruoštas (izoliuotas); 

- po statybų teritorija būtų 

rekultivuojama, atsodinami 

sunaikinti ţeldynai; 

- surinkti naudotus tepalus iš 

- Maţinti dirvoţemio teršimą 

naftos produktais; 

Nacionalinė darnaus vystymosi 

strategija [10]; 
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Vertinimo 

komponentas 

Aplinkosaugos tikslai susiję su 

Planu 

Aplinkosaugos tikslai nustatyti 

tarptautiniu, Europos Bendrijos ir 

nacionaliniu lygmeniu 

Informacijos apie šias aplinkos 

apsaugos 

sritis ir jų tendencijas šaltinis 

mechanizmų, kad nebūtų 

uţterštas dirvoţemis; 

- būtų numatytos priemones 

tepalų iš mechanizmų 

avarinių išsiliejimų atveju;  

- statybų metu būtų 

naudojamos naftos 

produktus absorbuojančios 

medţiagos (pjuvenos, 

smėlis), specialūs 

konteineriai tepalų 

surinkimui; 

Aplinkos oras ir 

klimato kaita 
- uţtikrinti darnią dujų 

perdavimo sistemos tinklų 

plėtrą; 

 

 

- ES yra įsipareigojusi  sumaţinti 

šiltnamio efektą sukeliančių 

dujų emisijas iki 2020 metų 

bent 20%, taip pat padidinti 

atsinaujinančių energijos 

išteklių dalį energijos balanse 

iki 20% 2020 metais.  

- Energijos vartojimo 

efektyvumo didinimas. 

- Uţtikrinti, kad išmetamų į 

atmosferą teršalų ir šiltnamio 

efektą sukeliančių dujų kiekis 

sukuriamo BVP vienetui 

sumaţėtų perpus ir neviršytų 

nustatytųjų nacionalinių limitų  

2010 m. lapkričio 10 d. Europos 

Komisija komunikatas 

„Energetika 2020: Konkurencingos, 

tvarios ir saugios energetikos 

strategija“ 

Nacionalinės klimato kaitos valdymo 

politikos strategijos projektas (2012 

rugsėjis). 

Nacionalinė darnaus vystymosi 

strategija, 

(Ţin., 2003, Nr.89- 

4029; 2009, Nr. 121-5215). 

Nacionalinė energetinės 

nepriklausomybės 

strategija, patvirtinta LR Seimo 2012 m. 

birţelio 26 d. nutarimu Nr. XI-2133 

(Ţin., 

2012, Nr. 80-4149) [18,10, 5]; 
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9 Galimos reikšmingos plano pasekmės 

aplinkai ir jų tarpusavio sąveika 

9.1 Pasekmių aplinkai prognozavimo ir vertinimo metodika 

Plano koncepcijos sprendinių strateginis pasekmių aplinkai vertinimas atliekamas šiems aplinkos 

komponentams: socialinei, ekonominei, gamtinei aplinkai, taip pat biologinei įvairovei, visuomenei ir 

jos sveikatai, gyvūnijai, augalijai, dirvoţemiui, vandeniui, orui, klimatui, materialiajam turtui, kultūros 

paveldui (įskaitant architektūrinį ir archeologinį paveldą), kraštovaizdţiui ir šių veiksnių tarpusavio 

sąveikai. 

Strateginio pasekmių aplinkai vertinimo ataskaitoje MD Klaipėda-Kuršėnai galimų reikšmingų 

tiesioginių, netiesioginių, trumpalaikių, vidutinės trukmės, ilgalaikių, nuolatinės trukmės, laikinų, 

teigiamų ir neigiamų pasekmių vertinimas atliekamas remiantis Europos aplinkos agentūros (EAA) 

pateikta metodika bei daugiakriterine analize - Leopoldo matrica.  

Naudojant daugiakriterinę analizę SPAV bus lyginamos: 

 „0 alternatyva“ – esama situacija, projektas nevykdomas; 

 Pagrindinė MD Klaipėda-Kuršėnai alternatyva. 

Šios metodikos pagrindinis aspektas yra nustatyti reikšmingumo kriterijus kiekvienai pasekmei (ţr. 

Lentelė 10), taip pat atskiriems poveikiams suteikiami skirtingi „svorio koeficientai“, kurie padės 

geriau atspindėti poveikių svarbą (pvz. gruntinio geriamo vandens uţterštumas yra svarbesnis poveikis, 

nei poveikis kraštovaizdţiui). Daugiakriterinės analizės rezultatas – poveikiai atskiriems komponentams 

išreikšti skaitine reikšme.  

Lentelė 10. Poveikio reikšmingumo kriterijai  

Poveikio 

aplinkai 

reikšmingumo 

kriterijus 

Poveikio  aplinkai 

apibūdinimas 
Apibrėţimas 

Poveikio 

laipsnis 

(svertinis 

vidurkis) 

0 Labai neţymus arba nėra 
Poveikį galima išmatuoti, bet jis neturi 

pastebimų pasekmių. 

0.01-0.15 

1 Neţymus 

Poveikis, kuris daro pastebimus pokyčius 

aplinkai, bet neigiamai nedidina jos 

jautrumo. 

0.16-0.30 

3 Vidutinis 
Poveikis, kuris keičia aplinkos pobūdį, 

pokyčiai nedera prie esamų tendencijų. 

0.31-0.40 

5 Reikšmingas 

Poveikis, kuris savo dydţiu, pobūdţiu bei 

intensyvumu keičia jautrius aplinkos 

aspektus. 

0.41-0.45 

9 Labai reikšmingas 

Poveikis, kuris turi reikšmingą teigiamą ar 

neigiamą poveikį aplinkos 

komponentams (pvz. sunaikina, paţeidţia 

jautrius aplinkos komponentus).  

0.6 ir 

daugiau 

 

Poveikis laiko atţvilgiu apibūdinamas ir skirstomas į: 

 laikinas (besitęsiantis metus ar maţiau); 

 trumpalaikis (besitęsiantis nuo vienų iki septynerių metų); 

 vidutinio ilgumo ( besitęsiantis nuo septynerių iki penkiolikos metų); 

 ilgalaikis ( besitęsiantis nuo penkiolikos iki šešiasdešimt metų); 
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 nuolatinis (besitęsiantis virš šešiasdešimt metų). 

Atliekant pasekmių aplinkos komponentams vertinimą, Leopoldo matricoje atskiriems poveikiams 

suteikiami skirtingi „svorio koeficientai“, atsiţvelgiant į ūkinės veiklos specifiką:  

 

 

 

1 

- visuomenės sveikata: atliekos; 

- kraštovaizdis: teritorijos natūralios aplinkos pakeitimas, migracijos keliai; 

- paviršiniai vandenys: mechaninis uţterštumas, vandens paėmimas; 

- dirvoţemis ir geologija: pertvarkymo laipsnis, fizinis poveikis; 

- aplinkos oras: transportas; 

- biologinė įvairovė: neršimo ar perėjimo laikotarpio trikdymai, migracijos keliai, proskynos; 

- kultūros vertybės: patekimas į apsaugos zonas; 

 
 

 

2 

- visuomenės sveikata: triukšmas ir vibracija; 

- poţeminiai vandenys: vandens lygio pakeitimas;  

- paviršiniai vandenys: paviršinių vandenų tarša, vandens reţimo pokyčiai; 

- biologinė įvairovė: paţeidţiamos buveinės; 

- dirvoţemis ir geologija: tarša cheminėmis medţiagomis; 

- Socialinis-ekonominis poveikis: dujų tiekimo saugumo uţtikrinimas, dujų tiekimas iš 

alternatyvaus šaltinio, ţemėnaudos apribojimai 

 
 

3 
- visuomenės sveikata: saugumas; 

- poţeminiai vandenys: uţterštumas; 

- Saugomos teritorijos: Natura 2000, miškų kirtimas, kitos aplinkosauginiu poţiūriu jautrios 

teritorijos; 

- Kultūros paveldas: fizinis poveikis. 
 

Vienas svarbiausių šio vertinimo aspektų – ekspertinis vertinimas. Siekiant objektyvumo, sudaryta 

Leopoldo matrica bus pildoma atskirai kelių aplinkosaugos ekspertų, kurie individualiai priskirs 

atskiriems poveikiams reikšmingumo ir „svorio koeficientus“. Gauti ekspertų rezultatai aptariami 

bendrai, bendru sutarimu koreguojama ir parengiama galutinė vertinimo matrica, kur gautas svertinis 

vidurkis apibūdina poveikį tam tikram aplinkos komponentui. 

Lokalinės vietos alternatyvos (ţr. 4.5 skyrių, Priedą Nr. 1) lyginamos sudarant kontrolinius sąrašus, 

išskiriant pagrindinius privalumus ir trūkumus, atsiţvelgiant į konkrečios vietovės aplinką. 

MD Klaipėda-Kuršėnai specialiajam planui lygiagrečiai yra atliekamos PAV
1
 ir SPAV procedūros. 

Poveikis aplinkai, visuomenės sveikatai pasekmių aplinkai aspektu bus išsamiai nagrinėjamas 

lygiagrečiai rengiamoje PAV ataskaitoje. 

Siekiant išvengti perteklinės ir pasikartojančios informacijos bei PAV ir SPAV subjektų pasikartojančio 

vertinimo, SPAV ir PAV dokumentai rengiami laikantis šių pagrindinių nuostatų: 

- Planuojamo MD Klaipėda-Kuršėnai išsamus ir detalus poveikio aplinkos komponentams 

vertinimas bus atliekamas PAV ataskaitos rengimo metu; 

- SPAV metu bus nagrinėjamos Plano alternatyvos, įskaitant „0 veiklos alternatyvą“ bei lokalines 

vietos alternatyvas, taip pat ypatingą dėmesį atkreipiant į saugomas teritorijas, Natura 2000 

teritorijas, teritorijų planavimą, darnios plėtros nuostatas, pateikiant nuorodas į PAV ataskaitą/ 

naudojant PAV ataskaitos išvadas; 

- PAV ataskaitoje bus detaliai nagrinėjamos planuojamos ūkinės veiklos technologinės 

alternatyvos, lokalinės vietos alternatyvos, parenkami technologiniai sprendiniai ir konkrečios 

poveikio aplinkai maţinimo priemonės, kaip numatyta PAV programoje. 

 

 

                                                           
1
 Šiuo metu yra patvirtinta PAV programa (2013-12-03 Aplinkos apsaugos agentūros raštas Nr. (2.6)-A4-4511), 

rengiama PAV ataskaita 
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9.2 Galimos reikšmingos Plano pasekmės aplinkai 

9.2.1 Biologinė įvairovė, saugomos teritorijos 

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

analizuojama dujotiekio trasa, pateikiamos atskaitos skyriuje 6.5, Prieduose Nr.1, Nr. 2. 

Planuojamo vamzdyno trasos darbų zonos ribose (24 m laukuose, 14m – miškuose) - bus daromas 

tiesioginis poveikis kertamoms saugomoms teritorijoms. Darbo zonoje nukasamas augalinis gruntas, 

kertami krūmai ar medţiai. 

 

Klaipėdos rajonas 

Klaipėdos raj. yra keletas saugomų teritorijų (KMB – kertinės miško buveinės; ST – saugomos 

teritorijos), kurias kerta planuojamas MD. Ties Minijos upe trasa kerta arba praeina greta 5 saugomų 

teritorijų (Pav. 12). Abipus Minijos upės, jos slėniuose yra grieţlių apsaugai svarbios teritorijos (Pav. 

11.  

 
Pav. 11. Saugomos teritorijos ties Minijos upe 

 

Statybos darbų technologija bus parenkama tolimesniuose projekto etapuose ir nagrinėjama PAV 

ataskaitoje. Vykdant statybos darbus per upę, turi būti derinamas laikas dėl ţuvų neršto ir migracijos, 

nes darbai neišvengiamai padidins vandens drumstumą, o tai turi neigiamą poveikį ţuvų nerštui. Darbų 

apribojimai dėl skirtingų ţuvų neršto galimi rugsėjo-birţelio mėnesiais. 
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Pav. 12. Grieţlių apsaugai svarbios teritorijos 

 

Vėţaitinės miške, kuris yra buveinių apsaugai svarbioje teritorijoje (BAST Rietavo miškai) yra išskirta 

teritorija kraujalakinio melsvio apsaugai (Pav. 13.). Šios teritorijos pagrindinė vertybė natūrali pieva su 

kraujalake ir su šiuo biotopu asocijuota europiniu mastu saugoma rūšis – kraujalakinis melsvys.  

