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Naudojami terminai
AM

Aplinkos ministerija

AEI

Atsinaujinantis energijos ištekliai

BAST

Buveinių apsaugai svarbi teritorija

BPATPI

Klaipėdos universiteto Baltijos pajūrio aplinkos tyrimų ir planavimo institutas

ES

Europos Sąjunga

EK

Europos Komisija

ČA

Uţdarymo įtaisų (čiaupų) aikštelės

DAS

Dujų apskaitos stotis

DSS

Dujų skirstymo stotis

GPGB

Geriausiai prieinami gamybos būdai

KAS

Katodinės apsaugos stotys

KMB

Kertinės miško buveinės

LR

Lietuvos Respublika

MD

Magistralinis dujotiekis

SPAV

Strateginis pasekmių aplinkai vertinimas

PAV

Poveikio aplinkai vertinimas

PŪV

Planuojama ūkinė veikla

PAST

Paukščių apsaugai svarbi teritorija

Planas

Magistralinio dujotiekio Klaipėda-Kuršėnai specialusis planas

Projektas

Magistralinio dujotiekio Klaipėda-Kuršėnai Projektas

Teritorija

Magistralinio dujotiekio trasos apsaugos zona

PVSV

Poveikio visuomenės sveikatai vertinimas

TIPK

Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimas

SAZ

Sanitarinė apsaugos zona

SGD

Suskystintos gamtinės dujos

ST

Saugomos teritorijos

LA

Lokali alternatyva
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Santrauka

1

Planuojama ūkinė veikla (toliau – PŪV) - magistralinio dujotiekio Klaipėda – Kuršėnai statyba
yra įrašyta į PAV įstatymo 1 priedo sąrašą veiklų, kurių poveikis aplinkai privalo būti vertinamas.
Poveikio aplinkai vertinimo (toliau – PAV) procedūros atliekamos vadovaujantis Lietuvos
Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymu (toliau – PAV
įstatymas) (Ţin., 1996, Nr. 82-1965; 2000, Nr. 39-1092; 2005, Nr. 84-3105) bei kitais galiojančiais
LR teisės aktais.
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.
Projektas ,,Magistralinis dujotiekis Klaipėda – Kuršėnai― pripaţintas valstybei svarbiu ekonominiu
projektu - LR Vyriausybės 2013-12-11 nutarimas Nr. 1195. Projektą vykdo Lietuvos gamtinių dujų
perdavimo sistemos operatorius AB „Amber Grid―.
PAV sąsaja su planavimo ir projektavimo dokumentais, viešinimo procedūros
Planuojama ūkinė veikla numatyta LR teritorijos bendrojo plano, patvirtinto Lietuvos Respublikos
Seimo 2002-10-29 nutarimu Nr. IX-1154, techninės infrastruktūros sprendiniuose, Nacionalinėje
energetinės nepriklausomybės strategijoje [1], taip pat Klaipėdos r. sav., Telšių r. sav., Plungės r.
sav., Rietavo ir Šiaulių r. sav. patvirtintuose bendruosiuose planuose, esamo MD PanevėţysŠiauliai-Klaipėda apsaugos zonos ribose [2].
PAV procedūros atliekamos lygiagrečiai MD Klaipėda – Kuršėnai rengiamam specialiajam planui
(toliau Planas) ir techniniam projektui. Šiuo metu rengiamas regiono lygmens magistralinio
dujotiekio Klaipėda – Kuršėnai specialusis planas. Šiuo metu parengta Plano koncepcija bei ir
strateginio pasekmių aplinkai vertinimo ataskaita (toliau SPAV).
Lygiagrečiai PAV ir Planui rengiamas projekto techninis projektas. Planuojamas statybos leidimo
gavimo terminas 2014 III ketvirtis. Planuojamas magistralinio dujotiekio Klaipėda – Kuršėnai
statybos uţbaigimas - 2015 m. pabaigoje.
Planuojami projekto įgyvendinimo etapai ir terminai:
-

SP, SPAV rengimas, servitutų
nustatymas
PAV
Techninio projekto rengimas
Statyba

2013 m. III k. – 2014 III k.
2013 m. III k. - 2014 II k.
2013 m. IV k. – 2014 III k.
2014 m. IV k. - 2015 m.

PAV subjektai, kurie nagrinėja PAV dokumentus:
Šiaulių rajono savivaldybės administracija; Telšių rajono savivaldybės administracija; Plungės
rajono savivaldybės administracija; Rietavo savivaldybės administracija; Klaipėdos rajono
savivaldybės administracija; Šiaulių visuomenės sveikatos centras; Telšių visuomenės sveikatos
centras; Klaipėdos visuomenės sveikatos centras; Šiaulių apskrities priešgaisrinė gelbėjimo
valdyba; Telšių apskrities priešgaisrinė gelbėjimo valdyba; Klaipėdos apskrities priešgaisrinė
gelbėjimo valdyba; Kultūros paveldo departamento Šiaulių teritorinis padalinys; Kultūros paveldo
departamento Telšių teritorinis padalinys; Kultūros paveldo departamento Klaipėdos teritorinis
padalinys ir Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie LR aplinkos ministerijos.
Atsakinga institucija, kuri priims sprendimą dėl planuojamos ūkinės veiklos leistinumo
pasirinktoje vietoje – Aplinkos apsaugos agentūra prie LR aplinkos ministerijos.
PAV programa teisės aktų nustatyta tvarka buvo suderinta su PAV subjektais ir 2013-12-03
patvirtinta Aplinkos apsaugos agentūros prie LR aplinkos ministerijos (2013-12-03 Aplinkos
apsaugos agentūros raštas Nr. (2.6)-A4-4511). Pagal LR aplinkos ministro 2005 m. liepos 15d.
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įsakymu Nr.D1-370 patvirtintu „Visuomenės informavimo ir dalyvavimo planuojamos ūkinės
veiklos poveikio aplinkai vertinimo procese tvarkos aprašu― apie parengtą PAV programą ir
ataskaitą visuomenė informuota savivaldybių ir seniūnijų skelbimų lentose, uţsakovo ir rengėjo
tinklalapiuose www.ambergrid.lt, www.ardynas.lt bei spaudoje:
-

Šiaulių rajono savivaldybės skelbimų lentoje;
Telšių rajono savivaldybės skelbimų lentoje;
Plungės rajono savivaldybės skelbimų lentoje;
Rietavo savivaldybės skelbimų lentoje;
Klaipėdos rajono savivaldybės skelbimų lentoje;
Seniūnijų skelbimų lentose;
Respublikiniame dienraštyje „Lietuvos ţinios―;
Regioniniame dienraštyje „Klaipėda―;
Regioniniame laikraštyje „Banga―;
Regioniniame laikraštyje „Plungė―;
Regioniniame laikraštyje „Šiaulių kraštas―;
Regioniniame laikraštyje „Telšių ţinios―.

Suinteresuotos visuomenės pasiūlymų dėl PAV programos nebuvo gauta.
Planuojamos ūkinės veiklos organizatorius (uţsakovas): AB „Amber Grid―.
Poveikio aplinkai vertinimo dokumentų rengėjas: UAB „Ardynas―, UAB „AF-Consult―.

1.1

Planuojamos ūkinės veiklos aprašymas

Planuojama ūkinė veikla - Magistralinio dujotiekio Klaipėda-Kuršėnai statyba. MD paskirtis –
gamtinių dujų transportavimas.
Planuojamos ūkinės veiklos vieta – MD Klaipėda-Kuršėnai planuojamas šalia jau esamo
magistralinio dujotiekio Panevėţys- Šiauliai - Klaipėda, nuo Klaipėdos 2-osios dujų skirstymo
stoties (Kiškėnų k., Dovilų sen., Klaipėdos r. sav.) iki čiaupų aikštelės Nr.12M (Lapkasių k., Kuršėnų
kaimiškoji sen., Šiaulių r. sav.).
Planuojamas magistralinis dujotiekis Klaipėda-Kuršėnai kerta 5 savivaldybes, 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., Daugėdų sen., Rietavo sen.);
Klaipėdos r. sav. (Dovilų sen, Dauparų-Kvietinių sen., Vėţaičių sen., Endrijavo sen.).

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 ši trasa nagrinėjama kaip
pagrindinė alternatyva.
Išlaikant esamo ir planuojamo MD lygiagretumą, statybos ir eksploatacijos metu būtų racionaliai
išnaudojamas energetikos objektų koridorius, o rengiant teritorijų planavimo dokumentus
nebūtų reikalinga išplėsti objekto statybai rezervuojamas teritorijas.
MD technologiniai parametrai
Pagrindiniai PŪV techniniai parametrai:
dujotiekio ilgis – apie 110,0 km;
dujotiekio skersmuo – 800 mm;
projektinis slėgis – 5,4 MPa, maţiausias projektinis slėgis – 2,0 MPa;
dujų temperatūra t – (0+15) C;
dujotiekio sudedamosios dalys gaminamos iš paprastojo arba konstrukcinio anglinio
plieno.
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Numatomas darbų zonos plotis miškuose – 14 m, laukuose ir kt. vietose – 24 m.
Planuojami dujotiekio klojimo būdai: atviras būdas - kasant tranšėją; uţdaras būdas –
horizontalus prastūmimas arba horizontalus kryptinis gręţimas. Klojant dujotiekį atviru būdu,
vamzdyno paklojimui ekskavatoriumi iškasama tranšėja, kurios vidutinis gylis apie 2m, plotis
iškasos dugne apie 1,4 m, viršutinėje dalyje - apie 3,0m.
Susikirtimų su keliais vietose, kai kelio kirtimą būtina vykdyti nepaţeidţiant esamos kelio dangos,
ir vamzdţio įgilinimo pokyčiai neţymus, yra numatyta panaudoti horizontalaus prastūmimo
technologiją. Susikirtimo vietoje, abiejose kelio pusėse iškasamos prieduobės. Dujų vamzdis po
keliu yra montuojamas apsauginiame dėkle DN1000, kuris paklojamas prastūmimo būdu.
Tose trasos vietose, kur dėl technologinių arba gamtinių kliūčių vamzdţio negalima pakloti atviru
būdu ir reikia keisti vamzdţio įgilinimo lygį, yra numatyta panaudoti horizontalaus kryptinio
gręţimo technologiją.
Gręţimo procedūros vykdymui būtinas darbų technologijos projektas, kurį paruošia gręţimą
vykdanti įmonė. Projekte yra įvertinamas kliūties pobūdis, vandens baseino reţimas. Ištiriama
dugno ir šlaitų geologinė sandara atliekant inţinerinius tyrinėjimus (gręţinius, kurių gylis turi būti
ne maţesnis negu numatomas kryptinio gręţimo gylis). Kryptinio gręţimo ilgis nustatomas
atsiţvelgiant į kliūties plotį, dujų vamzdţio mechanines savybes ir geologinių tyrinėjimų
duomenis.
Geodezinė tarnyba tiksliai nuţymi gręţimo ašį plane. Gręţimas atliekamas trimis etapais:




I etapas - pirminis (pilotinis) gręţimas;
II etapas - angos išplatinimas iki reikiamo skersmens ir angos stabilizavimas;
III etapas- darbinio vamzdţio įtraukimas.

Magistralinio dujotiekio vamzdţiai klojami ne maţesniame kaip 0.9 m gylyje nuo esamo ţemės
paviršiaus (per mišką - 1.2m gylyje).
Įrengiant magistralinį dujotiekį planuojama ši infrastruktūra:
Čiaupų aikštelės (10x10) m su privaţiavimo keliais ir elektros pajungimu – 8 vnt;
Kontrolinio įtaiso paleidimo kameros – 2 vnt;
Laikinas privaţiavimo kelias statybos darbų metu;
Katodinės apsaugos stotys (toliau - KAS) – 4 vnt;
Gamybinės bazės, technologinės aikštelės statybos darbų metu (vietovėse su kietąja
danga, (25x25) m).
Čiaupų aikštelės. Dujų tiekimui sustabdyti avarijos ar remonto metu numatyta atjungimo
armatūra – linijiniai čiaupai. Čiaupų konstrukcija uţtikrina distancinį čiaupų atidarymą/uţdarymą
iš centrinio valdymo pulto. Čiaupų aikštelėse įrengiami linijiniai čiaupai, dujotiekio nudujinimo
ţvakės. Elektros energija čiaupų aikštelės bus aprūpinamos iš esamų elektros tinklų arba aikštelės
ribose planuojamų saulės/maţųjų vėjo jėgainių. Planuojama 8 vnt. ČA.





Kontrolinio įtaiso paleidimo/priėmimo kameros. Pirmosios dvipusio paleidimo/priėmimo
kameros preliminari įrengimo vieta šalia Klaipėdos antrosios dujų skirstymo stotis Kiškėnų km.,
Dovilų sen., Klaipėdos rajone, antrosios - prie čiaupų aikštelės Nr. 12M Lapkasių km., Kuršėnų
kaimiškoji sen., Šiaulių rajone. Kontrolinio įtaiso paleidimo/priėmimo kameros paskirtis –
dujotiekio techninės būklės monitoringui naudojamo kontrolinio įtaiso paleidimas/priėmimas į/iš
magistralinio dujotiekio vamzdyną. Elektronikos pagalba įtaisas fiksuoja magistralinio dujotiekio
vamzdyno techninę būklę, taip pat apsauginės izoliacijos būklę.
Apsauga nuo korozijos. Numatoma pasyvi ir aktyvi dujotiekio plieninių vamzdţių apsauga nuo
korozijos. Pasyvi apsauga – dujotiekis klojamas iš plieninių polimerine izoliacija padengtų
vamzdţių. Aktyvi apsauga nuo korozijos - dujotiekio trasos teritorijoje montuojamos katodinės
stotys. KAS vietos parenkamos atlikus išsamius geologinius tyrimus ir įvertinus grunto savybes.
Dujotiekio trasoje preliminariai numatomos keturios (4) KAS.
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Projektuojami dujotiekio vamzdţiai turi teigiamą plūdrumą, todėl stabilios vamzdţio padėties
uţtikrinimui tose vietose, kur dujotiekio vamzdis klojamas į vandeningą ar lengvą gruntą (durpę,
smėlio ir organinių priemaišų gruntą ir pan.) ant dujų vamzdţio uţdedami gelţbetoniniai
priesvoriai.
Nagrinėjamos trasos lokalinės vietos alternatyvos
PAV ataskaitoje nagrinėjamos trasos vietos lokalinės alternatyvos:
Lokalinės
alternatyvos
Nr.

Vietovė

Aprašymas

LA 1

Klaipėdos r. sav., Dauparų –
Kvietinių sen., Dauparų gyv.
pietuose

LA 2A

Plungės r. sav., Kulių sen., ties
Didţiųjų Mostaičių gyv.

LA 2B

Plungės r. sav., Kulių sen.,
Rietavo sav., Rietavo sen. ties
Didţiųjų Mostaičių gyv.

LA 2C

Pradţia: Plungės r. sav., Kulių
sen., ties Didţiųjų Mostaičių gyv.
Pabaiga: Klaipėdos r. sav.
Vėţaičių sen. ties Pajuodupio
gyv.

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.
Apeinama esama sodyba. Atstumas tarp esamo MD ir
gyvenamojo 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) turi būti 47,5 m.
Apeinama aukščiau minėta sodyba ir Aukštamiškių pelkės.
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.
Pereinama į kitą esamo MD pusę, kad būtų išlaikytas minimalus
atstumas iki pastatų. 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).
Apeinamas vandens telkinys.

LA 3
LA 4

1.2

Telšių r. sav., Ryškėnų sen., ties
Gaubelių gyv.
Telšių r. sav., Viešvėnų sen.,
ties Klibės gyv

Apeinama pelkė.

Ţemės naudojimo apribojimai

Magistraliniam dujotiekiui taikomos apsaugos zonos ir juostos
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 „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), sritinis
norminis dokumentas ‖Dujų sistema. Magistraliniai dujotiekiai. Projektavimas, medţiagos ir
statyba. Taisyklės‖ (Ţin., 2001, Nr. 23-771 su vėlesniais pakeitimais).
Magistralinio dujotiekio apsaugos juosta. Magistralinio dujotiekio apsaugos juostos plotis yra
po 3 metrus į abi puses nuo magistralinio dujotiekio vamzdţio ašies.
Apsaugos juostoje draudţiama:
-

Lygiagrečiai su magistraliniu dujotiekiu kloti kitus poţeminius tinklus, išskyrus drenaţo
vamzdţius, kurie gali būti klojami tik su magistralinio dujotiekio savininko leidimu;
Sodinti medţius ir krūmus;
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Apsaugos juostoje leidţiama:
-

Ţemę kultivuoti ne giliau kaip 0,30 m;

Magistralinio dujotiekio 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.
Remiantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1992 m. geguţės 12 d. nutarimo Nr. 343 „Dėl
specialiųjų ţemės ir miško naudojimo sąlygų patvirtinimo― VII sk. 25 p. (Ţin., 1992, Nr. 22-652 ir
vėlesni pakeitimai) magistralinio dujotiekio apsaugos zona yra:




Išilgai vamzdynų trasos - ţemės juosta, kurios plotis - po 25 metrus 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.

Rengiantis statyti bet kuriuos pastatus, įrenginius ar kitus objektus 350 metrų atstumu nuo
magistralinio dujotiekio trasos, priešprojektinius pasiūlymus bei projektinę dokumentaciją būtina
suderinti su AB ―Amber Grid ‖.






