 

 
Pav. 13.Kraujalakinio melsvio apsaugai svarbi teritorija 

 

2 C lokalinės alternatyvos atveju trasa numatoma per pačią pelkę, tačiau apeinama Kraujalakinio 

melsvio apsaugai svarbi teritorija (ţr. Pav. 13, Pav. 14) bei inventorizuotos Natura 2000 buveinės (ţr 

Pav. 15.).   
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Pav. 14. 2C lokalinė alternatyva 

 

Plungės rajonas, Rietavo savivaldybė 

Trasos lokalinės alternatyvos numatomos per BAST Rietavo miškai (ţr. Priedą Nr. 1.) Šiuose miškuose 

randama kertinių miško buveinių. 2C, 2A trasos alternatyvos planuojamos per Aukštamiškių pelkę. Šiuo 

metu nėra duomenų apie šioje teritorijoje inventorizuotas buveines. Tačiau tikėtina, kad pasibaigus 

Natura 2000 buveinių inventorizavimo projektui, pelkėje bus nustatytas tam tikras buveinių tipas, nes 

tokį potencialą ši teritorija turi.  
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Trasos alternatyva 2 B numatoma per inventorizuotas Natura 2000 buveines (

 
Pav. 15). Šios buveinės tai natūralios pievos turtingos retomis augalų rūšimis. Pievose yra 

susiformavusios 5 tipų  pievinės buveinės:  6230 Rūšių turtingi briedgaurynai, 6270 Rūšių gausios 

ganyklos ir ganomos pievos, 6510  Šienaujamos mezofitų pievos. Palei sukanalizuotą Ţvelsos upę: 

6450 Aliuvinės pievos bei 6430 Eutrofiniai  aukštieji ţolynai. Ganyklų buveinėje gausu geguţraibinių 

šeimos augalų. Pievose esančioms gamtinėms vertybėms kyla grėsmės dėl uţaugimo sumedėjusia 

augmenija. Lokalios alternatyvos 2B atveju, Peklinės miške (Telšių MU, Mostaičių girininkija) ties 
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Aukštamiškių pelke dujotiekio trasa numatoma greta kertinių miško buveinių bei vieną iš jų kerta (

 
Pav. 15). Visos buveinės priskiriamos šlapiųjų miškų tipui. 

Uţlūknių miške pagrindinė trasos alternatyva numatoma greta europinės svarbos buveinių (Pav. 16.). 

Telšių MU, Stalgėnų girininkijos 54 kvartale (3 skl.) esanti buveinė (186180) priskiriama 91D0 Pelkinių 

miškų tipui (10 pav.). Tos pačios girininkijos 823 kvartale (12, 14 skl.) esanti buveinė (186176) taip pta 

priskiriama 9080 Pelkėtų lapuočių miškų tipui.  

Stalgėnų miške ties Vitkų kaimu pagrindinė trasos alternatyva numatoma greta europinės svarbos 

buveinių (Pav. 17). Buveinės priskiriamos 9080 Pelkėtų lapuočių miškų tipui.  
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Pav. 15. 2A 2B 2C lokalinės alternatyvos. Natura 2000 Natūralios pievos ties D.Mostaičiais 
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Pav. 16. KMB ir europinės svarbos buveinės Uţluknių miške 

 

 
Pav. 17. Europinės svarbos buveinės Stalgėnų miške 

 

Uţ Daugėlų tvenkinio greta Gaudalių gyvenvietės esančiuose miškuose  vyrauja pelkiniai, vietomis 

laikino perteklinio drėgnumo hidrotopai. Šiuose miškuose dujotiekio trasa numatoma greta europinės 

svarbos buveinės. Buveinė priskiriama 9080 Pelkėtų lapuočių miškų tipui. 

Medingėnų miške greta trasos inventorizuotos europinės svarbos buveinės. Buveinės priskiriamos 

9180 Griovų ir šlaitų miškų tipui (133466). Kiek tolėliau nuo planuojamos trasos yra 91D0 Pelkinių 

miškų (133460) buveinė. 

Klaišių bei Antanavos miškuose greta planuojamos trasos yra identifikuotos europinės svarbos 

buveinės -  9050 Ţolių turtingi eglynai. 

Telšių rajonas. Telšių rajone trasa numatoma greta Varnių regioninio parko (Ţr. Priedą Nr.1). 

Jomantų, Skliausčių, Birţuvėnų miškuose trasa planuojama per Varnių regioninį parką. Jomantų miške 

rajone trasa numatoma greta Jomantų paţintinio tako botaninių vertybių: Jomantų bei Triliemenio 
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ąţuolų (gamtos paveldo objektai) (Pav. 18.)  bei europinės svarbos buveinių (Pav. 20.). Buveinių tipai: 

9050 Ţolių turtingi eglynai (12041), 91D0 Pelkiniai lapuočių miškai (12040). 

 

Gailiškės miške trasa kerta naujai inventorizuota europinės svarbos buveinę (Pav. 18.). Buveinė 12088 

yra 6270 Rūšių turtingos ganyklos. Dėl statybos darbų sukeltų paţaidų tikėtinas minimalus 

poveikis buveinei, nes tokio tipo pievų buveinės greitai atsikuria. Toliau trasa planuojama per 

91D0 Pelkinių miškų buveines (12103, 12102) 

 

Pav. 18. Europinės svarbos buveinės Gailiškės, Pranckų miškuose. 

Ties  Klibės gyvenviete pagrindinė trasos alternatyva numatoma greta europinės svarbos buveinių 

(Pav. 19). Buveinių tipas - 91D0 Pelkiniai miškai.  

 

Pav. 19. Europinės svarbos buveinės ties Kilbės gyvenviete 
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Pav. 20. Europinės svarbos buveinės, gamtos paveldo objektai ties Jomantų paţintiniu taku 

Skliausčių miške ties Rudupių gyvenviete trasa planuojama greta europines svarbos buveinių.  Buveinių 

tipas – pelkiniai miškai, pelkiniai lapuočių miškai, ţolių turtingi eglynai (33104) (Pav. 21.). 

 

Pav. 21. Europinės svarbos buveinės Skliausčių miške 

Jokšų miške planuojama trasa kerta ir numatoma greta europinės svarbos buveinių (Pav. 22.). Buveinė, 

kurią trasa kerta (33109) priskiriama 6430 Eutrofinių aukštųjų ţolynų tipui. Dėl statybos darbų sukeltų 

paţaidų tikėtinas minimalus poveikis buveinei, nes tokio tipo pievų buveinės greitai atsikuria. Svarbu 

nesudaryti sąlygų įsikurti ruderaliniams augalams. Nuo kitų buveinių trasa planuojama pakankamu 

atstumu, todėl poveikis nenumatomas.  
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Pav. 22. Europinės svarbos buveinės Jokšų miške 

 

Šiaulių rajonas. Uţpelkių miške trasa numatoma greta europinės svarbos buveinių. Vietomis trasa 

planuojama ties buveinių bei KMB riba (Pav. 23, Pav. 24). 

 

Pav. 23. Europinės svarbos buveinės Uţpelkių miško pradţioje 

Uţpelkių miško pradţioje trasa planuojama greta pelkinių bei pelkinių lapuočių miškų buveinių. 

Vykdant statybos darbus svarbu nepaţeisti teritorijos hidrologinio reţimo.  

 



 

AB „Amber Grid“ 

Magistralinio dujotiekio Klaipėda – Kuršėnai specialusis planas 2014-02-04       56 

Strateginio pasekmių aplinkai vertinimo ataskaita 

 

 

 
© AF-Consult UAB 2013 

 

 

 

Pav. 24. Europinės svarbos buveinės ir KMB Uţpelkių miške.  

Uţpelkių miške ties Sauslaukės gyvenviete greta planuojamos trasos yra identifikuoti šie buveinių tipai: 

pelkėti lapuočių miškai, pelkiniai miškai, vakarų taiga, aliuviniai miškai, rūšių turtingos ganyklos. Trasa 

planuojama pelkinių miškų buveinių ribomis, todėl vykdant statybos svarbu nepaţeisti 

teritorijos hidrologinio reţimo. Ties trasa yra ir KMB (Kuršėnų MU, Ilgšilio g-jos 49kv. 21skl.), kuri tuo 

pačiu išskirta kaip vakarų taigos tipo buveinė. 

Tarp Lapkasių bei Geruogių gyvenviečių, greta trasos yra teritorijos, kurios iškirtos kaip KMB bei 

europinės svarbos buveinės (Pav. 25). KMB vertybės susijusios su plačialapių lapuočių medynais. 

europinės svarbos buveinė priskirta Ţolių turtingų eglynų tipui.  

 

Pav. 25.  Europinės svarbos buveinės ir KMB tarp Lapkasių bei Geruogių gyvenviečių, 
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Apibendrinimas ir išvados .  

Lokalinių alternatyvų palyginimas saugomų teritorijų ir bioįvairovės atţvilgiu pateikiamas lentelėje 

ţemiau. 

 

Lentelė 11. Lokalinių alternatyvų palyginimas saugomų teritorijų ir bioįvairovės atţvilgiu 

Lokalinės alt. 

Nr. 
Pateikiama Privalumai Trūkumai 

1 Priede Nr.1. 

Alternatyva numatyta neturint galimybės planuojamo MD trasą kloti greta esamo magistralinio 

dujotiekio dėl esamo uţstatymo. Pastatyti 2 gyvenamieji namai, nuo esamo MD nutolę 45 m. 

 

2A 
Pav. 15 

Priede Nr.1. 

+ Apeinama esama sodyba, kur 

neišlaikomas minimalus atstumas nuo MD  

 

- Kerta BAST Rietavo miškai 

- Trasa planuojama naujoje vietoje 

- Trasa numatoma per Aukštamiškių pelkę, 

tikėtinas poveikis bioįvairovei 

- Trasa kirstų Natura 2000 Kraujalakio 

melsvio apsaugai svarbią teritoriją 

 

2B 
Pav. 15 

Priede Nr.1. 

+ Apeinama esama sodyba, kur 

neišlaikomas minimalus atstumas nuo MD 

+ Apeinama Aukštamiškių pelkė 

- Kerta BAST Rietavo miškai 

- Apeinant pelkes MD būtų tiesiamas per 

mišką naujoje vietoje, reikėtų iškirsti apie 

4.0 ha miško 

- Trasa kirstų inventorizuotas Natura 2000 

buveines Natūralias pievas 

- Trasa kirstų Natura 2000 Kraujalakio 

melsvio apsaugai svarbią teritoriją 

 

2C 
Pav. 15 

Priede Nr.1 

+ Apeinama esama sodyba, kur 

neišlaikomas minimalus atstumas nuo MD 

+Trasa apeina inventorizuotas Natura 2000 

buveines Natūralias pievas 

+Trasa apeina Natura 2000 Kraujalakio 

melsvio apsaugai svarbią teritoriją 

+ Trasa planuojama šalia esamo MD 

- Kerta BAST Rietavo miškai, pereinama į kitą 

esamo MD pusę 

- Trasa numatoma per Aukštamiškių pelkę, 

tikėtinas poveikis bioįvairovei 

3 
Pav. 18 

 Priede Nr.1 

+ Apeinamas vandens telkinys. MD klojimas 

per šį vandens telkinį technologiškai sunkiai 

įgyvendinamas 

 

 

4 
Pav. 19 

Priede Nr.1 

+ Apeinama pelkė  

 

Išvados:  

1. Planuojamo vamzdyno trasoje – 14 metrų pločio darbo zonoje miške ir 24 metrų pločio darbo 

zonoje laukuose – statybos darbų metu galimas tiesioginis poveikis kertamoms saugomoms 

buveinėms, bioįvairovei, kuris išsamiai bus įvertintas ir poveikio maţinimo priemonės 

parinktos PAV ataskaitoje ir techninio projekto etapuose. Būtina planuoti poveikio maţinimo 

priemones, technologines alternatyvas; 

2. Planuojant trasą šalia esamo MD būtų išnaudojama esama apsaugos zona, esamos properšos; 

3. Tose vietose kur trasa labai priartėja prie saugomų buveinių, nereikia įrenginėti sandėliavimo 

aikštelių, įvairių privaţiavimo kelių ir nevykdyti kt. veiklos, kuri galėtų paţeisti saugomą 

bioįvairovę ar buveinę. 

9.2.2 Miškai 

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. Plačiau ţr. 6.9 skyrių, Priedas Nr. 3. 
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Tiesiant magistralinį dujotiekį per miško ţemę turės būti kertamas miškas, suformuojant dujotiekio 

statybai ir eksploatacijai reikalingą infrastruktūros koridorių. Miško ţemė bus paverčiama kitomis 

naudmenomis. Miško ţemė kitomis naudmenomis gali būti paverčiama tik Lietuvos Respublikos miškų 

įstatymo 11 str. 1 d. numatytais atvejais, tame tarpe: valstybinės svarbos objektams įrengti, inţinerinės 

infrastruktūros teritorijoms, apimančioms komunikacinius koridorius, inţinerinius tinklus, susisiekimo 

komunikacijas ir aptarnavimo objektus, formuoti. Plačiau ţr. 4.7 skyrių. 

Informacija apie šalia trasos esančias kertines miško buveines pateikiama lentelėje ţemiau: 

Lentelė 12. Informacija apie šalia trasos esančias kertines miško buveines 

Rajonas Kertinė miško būveinė 

Klaipėdos r. Kiškėnų miške 76 kvartalo 21,13 sklypuose (Kretingos MU, Šernų 

girininkija) trasa numatoma per kertinę miško buveinę (toliau KMB). KMB 

tipas – Senai uţţėlusi medţiais apaugusi pieva arba ganykla. 

 

Vėţaitinės miške (Kretingos MU, Vėţaičių girininkija) miškų masyvas 

priskiriamas BAST Rietavo miškai. 

KMB (Nr.1) - 43 kvartalo 4 sklype yra išskirta lapuočių miškų potenciali 

KMB. 

KMB (Nr.2) - 35 kvartale 16 sklype trasa numatoma greta KMB tipas – 

Šlapieji plačialapių miškai. 

KMB (Nr.3) - 22 kvartale (39, 27, 42 skl.) yra susiformavusi plačialapių miškų 

buveinėje vyrauja gamtinę brandą pasiekusios liepos (Tilia cordata).  

KMB (Nr. 4) - 23 kvartale (23 kv. 12 sk.) Šios buveinės kertinis biologinis 

elementas – medis milţinas (K1) - paprastasis ąţuolas (Quercus robur), 

augantis mišriame brandţiame medyne. Buveinėje yra gamtinę brandą 

pasiekę ąţuolai. 

Plungės r.  

Rietavo sav. 

Rietavo miškai (Telšių MU Mostaičių g-ja) 

KMB ties didţiųjų Mostaičių gyvenviete. Pagrindinė trasos alternatyva 

numatoma per šlapiųjų juodalksnynų ir berţynų kertinę miško buveinę,39 

kvartalas. 

Ties Aukštamiškių pelke planuojamos dujotiekio trasos alternatyva kerta 

KMB. Buveinę formuoja pelkiniai brandūs pušies su berţais medynai 29kv. 

2skl. 

KMB Uţluknių miške.  

Trasos alternatyvos numatomos greta KMB. Buveinės vertybės susijusios su 

brandţiu eglynu. KMB yra Telšių MU, Stalgėnų g. 52 kv. 6 skl. 

 

Telšių r. - 

Šiaulių r. Uţpelkių miške trasa numatoma KMB pakraščiu. Buveinės vertybės 

susijusios su brandţiu pušynu. buveinė yra Kuršėnų MU, Ilgšilio g-jos 49kv. 

21skl. Miškas valstybinis. 

 

KMB ties Lapkasių gyvenviete 

Išvados:  

1. Planuojamo vamzdyno trasoje – 14 metrų pločio darbo zonoje - bus daromas tiesioginis 

poveikis esamiems biotopams, kuris išsamiai bus įvertintas ir poveikio maţinimo priemonės 

parinktos PAV ataskaitoje ir techninio projekto etapuose. Darbų metu nukasamas augalinis 

gruntas, kertami krūmai ar medţiai.  

2. Planuojant trasą šalia esamo MD būtų išnaudojama esama dujotiekio apsaugos zona, esamos 

miško properšos. Pagrindinis poveikis numatomas statybos darbų metu.  

3. Tose vietose kur trasa labai priartėja prie KMB, nereikia įrenginėti sandėliavimo aikštelių, 

įvairių privaţiavimo kelių ir nevykdyti kt. veiklos, kuri galėtų paţeisti saugomą medyną. 
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9.2.3 Dirvožemis ir žemės gelmės 

Statybos darbų metu galimas poveikis dirvoţemiui magistralinio dujotiekio darbo zonoje (klojant 

dujotiekį laukuose darbo zonos plotis 24m). 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.  

9.2.4 Aplinkos oras ir klimato kaita  

Numatomi oro taršos šaltiniai. Stacionarių taršos šaltinių nenumatoma. Dėl PŪV reikšmingas 

transporto srautų padidėjimas nenumatomas, planuojama ūkinė veikla neturėtų reikšmingo poveikio 

aplinkos oro kokybei eksploatacijos metu. Galimas trumpalaikis poveikis statybos darbų metu.  

Magistralinio dujotiekio statybos metu pagrindiniai aplinkos oro taršos šaltiniai – transporto priemonių 

bei aptarnaujančios technikos vidaus degimo varikliai. Iš transporto priemonių, priklausomai nuo kuro 

rūšies, bus išmetami šie teršalai: 

- Anglies monoksidas; 

- Azoto oksidai; 

- Kietosios dalelės; 

- LOJ. 

Kitų stacionarių organizuotų ar neorganizuotų aplinkos oro taršos šaltinių nenumatoma. 

Statybos metu bus naudojami vilkikai, ekskavatoriai, buldozeriai, vamzdţių klotuvai/keltuvai, dyzeliniai 

vandens siurbliai, taip pat brigadų automobiliai, sunkveţimiai ir vamzdoveţiai.  

Elektriniams įrankiams elektros energija bus tiekiama iš mobilių stočių su vidaus degimo varikliais. 

Suvirinimui bus naudojami agregatai su vidaus degimo varikliu.  

Tikslus dirbančių mechanizmų skaičius bus nurodytas techninio projekto rengimo metu, „Statybos 

darbų organizavimo dalyje“.  

Eksploatacijos metu transportas bus naudojamas tik atliekant dujotiekio ir jo priklausinių apţiūrą (2 

kartus per metus). 

Pagal LR aplinkos ministerijos 1998 m. liepos 13 d. įsakymu Nr. 125 patvirtintą „Teršiančių medţiagų, 

išmetamų į atmosferą iš mašinų su vidaus degimo varikliais, vertinimo metodiką“ lyginamoji vidaus 

degimo variklių tarša pateikta lentelėje ţemiau. 

Lentelė 13. Lyginamoji vidaus degimo variklių tarša [20] 

Teršalai/kuras Benzinas Dyzelinis kuras Suskystintos 

naftos dujos 

Suslėgtos 

gamtinės dujos 

CO 398,2 kg/t 130,0 kg/t 398,2 kg/t 231,8 kg/t 

CH 80,9 kg/t 40,7 kg/t 80,9 kg/t 47,6 kg/t 

NOx 29,6 kg/t 313 kg/t 29,6 kg/t 25,6 kg/t 

SO2 1,0 kg/t 1,0 kg/t - - 

Kietosios dalelės - 4,3 kg/t - - 

Kuro sąnaudos ir išmetamų teršalų kiekis priklausys nuo transporto priemonių techninės būklės, 

naudojamos kuro rūšies, darbo laiko. 

Galimos poveikį maţinančios ir prevencinės priemonės: 
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1. Statybų metu naudojami tik techniškai tvarkingi mechanizmai, statybos vyks išimtinai darbo 

valandomis. 

2. Projekto įgyvendinimo metu bus laikomasi statybos, eksploatavimo darbus 

reglamentuojančių teisės aktų nuostatų;  

3. Baigus darbus, turi būti sutvarkytos darbų vykdymo vietos, atlikti atitinkami gerbūvio 

sutvarkymo darbai. 

 

Klimato kaita. ES yra įsipareigojusi (2010 m. lapkričio 10 d. Europos Komisija komunikatas „Energetika 

2020: Konkurencingos, tvarios ir saugios energetikos strategija“) sumaţinti šiltnamio efektą sukeliančių 

dujų emisijas iki 2020 metų bent 20%, taip pat padidinti atsinaujinančių energijos išteklių dalį energijos 

balanse iki 20% 2020 metais. Šie tikslai turi esminę įtaką energetikos politikai bendrąja prasme bei 

gamtinių dujų sektoriui. Nėra aišku, ar šių tikslų siekimas sumaţins ar padidins gamtinių dujų poreikį, 

tai priklausys nuo specifinių sprendimų ir veiksmų juos įgyvendinant. Net jei ateityje ES diversifikuos 

savo energijos balansą, AEI dalis jame vis tiek dar liks sąlyginai maţa ir ES energetika bus priklausoma 

nuo iškastinio kuro. Todėl siekiant maţinti CO2 išmetimus gamtinių dujų suvartojimas gali ţenkliai 

išaugti, kadangi gamtinės dujos, būdamos švariausiu iškastiniu kuru, pakeis ţymiai labiau aplinką 

teršiantį kurą, tokį kaip anglis ir naftos produktai. 

Specialiojo plano sprendiniai neprisidės prie klimato kaitos maţinimo, kadangi projekto pagrindinis 

tikslas - uţtikrinti alternatyvius gamtinių dujų tiekimo šaltinius ir tiekimo būdą (suskystintų gamtinių 

dujų terminalas), padidinti Lietuvos gamtinių dujų perdavimo sistemos ir jungties su Latvija saugumą 

bei pajėgumus, stiprinant vidinius dujų perdavimo tinklo vamzdynus. 

Statybų metu numatomas trumpalaikis CO2 emisijų padidėjimas dėl statybų įrangos ir mobilių 

transporto šaltinių. Paţymėtina, kad po statybų teritorija bus rekultivuojama, atsodinami sunaikinti 

ţeldynai. 

Eksploatacijos metu nei reikšmingo teigiamo, nei reikšmingo neigiamo poveikio klimato kaitai taip pat 

nenumatoma, kadangi elektros gamybai magistralinio dujotiekio čiaupų aikštelėse numatoma naudoti 

AEI (vėjo malūnėlius ir saulės energiją). 

9.2.5 Paviršinio ir požeminio vandens telkiniai  

Galimas poveikis paviršiniams ir poţeminiams vandens telkiniams statybos darbų metu. Taip pat 

numatomas paviršinio vandens paėmimas dujotiekio bandymo metu. Paţymėtina, kad planuojamos 

ūkinės veiklos eksploatacija neturės sąlyčio tiek su paviršiniu, tiek su poţeminiu vandeniu.  

Lentelėje pateikiami nagrinėjamų lokalinių alternatyvų galimi susikirtimai su vietovėje esamais vandens 

telkiniais ir upėmis. 

 

Lentelė 14. Plane svarstomos lokalinės vietos alternatyvos paviršinių vandens telkinių poţiūriu 

Lokalinės 

Alternatyvos 
Pateikiama  Priede 

Magistralinio dujotiekio alternatyvų ėjimas per upes/vandens 

telkinius  

Pagrindinė 

MD 

alternatyva 

Priedas Nr. 3 
Juodupis, Minija, Upyna, Aunuva, Vaidys, Virvyčia, Vėdarė, Lukna, 

Ţvelsa, Lukna, Tūtaka, Smeltaite, Gerdaujė. 

1 Priedas Nr. 3 nekerta 

2A Priedas Nr. 3 
Trasa numatoma per Aukštamiškių pelkę, tikėtinas poveikis 

bioįvairovei 

2B Priedas Nr. 3 Upelis Ţelsva, trasa apeina Aukštamiškių pelkę. 

2C Priedas Nr. 3 
Trasa numatoma per Aukštamiškių pelkę, tikėtinas poveikis 

bioįvairovei 

3 Priedas Nr. 3 Apeinamas vandens telkinys 

4 Priedas Nr. 3 Upelis Tūtaka, apeinama pelkė 
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MD statybos darbai kertant pelkes ir kt. vandens telkinius sudėtingi tiek techniniu, tiek aplinkosauginiu 

poţiūriu. Plane svarstomos alternatyvos (2B, 3, 4), kurios apeitų vandens telkinius. Alternatyvų 

palyginimas pateikiamas 9.2.1 skyriuje. 

MD klojimo per upes technologija, jos vertinimas aplinkosauginiu poţiūriu bus atliekamas kituose 

projekto etapuose – PAV, techninio projekto rengimo metu. Vykdant statybos darbus per upę, turi būti 

derinamas laikas dėl ţuvų neršto ir migracijos, nes darbai neišvengiamai padidins vandens drumstumą, 

o tai turi neigiamą poveikį ţuvų nerštui. Darbų apribojimai dėl skirtingų ţuvų neršto galimi rugsėjo-

birţelio mėnesiais. 

Išvados: Įvertinus esamą situaciją ir planuojamą ūkinę veiklą, teigiame, kad PŪV galimas poveikis 

vandens telkiniams eksploatacijos metu nebus didesnis nei yra šiuo metu. 