Magistralinio dujotiekio apsaugos zonoje be raštiško AB ―Amber Grid― leidimo
draudţiama:
statyti pastatus ir įrenginius;
sodinti medţius ir krūmus, vykdyti pagrindinius kirtimus;
sandėliuoti pašarus, trąšas bei medţiagas;
krauti į stirtas šieną ir šiaudus;
įrengti buomus arkliams rišti, laikyti gyvulius;
skirti ţuvininkystės plotus, ţvejoti ir gaudyti vandens gyvūnus;
įrengti girdyklas, kapoti bei pjaustyti ledą;
įrengti pervaţas per vamzdynų trasas, automobilių transporto, traktorių bei kitos
technikos aikšteles;
vykdyti ţemės melioravimo, drėkinimo ir sausinimo darbus;
vykdyti sprogimo darbus, lyginti gruntą;
daryti geologines nuotraukas, vykdyti paieškų, geodezijos bei kitus darbus, susijusius su
gręţinių įrengimu ir grunto bandinių (išskyrus dirvos pavyzdţius) ėmimu;
perstatyti, uţversti ir lauţyti skiriamuosius ţenklus, kontrolinius matavimo punktus;
atidaryti neaptarnaujamų kabelinio ryšio punktų, katodinės apsaugos stočių duris,
atsukti ir uţsukti čiaupus, įjungti ir išjungti elektros tiekimo įtaisus;
įrengti sąvartynus, pilti šarmus bei druskų skiedinius;
ardyti dujotiekio įrengimų aptvėrimus;
deginti ugnį ir įrengti atvirus arba uţdarus ugnies šaltinius;
kasti ţemę giliau kaip 0,3m.
Magistralinį dujotiekį eksploatuojančiai organizacijai apsaugos zonoje leidţiama:
privaţiuoti automobiliais ar kita technika prie vamzdynų pagal schemą, suderintą su
ţemės savininku ir/ar naudotoju;
aptarnauti ir remontuoti vamzdynus, pjauti ţolę, kirsti krūmus ir atlikti kitus prieţiūros
darbus;

kasti apsaugos zonoje suderinus (ne vėliau kaip prieš 5 paras) šiuos darbus su ţemės savininku
ir/ar naudotoju
Magistralinio dujotiekio savininkas turi teisę techniškai priţiūrėti ir remontuoti vamzdyną bei jo
įrenginius, kompensuodamas ţemės naudotojui (savininkui) uţ darbų metu padarytą ţalą.
Magistralinio dujotiekio savininkas privalo savomis išlaidomis išvalyti 6 metrų pločio prošvaistą
virš trasos.
Vietovės klasės vienetas yra teritorija po 200 metrų į abi puses nuo magistralinio dujotiekio
vamzdţio ašies ir ji tęsiasi 1600 metrų išilgai vamzdyno.
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Servitutų nustatymas
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.
Miškų ir saugomų teritorijų įstatymų pakeitimai
Planuojamo magistralinio dujotiekio trasos sprendiniai numatomi remiantis LR Miškų įstatymo
Nr. XI-671 7 ir 11 straipsnių pakeitimo įstatymo 2014-01-23 ir LR Saugomų teritorijų įstatymo 31
straipsnio pakeitimo ir papildymo įstatymo Nr. XII-746, 2013-12-23 (Ţin., 1993, Nr. 63-1188; 2001,
Nr. 108-3902; 2011, Nr. 49-2365; 2013, Nr. 36-1726, Nr. 76-3830) nuostatomis.

1.3

Atliekos

PŪV objektų (MD vamzdyno, čiaupų aikštelių, paleidimo/priėmimo kamerų aikštelių ir kt.)
statybos bei įrengimo metu gali susidaryti tam tikras atliekų kiekis. Statybos metu susidariusios
atliekos bus rūšiuojamos, tinkamai sandėliuojamos ir perduodamos atitinkamiems atliekų
tvarkytojams.
Po magistralinio dujotiekio statybos darbų, įrengtos naujos dujotiekio linijos eksploatacijos metu
atliekų susidarymas nenumatomas.

1.4

Planuojamos ūkinės veiklos galimas reikšmingas
poveikis įvairiems aplinkos komponentams

Metodika
Poveikio aplinkai vertinimas atliktas vadovaujantis vertinimo proceso laikotarpiu galiojančiais LR
įstatymais ir kitais teisės aktais, normatyviniais dokumentais. Pagrindinis jų – PŪV PAV įstatymas
bei įstatymo įgyvendinamieji teisės aktai.
Vertinant potencialų PŪV poveikį aplinkai buvo naudojamasi Europos aplinkos apsaugos
agentūros medţiaga, Europos Komisijos PAV vadovais, ES šalių leidiniais, juose pateiktomis
metodikomis ir rekomendacijomis, duomenų bazėmis, archyviniais ir publikuotais statistinės
informacijos šaltiniais apie aplinkos komponentus. Poveikio aplinkai vertinimui buvo naudojamas
ekspertinis vertinimas, daugiakriterinė analizė, nagrinėjamoje trasoje buvo atlikti aplinkos
komponentų (biologinė įvairovė, saugomos teritorijos, kultūros paveldas, paviršinis vanduo) lauko
tyrimai ir stebėjimai. Triukšmo poveikio vertinimui buvo naudojama kompiuterinio modeliavimo
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programa CadnA 4.2. Renkant ir analizuojant esamos situacijos duomenis, PAV rengėjai
konsultavosi su atitinkamomis susijusiomis valstybės institucijomis.
Poveikio aplinkai nagrinėjimo laikotarpis - projekto eksploatacijos pradţia – 2015 m.
Nagrinėjama teritorija: vertinant poveikį aplinkos komponentams, nagrinėjama teritorija apims
magistralinio dujotiekio trasos lokalines alternatyvas ir potencialias poveikio zonas.
Vanduo
Planuojamo MD trasa bus tiesiama per Lietuvos pajūrio upių, Nemuno ir Ventos upių baseinų
rajonus. Esamas ir planuojamas MD kerta 98 upes, upelius, tvenkinius ir melioracinius kanalus, iš
kurių reikšmingiausios upės – Minijos, Juodupio, Upynos, Virvyčios, Vėdarės, Luknės, Ţvelsos,
Smeltainės ir Gerdaujės.
MD eksploatacijos metu paviršinis ar poţeminis vanduo nėra naudojamas. Nuotekų taip pat
nesusidarys. Paviršinis vanduo bus naudojamas tik magistralinio dujotiekio išvalymo metu ir
hidraulinio bandymo metu.
Poveikio maţinimo priemonės. Krantų (šlaitų) sutvirtinimui numatytos kompleksinės priemonės
(geotekstilė, grindimas akmenimis ir kt.). Nuoţulniems, maţai jautriems erozijai upių ir upelių
šlaitams apsaugoti numatoma apsėti daugiametėmis ţolėmis.
Dujotiekio statybos darbus per Minijos upę rekomenduojama vykdyti vasaros antroje pusėje bei
ankstyvo rudens metu (nuo liepos 1 d. iki spalio 1 d.). Šiuo metu ţemas vandens lygis ir tikėtinas
maţesnis sedimentų išplovimas. Tai leistų apsaugoti lašišinių ţuvų nerštavietes nuo uţnešimo
sedimentais.
Paţeistų melioracijos sistemų atstatymas.
Išvados: Įvertinus esamą situaciją ir planuojamą ūkinę veiklą, teigiame, kad PŪV galimas poveikis
vandens telkiniams eksploatacijos metu nebus didesnis nei yra šiuo metu.
Aplinkos oras
Eksploatacijos metu magistralinis dujotiekis neturės poveikio aplinkos oro kokybei (dujų
nutekėjimai į aplinką gali būti tik avarijos atveju). Eksploatacijos metu magistralinio dujotiekio
trasoje stacionarių taršos šaltinių nenumatoma. Mobilūs oro taršos šaltiniai – aptarnaujantis
transportas, atliekant dujotiekio ir jo priklausinių apţiūrą (2 kartus per metus). Periodinei apţiūrai
naudojamos padidinto pravaţumo lengvojo transporto priemonės ir jų poveikis aplinkos orui bus
nereikšmingas.
Galimas trumpalaikis poveikis oro kokybei magistralinio dujotiekio statybos metu Aplinkos oro
taršos šaltiniai – transporto priemonių bei aptarnaujančios technikos vidaus degimo varikliai. Iš
vidaus degimo variklių, priklausomai nuo kuro rūšies, bus išmetami šie teršalai:
Anglies monoksidas;
Anglies dioksidas;
Azoto oksidai;
Sieros dioksidas;
Kietosios dalelės;
Angliavandeniliai.
Poveikio maţinimo priemonės:
Statybų metu naudojami tik techniškai tvarkingi mechanizmai;
Projekto įgyvendinimo metu bus laikomasi statybos,
reglamentuojančių teisės aktų nuostatų.

eksploatavimo

darbus

Išvados. Vykdant PŪV, stacionarių taršos šaltinių, transporto srautų padidėjimo dėl PŪV
nenumatoma, todėl manytina, kad PŪV reikšmingo poveikio aplinkos oro kokybei neturės.
Galimas trumpalaikis poveikis oro kokybei statybos darbų ar įrangos transportavimo metu.
Poveikis aplinkai statybų metu bus ribojamas naudojant techniškai tvarkingą įrangą.

© AF-Consult UAB 2013

AB „Amber Grid―
Magistralinio dujotiekio Klaipėda – Kuršėnai statyba
PAV ataskaita

2014-01-27

15

Eksploatacijos metu dėl elektros energijos suvartojimo numatomas metinis CO2 emisijų kiekis 3.716 t CO2 ekv./m, paţymėtina, kad 62,5 proc. visos reikiamos elektros energijos bus
pagaminama iš atsinaujinančių energijos išteklių.
Dirvoţemis
Planuojamo dujotiekio trasoje statybos darbų metu yra galimas poveikis dirvoţemiui darbų
zonoje, kurios plotis laukuose ir kt. vietose sieks 24 m, o miškuose – 14 metrų.
Dujotiekio tiesimo metu, prieš kasant tranšėją, viršutinis derlingas dirvoţemio sluoksnis bus
nukastas ir atskirai saugomas, o baigus ţemės kasimo darbus – grąţintas atgal. Dujotiekio
tiesimo darbų zonoje, baigus darbus būtinas mechaniškai paţeisto (suspausto) dirvoţemio
atstatymas sekliai suariant.
Miškų teritorijose statybų metu mechaniškai paţeistos miško paklotės suardymas ir sumaišymas
su viršutiniu dirvoţemio sluoksniu palengvins paţeisto dirvoţemio derlingumo atsistatymą.
Avarijų, gedimų ar dujų nuotėkio atveju turi būti taikomos teisinių dokumentų numatytos
atitinkamos pasekmių likvidavimo, kompensacinės ir būklės atstatymo priemonės.
Pelkėtose vietovėse dujotiekio tiesimo metu naudoti laikino privaţiavimo keliai baigus darbus turi
būti panaikinti.
Poveikio aplinkai maţinimo priemonės. Siekiant minimizuoti dirvoţemio vandens erozijos grėsmę
kalvoto reljefo vietovėse (Telšių ir Plungės rajonai), stačiuose kalvų šlaituose, ypatingai tuose,
kurių nuolydis didesnis nei 10°, dirvoţemis turi būti rekultivuotas apsėjant giliašakniais
daugiamečiais ţoliniais augalais. Skardţiuose, statesniuose nei 15°, erozijos prevencija vykdoma
sutvirtinant šlaitus atraminėmis sienelėmis ar kitomis techninėmis priemonėmis, kurios turi būti
parinktos techninio projekto rengimo metu, ir apţeldinant krūmais bei medţiais.
Dujotiekio statybos metu turi būti naudojami techniškai tvarkingi mechanizmai, o susidariusios
statybinės atliekos laiku pašalinamos iš statybų vietos taip minimizuojant galimą cheminį poveikį
dirvoţemiui.
Ţemės gelmės
Magistralinio dujotiekio vamzdţiai bus klojami apie 0,9 m gylyje laukuose (atvirose vietovėse) ir
1,2 m gylyje miškuose atkartojant reljefą, todėl dujotiekio trasa ţemės gelmių sandarą paveiks
labai minimaliai – bus lokaliai suardyta tik pati viršutinė jos dalis, kas neturės įtakos galimų
neigiamų geologinių procesų (įgriovų, nuošliauţų, ir pan.) pasireiškimui.
Hidrogeologinės sąlygos analizuojamoje teritorijoje yra palankios dujotiekio tiesimui: trasos
apylinkėse pagrindiniai vandeningi horizontai (kvartero bei prekavarteriniai), iš kurių yra
tiekiamas vanduo tiek centralizuoto vandens aprūpinimo sistemoms, tiek ir individualiems
vartotojams, naudojantiems gręţtinius šulinius, slūgso pakankamai giliai, todėl neigiamas
dujotiekio statybos ar jo eksploatavimo poveikis nenumatomas.
Gruntinio vandens tarša dujotiekio trasoje potencialiai galima jos statybos metu, jei būtų
nesilaikoma gamtosauginių reikalavimų arba dėl teršalų (kuro, naftos produktų) patekimo į
gruntą avarijų metu.
Atsiţvelgiant į trasoje esančias inţinerines – geologines sąlygas, dujotiekio trasos statyba
galimiems negatyviems inţineriniams-geologiniams reiškiniams praktinės įtakos neturės, išskyrus
dalinį pirminį gruntų fizinių-mechaninių parametrų pasikeitimą dujotiekio trasos tranšėjos vietoje.
Planuojant dujotiekį virš Plungės ir Klaipėdos rajonų savivaldybių teritorijose esančio
eksploatuojamo Ablingos naftos telkinio, kurio naudotoja yra UAB „Manifoldas―, su pastarąja
bendrove turėtų būti derinama trasos konfigūracija virš telkinio.
Pačiame vakariniame trasos pakraštyje MD trasa 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―,
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UAB „Orgstatyba― ir UAB „Vakarų verslo projektai―, su kuriais turi būti atliekami atitinkami
derinimo darbai, jei tokių prireiktų.
Saugomos teritorijos ir biologinė įvairovė
Augalija
Vertinant galimą planuojamos ūkinės veiklos poveikį ekositeminiu poţiūriu, reikšmingiausias
poveikis bus miško ekosistemoms. Tai susiję su medynų iškirtimu dujotiekio trasos darbų zonoje.
Planuojama MD trasa numatoma per Kretingos, Rietavo, Telšių ir Kuršėnų miškų urėdijų
administruojamus miškus. Teritorijoje išskiriami augalijos kompleksai – miškai, pievos, pelkės,
agrarinės teritorijos. Nemaţą teritorijos dalį uţima - miškų buveinės, taip pat trasa kerta NATURA
2000 teritorijas bei Varnių regioninio parko teritoriją.
PAV ataskaitoje pateikiant informaciją apie Teritorijos augaliją ir gyvūniją, naudoti duomenys
surinkti 2013 metais vykdytų apţvalginių tyrimų metu bei gauti iš Ţemaitijos nacionalinio, Varnių
regioninio parkų direkcijų, Kretingos, Rietavo, Telšių, Kuršėnų miškų urėdijų specialistų. Taip pat
buvo panaudota informacija iš Valstybinės miškų tarnybos kadastro, projekto „EB svarbos
natūralių buveinių inventorizavimas, palankios apsaugos būklės kriterijų nustatymas ir
monitoringo sistemos sukūrimas― lauko darbų ataskaitų bei įvairių mokslinių tyrimų medţiaga.
Dujotiekio įrengimo darbų zonoje yra visiškai sunaikinamos miško buveinės. Šiuo atveju poveikis
yra ilgalaikis, nes miškas nebeatkuriamas. Uţbaigus statybos darbus, po rekultivacijos šiose
teritorijose gali įsikurti ţolinės ekotoninės miško laukymių ir pamiškių bendrijos. Atskirais atvejais
tokiose paţaidose gali įsikurti ruderalinės augalų bendrijos. Miškuose darbų zonos plotis 14 m.
Vykdant dujotiekio trasos tiesimus pelkėje, darbų zonoje yra sunaikinama specifinė pelkių ţolinė
bei pasitaikanti sumedėjusi augmenija. Paţaidos pelkėse atsikuria per gana ilgą laiko tarpą.
Galima įtaka hidrologinio rėţimo pokyčiams.
Vykdant darbus pievose, darbų zonoje bus sunaikinta ţolinė augmenija, tačiau pievose po
mechaninių paţaidų vyksta gana greitas savaiminio atsikūrimo procesas.
Vykdant statybos darbus agrarinėmis teritorijomis poveikis minimalus. Ariamoje ţemėje,
ganyklose bei įsėtose pievose nėra gamtinių vertybių. Darbų zonos plotis ne miško teritorijose 24 metrai.
Planuojamos dujotiekio trasos lokalinės alternatyvos numatomos greta arba kerta biologinės
įvairovės poţiūriu vertingas teritorijas. Tokios teritorijos tai - kertinės miško buveinės ar
europinės svarbos natūralios buveinės kriterijus atitinkančios teritorijos.
Gyvūnija
Gyvūnija yra prieraiši prie jai tinkamų specifinių biotopų, todėl gyvūnijos įvairovę lemia biotopų
įvairovė. Informacija apie gyvūniją pateikiama remiantis Teritorijoje atliktų tiriamųjų darbų
rezultatų analize bei apţvalginių lauko tyrimų metu surinktais duomenimis. Teritorijoje aptinkama
gyvūnų rūšių įrašytų į LR Saugomų gyvūnų, augalų ir grybų rūšių sąrašą (toliau - Saugomų rūšių
sąrašas), Europos sąjungos Buveinių direktyvos II ir IV priedus (toliau - Buveinių direktyva).
Tiesiant dujotiekį, vykdant miško kirtimo darbus paukščių veisimosi laikotarpiu yra poveikis
perintiems paukščiams dėl trikdymo ir dėčių sunaikinimo. Paukščių veisimosi laikotarpiu statybos
darbų vykdyti negalima:
Paukščių veisimosi laikotarpiai
Teritorija
Ties Minijos upe
Mišku apaugusios teritorijos

Rūšis
Grieţlė
Tulţys
Gervė
Juodasis gandras

Maţasis erelis rėksnys

Veisimosi periodas (mėn. d.)
04 (03) – 07 (08)
04 (03) – 07 (08)
04 – 06 (07)
04.01
–
07.15
Trikdymas
negalimas 200 m spinduliu apie
lizdą
02.01
–
08.01
Trikdymas
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Veisimosi periodas (mėn. d.)
negalimas 200 m spinduliu apie
lizdą
04 – 07
04 - 07