9.2.6 Kultūros paveldas 

Poveikis nekilnojamoms kultūros paveldo vertybėms statant magistralinį dujotiekį gali būti: 

- tiesioginis jų sunaikinimas ar paţeidimas atliekant įvairius ţemės kasimo darbus. Tačiau 

planuojama dujotiekio trasa ir jos alternatyvos yra parinktos taip, kad nepaţeistų registruotų 

kultūros vertybių ir nepatektų į nustatytas jų ribas; 

- aplinkos pakeitimas, keliantis ar iššaukiantis grėsmes kultūros paveldui; 

- objekto aplinkos tarša technogeniniais įrenginiais. 

Vadovaujantis Specialiųjų ţemės ir miško naudojimo sąlygų (patvirtinta LRV nutarimu 1992-05-12 Nr. 

343) XIX straipsnio 90 punktu „Nekilnojamųjų vertybių teritorijose ir apsaugos zonose numatomų 

atlikti ţemės ir statybos darbų projektai turi būti suderinti su Kultūros vertybių apsaugos 

departamentu“. 

Pagal Lietuvos Respublikos nekilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos įstatymą (Ţin., 2004, Nr. 153-

5571) kultūros vertybių apsaugai nustatoma ţmogaus veiklos neigiamą poveikį švelninanti tarpinė 

apsaugos zona. Ši zona gali turėti vieną arba abu skirtingo apsaugos ir naudojimo reţimo pozonius: 

- apsaugos nuo fizinio poveikio; 

- vizualinės apsaugos. 

Pagal LR Nekilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos įstatymo pakeitimo įstatymo (2004-09-28 Nr. IX-

2452) 11 straipsnio 6 punktą vizualinės apsaugos pozonis – uţ kultūros paveldo objekto teritorijos ar 

apsaugos nuo fizinio poveikio pozonio esantys ţemės sklypai ar jų dalys su ten esančiais kitais 

nekilnojamaisiais daiktais, kuriems taikomi šio įstatymo ir kitų teisės aktų reikalavimai, draudţiantys 

šiame pozonyje veiklą, galinčią trukdyti apţvelgti kultūros paveldo objektą. 

Pagal įstatymo 19 straipsnio 6 punktą siekiant, kad saugomo objekto ar vietovės vertingosioms 

savybėms nebūtų padaryta neigiamo poveikio, turi būti gautas uţ kultūros paveldo objekto apsaugą 

atsakingos institucijos sutikimas, jeigu norima:  

- saugomo objekto teritorijoje keisti ţemės naudojimo būdą ir pobūdį, uţstatymo reţimą, 

pastatų ar statinių paskirtį; 

- saugomo objekto teritorijoje ir apsaugos zonose statyti statinius, keisti upių vagas, keisti 

esamus bei įrengti naujus vandens telkinius, keisti reljefą, steigti naujus ar plėsti esamus 

karjerus, sodinti vertingąsias savybes uţstosiančius ţeldinius.  

Dujotiekio trasos pagrindinė alternatyva, planuojama greta esamo magistralinio dujotiekio, Klaipėdos 

rajono savivaldybėje kerta Kvietinių k. senųjų kapinių (24378) ir Kvietinių pilkapyno (6178) vizualinę 

apsaugos zoną.  

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos vyriausybės 1992 geguţės 12 d. patvirtintu nutarimu Nr. 343 „Dėl 

specialiųjų ţemės ir miško naudojimo sąlygų patvirtinimo“ XIX skyriaus 88 punktu “Vizualinės apsaugos 

zonoje draudţiami darbai, kurie gali pakenkti nekilnojamųjų vertybių kraštovaizdţiui ar optimaliai 

apţvalgai“. 
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Magistralinio dujotiekio statybos metu, vykdant ţemės kasimo darbus, yra tikimybė aptikti dar 

nefiksuotų archeologinių kultūros vertybių, dėl kurių būtina imtis atitinkamų atsargumo priemonių.  

Kaip minėta ataskaitos skyriuje 6.6.1, kultūros vertybių registro duomenimis, 7 atvejais šalia esamos 

dujotiekio trasos ir jos artimoje aplinkoje aptiktos kultūros vertybių poţymių turintys ar šiaip saugotini 

objektai (ţemėlapiai pateikiami Priede Nr. 3, Pav. 4-1, 4-3, 4-5, 4-19). Į šiaurę nuo esamos trasos yra 

Gerduvėnų (Klaipėdos r.) ir Keturakių (Plungės r.) kapinės, 20 m į šiaurę nuo trasos – Vilkaičių (Telšių r.) 

kapinės, 49 m į pietus nuo trasos – Dargvainių (Telšių r.) kryţius, 50 m į šiaurę nuo trasos – 1932 m. 

statytas Kvietinių (Klaipėdos r.) betoninis tiltas per Gargţdupį, apie 50 m į pietus – Raţiukų (Telšių r.) 

memorialinis akmuo, apie 100 m į šiaurę – Kvietinių (Klaipėdos r.) kapinės ir Stalgo (Plungės r.) kapinės. 

Šiose vietose nekeičiant projektuojamos trasos archeologinių tyrimų nereikia. 

Seniausiuose (XIX a. vidurio) ţemėlapiuose fiksuotų sodybų bei spėjamų senųjų gyvenviečių, kuriose 

neaptikta ištisinio kultūrinio sluoksnio, vietose (Priedas Nr. 3) efektyviausias ir ekonomiškiausias 

archeologinių tyrimų būdas yra archeologiniai ţvalgymai viršutinio ţemės sluoksnio nukasimo metu su 

atidengtų struktūrų ištyrimu. Vienas trasos zonoje esantis objektas (bunkeris Nr. 3) nėra archeologijos 

paveldas (jis tiesiog paliekamas). Likusiose 5 vietose reikalingi detalūs archeologiniai tyrimai: 

- Kvietinių pilkapių   (Priedas Nr. 3, Pav. 4-3); 

- Sendvario dvarvietės   (Priedas Nr. 3, Pav. 4-8); 

- Sendvario gyvenvietės  (Priedas Nr. 3, Pav. 4-8); 

- Saulaţolių sienos   (Priedas Nr. 3, Pav. 4-2); 

- Kvietinių karinių įtvirtinimų  (Priedas Nr. 3, Pav. 4-3). 

 

Poveikio kultūros paveldui sumaţinimo priemonės: 

Planuojamo magistralinio dujotiekio trasa ir jos alternatyvos yra pasirinktos taip, kad nepatektų į 

registruotų kultūros vertybių teritorijas, taip išvengiant neigiamo poveikio kultūros paveldui.  

Dujotiekio statyboms reikalingos statybinės technikos sandėliavimo aikštelės, dujotiekio čiaupų 

aikštelės negali būti numatytos kultūros paveldo objektų ir vietovių teritorijose ir jų apsaugos nuo 

fizinio poveikio zonose.  

Poveikio aplinkai vertinimo metu remiantis PTR 2.13.01:2011 reglamentu yra atlikti archeologiniai 

tyrimai, kurių metu yra identifikuotos potencialios archeologinių ar kultūros vertybių poţymių turinčios 

vietovės, kuriose numatyti tolimesni reikalingi tyrimai statybos darbų metu.  

Remiantis LR Nekilnojamo kultūros paveldo apsaugos įstatymo 9 str., 3 dalimi (Ţin.,2004, Nr. 153- 

5571): „jei atliekant statybos ar kitokius darbus aptinkama archeologinių radinių ar nekilnojamojo 

daikto vertingųjų savybių, valdytojai ar darbus atliekantys asmenys apie tai privalo pranešti 

savivaldybės paveldosaugos padaliniui, o šis informuoja Departamentą. Departamentas gali sustabdyti 

darbus 15 dienų. Per šį terminą jis kartu su savivaldybės paveldosaugos padaliniu turi patikrinti 

pranešimą ir priimti sprendimą inicijuoti ar neinicijuoti aptiktos nekilnojamosios kultūros vertybės 

įregistravimą, kultūros paveldo objekto skelbimą saugomu ar aptiktos vertingosios savybės atskleidimą 

ir apsaugos reikalavimų patikslinimą.“ 

9.2.7 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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Išvada.  

1. Laikinas poveikis statybos darbų metu. MD bus klojamas po ţeme, todėl eksploatacijos metu 

reikšmingo poveikio kraštovaizdţiui, migraciniams koridoriams, gamtinio karkaso zonoms 

nenumatoma.  

2. Svarbiausia poveikio kraštovaizdţiui sumaţinimo priemonė – natūralių kraštovaizdţio formų 

išlaikymas. Atlikus darbus bus atstatomos buvusio reljefo formos. 

9.2.8 Visuomenė ir jos sveikata 

MD eksploatacijos metu jokio poveikio gyventojų sveikatai nenumatoma. Naudojant šiuolaikines 

technologijas vamzdynų eksploatacija saugi ir uţtikrina galimybes išvengti avarijų. 

 

Svarbiausi veiklos lemiami sveikatai įtaką darantys veiksniai: 

- triukšmas, 

- aplinkos oro tarša, 

- psichoemocinis poveikis,  

- profesinė rizika. 

Pagrindiniai nepatogumai gyventojams dėl triukšmo, vibracijos, laikinų privaţiavimo kelių, aikštelių 

įrengimo jų sklypų teritorijose bus susiję su statybos darbais. MD eksploatacijos metu reikšmingų 

triukšmo ir vibracijos šaltinių nenumatoma.  

Pagrindinė veikla susijusi su oro tarša – automobiliai statybos darbų metu, tačiau toks poveikis bus 

trumpalaikis, įprastas visiems statybos darbams, todėl laikomas nereikšmingu. 

Eksploatacijos metu pagrindiniai triukšmo ir vibracijos šaltiniai – aptarnaujantis autotransportas, MD 

aptarnavimas ir remontas ţeldynų pjovimas ir pan. 

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

autotransporto, gręţimo ir ţemės darbų.  

Statybų metu numatomi mobilūs triukšmo šaltiniai: vilkikai, ekskavatoriai, buldozeriai, vamzdţių 

klotuvai/keltuvai, dyzeliniai vandens siurbliai, taip pat brigadų automobiliai, sunkveţimiai ir 

vamzdoveţiai. 

Paţymėtina, kad statybų metu bus naudojami tik techniškai tvarkingi mechanizmai, statybų darbai vyks 

išimtinai darbo dienomis ir darbo valandomis. Projekto įgyvendinimo metu bus laikomasi statybos, 

eksploatavimo darbus reglamentuojančių teisės aktų nuostatų. 

Eksploatacijos metu triukšmo poveiki nenumatomas., Dujotiekio trasoje nuolatinių triukšmo ir 

vibracijos šaltinių nebus. Čiaupų aikštelėse įrengtos dujotiekio ţvakės sukels epizodinį triukšmą 

dujotiekio nudujinimo metu (remonto metu). Čiaupų aikštelės elektros energija bus aprūpinamos iš 

esamų elektros tinklų arba planuojamų vėjo malūnėlių (300-500W) aikštelės ribose. Eksploatacijos 

metu transportas bus naudojamas tik atliekant dujotiekio ir jo priklausinių apţiūrą – 2 kartus per 

metus. 

Veiklos sukeliamas triukšmas gyvenamosiose ar visuomeninės paskirties teritorijose negalės viršyti 

ribinių verčių nustatytų Lietuvos higienos normoje HN 33:2011. 

Išvados:  Galimi laikini triukšmo ir vibracijos padidėjimai dėl statybos darbų, reikšmingo poveikio 

visuomenės sveikatai nenumatoma. PAV metu atliekamas išsamus poveikio visuomenės sveikatai 

vertinimas, rizikos analizė
2
. 

                                                           
2
 Patvirtinta PAV programa (2013-12-03 Aplinkos apsaugos agentūros raštas Nr. (2.6)-A4-4511) 
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9.2.9 Atliekos 

Magistralinio dujotiekio eksploatacijos metu atliekų nesusidarys arba jų kiekiai bus labai minimalūs. 

Susidariusios atliekos turi būti tvarkomas vadovaujantis LR Atliekų tvarkymo įstatymu (Ţin., 1998, Nr. 

61-1726), LR Aplinkos ministro patvirtintomis Atliekų tvarkymo taisyklėmis (Ţin., 1999, Nr. 63-2065; 

2011, Nr.57-2721), kitais susijusiais teisės aktais. Statybos metu susidariusios atliekos turi būti 

rūšiuojamos, tinkamai sandėliuojamos ir perduodamos atitinkamiems atliekų tvarkytojams. Baigus 

statybos darbus statybos vieta turi būti sutvarkyta taip, kad joje neliktų darbų metu susidariusių atliekų.  

9.2.10 Socialinė – ekonominė aplinka 

Planas turės poveikį socialinei – ekonominei aplinkai dėl šių aspektų: 

Teigiamas poveikis Neigiamas poveikis 

- Gamtinių dujų tiekimo patikimumo 

padidėjimas; 

- Gamtinių dujų tiekimas iš 

alternatyvių tiekimo šaltinių; 

- SGD terminalo infrastruktūros 

sukūrimas. 

- Ţemėnaudos kitimas, servitutų 

nustatymas ir esamos veiklos 

apribojimai, galimi nuostoliai ţemės 

sklypų savininkams. 

Dėl magistralinio dujotiekio geografinės padėties – planuojamas retai apgyvendintoje teritorijoje – ir 

demografinių tendencijų netoliese esančiose gyvenvietėse poveikis gyvenamajai aplinkai vertintinas 

kaip nereikšmingas. Poveikis visai nekilnojamo turto rinkai ir kainoms įvertintas kaip neţymus, nes 

magistralinio dujotiekio trasa nėra naujai statomas/tiesiamas objektas, kadangi planuojama greta 

esamos dujotiekio trasos. 

Dėl magistralinio dujotiekio statybos ir eksploatacijos vietinių gamtinių išteklių kokybė ir 

pasiekiamumas nepablogės, nes vertingų gamtos išteklių esamo magistralinio dujotiekio aplinkoje 

nėra. Projekto įgyvendinimo metu būtų sukurtos naujos darbo vietos, toks poveikis vertintinas 

teigiamai.  

Galima teigti, kad šis projektas prisidėtų prie LR Nacionalinės energetinės nepriklausomybės strategijos 

įgyvendinimo, bei įgalintų ekonomiškai svarbiu valstybės projektu pripaţinto SGD terminalo projekto 

sėkmingą įgyvendinimą. 

Nuostolių kompensavimo priemonės. Specialiuoju planu formuojamas tokios apimties, dydţio ir 

ploto servitutas, kuris uţtikrintų viešpataujančio daikto tinkamą statybą, naudojimą ir eksploataciją ir 

tuo pačiu būtų kuo maţiau ribojamos tarnaujančio ţemės sklypo savininko teisės naudotis ţemės 

sklypu. Plačiau ţr. 4.6 skyrių. 

Servitutai su privačių ţemės sklypų savininkais bus nustatomi notarinių sutarčių pagrindu, tinkamai 

atlyginant dujotiekio apribojimų zonose atsirandančius nuostolius. Su privačių ţemės sklypų 

savininkais bus vykdomos derybos dėl nuostolių atlyginimo ir apsprendţiamos abiem pusėms 

priimtinos servituto nustatymo sąlygos.    

Teritorijos rezervuojamos MD apsaugos zonos ribose, servitutas nustatomas planuojamo magistralinio 

dujotiekio statybos darbų zonos ribose.  

Teritorijų planavimo dokumentų rengėjas, projektuodamas servitutus, apskaičiuoja nuostolių dydį 

vadovaudamasis „Vienkartinės ar periodinės kompensacijos, mokamos uţ naudojimąsi administraciniu 

teisės aktu nustatytu ţemės servitutu, tarnaujančio daikto savininkui ar valstybinės ţemės patikėtiniui 

apskaičiavimo metodika“, patvirtinta LR Vyriausybės 2004 m. gruodţio 02 d. nutarimu Nr. 1541. 

Nuostolių dydis, atlyginimo tvarka ir terminai nurodomi sprendime dėl servituto nustatymo 

administraciniu aktu. 
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9.3 Alternatyvų palyginimo rezultatai 

„0 alternatyva“ – esama situacija, projektas nevykdomas ir pagrindinės MD Klaipėda-Kuršėnai 

alternatyvos palyginimo rezultatai, naudojant daugiakriterinę analizę (ţr. 9.1 skyrių), pateikiami 

paveiksluose ţemiau. Vertinimo matrica pateikiama Priede Nr. 8. Pagal ţemiau lentelėje pateiktus 

poveikio laipsnio svertinių vidurkių reikšmes, matyti, kad statybos metu galimas reikšmingas poveikis 

biologinei įvairovei, paviršiniams ir poţeminiam vandeniui, o atskiroms saugomoms buveinėms 

galimas ir labai reikšmingas poveikis. Tačiau šie poveikiai trumpalaikiai ir laikini. 

 

Poveikio aplinkai 

reikšmingumo 

kriterijus 

Poveikio  aplinkai 

apibūdinimas 
Apibrėţimas 

Poveikio laipsnis 

(svertinis 

vidurkis) 

0 
Labai neţymus arba 

nėra 

Poveikį galima išmatuoti, bet jis neturi pastebimų 

pasekmių. 

0.01-0.15 

1 Neţymus 
Poveikis, kuris daro pastebimus pokyčius aplinkai, bet 

neigiamai nedidina jos jautrumo. 

0.16-0.30 

3 Vidutinis 
Poveikis, kuris keičia aplinkos pobūdį, pokyčiai nedera 

prie esamų tendencijų. 

0.31-0.40 

5 Reikšmingas 
Poveikis, kuris savo dydţiu, pobūdţiu bei intensyvumu 

keičia jautrius aplinkos aspektus. 

0.41-0.45 

9 Labai reikšmingas 

Poveikis, kuris turi reikšmingą teigiamą ar neigiamą 

poveikį aplinkos komponentams (pvz. sunaikina, 

paţeidţia jautrius aplinkos komponentus).  

0.6 ir daugiau 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pav. 26. MD įgyvendinimo pasekmės atskiriems aplinkos komponentams statybos darbų etape 
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Pav. 27. MD įgyvendinimo pasekmės atskiriems aplinkos komponentams eksploatacijos metu 

 

Pav. 28. ”0 alternatyvos” pasekmės atskiriems aplinkos komponentams 
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Eksploatacijos metu reikšmingų neigiamų pasekmių aplinkai nenumatoma. Numatomas teigiamas 

suminis socialinis ekonominis poveikis dėl Plano tikslų įgyvendinimo – dujų tiekimo saugumo, dujų 

tiekimo iš alternatyvių tiekimo šaltinių uţtikrinimas. Pagrindiniai neţymūs neigiami poveikiai 

eksploatacijos metu susiję su MD remonto ir aptarnavimo darbais ir veikla. 

 

,„0 alternatyvos“ atveju poveikis atskiriems aplinkos komponentams labai panašus į MD įgyvendinimo 

alternatyvos, kadangi šiuo metu taip pat vykdomi esamo MD aptarnavimo ir prieţiūros darbai. 

Neįgyvendinus Plano numatomos vidutinės neigiamos pasekmės socialinei –ekonominei aplinkai dėl 

Plano tikslų neįgyvendinimo. 

 

9.4 Išvados 

1. Planuojamo vamzdyno trasoje – 14 metrų pločio darbo zonoje miškuose ir 24 metrų pločio 

darbo zonoje laukuose – statybos darbų metu galimas tiesioginis poveikis kertamoms 

saugomoms buveinėms, bioįvairovei, kuris išsamiai bus įvertintas ir poveikio maţinimo 

priemonės parinktos PAV ataskaitoje ir techninio projekto etapuose. Būtina planuoti poveikio 

maţinimo priemones, technologines alternatyvas; 

 

2. Planuojant trasą šalia esamo MD būtų išnaudojama esama apsaugos zona, esamos properšos; 

 

3. 7 atvejais šalia esamos dujotiekio trasos ir jos artimoje aplinkoje aptiktos kultūros vertybių 

poţymių turintys ar šiaip saugotini objektai (ţemėlapiai pateikiami Priede Nr. 3, Pav. Pav. 4-1, 

4-3, 4-5, 4-19). 

 

4. Poveikio aplinkai vertinimo metu, remiantis PTR 2.13.01:2011 reglamentu, buvo atlikti 

archeologiniai tyrimai, kurių metu yra identifikuotos potencialios archeologinių ar kultūros 

vertybių poţymių turinčios vietovės, 5 vietose numatyti detalūs archeologiniai tyrimai: 

Kvietinių pilkapių (Priedas Nr. 3, Pav. 4-3); Sendvario dvarvietės (Priedas Nr. 3, Pav. 4-8); 

Sendvario gyvenvietės (Priedas Nr. 3, Pav. 4-8); Saulaţolių sienos (Priedas Nr. 3, Pav. 4-2); 

Kvietinių karinių įtvirtinimų (Priedas Nr. 3, Pav. 4-3). 

 

5. Stacionarių taršos šaltinių nenumatoma. Dėl PŪV reikšmingas transporto srautų padidėjimas 

nenumatomas, planuojama ūkinė veikla neturėtų reikšmingo poveikio aplinkos oro kokybei 

eksploatacijos metu. Galimas trumpalaikis poveikis statybos darbų metu.  

 

6. MD bus klojamas po ţeme, todėl eksploatacijos metu reikšmingo poveikio kraštovaizdţiui, 

migraciniams koridoriams, gamtinio karkaso zonoms nenumatoma. Galimas trumpalaikis 

poveikis statybos darbų metu. 

 

7. Galimi laikini triukšmo ir vibracijos padidėjimai dėl statybos darbų, reikšmingo poveikio 

visuomenės sveikatai nenumatoma. PAV metu atliekamas išsamus poveikio visuomenės 

sveikatai vertinimas, rizikos analizė3. 

 

8. Numatomas teigiamas suminis socialinis ekonominis poveikis dėl Plano tikslų įgyvendinimo – 

dujų tiekimo saugumo, dujų tiekimo iš alternatyvių tiekimo šaltinių uţtikrinimas. 

 

9. ,„0 alternatyvos“ atveju poveikis atskiriems aplinkos komponentams labai panašus į MD 

įgyvendinimo alternatyvos, kadangi šiuo metu taip pat vykdomi esamo MD aptarnavimo ir 

prieţiūros darbai. 

  

                                                           
3
 Patvirtinta PAV programa (2013-12-03 Aplinkos apsaugos agentūros raštas Nr. (2.6)-A4-4511) 
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10 Priemonės Plano įgyvendinimo 

reikšmingoms neigiamoms pasekmėms 

aplinkai išvengti, sumaţinti ar kompensuoti 
Pagrindinės taikomos prevencinės, poveikį aplinkai maţinančios ar kompensuojančios priemonės, 

taikomos tokio tipo ūkinei veiklai pateikiamos lentelėje ţemiau: 

 

Lentelė 15. Rekomenduojamos priemonės Plano reikšmingoms neigiamoms pasekmėms 

sumaţinti 

Aplinkos 

komponentas 

Rekomenduojamos priemonės Plano reikšmingoms neigiamoms 

pasekmėms sumaţinti 

Kraštovaizdis 

 
Atlikus darbus bus atstatomos buvusio reljefo formos. 

 

Kultūros paveldas Dujotiekio statyboms reikalingos statybinės technikos sandėliavimo 

aikštelės, dujotiekio čiaupų aikštelės negali būti numatytos kultūros 

paveldo objektų ir vietovių teritorijose ir jų apsaugos nuo fizinio 

poveikio zonose.  

Poveikio aplinkai vertinimo metu, remiantis PTR 2.13.01:2011 

reglamentu, buvo atlikti archeologiniai tyrimai, kurių metu yra 

identifikuotos potencialios archeologinių ar kultūros vertybių poţymių 

turinčios vietovės, 5 vietose numatyti detalūs archeologiniai tyrimai: 

Kvietinių pilkapių (Priedas Nr. 3, Pav. 4-3); Sendvario dvarvietės (Priedas 

Nr. 3, Pav. 4-8); Sendvario gyvenvietės (Priedas Nr. 3, Pav. 4-8); 

Saulaţolių sienos (Priedas Nr. 3, Pav. 4-2); Kvietinių karinių įtvirtinimų 

(Priedas Nr. 3, Pav. 4-3). 

 

Paviršiniai vandens 

telkiniai, 

biologinė įvairovė 

Upių slėnių sutvirtinimo, priešerozinės priemonės, krantų sutvirtinimas 

 

Vykdant statybos darbus per upę, turi būti derinamas laikas dėl ţuvų 

neršto ir migracijos. Darbų apribojimai dėl skirtingų ţuvų neršto galimi 

rugsėjo-birţelio mėnesiais 

 

Paţeistų melioracijos sistemų atstatymas 

 

Vykdant darbus prie atvirų vandens telkinių, reikia atsiţvelgti į vandens 

telkinių pakrantės juostoms ir apsaugos zonoms keliamus reikalavimus. 