Suopis
Miške perintys paukščiai

Dėl trikdymo galimas poveikis lūšių ir vilkų vietinėms populiacijoms jauniklių auginimo
laikotarpiu, rekomenduojama geguţės – rugpjūčio mėn. nevykdyti ūkinės veiklos miškinguose
vietovėse.
Saugomos teritorijos. Saugomos ir Europos ekologinio tinklo NATURA 2000 teritorijos, kurios
patenka arba išsidėsčiusios greta analizuojamos magistralinio dujotiekio trasos yra:
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)
Ablingos geomorfologinis draustinis
Minijos pralauţos kraštovaizdţio draustinis
Lauko Sodos botaninis-zoologinis draustinis
Varnių regioninis parkas
Birţuvėnų kraštovaizdţio draustinis

kerta
658
kerta
363
kerta
124

Poveikio maţinimo priemonės.
Naujai inventorizuotose NATURA 2000 pievinėse buveinėse darbų zoną sumaţinti iki 14 m pločio.
Rekultivuojant teritoriją, paţaidas palikti savaiminiam atsikūrimui ant jų paskleidţiant ţolynus iš
gretimai nušienautų pievos plotų. Ţolynai šienaujami rugpjūčio mėnesį. Taip pat šiose NATURA
2000 pievinių buveinių teritorijose neplanuoti privaţiavimo kelių (išskyrus laikinus statybos metu)
ir sandėliavimo aikštelių.
Lokalinės alternatyvos 2B atveju (Virţintų pievoje) poveikio maţinimo priemonės pievinėse
buveinėse būtų: darbų zonos pločio sumaţinimas iki 14 metrų, neįrenginėti sandėliavimo
aikštelių ar privaţiavimo kelių. Rekultivuojant teritoriją, neįsėti pirktinių ţolių mišinių (taip būtų
išvengta pokyčių augalijoje). Paţaidas palikti savaiminiam atsikūrimui, ant jų paskleidţiant
gretimose pievose nušienautus ţolynus. Kadangi ši teritorija yra vertinga kaip natūralios pievos,
kylanti grėsmė gamtinėms vertybėms – uţaugimas medţiais ir krūmais. Galima kompensacinė
priemonė – medţių ir krūmų iškirtimas pievinėse buveinėse. Teritorijoje galima palikti
stambesnius medţius ir krūmus, bet jų padengimas turi būti ne daugiau 10 % pievų ploto.
Vykdant dujotiekio statybos darbus pelkinių miškų buveinėse nepaţeisti esamo hidrologinio
reţimo. Tiesiant dujotiekį per pelkes - pagrindinė trasos alternatyva arba lokalinė 2C alternatyva
Aukštamiškių pelkėje - uţbaigus statybos darbus padarytų paţaidų rekultivacijai svarbu nepalikti
iškastų durpių kauburių, nepaţeisti hidrologinio reţimo.
Dujotiekio statybos darbus per Minijos upę rekomenduojama vykdyti vasaros antroje pusėje bei
ankstyvo rudens metu (nuo liepos 1 d. iki spalio 1 d.). Tuo metu būna ţemas vandens lygis ir
tikėtinas maţesnis sedimentų išplovimas. Tai leistų apsaugoti lašišinių ţuvų nerštavietes nuo
uţnešimo sedimentais taip pat šiuo laikotarpiu grieţlės jau yra išperėjusios jauniklius ir iš darbų
zonos gali pasitraukti į gretimas teritorijas.
Tiesiant trasą Virţintų pievoje, siekiant sumaţinti poveikį kraujalakinio melsvio populiacijai,
galimos šios priemonės: darbų zonos plotį sumaţinti iki atstumo, taikomo mišku apaugusiose
teritorijose – 14 m; rekultivuojant teritoriją neįsėti pirktinių ţolių mišinių. Paţaidas palikti
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savaiminiam atsikūrimui ant jų paskleidţiant ţolynus iš gretimai nušienautų pievos plotų. Ţolynai
šienaujami rugpjūčio mėnesį. Šioje teritorijoje neplanuoti privaţiavimo kelių ir sandėliavimo
aikštelių. Taip pat galima pritaikyti kompensacinę priemonę ir pagerinti greta esančių pievinių
buveinių būklę. Kompensacinė priemonė - medţių ir krūmų iškirtimas ir biomasės pašalinimas iš
pievos. Teritorijoje galima palikti stambesnius medţius ir krūmus, bet jų padengimas turi būti ne
daugiau 10 % pievos ploto. Tokiu būdu būtų pagerinta visos kraujalakinio melsvio apsaugai
svarbios pievos būklė. Ši kompensacinė priemonė derinama su Virţintų pievos kraujalakinio
melsvio (Maculinea teleius) apsaugos 2012–2014 m. veiksmų plano vykdytojais.
Miško kirtimų dujotiekio trasoje nevykdyti paukščių veisimosi laikotarpiu.
Kraštovaizdis
Analizuojama magistralinio dujotiekio Klaipėda-Kuršėnai trasa pagal Lietuvos kraštovaizdţio
morfologinės struktūros rajonavimą patenka į kelis stambius šalies kraštovaizdţio morfologinius
ruoţus – kraštovaizdţio morfologines sritis, rajonus bei porajonius. Kraštovaizdţio porajoniai
skirstomi pagal skirtingą reljefą, litologinę sudėtį, dirvoţemius, hidrologines sąlygas, augalijos
biotopus ir ūkinio įsisavinimo intensyvumą bei įvairumą.
Vertinant magistralinio dujotiekio bei jo lokalizuotų alternatyvų poveikį kraštovaizdţiui buvo
atliekama lyginamoji analizė naudojant balansinį metodą. Naudojant šį metodą vertinamų
alternatyvų pasirinkimas nustatomas pagal santykinio palyginimo būdu gaunamų reikšmingumo
indeksų (prioritetų) balansą.
Sudarant magistralinio dujotiekio Klaipėda - Kuršėnai lokalinių alternatyvų vertinimo matricą
buvo nustatomas alternatyvų reikšmingumas bei alternatyvų lyginimas pagal keturias poveikio
kraštovaizdţiui aspektų (morfologinio, geoekologinio, konservacinio, percepcinio) analizės
kryptis:
-

poveikis miško ţeldiniams;
poveikis saugomoms teritorijoms;
poveikis gamtiniam karkasui;
poveikis kraštovaizdţio vaizdingumui.

Išvados: Dėl sąlyginai siauro (darbo zonos plotis - 14 m miškuose ir 24 m laukuose) trasos
koridoriaus, uţ kurio išlieka visiškai natūralus plotas, bei fakto, jog didţiąja trasos ilgio dalimi
dujotiekis yra tapatinamas su jau esamo magistralinio dujotiekio miško proskynomis poveikis
miškingoms teritorijoms nebus esminis.
Poveikio maţinimo priemonės. Siekiant išlaikyti natūralias kraštovaizdţio formas, ypač atsakingai
vamzdynų tiesimo darbai turėtų būti vykdomi slėnių bei gūbrių perkirtos zonose, kur turėtų būti
kiek įmanoma minimizuojamos ţemės darbų apimtys ir didelis dėmesys skiriamas
rekultivacinėms priemonėms.
Atsiţvelgiant į tai, kad planuojama dujotiekio trasa tapatinama su esamu dujotiekiu, siekiant
išvengti/sumaţinti pasekmes kraštovaizdţiui, būtina išlaikyti numatytas darbo ir nustatytas
dujotiekio apsaugos zonas. Poveikio kraštovaizdţiui maţinimo priemonės pirmiausia yra
susijusios su būtinumu rekultivuoti paţeistą dirvoţemio dangą, sutvirtinant ją daugiamečiais
ţoliniais augalais, kurie padėtų suformuoti pievų ţolyną ir sutvirtintų dirvos paviršių.
Socialinė ir ekonominė aplinka
2012 m. patvirtintoje Lietuvos energetinės nepriklausomybės strategijoje numatoma siekti trijų
pagrindinių tikslų - energetinės nepriklausomybės, konkurencingumo bei darnios plėtros.
Tikimasi iki 2020 m. įgyvendinti pirmąjį – energetinės nepriklausomybės tikslą. Šiam tikslui
įgyvendinti buvo planuojami keli svarbiausi energetinio sektoriaus projektai, tarp kurių ir SGD
terminalo ir jam būtinos infrastruktūros, įskaitant tinkamo pralaidumo jungtis su esama dujų
perdavimo sistema, statyba. Siekiant išnaudoti statomo SGD terminalo potencialą, būtina jį
jungiančios infrastruktūros su esama perdavimo sistema plėtra ir esamos infrastruktūros
atnaujinimas. Eksploatuojant tik esamą vamzdyną, nebus pasiektas ES teisės aktuose nurodytas
tiekimo saugumo rodiklis.
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Pagrindinis magistralinio dujotiekio Klaipėda – Kuršėnai 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.
Galimas tik teigiamas magistralinio dujotiekio Klaipėda – Kuršėnai įdiegimo poveikis ne tik
nagrinėjamų Klaipėdos, Plungės, Rietavo, Šiaulių, Telšių rajonų savivaldybių, bet ir Lietuvos
socialinei-ekonominei aplinkai: darbo rinkai, ekonominėms sąlygoms, investicijoms,
materialinėms vertybėms.
Teigiamas poveikis socialinei – ekonominei aplinkai taip pat numatomas dėl statybos metu
suteiktų paslaugų ir parduotų prekių statybos įmonėms; objekto statybos bei eksploatacijos metu
stabilaus darbo vietų skaičiaus ar naujų darbo vietų; eksploatacijos metu didesnis teigiamas
poveikis numatomas ne tiek Klaipėdos, Plungės, Rietavo, Šiaulių, Telšių rajonų savivaldybių
mastu, kiek visos šalies mastu, nes bus sudarytos sąlygos dujų tiekimo alternatyvoms.
Naujos magistralinio dujotiekio linijos tiesimas nedarys ţenklių neigiamų nekilnojamojo turto,
ţemės kainų pokyčių, įtakos miškų ar ţemės ūkio, rekreacinių ar gyvenamųjų teritorijų vystymui,
nes beveik visa trasa bus tiesiama šalia jau esančios eksploatuojamos dujotiekio linijos, kurios
gretimybėse jau galioja atitinkami veiklos apribojimai.
Poveikio maţinimo priemonės. Ţemės savininkams, per kurių ţemės sklypus yra planuojamas
magistralinis dujotiekis, uţ nustatomus servitutinius apribojimus turi būti uţtikrinamos
kompensacijos. Kompensacijos taip pat turi būti taikomos uţ esamų ţemės ūkio pasėlių
sunaikinimą, miško kirtimą ir pan.
Kultūros paveldas
Analizuojama magistralinio dujotiekio Klaipėda – Kuršėnai trasa nepatenka į registruotų
nekilnojamų kultūros vertybių teritoriją. Klaipėdos rajono savivaldybės teritorijoje trasa kerta
Kvietinių pilkapyno (6187) apsaugos zoną.
Planuojamo magistralinio dujotiekio trasa ir jos lokalinės 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.
Seniausiuose (XIX a. vidurio) ţemėlapiuose fiksuotų sodybų bei spėjamų senųjų gyvenviečių,
kuriose neaptikta ištisinio kultūrinio sluoksnio, vietose (Priedas Nr.4, Pav. Nr.2, 6 – 13, 16 – 24)
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 (Kvietinių pilkapių, Sendvario dvarvietės ir gyvenvietės, Saulaţolių sienos ir Kvietinių
karinių įtvirtinimų, ţr. Priedas Nr.4, Pav. Nr.1, 4, 5, 14, 15) reikalingi detalūs archeologiniai tyrimai.
Remiantis LR Nekilnojamo kultūros paveldo apsaugos įstatymo 9 str., 3 dalimi (Ţin.,2004, Nr. 1535571): „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.―
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Akustinis triukšmas
Planuojamo magistralinio dujotiekio Plungės r. sav., Rietavo sav., Šiaulių r. sav. Telšių r. sav.
didţioji trasos dalis kerta neuţstatytas teritorijas. Klaipėdos r. savivaldybėje teritorija tankiau
apgyvendinta. Artimiausia gyvenamoji aplinka nuo planuojamos MD ir infrastruktūros yra
nutolusi:

Klaipėdos r. sav. Dauparių kaimas - 520 m nuo planuojamos sandėliavimo aikštelės;

Klaipėdos r. sav. Dauparių kaimas, Šlapšilės kaimas - 65 m nuo planuojamos MD trasos;

Klaipėdos r. sav. Dauparų kaimas - 51 m nuo lokalinės trasos alternatyvos LA 1.
Galimas laikinas ir trumpalaikis triukšmo ir vibracijos lygio padidėjimas statybos darbų ar įrangos
transportavimo metu. Tipiniai statybos darbai sąlygoja trumpalaikį vietinį triukšmo ir vibracijos
padidėjimą. Statybų metu triukšmas ir vibracija bus ribojamas kontroliuojant darbo valandas ir
statybos transporto judėjimą atitinkamame perveţimo maršrute, naudojant techniškai tvarkingą
įrangą. Svarbus yra išankstinis darbų planavimas ir apribojimas, kaip galima saugant natūralią
aplinką bei artimiausius gyventojus nuo galimo neigiamo poveikio ir trukdymų. Statybų metu bus
naudojami tik techniškai tvarkingi mechanizmai, kurie atitiks STR 2.01.08:2003 „Lauko sąlygomis
naudojamos įrangos į aplinką skleidţiamo triukšmo valdymas― reikalavimus.
Eksploatacijos metu reikšmingų triukšmo ir vibracijos šaltinių nenumatoma. Lapkasių aikštelėje
pagal planuojamo slėgio ribojimo mazgo gamintojo pateiktas triukšmo charakteristikas atlikus
triukšmo modeliavimą rezultatai parodė, kad ribinės triukšmo vertės (Ldiena, Lvakaras, Lnaktis),
uţ sklypo ribų nebus viršijamos, didţiausia sumodeliuoto triukšmo vertė nustatyta į šiaurę uţ
sklypo ribų, siekianti 41 dBA ir sudaranti 91 proc. leistinos ribinės Lnaktis vertės. Paţymėtina, kad
ţemės sklype nėra gyvenamosios ar visuomeninės paskirties pastatų, gretimų sklypų paskirtis –
ţemės ūkio. Artimiausia gyvenamoji aplinka (Lapkasiai, Kuršėnų kaimiškoji sen., Šiaulių r. sav.)
350 m nutolusi nuo MD pagrindinės alternatyvos.
Visuomenės sveikata
Planuojamo magistralinio dujotiekio Klaipėda-Kuršėnai statybos metu kylantys veiksniai (oro
tarša, triukšmas, vibracija) bus trumpalaikiai, epizodiniai, darbai bus vykdomi tik dienos metu.
Statybos darbų keliamo triukšmo lygiai turi atitikti Lietuvos higienos HN 33:2011 „Akustinis
triukšmas. Triukšmo ribiniai dydţiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei
jų aplinkoje―, LR Triušmo įstatymo 14 straipsnio 2 punktą ir STR 1.05.06:2010 „Statinio
projektavimas― įsakymo nuostatas.
Magistralinio dujotiekio trasos Klaipėda - Kuršėnai eksploatacijos metu nei vienas nagrinėtas
taršos veiksnys – oro tarša, triukšmas, vibracija gretimybėse esančiose gyvenamosios ir
visuomeninės paskirties objektų teritorijose neviršys visuomenės sveikatos saugos teisės
norminiais aktais nustatytų didţiausių leidţiamų gyvenamojoje ir visuomeninės paskirties
aplinkoje ribinių dydţių.
Į planuojamos MD Klaipėda-Kuršėnai pagrindinės trasos alternatyvos apsaugos zoną patenka
vienas gyvenamasis namas, Klaipėdos r. sav., Dauparų-Kvietinių sen., Šlapšilės k., Šlapšilės g. 25,
todėl projektuojant MD trasą siūlome šioje vietovėje numatyti MD trasos lokalinę alternatyvą LA
1 - šiuo atveju gyvenamasis namas nuo MD trasos bus nutolęs 55 m atstumu ir nepatenks į
magistralinio dujotiekio apsaugos zoną.
LR sveikatos apsaugos ministro 2004 m. rugpjūčio 19 d. įsakymu Nr. V-586 patvirtintų Sanitarinių
apsaugos zonų ribų nustatymo ir reţimo taisyklių bei jų 2009 m. gruodţio 21 d. pakeitimo
(toliau-Taisyklės) (Ţin., 2004, Nr.134-4878 ir Ţin., 2009, Nr.152-6849, Ţin., 2011, Nr.46-2201)
priede yra reglamentuojami sanitarinių apsaugos zonų ribų dydţiai, taikomi, kai neatliekamas
poveikio visuomenės sveikatai vertinimas. Dujų tiekimo įrenginiams sanitarinės apsaugos zonos
ribų dydis šiuo teisės aktu nenustatomas.

1.5

Monitoringas

Aplinkos komponentai, kurių stebėjimai rekomenduojami yra:
-

paviršinis vanduo;
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dirvoţemis;
kraštovaizdis;
gyvoji gamta.

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 poţeminių perėjų per
gamtines kliūtis (upės ir upeliai stebėjimas) krantų patikrinimas. Stebėjimai magistralinio
dujotiekio trasoje bus atliekami 2 kartus, iškarto po statybos darbų ir praėjus dviems metams.
Aptikus pakitimus, nedelsiant atliekami atitinkami sutvarkymo darbai (šlaitų tvirtinimas ir kt.).
Dirvoţemio monitoringas. Dirvoţemio monitoringo tikslas ir uţdaviniai – vertinti dirvoţemio
paţeidimus ir rekultivacijos efektyvumą, siekiant išvengti erozijos grėsmių dujotiekio trasoje.
Kraštovaizdţio monitoringas. Kraštovaizdţio monitoringo tikslas ir uţdaviniai – įvertinti
kraštovaizdţio kaitą dėl nedidelio ploto MD infrastruktūros aikštelių ir paleidimo/priėmimo
kamerų atsiradimo, nustatyti labiausiai paţeistas ir jautriausias sritis, siekiant minimizuoti
kraštovaizdţio natūralios struktūros suardymą.
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 rekultyvacija. 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 lokalių alternatyvų atveju.
Apsauginių priemonių prieš eroziją įvykdymo ir veiksmingumo monitoringas yra būtinas. Šių
priemonių monitoringą turi vykdyti PŪV organizatorius. Monitoringas turi būti vykdomas
statybos metu ir jau baigus statybos darbus.

1.6

Ekstremalios situacijos

Poveikio aplinkai vertinimo ataskaitos apimtyje atliekama preliminari (pirminė) analizė ir bendro
pobūdţio kiekybinė analizė neapima detalaus rizikos kontrolės ir rizikos valdymo priemonių
įvertinimo. Šioje stadijoje įvardijami galimi pavojai, pavojų kilimo vietos, didelių avarijų kilimo
potencialas, tikėtini avarijų vystymosi scenarijai, pasekmių mastas ir pavojingo poveikio zonos,
apibrėţiami rizikos kriterijai. Taip pat įvertinamos hidrometeorologinės sąlygos, aplinka, nustatant
supančių teritorijų ţemėnaudos tipą, artimiausią gyvenamąją aplinką ir gyventojų tankumą,
jautrius visuomeninės paskirties objektus, artimiausias įmones.
Nagrinėjamos ūkinės veiklos rizikos analizė atliekama vadovaujantis Planuojamos ūkinės veiklos
galimų avarijų rizikos vertinimo rekomendacijomis R41-02, patvirtintomis LR aplinkos ministro
2010 liepos 16 d įsakymu Nr. 367. Rizikos analizė atliekama atsiţvelgiant į visas galimas
dujotiekio trasos lokalias alternatyvas, t.y. vertinamas blogiausias galimas scenarijus visiems
paţeidţiamiems objektams.
Atlikus planuojamos ūkinės veiklos kokybinį rizikos vertinimą nustatyta, kad planuojamas
magistralinis dujotiekis, nepriklausomai nuo pasirinktos trasos lokalios alternatyvos, priskirtinas
vidutinės rizikos kategorijai. Apskaičiuota rizika laikoma priimtina ir papildomos rizikos maţinimo
priemonės nėra būtinos, nors techniškai įmanomos.
Didţiausią riziką kelia didelio masto dujų nuotekio gaisrai. Tokių avarijų gaisro tikimybė
vertinama kaip visiškai netikėtina (<10-6), bet pasekmės visiems paţeidţiamiems objektams gali
būti didelės. Avarijų tikimybės buvo apskaičiuotos vadovaujantis Europos magistralinių dujotiekių
avarijų statistikos analize.
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Avarijų prevencijai ir galimų pasekmių sušvelninimui numatoma visa eilė proceso kontrolės ir
apsaugos sistemų. Vamzdyno apsaugai nuo korozijos numatoma pasyvi ir aktyvi dujotiekio
plieninių vamzdţių apsauga. Šių priemonių įgyvendinimas uţtikriną pakankamą dujotiekio
saugumą.