Jautriose teritorijose nereikia įrenginėti sandėliavimo aikštelių, įvairių 

privaţiavimo kelių ir nevykdyti kt. veiklos, kuri galėtų paţeisti saugomą 

vertybę 

Statybos darbus planuoti atsiţvelgiant į paukščių perėjimo laikotarpį 

Vykdant darbus saugomose teritorijose atsiţvelgti į naudojimo ir 

apsaugos reţimų reikalavimus, patvirtintus gamtotvarkos planus 

Vykdant statybos darbus aplinkosauginiu poţiūriu vertingose 

teritorijose, kertant saugomas buveines, nagrinėti technologines MD 

alternatyvas, naudoti poveikio prevencines ir kompensacines priemones.  
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Dirvoţemis Dirvoţemio sandėliavimas tinkamiausioje vietoje, atstatymo, 

apţeldinimo darbai 

  

Atliekos Atliekos bus rūšiuojamos, tinkamai sandėliuojamos ir perduodamos 

atitinkamiems atliekų tvarkytojams. Taip pat bus numatytos priemonės 

dėl magistralinio dujotiekio eksploatacijos metu potencialiai 

susidarysiančių atliekų tvarkymo uţtikrinant teisės aktų reikalavimus. 

 

Priemonės taikomos paviršinių vandens telkinių, krantų ir poţeminio 

vandens apsaugai. 

Visuomenės sveikata Statybos darbai atliekami darbo metu, naudojami techniškai tvarkingi 

mechanizmai ir įranga, statybos vyks išimtinai darbo valandomis; 

 

Socialinė-ekonominė 

aplinka 

Nuostolių kompensavimas dėl ţemėnaudos apribojimų pagal  

„Vienkartinės ar periodinės kompensacijos, mokamos uţ naudojimąsi 

administraciniu teisės aktu nustatytu ţemės servitutu, tarnaujančio 

daikto savininkui ar valstybinės ţemės patikėtiniui apskaičiavimo 

metodika“, patvirtinta LR Vyriausybės 2004 m. gruodţio 02 d. nutarimu 

Nr. 1541. 

 

Bendros Projekto įgyvendinimo metu bus laikomasi statybos, eksploatavimo 

darbus reglamentuojančių teisės aktų nuostatų;  

 

Baigus darbus, turi būti sutvarkytos darbų vykdymo vietos, atlikti 

atitinkami gerbūvio sutvarkymo darbai. 

 

 

Konkrečios prevencinės, poveikį aplinkai maţinančios ar kompensuojančios priemonės konkrečiai 

vietovei bus nagrinėjamos ir planuojamos PAV ir techninio projekto rengimo metu. 
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11 Pasirinktų plano alternatyvų aprašymas, 

alternatyvų pasirinkimo motyvai 
 

Magistralinis dujotiekis Klaipėda-Kuršėnai planuojamas šalia jau esamo magistralinio dujotiekio 

Panevėţys- Šiauliai – Klaipėda: 

 MD pradţia:  nuo Klaipėdos 2-osios dujų apskaitos stoties (DSS-2) (Kiškėnų k., 

Dovilų sen., Klaipėdos r. sav.); 

 MD pabaiga: čiaupų aikštelė Nr.12M (Lapkasių k., Kuršėnų kaimiškoji sen., Šiaulių r. 

sav.).  

Planuojama magistralinio dujotiekio trasa pateikiama ataskaitos Priede Nr.1 ir Nr. 2. 

Kaip jau minėta ankstesniuose skyriuose, trasos vieta iš dalies yra rezervuota šalia esamo MD 

Panevėţys-Šiauliai-Klaipėda. Dėl šių prieţasčių trasai vietos alternatyvų nėra. Rekomenduojama MD 

trasa su 1, 2A, 2B, 2C, 3, 4 vietos lokalinėm alternatyvom. 

Pagrindiniai motyvai: 

 išnaudojamas energetikos objektų koridorius; 

 maţiau išplečiamos apsaugos zonos ribos ir su tuo susiję ţemėnaudos apribojimai ţemės 

sklypų savininkams; 

 maţiau kertama miško ir krūmynų, suformuojant dujotiekio statybai ir eksploatacijai 

reikalingą infrastruktūros koridorių; 

 apeinami gyvenamieji namai ir išlaikomi normatyviniai atstumai iki pastatų. 

 

Tikėtinas poveikis aplinkai bus išsamiai įvertintas ir poveikio maţinimo priemonės parinktos PAV 

ataskaitoje ir techninio projekto etapuose. 

Rezervuojamos teritorijos plotai bus tikslinami konkretizuojant Specialiojo plano sprendinius masteliu 

M1:2000. 
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12 Vertinimo metu iškilusių problemų 

aprašymas 
 

Atliekant magistralinio dujotiekio Klaipėda-Kuršėnai strateginį pasekmių aplinkai vertinimą, nebuvo 

susidurta su problemomis, kurios neleistų įvertinti Pasienio plėtros plano įgyvendinimo pasekmių. 

Atsiţvelgiant į tai, kad Planas numato vienos ūkinės veiklos objektą ir lygiagrečiai atliekamos PŪV PAV 

procedūros, SPAV ataskaitoje pasekmės aplinkai vertinamos strategiškai, atsiţvelgiant į galimus 

pokyčius aplinkoje, nenaudojant kiekybinio vertinimo atskiram aplinkos komponentui.  
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13 Stebėsenos (monitoringo) priemonių 

aprašymas 
Ūkio subjektų aplinkos monitoringo taikymą reglamentuoja Ūkio subjektų aplinkos monitoringo 

nuostatai patvirtinti  2009 m. rugsėjo 16 d. įsakymu Nr. D1-546. 

Aplinkos monitoringo nuostatų 5 punkte nurodytos šios ūkio subjektų aplinkos monitoringo rūšys: 

- ūkio subjektų technologinių procesų monitoringas; 

- ūkio subjektų taršos šaltinių išmetamų/išleidţiamų teršalų monitoringas; 

- ūkio subjektų poveikio aplinkos kokybei (poveikio aplinkai) monitoringas; 

- ūkio subjektų aplinkos radiologinis monitoringas. 

Ūkio subjektų technologinių procesų monitoringo tikslas – matuojant įrenginiuose vykstančių 

technologinių procesų parametrus, kurie yra susiję su teršalų išmetimu/išleidimu, energijos suvartojimu 

ir atliekų susidarymu, stebėti ir vertinti, ar ūkio subjektas nenukrypsta nuo technologinio reţimo ir dėl 

to nesukelia didesnio uţ leistiną aplinkos teršimo. 

Magistralinio dujotiekio eksploatacijos metu aplinkos oro uţterštumas padidės tik avarijos atveju. 

Foninio uţterštumo įvertinimas ir monitoringas statybos metu nėra tikslingas. Magistralinio dujotiekio 

dujų nuotekio monitoringas bus vykdomas PŪV organizatoriaus techninės apţiūros metu. 

Magistralinio dujotiekio trasos techninę prieţiūrą sudaro: apėjimas ar apvaţiavimas, techninis 

patikrinimas, taisymas. 

Aplinkos komponentai, kurių stebėjimai rekomenduojami yra: 

- paviršinis vanduo; 

- dirvoţemis; 

- kraštovaizdis; 

- gyvoji gamta. 

Uţ monitoringo vykdymą ir įgyvendinimą atsakingas PŪV organizatorius – AB „Amber Grid“. 

 

13.1 Paviršinių vandenų uţterštumo monitoringas 

Turi būti vykdomas upių slėnių sutvirtinimo priemonių vykdymo monitoringas. 

Upių ir upelių slėnių sutvirtinimo priemonių monitoringas bus vykdomas techninės prieţiūros metu 

apeinant magistralinį dujotiekį, apţvalgant grunto struktūrą (stebint grunto paviršiaus įtrūkius, 

nuošliauţas, eroziją ir kt.). Taip pat stebėjimas poţeminių perėjų per gamtines kliūtis (upės ir upeliai) 

krantų patikrinimas. Stebėjimai magistralinio dujotiekio trasoje bus atliekami 2 kartus, iškarto po 

statybos darbų ir praėjus dviem metams. Aptikus pakitimus, iškart atliekami atitinkami sutvarkymo 

darbai (šlaitų tvirtinimas ir kt.). 

Paviršinio vandens monitoringo planas: 

Stebėjimo 

vietos 

Stebimi parametrai Stebėjimų periodiškumas Stebėjimų metodai 

Magistralinio 

dujotiekio trasa 

ties susikirtimu 

su upėmis,  

ypatingą 

dėmesį skiriant 

Minijos ir jos 

intakų upėms. 

Upių krantų šlaitų 

paţeidimai 

2 kartai – iš karto po statybos 

darbų uţbaigimo ir praėjus dviem 

metams  

Vizualiniai 

stebėjimai, paţeistų 

vietovių fotofiksacija 
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13.2 Dirvoţemio monitoringas 

Dirvoţemio monitoringo tikslas ir uţdaviniai – vertinti dirvoţemio paţeidimus ir rekultivacijos 

efektyvumą, siekiant išvengti erozijos grėsmių oro linijos trasoje. 

 

Dirvoţemio monitoringo planas: 

Stebėjimo vietos Stebimi parametrai Stebėjimų periodiškumas Stebėjimų metodai 

Dujotiekio trasa, 

akcentuojant 

uţdurpėjusias ir 

kalvotas vietoves 

Dirvoţemio struktūra, 

Linijinės erozijos 

pasireiškimas 

2 kartai – iš karto po statybos 

darbų uţbaigimo ir praėjus dviem 

metams  

Vizualiniai 

stebėjimai, paţeistų 

vietovių fotofiksacija 

Statybos 

aikštelių vietos 

Dirvoţemio struktūra, 

Erozijos pasireiškimas 

2 kartai – iš karto po statybos 

darbų uţbaigimo ir praėjus dviem 

metams  

 

Dirvoţemio monitoringo duomenų naudojimas: duomenis bus naudojami statybos darbų trumpalaikio 

poveikio ir rekultivavimo darbų vertinimui. Esant būtinybei bus parinktos ir nurodytos papildomos 

reikalingos priemonės paţeistų vietų atstatymui. 

Būtinas apsauginių priemonių prieš eroziją įvykdymo ir veiksmingumo monitoringas. Šių priemonių 

monitoringą turi vykdyti PŪV organizatorius. Monitoringas turi būti vykdomas statybos metu ir jau 

baigus statybos darbus. 

 

13.3 Kraštovaizdţio monitoringas 

Kraštovaizdţio monitoringo tikslas ir uţdaviniai – įvertinti kraštovaizdţio kaitą dėl linijinio 

technogeninio objekto atsiradimo, nustatyti labiausiai paţeistas ir jautriausias sritis, siekiant 

minimizuoti kraštovaizdţio natūralios struktūros suardymą. 

Kraštovaizdţio monitoringo planas: 

Stebėjimo vietos Stebimi parametrai 
Stebėjimų 

periodiškumas 
Stebėjimų metodai 

Magistralinio 

dujotiekio trasa 

ties susikirtimu 

su upėmis, ypač 

akcentuojant 

praėjimą per 

Minijos upę ties 

Gerduvėnais 

Paţeistos teritorijos, 

pakeisto kraštovaizdţio 

plotas (ha) 

2 kartai – iš 

karto po 

statybos darbų 

uţbaigimo ir 

praėjus dviems 

metams 

Kraštovaizdţio erdvių fotofiksacija 

Vizualinis įvertinimas ir kartografinės 

medţiagos analizė 

Kraštovaizdţio apsaugos 

reikalavimų paţeidimai 

(ţemės kasimo darbų 

vietos) 

Vizualinis įvertinimas, fotofiksacija 

Upių krantų šlaitų 

paţeidimai 

Vizualinis įvertinimas, fotofiksacija 

Magistralinio 

dujotiekio trasa 

ties Minijos 

pralauţos 

kraštovaizdţio 

draustiniu 

Paţeistos teritorijos, 

pakeisto kraštovaizdţio 

plotas (ha) 

Kraštovaizdţio erdvių fotofiksacija 

Kraštovaizdţio apsaugos 

reikalavimų paţeidimai 

(ţemės kasimo darbų 

vietos) 

Vizualinis įvertinimas ir kartografinės 

medţiagos analizė 

 

Kraštovaizdţio monitoringo duomenų naudojimas: kraštovaizdţio monitoringo duomenys bus 

naudojami prognozuojant kraštovaizdţio procesų kaitą bei rengiant būtinas priemones kraštovaizdţio 

degradavimo sustabdymui. 

 

13.4 Gyvosios gamtos monitoringas 

Magistralinio dujotiekio statybos poveikis pievinėms, pelkinėms ir miško buveinėms yra skirtingas. 

Poveikis pievinėms buveinėms vertinamas kaip trumpalaikis, jei bus tinkamai atlikta paţeistų zonų 
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rekultivacija. Stebėsena vertingose pievinėse buveinėse reikalinga, siekiant laiku fiksuoti galimą 

ruderalinių augalų uţsisėjimą ir savalaikiai sunaikinti nepageidautinų augalų rūšių sąţalynus. 