1.7

Alternatyvų analizės išvados

MD trasos lokalinių alternatyvų analizė pateikiama PŪV poveikiui jautriausių aplinkos
komponentų atţvilgiu:
-

biologinės įvairovės ir saugomų teritorijų aspektu;
kultūros paveldo vertybių aspektu;
kraštovaizdţio aspektu;
techniniu aspektu, esamų pastatų atţvilgiu.

Alternatyvų analizės pagrindinės išvados:
Klaipėdos rajone lokali alternatyva LA 1 yra priimtinesnė, nes miško kirtimų apimtys yra
maţesnės. Pasirenkant lokalią aternatyvą LA 2C yra apeinama Virţintų pieva (skirta kraujalakinio
melsvio apsaugai).
Lokalios LA 2A bei su ja susijusios pagrindinės alternatyvos ir LA 2C atveju miško kirtimo apimtys
panašios. 2A alternatyvos atveju apeinama nedidelė pelkutė. Šios alternatyvos lygiavertės.
Lokalios 2B alternatyvos atveju apeinama Aukštamiškių pelkė, tačiau yra didesnės miško kirtimo
apimtys, trasa planuojama per Natura 2000 buveines ir kertinę miško buveinę. Pagrindinės
alternatyvos atveju, miško kirtimų apimtys yra maţesnės, tačiau trasa planuojama per
Aukštamiškių pelkę kur yra Natura 2000 natūralių gamtinių buveinių kriterijus atitinkančios
gamtinės vertybės.
Poveikio kraštovaizdţiui atţvilgiu, atsiţvelgiant į planuojamo magistralinio dujotiekio pagrindinės
trasos atkarpų bei joms siūlomų lokalizuotų alternatyvų balansinį vertinimą, galima teigti, jog
visos lokalinės alternatyvos yra iš esmės lygiavertės, LA1, LA2C, LA4 ir LA2B, yra santykinai
priimtinesnės.
Kultūros paveldo vertybių atţvilgiu, pagal išskirtų vietovių, kuriose nustatytos galimos
archeologinės ar kitokios kultūros vertybės, skaičių analizuojamoje trasoje visos alternatyvos iš
esmės yra lygiavertės, tik lokalinė alternatyva LA 2B lyginant su pagrindinės alternatyvos
atitinkama atkarpa gali būti laikoma prioritetine.
Vertinant minimalius normatyvinius atstumus iki pastatų, atstumai išlaikomi nagrinėjamose
lokalinėse alternatyvose. Lokalinės alternatyvos LA 2A atveju, dujotiekis tiesiamas tarp dviejų
pastatų, todėl jai suteikiamas maţesnis prioritetas. Dėl tankaus gyvenamųjų namų išsidėstymo
Klaipėdos r. , prioritetas suteikiamas LA 1 alternatyvai, kai apeinami gyvenamieji namai.
Techniniu poţiūriu prioritetas teikiamas esamo ir planuojamo MD lygiagretumo išlaikymui, tokiu
būdu būtų racionaliai išnaudojamas energetikos objektų koridorius, o rengiant teritorijų
planavimo dokumentus nebūtų reikalinga išplėsti objekto statybai rezervuojamas teritorijas.
Todėl atlikus išsamią trasos apţiūrą vietoje ir įvertinus technines galimybes, siūlomas sprendimas
lokalines alternatyvas LA3 ir LA4 atmesti, t.y. MD planuoti lygiagrečiai esamam dujotiekiui.
Techniniu poţiūriu LA2B suteikiamas maţesnis prioritetas dėl MD klojimo naujoje teritorijoje,
naujų teritorijų rezervavimo. Prioritetas suteikiamas LA 1 ir LA2C alternatyvoms.
Atsiţvelgiant į alternatyvų analizės rezultatus ir išvadas, rekomenduojama MD trasa su LA 1, LA
2C vietos lokalinėmis alternatyvomis.
PŪV palyginimas su „0 veiklos alternatyva“
Alternatyvų analizė, palyginant PŪV su „0 veiklos alternatyva―, atliekama remiantis Europos
aplinkos agentūros (EAA) pateikta metodika bei daugiakriterine analize - Leopoldo matrica.
Naudojant daugiakriterinę analizę vertinami galimi reikšmingi tiesioginiai, netiesioginiai,
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trumpalaikiai, vidutinės trukmės, ilgalaikiai, nuolatinės trukmės, laikini, teigiami ir neigiami
poveikiai aplinkos komponentams. Naudojant daugiakriterinę analizę lyginamos:



„0 veiklos alternatyva― – esama situacija, projektas nevykdomas;
Įgyvendinamas MD Klaipėda-Kuršėnai projektas.

Šios metodikos pagrindinis aspektas yra nustatyti reikšmingumo kriterijus kiekvienam poveikiui,
taip pat atskiriems poveikiams suteikiami skirtingi „svorio koeficientai―, kurie padės geriau
atspindėti poveikių svarbą (pvz. geriamo vandens uţterštumas yra svarbesnis poveikis, nei
poveikis kraštovaizdţiui). Daugiakriterinės analizės rezultatas – poveikiai atskiriems
komponentams išreikšti skaitine reikšme.
Išvados:
1.

2.
3.

Eksploatacijos metu reikšmingų neigiamų poveikių aplinkai nenumatoma. Numatomas
teigiamas suminis socialinis ekonominis poveikis dėl projekto tikslų įgyvendinimo – dujų
tiekimo saugumo, dujų tiekimo iš alternatyvių tiekimo šaltinių uţtikrinimas. Neţymus
neigiamas poveikis eksploatacijos metu susijęs su MD remonto ir aptarnavimo darbais ir
veikla.
Neigiamas poveikis poţeminiams vandenims ir geologijai galimas statybos darbų metu
dėl naudojamų papildomų medţiagų, naudojant uţdarą gręţimo būdą.
Eksploatacijos metu ,„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 projekto numatomas
neigiamas poveikis socialinei –ekonominei aplinkai dėl projekto tikslų neįgyvendinimo.

© AF-Consult UAB 2013

AB „Amber Grid―
Magistralinio dujotiekio Klaipėda – Kuršėnai statyba
PAV ataskaita

2014-01-27

24

Įvadas
2012 m. patvirtintoje Lietuvos energetinės nepriklausomybės strategijoje numatoma siekti trijų
pagrindinių tikslų - energetinės nepriklausomybės, konkurencingumo bei darnios plėtros [3].
Tikimasi iki 2020 m. įgyvendinti pirmąjį – energetinės nepriklausomybės tikslą. Šiam tikslui
įgyvendinti buvo planuojami keli svarbiausi energetinio sektoriaus projektai, įskaitant ir SGD
terminalo ir jam būtinos infrastruktūros statybos projektą. Tačiau siekiant išnaudoti statomo
terminalo potencialą, būtina jį jungiančios infrastruktūros su esama perdavimo sistema plėtra ir
esamos infrastruktūros atnaujinimas. Taip pat eksploatuojant tik esamą vamzdyną, nebus
pasiektas ES teisės aktuose nurodytas tiekimo saugumo rodiklis [4].
Esamos gamtinių dujų perdavimo sistemos plėtra numatoma sukuriant papildomus magistralinio
dujotiekio pajėgumus – pastatant 800 mm skersmens magistralinį dujotiekį Klaipėda - Kuršėnai.
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 svarbiu
ekonominiu projektu - LR vyriausybės 2013-12-11 nutarimas Nr. 1195. Projektą vykdo Lietuvos
gamtinių dujų perdavimo sistemos operatorius AB „Amber Grid“.
Planuojama ūkinė veikla (toliau – PŪV) - magistralinio dujotiekio Klaipėda – Kuršėnai statyba
yra įrašyta į Poveikio aplinkai vertinimo (toliau – PAV) įstatymo 1 priedo sąrašą veiklų, kurių
poveikis aplinkai privalo būti vertinamas. PAV procedūros atliekamos vadovaujantis Lietuvos
Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymu (toliau – PAV
įstatymas) (Ţin., 1996,, Nr. 82-1965; 2000, Nr. 39-1092; 2005, Nr. 84-3105) bei kitais galiojančiais
LR teisės aktais.
PAV programa įstatymų nustatyta tvarka buvo suderinta su PAV subjektais ir 2013-12-03
patvirtinta LR AM Aplinkos apsaugos agentūros prie LR AM (2013-12-03 Aplinkos apsaugos
agentūros raštas Nr. (2.6)-A4-4511). Apie atliekamą PAV įstatymu nustatyta tvarka buvo
informuota visuomenė. PAV programos viešinimo ir derinimo dokumentų kopijos pateiktos PAV
ataskaitos Prieduose Nr.7 ir Nr.8.
Ši PAV ataskaita parengta vadovaujantis PAV įstatymu, PAV programos ir ataskaitos rengimo
nuostatais (Ţin., 2010, Nr. 54-2663), Poveikio visuomenės sveikatai vertinimo metodiniais
nurodymais [5] bei patvirtinta PAV programa. Pagrindiniai PAV ataskaitos tikslai:
-

-

nustatyti, apibūdinti ir įvertinti galimą tiesioginį ir netiesioginį PŪV poveikį aplinkai
(visuomenei, aplinkos komponentams, materialinėms vertybėms ir nekilnojamosioms
kultūros vertybėms bei šių aplinkos komponentųtarpusavio sąveikai);
identifikuoti ir siūlyti prevencines ir poveikio maţinimo priemones;
nustatyti ar PŪV ir jos poveikis aplinkai leistini pasirinktoje vietoje.

PAV ataskaitos rengimui suburta PAV rengėjų grupė – UAB „Ardynas―, UAB „AF-Consult―,
Klaipėdos universiteto Baltijos pajūrio aplinkos tyrimų ir planavimo institutas (toliau BPATPI),
tiesioginius lauko stebėjimus ir tyrimus PŪV vietose atliko BPATPI specialistai.
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Šioje PAV ataskaitoje pateikiama informacija apie PŪV - magistralinio dujotiekio Klaipėda –
Kuršėnai statybos - techninių sprendinių charakteristikas gali būti tikslinama vėlesnėse projekto
stadijose, neviršijant maksimalių PAV įvertintų rodiklių.
Visuomenė apie parengtą PAV ataskaitą informuota vadovaujantis Visuomenės informavimo ir
dalyvavimo planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo procese tvarkos aprašu [6],
informavimo dokumentų kopijos pateikiamos ataskaitos Priede Nr.8.
Planuojamos ūkinės veiklos PAV vertinimo subjektai:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Šiaulių rajono savivaldybės administracija;
Telšių rajono savivaldybės administracija;
Plungės rajono savivaldybės administracija;
Rietavo savivaldybės administracija;
Klaipėdos rajono savivaldybės administracija;
Šiaulių visuomenės sveikatos centras;
Telšių visuomenės sveikatos centras;
Klaipėdos visuomenės sveikatos centras;
Šiaulių apskrities priešgaisrinė gelbėjimo valdyba;
Telšių apskrities priešgaisrinė gelbėjimo valdyba;
Klaipėdos apskrities priešgaisrinė gelbėjimo valdyba;
Kultūros paveldo departamento Šiaulių teritorinis padalinys;
Kultūros paveldo departamento Telšių teritorinis padalinys;
Kultūros paveldo departamento Klaipėdos teritorinis padalinys;
Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie LR aplinkos ministerijos.

PAV ataskaitą tvirtina atsakinga institucija - Aplinkos apsaugos agentūra prie LR aplinkos
ministerijos.
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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. Įgyvendinus projektą papildomai būtų pasiekti ir šie tikslai -uţtikrintas
stabilus statomo SGD terminalo Klaipėdoje darbas, pilnai išnaudoti šio terminalo pajėgumai bei
padidintas dujų transportavimo Lietuvos vartotojams patikimumas. Numatomas teigiamas
socialinis-ekonominis poveikis Baltijos šalims.
Šie tikslai atspindi ir atitinka 2012 m. Lietuvos nacionalinės energetinės nepriklausomybės
strategijos tikslus iki 2020 m. diversifikuoti energijos tiekimą ir padidinti tiekimo saugumą [1].
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― (toliau ir Projektas) pripaţintas valstybei svarbiu
ekonominiu projektu – ( LR Vyriausybės 2013-12-11 nutarimas Nr. 1195, Ţr. Priedą Nr.9.)
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 ribotos ir iš SGD
terminalo į perdavimo sistemą galima būtų patiekti tik iki 5,3 mln. m3 dujų per parą. 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 būtų pasiekti ir šie tikslai:


uţtikrintas stabilus numatomo statyti SGD terminalo Klaipėdoje darbas, sukurta galimybė
pilnai išnaudoti terminalo pajėgumus;



padidintas dujų transportavimo Lietuvos vartotojams patikimumas.

Įgyvendinus MD Klaipėda - Kuršėnai statybos projektą iš SGD terminalo galėtų būti patiekiama iki
3
3
11 mln. Nm dujų per parą, iš jų nemaţiau kaip 6 mln. Nm per parą galima būtų transportuoti
Latvijos kryptimi.
Atlikus preliminarius skaičiavimus, investicijos į magistralinio dujotiekio Klaipėda - Kuršėnai
antros gijos statybą siektų apie 220 mln. Lt. Projektas yra įtrauktas į ES bendro intereso projektų
sąrašą, ir tikimasi gauti ES paramą 2014-2020 m. finansinėje perspektyvoje iš ES finansinio
instrumento – Europos infrastruktūros tinklų priemonės.
Įgyvendinus šį projektą, SGD terminalas Klaipėdoje bus pilnai įjungtas į veikiantį Lietuvos
gamtinių dujų perdavimo sistemos tinklą. Planuojama, kad SGD terminalas Klaipėdoje pradės
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funkcionuoti 2014 metų pabaigoje, o magistralinio dujotiekio Klaipėda – Kuršėnai statyba
planuojama baigti 2015 m. pabaigoje.
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Bendrieji duomenys

3.1

Planuojamos ūkinės veiklos organizatorius (uţsakovas)

Organizacija:
Adresas:
Adresas korespondencijai:
Kontaktinis asmuo:
Telefonas:
Faksas:
El. paštas:

3.2

AB „Amber Grid― www.ambergrid.lt
Gudelių g.49, LT-04224 Vilnius
Savanorių pr.28, LT-03116, Vilnius
Saulius Sabonis
8-5-2360303, 8-5-2327789
8-5-2360309, 8-5-2360850
info@ambergrid.lt

Poveikio aplinkai vertinimo dokumentų rengėjas

Organizacija:
Adresas korespondencijai:
Kontaktinis asmuo:
Telefonas:
Faksas:
El. paštas:

3.3

UAB „Ardynas― www.ardynas.lt
UAB „AF-Consult― www.afconsult.com
Gedimino g. 47, LT-44242 Kaunas
Jolanta Paplauskienė, aplinkos apsaugos sektoriaus vadovė
(8 37) 323 209
(8 37) 337 257
j.paplauskienė@ardynas.lt; rasa.alkauskaite@afconsult.com

Informacija apie planuojamą ūkinę veiklą

Planuojama ūkinė veikla – magistralinio dujotiekio Klaipėda-Kuršėnai statyba.
Planuojama ūkinė veikla – magistralinio dujotiekio Klaipėda-Kuršėnai statyba.
Pagrindiniai PŪV techniniai parametrai:
-

dujotiekio ilgis – apie 110,0 km;
dujotiekio skersmuo – 800 mm;
projektinis slėgis – 5,4 MPa, maţiausias projektinis slėgis – 2,0 MPa;
dujų temperatūra t – (0+15) C;
dujotiekio sudedamosios dalys gaminamos iš paprastojo arba konstrukcinio anglinio
plieno.

Planuojamos ūkinės veiklos vieta – magistralinis dujotiekis Klaipėda-Kuršėnai planuojamas
šalia jau esamo magistralinio dujotiekio Panevėţys- Šiauliai - Klaipėda, nuo Klaipėdos 2-osios
dujų skirstymo stoties (Kiškėnų k., Dovilų sen., Klaipėdos r. sav.) iki čiaupų aikštelės Nr.12M
(Lapkasių k., Kuršėnų kaimiškoji sen., Šiaulių r. sav.).
Planuojamas magistralinis dujotiekis Klaipėda-Kuršėnai kerta 5 savivaldybes, 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., Daugėdų sen., Rietavo sen.);
Klaipėdos r. sav. (Dovilų sen, Dauparų-Kvietinių sen., Vėţaičių sen., Endrijavo sen.).

Esamo magistralinio dujotiekio ir preliminari planuojamo magistralinio dujotiekio KlaipėdaKuršėnai trasa pavaizduota Pav. 3-1, bei grafiniame priede Nr. 1.
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Šalt.: AB ”Amber Grid” duomenys, 2012m..
Pav. 3-1. Lietuvos gamtinių dujų skirstymo sistema
Planuojama MD (DN 800) trasa numatyta esamo MD Panevėţys-Šiauliai-Klaipėda (DN 300)
apsaugos zonos ribose. Vamzdynas klojamas lygiagrečiai esamam vamzdynui, išlaikant
minimalius leistinus atstumus pagal norminius ir technologinius reikalavimus.

3.4

PAV sąsaja su planavimo ir projektavimo etapais

Planuojama ūkinė veikla numatyta LR teritorijos bendrojo plano, patvirtinto Lietuvos Respublikos
Seimo 2002-10-29 nutarimu Nr. IX-1154, techninės infrastruktūros sprendiniuose, Nacionalinėje
energetinės nepriklausomybės strategijoje [1].
Magistralinis dujotiekis Klaipėda-Kuršėnai numatytas Klaipėdos r. sav., Telšių r. sav., Plungės r.
sav., Rietavo ir Šiaulių r. sav. patvirtintuose bendruosiuose planuose, esamo MD PanevėţysŠiauliai-Klaipėda apsaugos zonos ribose [2]. Rengiant savivaldybių bendruosius planus, buvo
atliktos SPAV procedūros, įskaitant ir sprendiniuose numatytai planuojamo MD KlaipėdaKuršėnai trasai.
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2013 m. geguţės 28 d. įsakymu Nr. 1113 „Dėl magistralinio dujotiekio Klaipėda – Kuršėnai specialiojo plano rengimo― (Ţin., 2013, Nr.
57-2178), šiu metu rengiamas regiono lygments magistralinio dujotiekio Klaipėda – Kuršėnai
specialusis planas (toliau SP) ir strateginio pasekmių aplinkai vertinimo ataskaita (toliau SPAV).
Šiuo metu parengta ir viešinama SP koncepcija bei SPAV ataskaita, SPAV ataskaita bus teikiama
subjektų nagrinėjimui.
Lygiagrečiai PAV ir SP rengiamas Projekto techninis projektas. Planuojamas statybos leidimo
gavimo terminas 2014 III ketvirtis. Planuojamas magistralinio dujotiekio Klaipėda – Kuršėnai
statybos uţbaigimas - 2015 m. pabaigoje.
Planuojami projekto įgyvendinimo etapai ir terminai:


Specialiojo plano, SPAV rengimas, servitutų
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2013 m. III k. – 2014 III k.
2013 m. III k. - 2014 II k.
2013 m. IV k. – 2014 III k.
2014 m. IV k. - 2015 m.

Planuojama energijos gamyba ir naudojami ištekliai

Elektros energija čiaupų aikštelės bus aprūpinamos iš esamų elektros tinklų arba aikštelės ribose
planuojamų įrengti saulės-vėjo jėgainių. Jėgainių/ malūnėlių galingums 300-500 W. Detalesnė
informacija pateikiama lentelėse ţemiau.
Lentelė 3-1Energijos vartojimas
Energetiniai ir technologiniai
ištekliai
1
Elektros energija

Matavimo vnt.
2
kWh

Lentelė 3-2 Energijos gamyba
Energijos rūšis
1
Elektros energija iš saulės-vėjo jėgainių, kWh

3.6

Sunaudojamas kiekis per
metus
3
14200

Planuojama pagaminti
2
8760

Duomenys apie naudojamas ţaliavas, chemines
medţiagas ar preparatus

MD Klaipėda-Kuršėnai statybos metu naudojamos ţaliavos pateikiamos lentelėje ţemiau.
Lentelė 3-3 Duomenys apie naudojamas ţaliavas/medţiagas
Kiekis
per
Ţaliavos/Medţiagos
įgyvendinimą kg
1
2
Plieninis vamzdis kurio išorinis skersmuo 813x12,5
247/1905 kg
Plieninis vamzdis kurio išorinis skersmuo 813x8,8
175/91365 kg
Suvirinimo elektrodai AHO-4
16100 kg
Suvirinimo viela CB-08G2C
13800 kg
Dyzelinas
412500 kg

projekto

Dujotiekio vamzdyno eksploatacijos metu cheminės medţiagos ir preparatai nebus naudojami.
Statybos metu bus naudojamos medţiagos vamzdţių suvirinimui bei dyzelinis kuras įvairių
mechanizmų darbo metu.
Klojant dujotiekį horizontalaus kryptinio gręţimo būdu naudojamos medţiagos gręţimo darbams
– bentonitas (molio milteliai) su priedais ir vanduo, taip pat dyzelinas.
Horizontalaus kryptinio gręţimo būdo technologija gali būti naudojama, jei dėl technologinių
arba gamtinių kliūčių nebus galima vamzdţio pakloti atviru būdu.
Gręţimui yra naudojama speciali gręţimo platforma su įmontuotu siurbimo agregatu, platformos
galingumas 230-280kV.
Gręţimo metu naudojami trijų sudėčių technologiniai skysčiai, kurie yra pagaminami pagal
gręţimą atliekančios įmonės standartą. Skiedimui reikalingas vanduo imamas iš artimiausio
vandens telkinio.
Ţemiau pateikiama galima technologinių skysčių sudėtis.
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Technologinis skystis nr.1-pirminė anga




Bentonitas: Hydraul EZ+, koncentracija 2,5% (25kg/m3);
Gręţimo priedas, koncentracija 0,01% (1l/m3);
InstaVisDry (dalinai hidratuotas akrilo amido polimeras ) 0,0025% (0,25kg/m3);

Technologinis skystis nr.2-angos padidinimas
 Bentonitas: Hydraul EZ+, koncentracija 3% (30kg/m3);
 CMC Na (modifikuota celiuliozė) koncentracija 0,01% (1kg/m3);
Technologinis skystis nr.3 - vamzdţio įtraukimui
 Bentonitas: Hydraul EZ+, koncentracija 3% (30kg/m3);
 Super Pac (skysta celiuliozė) koncentracija 0,01% (1kg/m3);

3.7

Duomenys apie gaminius ir produkciją

MD paskirtis – gamtinių dujų transportavimas. Papildoma produkcija ir gaminiai MD
eksploatacijos metu nebus gaminami.

3.8

Planuojamos ūkinės veiklos vieta

Planuojamos ūkinės veiklos vieta – magistralinis dujotiekis Klaipėda-Kuršėnai planuojamas
šalia jau esamo magistralinio dujotiekio Panevėţys - Šiauliai - Klaipėda, nuo Klaipėdos 2-osios
dujų skirstymo stoties (Kiškėnų k., Dovilų sen., Klaipėdos r. sav.) iki čiaupų aikštelės Nr.12M
(Lapkasių k., Kuršėnų kaimiškoji sen., Šiaulių r. sav.).
Esamo magistralinio dujotiekio ir planuojamo magistralinio dujotiekio Klaipėda-Kuršėnai trasa
pavaizduota grafiniame priede Nr. 1.
3.8.1

Geografinė ir administracinė padėtis

Planuojamas magistralinis dujotiekis Klaipėda-Kuršėnai kerta 5 savivaldybes, 17 seniūnijų.
Tikslesnė informacija pateikiama lentelėje ţemiau.
Lentelė 3-4. Savivaldybėse esančios seniūnijos
Savivaldybė (MD ruoţo ilgis km)

Šiaulių rajono savivaldybė
(12 km)

Telšių rajono savivaldybė
(37 km)

Savivaldybėje esančios seniūnijos

Seniūnijos, kurias kerta
planuojamas dujotiekis (MD ruoţo
ilgis km)

Bubių seniūnija;
Ginkūnų seniūnija;
Gruzdţių seniūnija;
Kairių seniūnija;
Kuršėnų kaimiškoji seniūnija;
Kuršėnų miesto seniūnija;
Kuţių seniūnija;
Meškuičių seniūnija;
Raudėnų seniūnija;
Šakynos seniūnija;
Šiaulių kaimiškoji seniūnija.
Degaičių seniūnija;
Gadūnavo seniūnija;
Luokės seniūnija;
Nevarėnų seniūnija;
Ryškėnų seniūnija;
Telšių miesto seniūnija;
Tryškių seniūnija;
Upynos seniūnija;
Varnių seniūnija;

Kuršėnų kaimiškoji seniūnija
(apie 3 km);
Raudėnų seniūnija (apie 10 km).

Upynos seniūnija (apie 8 km);
Luokės seniūnija (apie 8 km);
Viešvėnų seniūnija (apie 11 km);
Ryškėnų seniūnija (apie 1 km);
Ţarėnų seniūnija (apie 9 km).
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(24 km)

Rietavo rajono savivaldybė
(10 km)

Klaipėdos rajono savivaldybė
(27 km)
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Viešvėnų seniūnija;
Ţarėnų seniūnija;
Alsėdţių seniūnija;
Babrungo seniūnija;
Kulių seniūnija;
Nausodţio seniūnija;
Paukštakių seniūnija;
Platelių seniūnija;
Plungės miesto seniūnija;
Stalgėnų seniūnija;
Šateikių seniūnija;
Ţemaičių Kalvarijos seniūnija;
Ţlibinų seniūnija.
Daugėdų seniūnija;
Medingėnų seniūnija;
Rietavo miesto seniūnija;
Rietavo seniūnija;
Tverų seniūnija.
Agluonėnų seniūnija;
Dauparų-Kvietinių seniūnija;
Dovilų seniūnija;
Endriejavo seniūnija;
Gargţdų seniūnija;
Judrėnų seniūnija;
Kretingalės seniūnija;
Priekulės seniūnija;
Sendvario seniūnija;
Veivirţėnų seniūnija;
Vėţaičių seniūnija.
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Ţlibinų seniūnija (apie 7 km);
Stalgėnų seniūnija (apie 6 km);
Kulių seniūnija (apie 11 km);

Medingėnų seniūnija (apie 5 km);
Daugėdų seniūnija (apie 4 km);
Rietavo seniūnija (apie 2 km).
Dovilų seniūnija (apie 2 km);
Dauparų-Kvietinių seniūnija
(apie 11 km);
Vėţaičių seniūnija (apie 12 km);
Endrijavo seniūnija (apie 1 km).

Viso apie 110 km

Remiantis Lietuvos Statistikos Departamento 2013 metų pradţioje gautais duomenimis (Lentelė
3-5). pateikiami kiekvienos savivaldybės, kurias kirs planuojamas dujotiekis „Klaipėda-Kuršėnai―,
administracinė padėtis.
Lentelė 3-5. Pagrindiniai duomenys apibūdinantys savivaldybės administracinę padėtį
Savivaldybė

Administracinis
centras

Šiaulių rajono
savivaldybė

Telšių rajono
savivaldybė

Plungės rajono
savivaldybė

Rietavo rajono
savivaldybė

Klaipėdos
rajono
savivaldybė

Šiauliai

Telšiai

Plungė

Rietavas

Gargţdai

Plotas, km2

1807

1439

1106

586

1336

Gyventojai

42 748

45 474

37 082

8 399

51 614

Gyventojų tankis,
gyv./km2

23,7

31,6

33,6

14,3

38,6

Šiaulių rajono savivaldybė
Šiaulių rajono savivaldybė uţima centrinę Šiaulių apskrities dalį (Pav.3-2) Rajone susikerta trijų
geografinių rajonų ribos – Rytų Ţemaitijos plynaukštė Ţemaičių aukštumos šlaito, Ventos
vidurupio ţemumos ir Mūšos-Nemunėlio ţemumos ribos. Į rajono teritorija patenka Kurtuvėnų
regioninio parko dalis. Teritoriją teka Venta, tyvuliuoja 27 natūralūs eţerai, yra dirbtinai uţtvenktų
eţerų, dirbtinių tvenkinių. Dideli Gruzdţių, Gubernijos, Gulbinų, Rėkyvos miškai. Ţemės 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 %.
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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 [7].
Šiaulių rajonui būdinga didelė gyventojų migracija iki 2009 m., o prasidėjus ekonominiam
sunkmečiui, situacija pasikeitė: ţymiai padidėjo išvykusiųjų skaičius ir sumaţėjo atvykusiųjų, todėl
migracijos saldo, 2008 m. buvęs teigiamas (50), 2009 m. tapo neigiamu ir siekė 732. Šis pokytis
galėjo įvykti dėl pablogėjusios padėties darbo rinkoje.

Pav.3-2. Šiaulių rajono savivaldybės seniūnijos
Telšių rajono savivaldybė
Telšių rajono savivaldybė yra Lietuvos šiaurės vakaruose, Vidurio Ţemaitijos aukštumoje ( Pav.

3-3). 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 [8].
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Pav. 3-3. Telšių rajono savivaldybės seniūnijos
Plungės rajono savivaldybė
Plungės rajono savivaldybė yra įsikūrusi šalies šiaurės vakaruose, Telšių apskrityje (Pav. 3-4).
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 % [9].
Plungės rajono savivaldybėje maţėja gyventojų skaičius: 2006 gyventojų skaičius siekė 43,7 tūkst.
arba 1,7% maţiau nei 1996 m. Tam įtaką daro darbingo amţiaus asmenų išvykimas dirbti į
uţsienį, nemaţa dalis savivaldybės gyventojų baigę mokslus, pasilieka gyventi ir dirbti
didesniuose šalies miestuose.
To pasekmė yra kaimo vietovėse stebimas visuomenės senėjimo procesas, daugėja gyvenviečių,
kuriuose nebelieka ţmonių. Rajone daţniausiai gyvena vyresni, ţemesnio išsilavinimo ţmonės, čia
maţesnė darbingo amţiaus asmenų dalis.

Pav. 3-4. Plungės rajono savivaldybės seniūnijos
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Rietavo savivaldybė
Rietavo savivaldybė išsidėsčiusi Telšių apskrities pietinėje dalyje, Ţemaitijos aukštumos vakarinės
dalies priekalniuose (Pav. 3-5). 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 [10].
Rietavo savivaldybėje laukiamas gyventojų sumaţėjimas: prognozuojama, kad 2017 m. Rietavo
savivaldybėje gali gyventi apie 9730 gyventojų. Tai reiškia, kad tiesioginio poreikio didelei
socialinės infrastruktūros plėtrai Rietavo savivaldybėje nėra, jeigu neatsiţvelgiama į visuomenės
senėjimo procesus. Dėl neigiamos krypties demografinių procesų kentės ekonominė savivaldybės
raida.

Pav. 3-5. Rietavo savivaldybės seniūnijos
Klaipėdos rajono savivaldybė
Klaipėdos rajono savivaldybė, puslankiu supdama Klaipėdą, prieina prie Baltijos jūros ir Kuršių
marių (Pav. 3-6). Teritorijoje yra Klaipėdos (Vilhelmo) kanalas, teka Minija. Auga daugiausia
spygliuočių miškai (Vėţaitinės, Kliošių, Padumblės). Klaipėdos rajonui priklauso Pajūrio regioninio
parko, kuriame yra Plazės gamtinis rezervatas, Nemirsetos, Šaipių ir Olandų kepurės
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 [11].
2009 m. Klaipėdos rajone vidutinis metinis gyventojų skaičius buvo 52 tūkst. Per 2004–2009 m.
vidutinis gyventojų skaičius rajone išaugo 4,6 tūkst. arba 9,7 %. Klaipėdos rajone apgyvendinimo
2
tankis nagrinėjamu periodu kasmet augo ir 2010 m. pradţioje siekė 39 gyv./km (11 % daugiau
2
nei 2004 m.). Bendras Klaipėdos apskrities apgyvendinimo tankis yra 72,3 gyv./km . Miestai
pasiţymi aukštesniu apgyvendinimo tankumu, o rajonai – ţemesniu.
Gyventojų skaičiaus pokyčius lemia natūralūs gyventojų kaitos ir migracijos procesai. Klaipėdos
rajone 2004–2005 m. metinis gimusiųjų skaičius svyravo apie 480, tačiau nuo 2006 m.
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gimstamumas kasmet augo. 2005–2007 m. metinis mirusiųjų skaičius Klaipėdos rajone viršijo 600,
o nuo 2008 m. svyravo apie 580–590 mirusiųjų.
Natūrali gyventojų kaita (prieaugis / sumaţėjimas) – apibendrinanti gimimų ir mirčių rodiklius,
skaičiuojama kaip gyvų gimusių ir mirusių asmenų skaičiaus skirtumas. Iki 2007 m. Klaipėdos
rajone mirusiųjų skaičius viršijo gimstančiųjų skaičių, todėl buvo fiksuojama neigiama natūrali
gyventojų kaita, tačiau nuo 2007 m. stebimas natūralus gyventojų prieaugis, kuris kasmet auga.

Pav. 3-6. Klaipėdos rajono savivaldybė
3.8.2

Informacija apie artimiausias gyvenamąsias teritorijas

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.
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Informacija apie planuojamą ūkinę
veiklą, technologiniai procesai

4.1

Magistralinio dujotiekio techninės charakteristikos
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Pagrindiniai PŪV techniniai parametrai:






dujotiekio ilgis – apie 110,0 km;
dujotiekio vardinis skersmuo – 800 mm;
projektinis slėgis – 5,4 MPa, maţiausias projektinis slėgis – 2,0 MPa;
dujų temperatūra t – (0+15) C;
dujotiekio sudedamosios dalys gaminamos iš paprastojo arba konstrukcinio anglinio
plieno.

Planuojama MD (DN 800) trasa numatyta esamo MD Panevėţys-Šiauliai-Klaipėda (DN 300)
apsaugos zonos ribose. Dujotiekio klojimas numatomas lygiagrečiai veikiančiam dujotiekiui
DN300 išlaikant minimalius leistinus norminius ir technologinius atstumus.
Dujotiekio pradţia - Klaipėdos antrosios dujų skirstymo stoties teritorijoje, Kiškėnų km., Dovilų
sen., Klaipėdos rajone.
Dujotiekio pabaiga – čiaupų aikštelė Nr.12M, Lapkasių km., Kuršėnų kaimiškojoje sen., Šiaulių
rajone.

4.2

Planuojamo magistralinio dujotiekio infrastruktūra

Didţioji dalis MD Klaipėda – Kuršėnai tiesiama esamo MD Panevėţys – Šiauliai – Klaipėda
apsaugos zonoje. Esamo MD sąlyginis skersmuo DN 300 mm. Dujotiekis pastatytas daugiau kaip
prieš 40 metų, jo būklė patenkinama. Magistralinio dujotiekio DN trasos atkarpoje tarp 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 8 vietose (6 vietose Klaipėdos r.,
vienoje vietoje Plungės r.). Taip pat susikertama su atšakomis į Palangą (DN 250 ) ir Rietavą (DN
150). Susikirtimo vietose naujasis dujotiekis numatomas kloti po veikiančiu dujotiekiu DN300,
minimalus vertikalus atstumas tarp dujotiekių – 500 mm.
Magistralinio dujotiekio Klaipėda-Kuršėnai statybos projekte numatoma atlikti šiuos pagrindinius
darbus:






MD DN800 mm įrengimas;
MD infrastruktūros įrengimas
Poveikį aplinkai maţinančių priemonių įrengimas;
Linijos ruoţų pertrasavimas (lokalinės vietos alternatyvos), vietose kur nėra galimybės
projektuoti šalia esamo MD;
Ţemės darbų atstatymas/atnaujinimas.

Įrengiant magistralinį dujotiekį planuojama ši infrastruktūra:






Čiaupų aikštelės (10x10 m) su privaţiavimo keliais ir elektros pajungimu – 8 vnt;
Kontrolinio įtaiso paleidimo/priėmimo kameros – 2 vnt;
Katodinės apsaugos stotys (toliau KAS) – 4 vnt.
Laikinas privaţiavimo kelias statybos darbų metu;
Gamybinės bazės, technologinės aikštelės statybos darbų metu (vietovėse su kietąja
danga, (25x25 m)).