Miško buveinėse dėl iškirtimo ir periodinio valymo, vietoje miško formuosis pievų buveinės su joms 

būdinga augmenija ir gyvūnija. 

Monitoringo tikslas ir uţdaviniai: išsiaiškinti magistralinio dujotiekio trasos įtaką buveinių formavimuisi, 

paţeistų teritorijų atsikūrimo stebėjimas. Gyvosios gamtos monitoringo plane pateikiamos stebėjimo 

vietos skirtingų dujotiekio trasos alternatyvų atveju.  

Gyvosios gamtos monitoringo planas 

Stebėjimo vietos Stebimi parametrai 
Stebėjimų 

periodiškumas 
Stebėjimų metodai 

Virţintų pieva 

(pagrindinės 

alternatyvos atveju) 

1. Augalų rūšių įvairovė 

(vnt.), rūšių projekcinis 

padengimas (balais, %). 

2 ir 3 metais po 

dujotiekio 

įrengimo  

Braun-Blanquet skalė 

(Rašomavičius, 1998) 

2. Kraujalakinio melsvio 

suaugėlių ir priešimaginių 

stadijų apskaita 

2 ir 3 metais po 

dujotiekio 

įrengimo 

Linijinės transektos metodas.  

Natūralios pievos ties 

Didţiaisiais 

Mostaičiais (2B 

alternatyvos atveju) 

Augalų rūšių įvairovė 

(vnt.), rūšių projekcinis 

padengimas (balais, %). 

2 ir 3 metais po 

dujotiekio 

įrengimo 

Braun-Blanquet skalė 

(Rašomavičius, 1998) 

Aukštamiškių pelkė 

(pagrindinės 

alternatyvos atveju) 

Augalų rūšių įvairovė 

(vnt.), rūšių projekcinis 

padengimas (balais, %). 

2 ir 3 metais po 

dujotiekio 

įrengimo 

Braun-Blanquet skalė 

(Rašomavičius, 1998) 

Monitoringo duomenų panaudojimas: monitoringo metu sukaupta informacija padės įvertinti realų 

poveikį pievinėms buveinėms ir taikomų apsaugos priemonių efektyvumą. 
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14 Visuomenės informavimas  
Specialiojo plano ir strateginio pasekmių aplinkai vertinimo viešinimas atliekamas vadovaujantis 

Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymu [2], Visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo 

procese nuostatais [3], Infrastruktūros plėtros (šilumos, elektros, dujų ir naftos tiekimo tinklų) 

specialiųjų planų rengimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2011 

m. gruodţio 16 d. įsakymu Nr. 1-305. 

Parengiamasis etapas.  

LR energetikos ministro sprendimas Dėl specialiojo plano rengimo skelbiamas ,,Valstybės ţiniose“. 

Planavimo organizatorius informaciją apie specialiojo plano rengimo pradţią, planavimo tikslus ir 

strateginio pasekmių aplinkai vertinimo (SPAV) procedūras paskelbė: 

 AB ,,Amber grid“ tinklalapyje; 

 UAB ,,Ardynas“ tinklalapyje; 

 Klaipėdos r. sav. tinklalapyje; 

 Plungės r. sav. tinklalapyje; 

 Rietavo sav. tinklalapyje; 

 Telšių r. sav. tinklalapyje; 

 Šiaulių r. sav. tinklalapyje; 

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

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

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

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

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

 Klaipėdos r. sav. laikraštyje ,,Banga“; 

 Plungės r. sav. ir Rietavo sav. laikraštyje ,,Plungės ţinios“; 

 Telšių apskrities laikraštyje ,,Telšių ţinios“; 

 Šiaulių apskrities laikraštyje ,,Šiaulių kraštas“. 

Koncepcijos etapas.  

Planavimo organizatorius ir plano rengėjas konsultuojasi su suinteresuota visuomene dėl specialiojo 

plano koncepcijos stadijoje rengiamų sprendinių, supaţindina su alternatyvomis, rengiamu SPAV 

dokumentu. Informaciją apie galimybę susipaţinti su specialiojo plano koncepcija, SPAV, teikti 

pasiūlymus planavimo organizatorius paskelbė: 

 AB ,,Amber grid“ tinklalapyje; 

 UAB ,,Ardynas“ tinklalapyje; 

 Klaipėdos r. sav. tinklalapyje; 

 Plungės r. sav. tinklalapyje; 

 Rietavo sav. Tinklalapyje; 

 Telšių r. sav. tinklalapyje; 

 Šiaulių r. sav. tinklalapyje. 

Visuomenės pasiūlymų nebuvo gauta. Visuomenės informavimo ir dalyvavimo Plano ir SPAV 

viešinimo procedūrose dokumentų kopijos pateikiamos Priede Nr. 6 

Apie koncepcijos patvirtinimą planavimo organizatorius skelbia LR Energetikos ministerijos 

tinklalapyje, regiono laikraštyje. Planavimo organizatoriaus tinklalapyje skelbiama koncepcija. 

Baigiamasis etapas. 

Apie parengtą specialųjį planą, susipaţinimo, svarstymo vietą ir laiką planavimo organizatorius 

informuoja LR energetikos ministerijos tinklalapyje, regiono bei rajonų savivaldybių spaudoje, rajonų 

savivaldybių tinklalapiuose, savivaldybių seniūnijų skelbimų lentose (ne vėliau kaip prieš 10 d. d. iki 

susipaţinimo pradţios). Skelbime nurodoma kur ir kada galima susipaţinti su parengto specialiojo 

plano sprendiniais, sprendinių poveikio vertinimo ataskaita, SPAV ataskaita, kada vyks vieša ekspozicija, 
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nurodomas baigiamųjų susirinkimų – konferencijų data, vieta ir laikas, kam ir kokiu adresu galima teikti 

planavimo pasiūlymus. Nurodomi planavimo organizatoriaus ir plano rengėjo adresai ir telefonai, el. 

pašto ir interneto tinklalapio adresai . 

Prieš 10 d. d. iki svarstymo procedūrų pradţios, apie parengtą specialųjį planą ir svarstymo procedūras 

raštu informuojamos suinteresuotos institucijos. 

Pasibaigus susipaţinimo laikotarpiui, Klaipėdos, Plungės, Telšių, Šiaulių rajonų savivaldybėse bei 

Rietavo savivaldybėje rengiami baigiamieji susirinkimai – konferencijos. 

Pasiūlymus dėl specialiojo plano sprendinių galima teikti per visą planavimo laikotarpį iki susirinkimo 

pabaigos. Planavimo organizatorius į pateiktus pasiūlymus atsako raštu ne vėliau kaip per 30 d. d. po 

pasiūlymo gavimo dienos. 
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15 Santrauka 
Bendri duomenys. Magistralinio dujotiekio Klaipėda – Kuršėnai specialusis planas yra regiono 

lygmens teritorijų planavimo dokumentas, apimantis Klaipėdos, Telšių, Plungės ir Šiaulių rajonų 

savivaldybių dalių, Rietavo savivaldybės dalies teritorijas. 

Vadovaujantis 2004-08-18 LR Vyriausybės nutarimu Nr. 967 “Dėl planų ir programų strateginio 

pasekmių aplinkai vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ [1] (toliau - SPAV aprašas), 7 punktu, 

magistralinio dujotiekio Klaipėda-Kuršėnai specialiajam planui (toliau – Planas) atliekamos strateginio 

pasekmių aplinkai vertinimo (toliau - SPAV) procedūros.  

MD Klaipėda-Kuršėnai specialiajam planui lygiagrečiai yra atliekamos SPAV procedūros ir PŪV PAV 

procedūros. Šiuo metu yra patvirtinta PAV programa (2013-12-03 Aplinkos apsaugos agentūros raštas 

Nr. (2.6)-A4-4511), rengiama PAV ataskaita.  

Planavimo organizatorius – AB „Amber Grid“. 

Specialiojo plano rengėjas – UAB „Ardynas“. 

SPAV ataskaitos rengėjas - UAB „Ardynas“ ir UAB „AF-Consult“. 

Planavimo tikslai: 

 Įgyvendinant Lietuvos Respublikos Vyriausybės gamtinių dujų sektoriuje tikslus, uţtikrinti 

alternatyvius gamtinių dujų tiekimo šaltinius ir tiekimo būdą (suskystintų gamtinių dujų 

terminalas), padidinti Lietuvos gamtinių dujų perdavimo sistemos ir jungties su Latvija 

saugumą bei pajėgumus, stiprinant vidinius gamtinių dujų perdavimo tinklo vamzdynus; 

 Parinkti tinkamiausią trasą naujos gamtinių dujų tiekimo linijos statybai, uţtikrinant darnią 

gamtinių dujų perdavimo sistemos tinklų plėtrą; 

 Rezervuoti teritorijas specialiojo planavimo objekto statybai, nustatyti jų naudojimo, 

tvarkymo, apsaugos priemones ir kitus reikalavimus; 

Planavimo uţdaviniai: 

 Nutiesti reikalingas naujas gamtinių dujų tiekimo linijas nuo suskystintų gamtinių dujų 

terminalo (SGDT) jungties prisijungimo taško iki gamtinių dujų perdavimo sistemos 

suţiedinimo Klaipėdoje (magistralinio dujotiekio Šakiai-Klaipėda su magistraliniu dujotiekiu 

Šiauliai-Klaipėda) ir magistralinio dujotiekio Klaipėda-Kuršėnai antrąją liniją, uţtikrinant 

projektui Europos Sąjungos finansavimą, siekiant efektyviai išnaudoti prie Lietuvos gamtinių 

dujų perdavimo sistemos prijungtą SGDT, padidinti perdavimo sistemos pajėgumus Latvijos 

kryptimi); 

 Liberalizuoti gamtinių dujų rinką, laikantis Trečiojo Europos Sąjungos energetikos paketo 

nuostatų; 

 Uţtikrinti diversifikuotą gamtinių dujų tiekimą, padidinti tiekimo saugumą. 

Strateginio pasekmių aplinkai vertinimo tikslai yra: nustatyti, apibūdinti ir įvertinti galimas 

reikšmingas plano įgyvendinimo pasekmes aplinkai; uţtikrinti, kad bus konsultuojamasi su subjektais ir 

visuomene, atsiţvelgiama į šių konsultacijų ir kitų viešumą uţtikrinančių procedūrų rezultatus; uţtikrinti, 

kad planų rengimo organizatorius turės išsamią ir patikimą informaciją apie galimas reikšmingas planų 

pasekmes aplinkai ir atsiţvelgs į ją.  

Planuojama teritorija - 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.). 
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Specialiojo plano sprendiniai rengiami, vadovaujantis LR teritorijos bendrojo plano, patvirtinto Lietuvos 

Respublikos Seimo 2002-10-29 nutarimu Nr. IX-1154, techninės infrastruktūros sprendiniais, 

Nacionaline energetinės nepriklausomybės strategija [5]. Specialiojo plano sprendiniai detalizuojami, 

atsiţvelgiant į Klaipėdos r. sav., Telšių r. sav., Plungės r. sav., Rietavo sav. ir Šiaulių r. sav. patvirtintų 

bendrųjų planų sprendinius, ir numatyti esamo MD Panevėţys-Šiauliai-Klaipėda apsaugos zonos ribose 

[9]. 

Specialiojo plano koncepcijos kryptys ir alternatyvos 

Magistralinis dujotiekis Klaipėda-Kuršėnai planuojamas šalia jau esamo magistralinio dujotiekio 

Panevėţys- Šiauliai – Klaipėda: 

Panevėţys- Šiauliai – Klaipėda: 

 MD pradţia:  nuo Klaipėdos 2-osios dujų skirstymo  stoties (DSS) (Kiškėnų k., Dovilų 

sen., Klaipėdos r. sav.); 

 MD pabaiga: čiaupų aikštelė Nr.12M (Lapkasių k., Kuršėnų kaimiškoji sen., Šiaulių r. 

sav.).  

Planuojama magistralinio dujotiekio trasa pateikiama ataskaitos Prieduose Nr.1. ir Nr. 2. 