Planuojamo dujotiekio ir infrastruktūros išsidėstymas pateikiamas priede Nr.1.
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Čiaupų aikštelės. Dujų tiekimui sustabdyti avarijos ar remonto metu numatyta atjungimo
armatūra – linijiniai čiaupai. Čiaupų konstrukcija uţtikrina distancinį čiaupų atidarymą/uţdarymą
iš centrinio valdymo pulto. Čiaupų aikštelėse įrengiami linijiniai čiaupai, dujotiekio nudujinimo
ţvakės. Čiaupų aikštelės elektros energija bus aprūpinamos iš esamų elektros tinklų arba aikštelės
ribose planuojamų saulės/maţųjų vėjo jėgainių (Pav. 4-1). Planuojama 8 ČA, preliminarios vietos
pateiktos Priede Nr.1.
Kontrolinio įtaiso paleidimo/priėmimo kameros. Pirmosios dvipusio paleidimo/priėmimo
kameros preliminari įrengimo vieta – šalia Klaipėdos antrosios dujų skirstymo stoties Kiškėnų km.,
Dovilų sen., Klaipėdos rajone, antrosios - prie čiaupų aikštelės Nr.12M Lapkasių km., Kuršėnų
kaimiškojoje sen., Šiaulių rajone. Kontrolinio įtaiso paleidimo/priėmimo kameros paskirtis –
dujotiekio techninės būklės monitoringui naudojamo kontrolinio įtaiso paleidimas/priėmimas į/iš
magistralinio dujotiekio vamzgyno. Elektronikos pagalba įtaisas fiksuoja magistralinio dujotiekio
vamzdyno techninę būklę, taip pat apsauginės izoliacijos būklę.
Apsauga nuo korozijos. Numatoma pasyvi ir aktyvi dujotiekio plieninių vamzdţių apsauga nuo
korozijos. Pasyvi apsauga – dujotiekis klojamas iš plieninių polimerine izoliacija padengtų
vamzdţių. Aktyvi apsauga nuo korozijos – dujotiekio trasos teritorijoje montuojamos katodinės
apsaugos stotys. KAS vietos parenkamos atlikus išsamius geologinius tyrimus ir įvertinus grunto
savybes. Dujotiekio trasoje preliminariai numatomos keturios (4) KAS.
Projektuojami dujotiekio vamzdţiai turi teigiamą plūdrumą, todėl stabilios vamzdţio padėties
uţtikrinimui tose vietose kur dujotiekio vamzdis klojamas į vandeningą ar lengvą gruntą (durpę,
smėlio ir organinių priemaišų gruntą ir pan.) ant dujų vamzdţio uţdedami gelţbetoniniai
priesvoriai.

Pav. 4-1. Čiaupų aikštelė su elektros energijos aprūpinimu iš saulės-maţųjų vėjo jėgainių
(UAB „Ardynas“ nuotrauka)
Magistralinio dujotiekio vamzdţiai klojami ne maţesniame kaip 0,9 m gylyje laukuose ir 1,2 m
gylyje miškuose, nuo vyraujančio ţemės paviršiaus.
Statybos darbai pagrinde bus vykdomi esamo dujotiekio apsaugos zonoje (Pav. 4-2) Numatomas
darbų zonos plotis:



miškuose darbų zonos plotis - 14 m;
laukuose darbų zonos plotis - 24m.
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Pav. 4-2 MD apsaugos zona su tipine darbų zona laukuose ir miškuose
Atstumas tarp esamo ir planuojamo MD, remiantis 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)) yra:



laukuose 15 m;
miškuose 12 m.

Pav.4-3. Tipinė darbų zona

Pav. 4-4 Tipinė darbų zona miške
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Pagrindinis planuojamo magistralinio dujotiekio Klaipėda-Kuršėnai klojimo būdas numatytas
atviras, kasant tranšėją (ţr. sk. 4.3). Tose vietose, kur nebus techninių galimybių ar aplinkai
jautriose vietose bus parinktas uţdaras klojimo būdas.
Susikirtimuose su upeliais ir melioracijos grioviais magistralinis dujotiekis įrengiamas pagal
atskirus techninio projekto technologinės dalies sprendinius. Susikirtimų su melioracijos grioviais
vietose statybos metu įrengiant laikinus kelius numatomos gelţbetoninės pralaidos, uţpiltos
gruntu iš tranšėjos. Susikirtimų su esamomis poţeminėmis inţinerinėmis komunikacijomis vietose
magistralinio dujotiekio vamzdynas bus klojamas įgilinant po esamais tinklais maţiausiai 0,5 m.
Susikirtimuose su automobiliniais keliais dujotiekis klojamas apsauginiame dėkle. Susikirtimuose
su vietinės reikšmės ir lauko keliukais dujotiekis klojamas ne maţesniame 1,5 m gylyje be dėklo.
Maţiausias vertikalus atstumas nuo dujų vamzdţio/dėklo viršaus iki kelio dangos – 1,5 m klojant
atviru būdu. Klojant uţdaru būdu maţiausias vertikalus atstumas nuo dėklo viršaus iki kelio
dangos viršutinio sluoksnio – 2,5 m.

Pav. 4-5. Tipinis susikirtimas su keliu naudojant apsauginį dėklą
Susikirtimuose su upeliais ir melioracijos grioviais dujotiekis klojamas tokiame gylyje kaip
nurodoma techninio projekto technologinės dalies brėţiniuose. Susikirtimas su upeliais ir
melioracijos grioviais vykdomas pagal tipinį brėţinį - ţiūrėti Pav.4-6.

Pav.4-6. Tipinis susikirtimas su vandens kliūtimis
Susikirtimų su melioracijos grioviais vietose statybos metu įrengiant laikinus kelius numatomos
gelţbetoninės pralaidos (kurios baigus darbus demontuojamos), uţpiltos gruntu iš tranšėjos.
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Susikirtimų su esamomis poţeminėmis inţinerinėmis komunikacijomis vietose dujotiekio
vamzdynas bus klojamas įsigilinant po esamais tinklais pagal leistinus norminius atstumus.
Pakloto dujotiekio trasa paţymima ţenklais, kurie įrengiami 500 m atstumu vienas nuo kito
tiesiose dujotiekio vamzdyno atkarpose ir visose trasos posūkių vietose, susikitimų su keliais,
geleţinkeliais vietose. Ţymėjimo ţenklas - tai 1.5-2.0 m aukščio betoninis stulpelis su geltonos
spalvos 350x175 mm dydţio lentele, ţiūrėti Pav. 4-7. Ţenklai išdėstomi remiantis bendru
eksploatuojančios organizacijos ir ţemės savininko susitarimu-aktu.

Pav. 4-7. Magistralinio dujotiekio ţymėjimo ţenklas (nuotrauka UAB “AF-Consult”)

4.3

Dujotiekio klojimo būdai, svarstomos technologinės
alternatyvos

Svarstomi šie MD klojimo būdai:
A.
B.
C.
4.3.1

Atviras būdas - kasant tranšėją (įprastai naudojamas);
Uţdaras būdas - horizontalus prastūmimas;
Uţdaras būdas -horizontalus kryptinis gręţimas.
A. Dujotiekio tiesimas atviru būdu

Tai daţniausiai ir įprastai naudojama dujotiekio tiesimo technologija. Prieš pradedant tranšėjos
kasimo darbus, dujotiekio trasos darbų zonoje nustumiamas/nukasamas derlingas dirvos
sluoksnis, kuris supilamas ir saugomas statybos darbų zonoje.
Vamzdyno paklojimui ekskavatoriumi iškasama tranšėja, kurios vidutinis gylis apie 2m, plotis
iškasos dugne apie 1,4 m, viršutinėje dalyje - apie 3 m. Gruntas supilamas šalia iškasos. Vamzdţiai
išdėstomi ant medinių padėklų greta iškasos ir suvirinami į vientisą vamzdyną. Klotuvų pagalba
suvirintos vamzdţio gijos nuleidţiamos į tranšėją ir uţkasamos. Toliau vykdomas dujotiekio
stiprumo bandymas, kurio rezultatus patvirtina specialiai sudaryta komisija. Išskyrus miško ţemę,
po bandymo procedūros supiltas derlingas dirvoţemis paskirstomas virš iškasos - vykdoma
rekultivacija.
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Pav. 4-8. Tipinis magistralinio dujotiekio tiesimas atviru būdu (UAB „Ardynas“ nuotrauka)
Tranšėjos kasimo ir grunto sandėliavimo schemos laukuose ir miške yra pateiktos Pav.4-3 ir Pav.
4-4.
4.3.2

B. Horizontalus prastūmimas

Susikirtimų su keliais vietose, kai kelio kirtimą būtina vykdyti nepaţeidţiant esamos kelio dangos,
ir vamzdţio įgilinimas kinta neţymiai, yra numatyta panaudoti horizontalaus prastūmimo
technologiją.
Susikirtimo vietoje, abiejose kelio pusėse iškasamos prieduobės. Prieš kasimo darbus darbų
zonoje yra nuimamas derlingas ţemės sluoksnis, kuris sandėliuojamas kaip nurodyta schemoje
(Pav. Nr. 4.9) Po to iškasamos prieduobės, kurių dugno matmenys 5x3 m, gylis apie 4 metrus.
Viena prieduobė yra skirta prastūmimo agregato stovėjimui, antra prieduobė - stumiamo dėklo
priėmimui.
Dujų vamzdis po keliu yra montuojamas apsauginiame dėkle DN1000, kuris paklojamas
prastūmimo būdu. Įvykdţius dėklo prastūmimo procedūrą, toliau į dėklą įveriamas pagrindinis
dujų vamzdis DN800. Prieduobės uţkasamos - pirmiausiai gruntu, viršuje derlingas ţemės
sluoksnis.
Uţbaigus dujotiekio ir kelio susikirtimo darbus, kelio šlaitai atstatomi į pirminę padėtį.
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Pav. 4-9. Tipinis susikirtimas su keliu vykdoma uţdaru būdu
4.3.3

C. Horizontalus kryptinis gręţimas

Tose trasos vietose, kur dėl technologinių arba gamtinių kliūčių vamzdţio negalima pakloti atviru
būdu ir reikia keisti vamzdţio įgilinimo reikšmę, gali būti svarstoma horizontalaus kryptinio
gręţimo technologija.
Gręţimo procedūros vykdymui būtinas darbų technologijos projektas, kurį paruošia gręţimą
vykdanti įmonė. Projekte yra įvertinamas kliūties pobūdis, vandens baseino reţimas. Ištiriama
dugno ir šlaitų geologinė sandara atliekant inţinerinius tyrinėjimus (gręţinius, kurių gylis turi būti
ne maţesnis negu numatomas kryptinio gręţimo gylis). Kryptinio gręţimo ilgis nustatomas
atsiţvelgiant į kliūties plotį, dujų vamzdţio mechanines savybes ir geologinių tyrinėjimų
duomenis.
Geodezinė tarnyba tiksliai nuţymi gręţimo ašį plane. Gręţimas atliekamas trimis etapais:




I etapas - pirminis (pilotinis) gręţimas;
II etapas - angos išplatinimas iki reikiamo skersmens ir angos stabilizavimas;
III etapas- darbinio vamzdţio įtraukimas.

I etapas - prie pilotinės galvutės-zondo, pagamintos iš ketaus, yra pritvirtintas vidinis
magnetometras ir štangos. Vykdomas gręţimas projektinės (nuţymėtos) ašies kryptimi. Gręţimo
ašies koordinatės kas 4-5 m ―nuskaitomos‖ magnetometro pagalba ir kabelio pagalba
perduodamos į valdymo pultą. Tai leidţia pirminio etapo gale pateikti faktinę ašies padėtį.
II etapas - angos išplatinimas iki reikiamo skersmens ir angos stabilizavimas. Gręţimo operacijos
metu sukamas zondas ir įpurškiamas specialus kisieliaus konsistencijos technologinis skystis betonitas. Dalis angoje atsiradusio išpjaustyto ir išplauto grunto ir technologinio skysčio mišinio
išstumiama ant kranto, dalis lieka angoje. Angoje likusi mišinio dalis padeda stabilioje padėtyje
išlaikyti apvalią angos formą, o taip pat tarnauja kaip pagalbinė priemonė dujų vamzdţio
įtraukimo į angą metu.
Išplatinimo angos dydis yra 130-150% darbinio vamzdţio dydţio.
III etapas - reikiamo ilgio ir skersmens darbinio vamzdţio įtraukimas.
Dujotiekio vamzdis uţkabinamas troso pagalba ir traukiamas į kitą pusę.
Gręţimui yra naudojama speciali gręţimo platforma su įmontuotu siurbimo agregatu, platformos
galingumas 230-280 W.
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Gręţimo metu naudojami trijų sudėčių technologiniai skysčiai, kurie yra pagaminami pagal
gręţimą atliekančios įmonės standartą. Skiedimui reikalingas vanduo imamas iš artimiausio
vandens telkinio.
Ţemiau pateikiama galima technologinių skysčių sudėtis.
Technologinis skystis Nr.1-pirminė anga:




Bentonitas: Hydraul EZ+, koncentracija 2,5% (25kg/m3);
Gręţimo priedas, koncentracija 0,01% (1l/m3);
InstaVisDry (dalinai hidratuotas akrilo amido polimeras ) 0,0025% (0,25kg/m3);

Technologinis skystis Nr.2-angos padidinimas:



Betonitas: Hydraul EZ+, koncentracija 3% (30kg/m3);
CMC Na (modifikuota celiuliozė) koncentracija 0,01% (1kg/m3);

Technologinis skystis Nr.3 - vamzdţio įtraukimui:



Betonitas: Hydraul EZ+, koncentracija 3% (30kg/m3);
Super Pac (skysta celiuliozėceliuliozė) koncentracija 0,01% (1kg/m3);

Siekiant iki minimumo sumaţinti vamzdţio gamyklinės dangos paţeidimo riziką yra naudojama
įtraukimo schema su vamzdţio plūdrumo kontrole angoje. Plūdrumo kontrolės vykdymui į dujų
vamzdį įdedamas plastmasinis vamzdis su atvamzdţiu, per kurį galima paduoti reikiamą vandens
kiekį (pagrindinis vamzdis d813 uţaklintas). Vanduo imamas iš artimiausio vandens telkinio.
Technologinės aikštelės. Darbų vykdymui vienoje kliūties pusėje įrengiama laikina aikštelė, skirta
technologinei gręţimo proceso įrangai sumontuoti bei medţiagoms saugoti. Taip pat šioje
aikštelėje įrengiamos laikinos technologinės ir buitinės patalpos (kilnojami moduliniai statybiniai
vagonėliai). Aikštelės dydis apie 25x25 m priklausomai nuo naudojamos įrangos.
Kitoje kliūties pusėje ant specialių šliauţiklių padedamas įtraukiamas vamzdis. Įtraukiamo
vamzdţio ilgis yra nustatomas technologiniame projekte.

4.4

Dujotiekio stiprumo bandymas

Pilnai uţpylus dujotiekio tranšėją, atliekamos sekančios procedūros: vamzdţio vidinio paviršiaus
išvalymas; hidraulinis išbandymas; vidinio paviršiaus išsausinimas.
Dujotiekio išvalymas atliekamas praplovimo būdu, vandenį paimant iš pasirinktų vandens
telkinių. Prie vandens paėmimo vietos sumontuojamas vandens paėmimo ir slėgio pakėlimo
mazgas. Vandens paėmimo vietos bus parinktos Rangovo, statybos darbų metu.
Išvalius vamzdį, vykdomas hidraulinis bandymas, kuris laikomas pavykusiu, jei per bandymo laiką
dujotiekyje uţfiksuojamas nulinis slėgio kritimas.
Atlikus išbandymą vanduo iš vamzdyno išleidţiamas atgal į telkinį, iš kurio buvo paimtas,
pirmiausia savitaka, po to - siurblio pagalba.
Galutiniam drėgmės pašalinimui iš vamzdţio suspausto oro pagalba turi būti prastumiami
išdţiovinimui skirti poliuretaniniai kamščiai.

4.5

Statybos darbų organizavimo sprendiniai

Ţemės darbai. Prieš pradedant dujotiekio klojimo darbus, laikinam naudojimui statybos metu
atveţamos kilnojamos buitinės patalpos ir kilnojami uţdari sandėliai (moduliniai statybiniai
vagonėliai), kurie pastatomi iš anksto parinktose ir suderintose vietose, prie bendro naudojimo
vietinės reikšmės kelių.
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Darbo zonoje nukasamas augalinis gruntas ir sandėliuojamas darbo zonos krašte, kertami krūmai
ar medţiai.
Įrengiamas laikinas 7,0 m pločio kelias su ţvyro danga h = 15 cm, visame klojamo dujotiekio
trasos ilgyje. Atlikus dalį aukščiau minėtų parengiamųjų darbų, su ekskavatoriumi, kurio kaušo
3
talpa 0,4-0,5 m , kasama tranšėja, gruntas sandėliuojamas vietoje. Vanduo iš tranšėjos
atsiurbiamas siurbliais.
Prie esamų inţinerinių tinklų ir susikirtimuose su esamais inţineriniais tinklais tranšėja kasama
rankiniu būdu 0,5 m virš esamo tinklo ir po du metrus į abi puses nuo esamo tinklo.
Iškasus tranšėją, vamzdţiai išdėstomi ant medinių padėklų greta iškasos ir suvirinami į vientisą
vamzdyną. Klotuvų pagalba suvirintos vamzdţio gijos nuleidţiamos į tranšėją ir uţkasamos.
Paklojus dujotiekį ir uţpylus tranšėją bei įvykdţius dujotiekio bandymą, atliekama dirvos
rekultivacija, įrengiamas griovių ir upelių šlaitų sutvirtinimas.
Ţemės darbai turi būti vykdomi pagal STR1.07.02:1999 reikalavimus.
Visi darbai turi būti vykdomi laikantis techniniame projekte nurodytų specifikacijų reikalavimų.
Priešgaisrinė sauga. Statybos aikštelėje, prie buitinių patalpų ir uţdarų sandėlių turi būti įrengti
priešgaisriniai postai (skydas su gesintuvais ir kitu priešgaisriniu inventoriumi).

4.6

Svarstomos alternatyvos

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 ši trasa nagrinėjama
kaip pagrindinė alternatyva.
Išlaikant esamo ir planuojamo MD lygiagretumą, statybos ir eksploatacijos metu būtų racionaliai
išnaudojamas energetikos objektų koridorius, o rengiant teritorijų planavimo dokumentus
nebūtų reikalinga išplėsti objekto statybai rezervuojamas teritorijas.
PAV ataskaitoje nagrinėjamos vietos lokalinės alternatyvos (toliau - LA) ir trasos sprendiniai
pateikiami lentelėje ţemiau ir Priede Nr. 1.
Lentelė 4-1. Nagrinėjamos lokalinės vietos alternatyvos ir koncepciniai sprendiniai
Lokalinės
alternatyvos
Nr.

Vietovė

LA 1

Klaipėdos r. sav.,
Dauparų –Kvietinių
sen., Dauparų gyv.
pietuose

LA 2A

LA 2B

Plungės r. sav., Kulių
sen., ties Didţiųjų
Mostaičių gyv.

Plungės r. sav., Kulių
sen., Rietavo sav.,
Rietavo sen. ties
Didţiųjų Mostaičių gyv.

Pateikiama
priede

Pateikiamas
Priede Nr.1.

Pateikiamas
Priede Nr.1.

Pateikiamas
Priede Nr.1.

Aprašymas
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.*
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)
turi būti 47,5m. **
Dujotiekio tiesimas per pelkes yra techniškai
sudėtingas, taip pat tikėtinas poveikis bioįvairovei.
Apeinama aukščiau minėta sodyba ir Aukštamiškių
pelkės. 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. ataskaitos skyrių 6.6).
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Kulių sen., ties Didţiųjų
Mostaičių gyv.
LA 2C
Pabaiga: Klaipėdos r.
sav. Vėţaičių sen. ties
Pajuodupio gyv.

LA 3

LA 4

Pateikiamas
Priede Nr.1

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

Pateikiamas
Priede Nr.1

Telšių r. sav., Viešvėnų
sen., ties Klibės gyv

Pateikiamas
Priede Nr.1
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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
(plačiau apie ST ţr. ataskaitos skyrių 6.6).
Apeinamas vandens telkinys. MD klojimas per šį
vandens
telkinį
technologiškai
sunkiai
įgyvendinamas. Poveikis dėl MD paklojimo bus
išnagrinėtas PAV metu.
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,
šioje 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))

Planuojama ūkinė veikla ir jos poveikis lyginamas su „0 veiklos― alternatyva – esama situacija, kai
projektas nėra įgyvendinamas.
Alternatyvų analizė pateikiama ataskaitos 8 skyriuje.

4.7

Magistralinio dujotiekio apsaugos zona ir juosta

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 (Pav. 4-10):
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 juosta – ţemės juosta išilgai magistralinio dujotiekio, kurioje draudţiama kloti kitas
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poţemines komunikacijas, sodinti medţius, vaismedţius bei krūmus, statyti statinius. 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.

Pav. 4-10. 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. 4-11).
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Pav. 4-11. 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, 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 (Pav. 4-11). 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).

4.8

Ţemės apribojimai dėl planuojamos ūkinės veiklos

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,
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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 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.

4.9

Miškų ţemės keitimas kitomis naudmenomis

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 LR Miškų įstatymo
Nr. XI-671 7 ir 11 straipsnių pakeitimo įstatymo 2014-01-23 ir LR Saugomų teritorijų įstatymo 31
straipsnio pakeitimo ir papildymo įstatymo Nr. XII-746, 2013-12-23 (Ţin., 1993, Nr. 63-1188; 2001,
Nr. 108-3902; 2011, Nr. 49-2365; 2013, Nr. 36-1726, Nr. 76-3830) nuostatomis.
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Geriausi prieinami gamybos būdai

Geriausi prieinami gamybos būdai ES planuojamai ūkiniai veiklai netaikomi, kadangi nevykdoma
jokia gamyba, o produkcija tik eksploatuojama.
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Atliekos

Šiame skyriuje analizuojamos magistralinio dujotiekio Klaipėda - Kuršėnai statybos ir
eksploatacijos metu susidariusios atliekos, jų kiekiai, savybės, atliekų susidarymo šaltiniai ir
atliekų tvarkymo būdai.

5.1

Statybos metu susidarančios atliekos

PŪV infrastruktūros (čiaupų aikštelių, paleidimo/priėmimo kamerų aikštelių) statybos bei
įrengimo metu gali susidaryti tam tikras atliekų kiekis. PAV ataskaitoje pateikiama informacija yra
preliminari. Detali informacija apie statybos bei įrengimo metu susidarančias atliekas ir jų kiekius,
saugojimo bei tvarkymo būdus turės būti pateikta kituose etapuose (techniniame projekte,
darbo projekte ir kt.)
Statybos metu susidariusios atliekos bus rūšiuojamos, tinkamai sandėliuojamos ir perduodamos
atitinkamiems atliekų tvarkytojams.
Statybos darbų metu susidarys atliekos, kurios bus tvarkomos vadovaujantis Atliekų tvarkymo
taisyklėmis (patvirtintomis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. gruodţio 30d. įsakymu
Nr.722).
Preliminariai numatoma, kad susidarys šios atliekos: mediniai padėklai, betonas, geleţis ir plienas,
plastmasė, maišytos statybinės medţiagos. Kai kurios medţiagos, pvz. miško kirtimo atliekos, gali
būti panaudojamos biokuro gamybai.
Baigus statybos darbus statybos vieta turi būti sutvarkyta taip, kad joje neliktų darbų metu
susidariusių atliekų
Preliminariai galinčios susidaryti atliekų rūšys, kiekiai ir jų tvarkymas pateikti lentelėje ţemiau
(Lentelė 5-1).

5.2

Eksploatacijos metu susidarančios atliekos

Po magistralinio dujotiekio statybos darbų, įrengus naują MD liniją, MD eksploatacijos metu
atliekų susidarymas nenumatomas.
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Lentelė 5-1. Atliekos. Atliekų tvarkymas.
Technologinis
procesas
1
Dujotiekio statyba

Pavadinimas
2
Mediniai padėklai

t/dieną

Kiekis
t/metus*

4
35

-

5

Atliekų saugojimas objekte
Kodas pagal
atliekų
sąrašą

Pavojingumas
7
Nepavojingos

170405

Nepavojingos

Didţiaus
ias kiekis

Numatomi atliekų tvarkymo būdai

9
-

10

Dujotiekio statyba

Maišytos statybinės
medţiagos

-

6

Kietos

170904

Nepavojingos

Dujotiekio statyba

Betonas

-

2

Kietos

170101

Nepavojingos

Konteineris

0,5 t

Dujotiekio statyba

Plastmasė

-

9

Kietos

170203

Nepavojingos

Konteineris

0,5 t

Dujotiekio statyba

Medienos
atliekos
(šakos kelmai)

-

-

Kietos

-

Nepavojingos

Bus
laikoma
statybos aikštelėse
įrengtose atliekų
saugojimo vietose

-

Kietos

6
150103

Laikymo sąlygos
8
Bus
laikoma
statybos aikštelėse
įrengtose atliekų
saugojimo vietose.
Bus
laikoma
statybos aikštelėse
įrengtose atliekų
saugojimo vietose.
Konteineris

Dujotiekio statyba

3
-

Atliekos
Agregatinis
būvis (kietas,
skystas,
pastos)
5
Kietos

Geleţis ir plienas

-

0,5 t

Pagal sudarytą sutartį, bus
perduodamos atitinkamiems
atliekų tvarkytojams.

Panaudojimas biokuro gamybai.

*nurodyti susidarantys atliekų kiekiai pateikiami statybos metu. MD statybą planuojama baigti per 2015 metus.
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Galimas poveikis įvairiems aplinkos
komponentams
Įvadas

Poveikio aplinkai vertinimas atliktas vadovaujantis vertinimo proceso laikotarpiu galiojančiais LR
įstatymais ir kitais teisės aktais, normatyviniais dokumentais. Pagrindinis jų – PŪV PAV įstatymas
bei įstatymo įgyvendinamieji teisės aktai.
Vertinant potencialų PŪV poveikį aplinkai buvo naudojamasi Europos aplinkos apsaugos
agentūros medţiaga, Europos Komisijos PAV vadovais, ES šalių leidiniais, juose pateiktomis
metodikomis ir rekomendacijomis, duomenų bazėmis, archyviniais ir publikuotais statistinės
informacijos šaltiniais apie aplinkos komponentus. Poveikio aplinkai vertinimui buvo naudojamas
ekspertinis vertinimas, daugiakriterinė analizė, nagrinėjamoje trasoje buvo atlikti aplinkos
komponentų (biologinė įvairovė, saugomos teritorijos, kultūros paveldas, paviršinis vanduo) lauko
tyrimai ir stebėjimai. Triukšmo poveikio vertinimui buvo naudojama kompiuterinio modeliavimo
programa CadnA 4.2. Renkant ir analizuojant esamos situacijos duomenis, PAV rengėjai
konsultavosi su atitinkamomis susijusiomis valstybės institucijomis.
Poveikio aplinkai nagrinėjimo laikotarpis - projekto eksploatacijos pradţia – 2015 m.
Nagrinėjama teritorija: vertinant poveikį aplinkos komponentams, nagrinėjama teritorija apims
vertinamas magistralinio dujotiekio trasos lokalines alternatyvas ir potencialias poveikio zonas.
Pagrindiniai vertinami PŪV poveikio šaltiniai skirtingu projekto etapu pateikiami ţemiau (ţr.
Lentelė 6-1).
Lentelė 6-1. PŪV poveikio šaltiniai ir galimas poveikis aplinkos komponentams

Visuomenės
sveikata

Socialinė –
ekonominė
aplinka

Kraštovaizd
is

Kultūros
paveldas

Vanduo

Aplinkos
oras

Dirvoţemis
ir ţemės
gelmės

Pagrindiniai aplinkos komponentai
Biologinė
įvairovė,
saugomos
teritorijos

Projekto etapas/poveikio šaltinis

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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Planuojamas MD trasa bus tiesiama per Lietuvos pajūrio upių, Nemuno ir Ventos upių baseinų
rajonus (Pav. 6-1). Esamas ir planuojamas MD kerta ~98 upes, upelius, tvenkinius ir melioracinius
kanalus, iš kurių reikšmingiausios upės – Minijos, Juodupio, Upynos, Virvyčios, Vėdarės, Luknės,
Ţvelsos, Smeltainės ir Gerdaujės (ţr. Priedą Nr.2). Dauguma upelių bevardţiai. Minėtos upės turi
natūralias vagas, maţų upelių ir melioracijos griovių vagos kanalizuotos.

Pav. 6-1. Upių baseinų rajonai, šaltinis: Aplinkos apsaugos agentūra
MD statybos darbai kertant vandens telkinius sudėtingi tiek techniniu, tiek aplinkosauginiu
poţiūriu. Plane svarstomos lokalinės alternatyvos (2B, 3, 4), kurios apeitų vandens telkinius.
Ţemiau lentelėje (Lentelė 6-2) pateikiami nagrinėjamų lokalinių alternatyvų galimi susikirtimai su
vietovėje esamais vandens telkiniais ir upėmis:
Lentelė 6-2. Plane svarstomos lokalinės vietos alternatyvos paviršinių vandens telkinių
poţiūriu
Lokalinės
Pateikiama
Magistralinio dujotiekio lokalinių vietų alternatyvų ėjimas
Alternatyvos
Priede
per upes/vandens telkinius
Pagrindinė MD
alternatyva

Priedas Nr. 2

LA1

Priedas Nr. 2

Juodupis, Minija, Upyna, Aunuva, Vaidys, Virvyčia, Vėdarė,
Lukna, Ţvelsa, Lukna, Tūtaka, Smeltaite, Gerdaujė.
nekerta

LA2A

Priedas Nr. 2

Trasa numatoma per Aukštamiškių pelkę

LA2B

Priedas Nr. 2

Upelis Ţelsva, trasa apeina Aukštamiškių pelkę.

© AF-Consult UAB 2013

AB „Amber Grid―
Magistralinio dujotiekio Klaipėda – Kuršėnai statyba
PAV ataskaita

Lokalinės
Alternatyvos

2014-01-27

Pateikiama
Priede

Magistralinio dujotiekio lokalinių vietų alternatyvų ėjimas
per upes/vandens telkinius

Pagrindinė MD
alternatyva

Priedas Nr. 2

LA2C
LA3
LA4

Priedas Nr. 2
Priedas Nr. 2
Priedas Nr. 2

Juodupis, Minija, Upyna, Aunuva, Vaidys, Virvyčia, Vėdarė,
Lukna, Ţvelsa, Lukna, Tūtaka, Smeltaite, Gerdaujė.
Trasa numatoma per Aukštamiškių pelkę
Apeinamas vandens telkinys
Upelis Tūtaka, apeinama pelkė
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Reikšmingiausia MD kertama upė – Minijos upė, kuri yra buveinių apsaugai svarbi teritorija
(BAST). Saugomos teritorijos ties Minijos upe pateikiamos paveiksle ţemiau, plačiau ţr. 6.6 skyrių
Saugomos teritorijos.
Minijos vidurupio slėnio plotis 0,6 – 1 km, o ţemiau Priekulės jis tampa negilus ir visai išnyksta.
Krantų aukštis vidurupyje ir ţemupyje yra 1 – 3,5 m, atodangose 10 – 15 m. Ţemupyje krantai
labai ţemi (iki 0,5 m), todėl nuo uţtvindymo saugo pylimai. Upės vaga aukštupyje ir vidurupyje
smarkiai vingiuoja, palieka daug senvagių. Aukštupio vagos plotis 20 – 25 m, vidurupio 30 – 35
m, ţemupio – iki 50 m. Vagoje pasitaiko daug rėvų, riedulių, ypač tarp Stalgėnų ir Nausodţio, bei
ties Dyburiais. Gylis seklumose 0,3 – 1 m, kitur 1,5 – 3 m. Ţemupio vagos gylis 6 – 7 m. Tėkmė
lėta (0,1 – 0,2 m/s), ypač ţemiau Gargţdų.
Upės debitas labai priklauso nuo kritulių kiekio – sausrų metu upė labai nusenka, tačiau po liūčių
gali kilti smarkūs poplūdţiai. Stiprūs poplūdţiai būna ir rudenį. Vandens lygių svyravimo
amplitudė aukštupyje siekia 4 m, ţemupyje 1,5 m. Kadangi Vakarų Lietuvoje sniego danga labai
nepastovi, todėl pavasario potvyniai daţnai būna silpni. Metinis nuotėkis pasiskirsto taip: pavasarį
nuplukdoma 32 % vandens, vasarą – 10 %, rudenį – 29 %, ţiemą – 29 %.
1873 m. Vilhelmo kanalu Minija tiesiogiai sujungta su Klaipėdos uostu. Pats ţemupys tinkamas
laivybai. Vandens matavimo stotys veikia Kartenoje ir Lankupiuose. Upė prateka keletą saugomų
teritorijų: Varnių regioninį parką, Minijos pralauţos kraštovaizdţio draustinį, Salantų regioninį
parką, Nemuno deltos regioninį parką ir Minijos senslėnio kraštovaizdţio draustinį, pastarąjį ir
kerta PŪV (ţr. Pav. 6-3).

Pav. 6-2. Minijos upės slėnis (UAB AF-Consult nuotrauka)
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Pav. 6-3. Saugomos teritorijos ties Minijos upe

6.2.2

Planuojama ūkinė veikla

MD planuojamoje trasoje kertamos upės sutinkamos tiek su sudėtingu slėniu (įgilintu), tiek su
neţenkliai susidariusiu slėniu. Upių vagos ir slėnio formų paţeidimams yra skirtingas, atitinkamai
turi būti taikomos ir jų atstatymo priemonės.
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Pav. 6-4. Ţelsvos upė su įgilintu slėniu (UAB „AF-Consult“ nuotrauka)
Magistralinio dujotiekio statybos metu svarbu išsaugoti natūralias upių ir upelių vagas ir slėnius
nuo paţeidimo. Krantų (šlaitų) sutvirtinimui galimos kompleksinės priemonės pateikiamos
ataskaitos 7 skyriuje. Poveikio aplinkai maţinimo priemonės. Geotekstilė, grindimas akmenimis
arba gelţbetoninėmis trinkelėmis (ţr. Pav. 6-5). Nuoţulniems, maţai jautriems erozijai upių ir
upelių šlaitams apsaugoti uţtektų pasėti daugiametes ţoles.
Melioruotose teritorijose statant MD gali būti paţeidţiamos melioracijos sistemos. Paţeistos
melioracinės sistemos turi būti sutvarkytos. Sutvarkymo projektas bus rengiamas techninio
projekto metu.