Planuojamo magistralinio dujotiekio Klaipėda-Kuršėnai trasa yra numatyta savivaldybių patvirtintuose 

bendruosiuose planuose, esamo MD Panevėţys-Šiauliai-Klaipėda apsaugos zonos ribose, todėl trasos 

vieta iš dalies yra rezervuota. Dėl šių prieţasčių trasai vietos alternatyvų nėra. Specialiajame plane 

nagrinėjamos vietos lokalinės alternatyvos (LA) ir koncepciniai sprendiniai pateikiami ţemiau ir Priede 

Nr. 1: 

- LA 1 Klaipėdos r. sav., Dauparų –Kvietinių sen.  apeinami pastatai; 

- LA 2A Plungės r. sav., Kulių sen.   apeinama sodyba; 

- LA 2B Plungės r. sav., Kulių sen.  apeinama sodyba ir Aukštamiškių pelkės; 

- LA 2C Pradţia: Plungės r. sav., Kulių sen.  apeinama sod., pereinama į kitą MD pusę; 

- LA 3 Telšių r. sav., Ryškėnų sen.  apeinamas vandens telkinys; 

- LA 4 Telšių r. sav., Viešvėnų sen.  apeinama pelkė. 

Teritorijos rezervavimas. Servitutus su privačių ţemės sklypų savininkais bus siūloma nustatyti 

notarinių sutarčių pagrindu, atlyginant apskaičiuotus  nuostolius uţ numatomo magistralinio dujotiekio 

tiesimą, aptarnavimą ir naudojimą. Iki Specialiojo plano patvirtinimo su privačių ţemės sklypų 

savininkais bus pasirašomos notarinės servitutų nustatymo sutartys, aptariant siūlomas nuostolių 

atlyginimo sąlygas.   

Ţemės sklypams, su kurių savininkais dėl įvairių prieţasčių nepavyks pasirašyti notarinės servituto 

nustatymo sutarties, servitutai bus nustatomi administraciniu aktu, vadovaujantis LR Civilinio kodekso 

4.124 straipsnio 1 dalimi, LR Ţemės įstatymo 23 straipsniu ir Ţemės servitutų nustatymo 

administraciniu aktu taisyklėmis. 

Numatoma, kad pasirinktoje planuojamo magistralinio dujotiekio Klaipėda-Kuršėnai trasos vietoje 

servitutas bus nustatomas pagal magistralinio dujotiekio statybos darbų zonos, projektuojamos 

įvertinus MD statybos darbų organizavimo ir technologijos reikalavimus, ribas.  

Teritorijų planavimo dokumento rengėjas, projektuodamas servitutus, apskaičiuos nuostolių dydį, 

vadovaudamasis „Vienkartinės ar periodinės kompensacijos, mokamos uţ naudojimąsi administraciniu 

teisės aktu nustatytu ţemės servitutu, tarnaujančio daikto savininkui ar valstybinės ţemės patikėtiniui 

apskaičiavimo metodika“, patvirtinta LR Vyriausybės 2004 m. gruodţio 02 d. nutarimu Nr. 1541.  

Miškai. Tiesiant magistralinį dujotiekį per miško ţemę, miško ţemė bus paverčiama kitomis 

naudmenomis, vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. rugsėjo 28 d. nutarimu Nr. 

1131 (Ţin., 2011, Nr. 120-5657). Planuojamo magistralinio dujotiekio trasos sprendiniai numatomi 

remiantis šiuo metu rengiamo LR Miškų įstatymo 11 straipsnio pakeitimo įstatymo ir LR Saugomų 

teritorijų įstatymo 31 straipsnio pakeitimo įstatymo, kuriuos numatoma priimti iki 2014 m. sausio 1 d., 

nuostatomis. 
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Esama aplinkos būklė ir jos pokyčiai, jei planas nebus įgyvendintas. Neįgyvendinus Plano, t.y. 

pasirenkant „0 alternatyvą“: esama situacija, projektas nevykdomas, aplinkos būklė išliktų iš esmės  

nepakitusi lyginant su esama situacija. Esamos aplinkos būklė pateikta ataskaitos 6 skyriuje. 

Plano sprendinių neįgyvendinimas turėtų neigiamą poveikį dujų tiekimo šaltinių diversifikavimui ir dujų 

transportavimo Lietuvos vartotojams patikimumui, nebūtų įgyvendinti 2012 m. Lietuvos nacionalinės 

energetinės nepriklausomybės strategijos tikslai.  

Galimos reikšmingos plano pasekmės aplinkai ir jų tarpusavio sąveika. Plano koncepcijos 

sprendinių strateginis pasekmių aplinkai vertinimas atliekamas šiems aplinkos komponentams: 

socialinei, ekonominei, gamtinei aplinkai, taip pat biologinei įvairovei, visuomenei ir jos sveikatai, 

gyvūnijai, augalijai, dirvoţemiui, vandeniui, orui, klimatui, materialiajam turtui, kultūros paveldui 

(įskaitant architektūrinį ir archeologinį paveldą), kraštovaizdţiui ir šių veiksnių tarpusavio sąveikai. 

Strateginio pasekmių aplinkai vertinimo ataskaitoje MD Klaipėda-Kuršėnai galimų reikšmingų 

tiesioginių, netiesioginių, trumpalaikių, vidutinės trukmės, ilgalaikių, nuolatinės trukmės, laikinų, 

teigiamų ir neigiamų pasekmių vertinimas atliekamas remiantis Europos aplinkos agentūros (EAA) 

pateikta metodika bei daugiakriterine analize - Leopoldo matrica.  

Naudojant daugiakriterinę analizę SPAV bus lyginamos: 

 „0 alternatyva“ – esama situacija, projektas nevykdomas; 

 Pagrindinė MD Klaipėda-Kuršėnai alternatyva. 

Šios metodikos pagrindinis aspektas yra nustatyti reikšmingumo kriterijus kiekvienai pasekmei (ţr. 

Lentelė 10), taip pat atskiriems poveikiams suteikiami skirtingi „svorio koeficientai“, kurie padės geriau 

atspindėti poveikių svarbą (pvz. gruntinio geriamo vandens uţterštumas yra svarbesnis poveikis, nei 

poveikis kraštovaizdţiui). Daugiakriterinės analizės rezultatas – poveikiai atskiriems komponentams 

išreikšti skaitine reikšme.  

Pagrindinės analizės išvados: 

1. Planuojamo vamzdyno trasoje – 14 metrų pločio darbo zonoje miškuose ir 24 metrų pločio 

darbo zonoje laukuose – statybos darbų metu galimas tiesioginis poveikis kertamoms 

saugomoms buveinėms, bioįvairovei, kuris išsamiai bus įvertintas ir poveikio maţinimo 

priemonės parinktos PAV ataskaitoje ir techninio projekto etapuose. Būtina planuoti poveikio 

maţinimo priemones, technologines alternatyvas; 

2. Planuojant trasą šalia esamo MD būtų išnaudojama esama apsaugos zona, esamos properšos; 

3. 7 atvejais šalia esamos dujotiekio trasos ir jos artimoje aplinkoje aptiktos kultūros vertybių 

poţymių turintys ar šiaip saugotini objektai (ţemėlapiai pateikiami Priede Nr. 3). 

4. Poveikio aplinkai vertinimo metu, remiantis PTR 2.13.01:2011 reglamentu, buvo atlikti 

archeologiniai tyrimai, kurių metu yra identifikuotos potencialios archeologinių ar kultūros 

vertybių poţymių turinčios vietovės, 5 vietose numatyti detalūs archeologiniai statybos darbų 

metu (Kvietinių pilkapių (Priedas Nr. 3, Pav. 4-3); Sendvario dvarvietės (Priedas Nr. 3, Pav. 4-8); 

Sendvario gyvenvietės (Priedas Nr. 3, Pav. 4-8); Saulaţolių sienos (Priedas Nr. 3, Pav. 4-2); 

Kvietinių karinių įtvirtinimų (Priedas Nr. 3, Pav. 4-3). 

5. Stacionarių taršos šaltinių nenumatoma. Dėl PŪV reikšmingas transporto srautų padidėjimas 

nenumatomas, planuojama ūkinė veikla neturėtų reikšmingo poveikio aplinkos oro kokybei 

eksploatacijos metu. Galimas trumpalaikis poveikis statybos darbų metu.  

6. MD bus klojamas po ţeme, todėl eksploatacijos metu reikšmingo poveikio kraštovaizdţiui, 

migraciniams koridoriams, gamtinio karkaso zonoms nenumatoma. Galimas trumpalaikis 

poveikis statybos darbų metu. 

7. Galimi laikini triukšmo ir vibracijos padidėjimai dėl statybos darbų, reikšmingo poveikio 

visuomenės sveikatai nenumatoma. PAV metu atliekamas išsamus poveikio visuomenės 

sveikatai vertinimas, rizikos analizė4. 

                                                           
4
 Patvirtinta PAV programa (2013-12-03 Aplinkos apsaugos agentūros raštas Nr. (2.6)-A4-4511) 
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8. Numatomas teigiamas suminis socialinis ekonominis poveikis dėl Plano tikslų įgyvendinimo – 

dujų tiekimo saugumo, dujų tiekimo iš alternatyvių tiekimo šaltinių uţtikrinimas. 

9. ,„0 alternatyvos“ atveju poveikis atskiriems aplinkos komponentams labai panašus į MD 

įgyvendinimo alternatyvos, kadangi šiuo metu taip pat vykdomi esamo MD aptarnavimo ir 

prieţiūros darbai. 

Priemonės Plano įgyvendinimo reikšmingoms neigiamoms pasekmėms aplinkai išvengti, 

sumaţinti ar kompensuoti taikomos tokio tipo ūkinei veiklai pateikiamos ataskaitos 10 skyriuje. 

Svarbiausios iš jų: 

- Upių slėnių sutvirtinimo, priešerozinės priemonės, krantų sutvirtinimas; 

- Vykdant statybos darbus per upę, turi būti derinamas laikas dėl ţuvų neršto ir migracijos; 

Darbų apribojimai dėl skirtingų ţuvų neršto galimi rugsėjo-birţelio mėnesiais; 

- Statybos darbus planuoti atsiţvelgiant į paukščių perėjimo laikotarpį; 

- Vykdant darbus saugomose teritorijose atsiţvelgti į naudojimo ir apsaugos reţimų 

reikalavimus, patvirtintus gamtotvarkos planus; 

- Vykdant statybos darbus aplinkosauginiu poţiūriu vertingose teritorijose, kertant saugomas 

buveines, nagrinėti technologines MD alternatyvas, naudoti poveikio prevencines ir 

kompensacines priemones; 

- Nuostolių kompensavimas dėl ţemėnaudos apribojimų pagal  „Vienkartinės ar periodinės 

kompensacijos, mokamos uţ naudojimąsi administraciniu teisės aktu nustatytu ţemės 

servitutu, tarnaujančio daikto savininkui ar valstybinės ţemės patikėtiniui apskaičiavimo 

metodika“, patvirtinta LR Vyriausybės 2004 m. gruodţio 02 d. nutarimu Nr. 1541. 

Pasirinktų plano alternatyvų aprašymas, alternatyvų pasirinkimo motyvai. Trasos vieta iš dalies 

yra rezervuota šalia esamo MD Panevėţys-Šiauliai-Klaipėda. Dėl šių prieţasčių trasai vietos alternatyvų 

nėra. Rekomenduojama MD trasa su 1, 2A, 2B, 2C, 3, 4 vietos lokalinėm alternatyvom. Pagrindiniai 

motyvai: 

 išnaudojamas energetikos objektų koridorius; 

 maţiau išplečiamos apsaugos zonos ribos ir su tuo susiję ţemėnaudos apribojimai ţemės 

sklypų savininkams; 

 maţiau kertama miško ir krūmynų, suformuojant dujotiekio statybai ir eksploatacijai 

reikalingą infrastruktūros koridorių; 

 apeinami gyvenamieji namai ir išlaikomi normatyviniai atstumai iki pastatų. 

Stebėsenos (monitoringo) priemonės. Didţiausias poveikis aplinkai yra prognozuojamas MD 

statybos metu dėl ţemės kasimo darbų, laikinų privaţiavimo kelių įrengimo, sunkios statybos 

technikos, medţių kirtimo apsaugos zonoje ir kt. Aplinkos komponentai, kurių stebėjimai 

rekomenduojami yra: 

- paviršinis vanduo; 

- dirvoţemis; 

- kraštovaizdis; 

- gyvoji gamta. 

Uţ monitoringo vykdymą ir įgyvendinimą atsakingas PŪV organizatorius – AB „Amber Grid“. 

Visuomenės informavimas. Specialiojo plano ir strateginio pasekmių aplinkai vertinimo viešinimas 

atliekamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymu [2], Visuomenės 

dalyvavimo teritorijų planavimo procese nuostatais [3], Infrastruktūros plėtros (šilumos, elektros, dujų 

ir naftos tiekimo tinklų) specialiųjų planų rengimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos 

energetikos ministro 2011 m. gruodţio 16 d. įsakymu Nr. 1-305. Visuomenės informavimo dokumentų 

kopijos pateikiamos ataskaitos Priede Nr. 6. 
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