Pav. 6-5. Upės šlaito tipinė sutvirtinimo schema
MD pagrinde bus tiesiamas atviru būdu, kasant tranšėja. Atskirose vietose nagrinėjamas uţdaras
būdas.
Susikirtimuose su upėmis ir melioracijos grioviais dujotiekis klojamas tokiame gylyje kaip
nurodoma techninio projekto technologinės dalies brėţiniuose. Susikirtimas su upėmis ir
melioracijos grioviais vykdomas pagal tipinį vieno/dviejų linkių susikirtimą – brėţinį (ţr. ataskaitos
skyrių 4.2).
Vykdant MD statybą prie atvirų vandens telkinių, reikia atţvelgti į vandens telkinių pakrantės
apsaugos juostoms ir apsaugos zonoms keliamus reikalavimus. „Specialiosios ţemės ir miško
naudojimo sąlygos― patvirtintos LR Vyriausybės 1992.05.12 nutarimu Nr.343, pakeistos 2008 m.
balandţio 2 d. nutarimu Nr.319 (Ţin., 1992, Nr. 22-652; 2008, Nr. 44-1643): ) bei 1995.12.29
nutarimu Nr. 1640 nurodoma, kad visi vandens telkiniai turi apsaugos zonas ir pakrantės
apsaugos juostas, kuriose yra ribojama atitinkama ūkinė veikla.
Pagal specialiąsias vandens telkinių naudojimo sąlygas draudţiama:
 reguliuoti natūralias upes ir keisti jų vagą bei eţerų natūralų vandens lygį;
 tvenkti upes, atstatyti buvusias uţtvankas, kitus hidrotechninius statinius, vykdyti upių
vagose valymo, krantų tvirtinimo ir kitus darbus be Aplinkos apsaugos ministerijos
leidimo.
Pakrantės apsaugos juostose draudţiama:
 statyti statinius (išskyrus hidrotechninius, vandens paėmimo ir išleidimo į vandens
telkinius įrenginius, vandenvietes, paplūdimių įrangą), tverti tvoras;
 tiesti kelius;
 ne miškų ūkio paskirties ţemėje kirsti saugotinus medţius ir krūmus;
 vykdyti pagrindinius plynus miško kirtimus, naikinti miško paklotę.
Vandens telkinių apsaugos zonose draudţiama:
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statyti pramonės įmones, cechus, nuodingųjų chemikalų, trąšų sandėlius bei aikšteles,
pavojingų atliekų surinkimo punktus, naftos produktų sandėlius, degalines, mechanines
remonto dirbtuves bei technikos aikšteles, taip pat kitus objektus, galinčius turėti
neigiamos įtakos gamtinei aplinkai, nesuderinus šio klausimo su Aplinkos apsaugos
ministerija (tačiau visais atvejais atstumai nuo šių objektų iki vandens telkinio kranto
linijos turi būti ne maţesni uţ nurodytuosius 127.9 punkte);
plynai kirsti medţius ir krūmus šlaituose, kurių nuolydis didesnis kaip 10 laipsnių,
išskyrus piliakalnių šlaitus, tvarkomus pagal projektus.
Galimas (numatomas poveikis) paviršiaus vandens telkiniams

Statybos darbai. Statybos metu galimas trumpalaikis poveikis paviršiniams vandenims MD
dujotiekio darbų zonoje, kurios plotis laukuose sieks 24 m, o miškuose - 14m.
MD trasa (apie 110 km) preliminariai bus suskirstyta į 4 bandymų ruoţus, priklausomai nuo
vandens telkinių lokacijos ir darbų vykdymo grafiko. Bendras vandens kiekis, reikalingas
3
bandymams įvykdyti, apie 62 000 m vandens. PAV ataskaitos rengimo metu nėra techninių
galimybių parinkti konkrečias vandens paėmimo vietas. Statybos metu rangovas pats pasirinks
vandens paėmimo vietas.
Statybos darbų metu. MD eksploatacijos metu paviršinis ar poţeminis vanduo nėra
naudojamas. Nuotekų taip pat nesusidarys. Paviršinis vanduo bus naudojamas tik magistralinio
dujotiekio išvalymo metu ir hidraulinio bandymo metu (plačiau ţr. ataskaitos 4.2 skyrių). Vanduo
planuojamas paimti iš 4 vandens telkinių. MD išvalymas atliekamas praplovimo būdu, vandenį
paimant iš pasirinktų vietų. Prie vandens paėmimo vietos sumontuojamas vandens paėmimo ir
slėgio paėmimo mazgas. MD stiprumo bandymas atliekamas uţpildant vamzdyną vandeniu iš
pasirinktų (artimiausių) vandens telkinių. Atlikus bandymą vanduo iš vamzdyno išleidţiamas atgal
į vandens telkinį, iš kurio buvo paimtas, pradţioje savitaka, po to siurblio pagalba.
Vykdant dujotiekio statybos darbus atviru būdu per Minijos upę numatomas poveikis ichtiofaunai
(tame tarpe ir saugomoms rūšims). Minijos upėje yra lašišų bei šlakių nerštavietės.
Poveikio aplinkai vertinimas biologinei įvairovei pateikiamas ataskaitos 6.6 skyriuje.
6.2.4

Poveikio sumaţinimo priemonės

Dujotiekio statybos darbus per Miniję ir jos intakus: Virvyčia, Lukna, Ţvelsa, Gerdaujė, Viešdauba,
rekomenduojama vykdyti vasaros antroje pusėje bei ankstyvo rudens metu (nuo liepos 1 d. iki
spalio 1 d.). Šiuo metu ţemas vandens lygis ir tikėtinas maţesnis nuosėdų išplovimas. Tai leistų
apsaugoti lašišinių ţuvų nerštavietes nuo uţnešimo nuosėdomis taip pat šiuo laikotarpiu grieţlės
jau yra išperėjusios jauniklius ir iš darbų zonos gali pasitraukti į gretimas teritorijas.
Statybos metu galimas trikdymas bei vandens drumstumo padidėjimas dėl sedimentų nuplovimo
nuo krantų ir pakėlimo nuo dugno. Tai turėtų neigiamą poveikį ţuvims jų nerštinių migracijų bei
ikrų ir lervučių vystimosi metu. Lašišų, šlakių nerštinės migracijos ir pasiskirstymas nerštavietėse ir
nerštas vyksta spalio – gruodţio mėnesiais. Labai svarbus yra laikotarpis po neršto, kai
nerštiniuose lizduose vystosi ikrai, tai trunka iki balandţio – geguţės mėnesio. Taigi, su dujotiekio
statybos darbais susijęs poveikis saugomoms ţuvų rūšims numatomas spalio – geguţės
mėnesiais. Plačiau ataskaitos 6.5 skyriuje.
Upės kurių krantų (šlaitų) sutvirtinimui numatytos kompleksinės priemonės (geotekstilė ir kt.)
pateiktos lentelėje ţemiau (Lentelė 6-3). Nuoţulniems, maţai jautriems erozijai upių ir upelių
šlaitams apsaugoti numatoma apsėti daugiametėmis ţolėmis.
Melioruotose teritorijose klojant magistralinį bus paţeidţiamos melioracijos sistemos. Paţeistos
melioracijos sistemos bus pilnai atstatytos, atstatymo projektas bus rengiamas techninio projekto
metu.
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Lentelė 6-3. Upių krantų sutvirtinimui numatytos priemonės
El. Nr.

Upės
pavadinimas

Kairio kranto
nuolydis (%)

Dešinio
kranto
nuolydis (%)

3

48

70

Geotekstilė/daugiametės žolės

23

61

39

Geotekstilė/daugiametės žolės

Upės vagos
plotis

Rekomenduojama priemonė

1.

Gargždupis

2.

Minija

3.

Gerdaujė

4

2

31

Daugiametės žolės

4.

Juodupis

8

62

60

Geotekstilė/daugiametės žolės

5.

Juodupis

6.

Lukna

7.

Kunigiaupis

8.

Minija

9.

Briedupis

8

42

49

Daugiametės žolės

10

57

51

Daugiametės žolės

8

22

32

Daugiametės žolės

12

80

108

Geotekstilė/daugiametės žolės

2

4

28

Daugiametės žolės

10. Tūtaka

8

131

51

Geotekstilė/daugiametės žolės

11. Virvyčia

15

49

23

Geotekstilė/daugiametės žolės

12. Vaidys

8

91

68

Geotekstilė/daugiametės žolės

13. Vėdarė

7

38

54

Daugiametės žolės

14. Upyna

8

34

61

Geotekstilė/daugiametės žolės

Įvertinus esamą situaciją ir planuojamą ūkinę veiklą, teigiame, kad PŪV galimas poveikis vandens
telkiniams eksploatacijos metu nebus didesnis nei yra šiuo metu.

6.3

Aplinkos oras

6.3.1

Esama situacija

PŪV teritorija priklauso Klaipėdos, Šiaulių ir Telšių apskritims. Planuojama magistralinio dujotiekio
trasa kerta neuţstatytas, rečiau apgyvendintas teritorijas, klojama lygiagrečiai esamo
magistralinio dujotiekio Panevėţys- Šiauliai – Klaipėda.
Siekiant įvertinti esamą oro kokybę, analizuojami aplinkos apsaugos agentūros duomenys,
santykinai švarių Lietuvos kaimiškųjų vietovių aplinkos oro teršalų vidutinių metinių koncentracijų
vertės (µg/m3). Teršalų koncentracijos buvo nustatytos pagal nuolatinių matavimų integruoto
monitoringo stotyse (IMS) duomenis (2012 m. – kietosios dalelės: KD10, KD2.5), pagal
indikatorinių matavimų, atliktų kaimiškose vietovėse, naudojant difuzinius ėmiklius 2010 – 2011
m. duomenis (azoto dioksidas – NO2, sieros dioksidas – SO2, benzenas –C6H6) ir remiantis
statistiniais duomenimis, apskaičiuotos NOx vertės [12].
Lentelė 6-4 Santykinai švarių Lietuvos kaimiškųjų vietovių aplinkos oro teršalų vidutinių
metinių koncentracijų vertės (µg/m3) [12]
Koncentracija
(µg/m3)

KD10

KD2,5

NO2

NOx

SO2

Regionas
Klaipėdos RAAD
11,0
9,5
4,4
6,6
1,3
Šiaulių RAAD
11,0
9,5
4,0
6,0
1,0
Ribinės vertės, nustatytos ţmonių sveikatos, ekosistemų ir augmenijos apsaugai, (µg/m3)
40
26
40
30A
20E

C6H6
1,0
0,9
5

Klaipėdos ir Šiaulių regionuose kaimiškųjų vietovių aplinkos oras yra sąlyginai švarus, Aplinkos
apsaugos agentūros duomenimis, nustatyta, kad didţiausią taršą aplinkos ore sudaro kietosios
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dalelės (KD10) - 27,5 proc. ribinės vertės, nustatytos ţmonių sveikatos, ekosistemų ir augmenijos
apsaugai.
Aplinkos apsaugos agentūros duomenimis, teršalų emisija iš stacionarių taršos šaltinių 2012 m.
PŪV teritorijoje neviršijo leidţiamų normatyvų: Klaipėdos regiono tarša sudarė 33,69 proc., Šiaulių
- 51,59 proc., Telšių – 50,99 proc. nustatytos didţiausios leidţiamos taršos (DLT) normatyvo.
Lentelė 6-5 Teršalų emisija iš stacionarių taršos šaltinių 2012 m [12]
Apskritis
Klaipėdos

Įmonių skaičius
92

Viso išmesta į orą (t/m)
4902,6

Normatyvas DLT
14554,2

Šiaulių

114

7227,1

14010,0

Telšių

47

25411,3

49831,3

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 [13].
Aplinkos oro kokybė nagrinėtose teritorijose yra panaši, daugiausiai teršalų iš stacionarių taršos
šaltinių sugeneruojama Rietavo savivaldybėje.
6.3.2

Galimas (numatomas) oro uţterštumas

Eksploatacija. Eksploatacijos metu magistralinis dujotiekis neturės poveikio aplinkos oro kokybei
(dujų nutekėjimai į aplinką gali būti tik avarijos atveju). Eksploatacijos metu magistralinio
dujotiekio trasoje stacionarių taršos šaltinių nenumatoma. Mobilūs oro taršos šaltiniai –
aptarnaujantis transportas, atliekant dujotiekio ir jo priklausinių apţiūrą (2 kartus per metus ).
Periodinei apţiūrai naudojamos padidinto pravaţumo lengvojo transporto priemonės ir jų
poveikis aplinkos orui bus nereikšmingas.
Statybos darbai. Galimas trumpalaikis poveikis oro kokybei magistralinio dujotiekio statybos
metu, pagrindiniai aplinkos oro taršos šaltiniai – transporto priemonių bei aptarnaujančios
technikos vidaus degimo varikliai. Iš vidaus degimo variklių, priklausomai nuo kuro rūšies, bus
išmetami išmetami šie teršalai:







Anglies monoksidas;
Anglies dioksidas;
Azoto oksidai;
Sieros dioksidas;
Kietosios dalelės;
Angliavandeniliai.

Statybų darbus atliks 4-5 kompleksinės brigados po 14-20 darbininkų.
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Numatoma statybų technika: vamzdţių klotuvai 35 t keliamos galios. Ekskavatorius 1,25 m
talpos, buldozeris 160 AJ, kranas 1,7-17,2 keliamos galios, autosavivartis, auto vilkikas 10 t
keliamos galios (vamzdţių ir įrangos transportavimui), dyzelinis siurblys vandens atsiurbimui iš
tranšėjos 13 AJ, padidinto pravaţumo automobiliai. Elektriniams įrankiams elektros energija bus
tiekiama iš mobilių stočių su vidaus degimo varikliais. Suvirinimo darbams bus naudojami
agregatai su vidaus degimo varikliu.
Orientacinis visiems statybų darbams numatytas dyzelio kiekis – 412,5 t.

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―
teršalų kiekio (t) iš vidaus degimo variklių statybų metu skaičiavimai pateikti ţemiau.
Mobilių taršos šaltinių su vidaus degimo varikliais išmetamų į atmosferą teršiančių medţiagų
bendras kiekis apskaičiuojamas pagal formules [14]:

, (1)
W – bendras teršalų kiekis;
W (k,i) – k-osios teršiančios medţiagos kiekis sudegus i-osios rūšies degalams;
k – teršiančios medţiagos: CO, NOx, SO2, kietos dalelės;
i – degalų rūšis (dyzelinis kuras).

Teršiančios medţiagos ―k‖ kiekis sudegus ―i‖ rūšies degalams apskaičiuojamas:
W (k,i)= m x Q(i) x K1(k,i) x K2(k,i) x K3(k,i), (2)
kur:
Q – degalų sąnaudos (t);
m – lyginamasis teršiančios medţiagos kiekis „k― sudegus „i― rūšies degalams (kg/t);
K1 – koeficientas, įvertinantis mobilių taršos šaltinių vidaus degimo variklio darbo sąlygų įtaką (vertinama mobilių taršos
šaltinių eksploatavimo sritis – statybos);
K2 – vidaus degimo variklio amţiaus įtaka (vertinami nuo 8 iki 10 m. senumo varikliai);
K3 – koeficientas, įvertinantis mašinos, naudojančios „i― rūšies degalus, konstrukcijos ypatumų įtaką teršiančios medţiagos „k―
kiekiui (vertinama, kad vidaus degimo variklio konstrukcijos neturi patobulinimų).
K1, K2, K3 koeficientai nustatyti pagal iš teršiančių medţiagų, išmetamų į atmosferą iš mašinų su vidaus degimo varikliais,
vertinimo metodiką [14].

CO teršalų kiekis:
Wco= (130*412,5*1.364*1.1*1.0)/1000=80,459 t
Kiti analogiški oro teršalų skaičiavimai naudojant tą pačią skaičiavimo metodiką pateikti lentelėje
ţemiau.
Lentelė 6-6. Teršalų kiekis išsiskiriantis iš vidaus degimo variklių per visą statybų etapą
Teršalai/k
uras
CO
CH
NOx
SO2
Kietosios
dalelės

Dyzelinis kuras,
kg/t
130,0
40,7
313
1,0
4,3

Sunaudojamas
dyzelio kiekis, t

412,5

K1

K2

K3

Teršalų kiekis, t

1,364
1,1
0,984
1,0

1,1
1,1
1,05
1,0

1,0
1,0
1,0
1,0

80,459
20,314
133,399
0,413

0,8

1,05

1,0

1,490

CO2 teršalų kiekis statybų metu iš vidaus degimo variklių:
Anglies dioksido (CO2) emisija į atmosferą apskaičiuojama pagal formulę:
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W( k ,d ,i )

)
12.011 , (3)

W(CO2,i) - anglies dioksido kiekis sudegus ―i‖ rūšies degalams,
Q(i) - sunaudotas ―i‖ rūšies degalų kiekis, t
W(CO,i), W(CH,i), W(k.d.i) - anglies monoksido, angliavandenilių ir kietų dalelių kiekis sudegus ―i‖ rūšies degalams,
rH/c - vandenilio ir anglies atomų santykis ―i‖ rūšies degaluose (dyzeliniam kurui - 2,0).

W(CO2,i) = 44.011 x (31.684-2.872-1.467-0.124)=1198,023 t
Suvirinimo darbų poveikis aplinkos oro kokybei:
Statybų metu suvirinimo darbams visoje trasoje numatoma sunaudoti 16100 kg AHO-4 elektrodų
bei 13800 kg CB -08Г2C vielos.
Teršalų kiekis, išsiskiriantis atliekant suvirinimo darbus apskaičiuojamas pagal formulę [15]:

Mdi = mldi • Na • k (1 - η) x 10-6 t,
čia Mdi - suvirinimo dūmų i-tojo teršalo masė t;
mldi – i-ojo teršalo lyginamoji masė (kiekis) g/kg;
Na – skaičiuojamasis parametras (sunaudota elektrodų masė, kg);
k – koeficientas, įvertinantis gamybinio proceso ypatumus, k=1,4;
η – valymo įrenginių efektyvumas. Nesant valymo įrenginių η = 0.

Daugiausia teršalų išsiskiria virinant metalus rankiniu būdu. Teršalų lyginamoji masė yra labai
įvairi. Laikoma, kad, suvirinant plieną sunaudojus 1 kg elektrodų, susidaro apie 40 g dulkių, 2 g
fluoro vandenilių, 1,5 g anglies ir azoto oksidų [15].
Kietosios dalelės:
Fluoro vandeniliai:
Anglies monoksidas:
Azoto oksidai:

Mkd= 16100 x 40 x 1,4 (1-0) x 10-6 =0,902 t;
MHF= 16100 x 2 x 1,4 (1-0) x 10-6 =0,045 t;
Mco=16100 x 1,5 x 1.4 (1-0) x 10-6 =0,034 t;
MNOx=16100 x 1.5 x 1,4 (1-0) x 10-6 =0,034 t;

Suvirinant plieną sunaudojus 1 kg CB -08Г2C vielos (angliarūgštės aplinkoje), susidaro apie 1,9 g
Mangano ir jo oksidų, 0,43 g Silicio junginių, 3,76 g Geleţies oksidų [16].
Manganas (ir jo oksidai):
Silicio junginiai:
Geleţies oksidai:
6.3.3

MMn= 13800 x 1,9 x 1,4 (1-0) x 10-6 =0,037 t;
MSi= 13800 x 0,43 x 1,4 (1-0) x 10-6 =0,008 t;
MFeO= 13800 x 3,76 x 1,4 (1-0) x 10-6 =0,073 t;

CO2 emisijos tonos per metus eksploatuojant PŪV

Pagrindinis CO2 šaltinis PŪV eksploatacijos metu – elektros energijos vartojimas čiaupų
aikštelėse. Numatoma, kad elektros energija aikštelės bus aprūpinamos iš esamų elektros tinklų
arba planuojamų saulės/maţųjų vėjo jėgainių (300-500W) aikštelės ribose.
Paţymėtina, kad Lietuvoje Elektros energijos importas sudaro apie 59,0 proc., likę - 41 proc. yra
gaminami šalies viduje, iš kurių 25 proc. - iš atsinaujinančios energijos išteklių [17].
PAV ataskaitoje, skaičiuojant CO2 emisijas, priimama, kad elektros energija yra gamina iš
iškastinio kuro.

MCO2=elektros energijos suvartojimas (MWh) x CO2 emisijos faktorius, (4)
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CO2 emisijos faktorius - 0,707 t CO2 e/MWh – tai atitinka vidutinę AB Lietuvos elektrinės nuolat
dirbančios kondensaciniu reţimu santykinę taršą, tenkančią vienai patiektos į tinklą elektros
energijos MWh. AB Lietuvos elektrinė yra brangiausią elektros energiją gaminanti Lietuvoje
elektrinė. Laikoma, kad esami blokai išliks brangiausiai elektrą gaminančiais pajėgumais Lietuvoje
per artimiausius 25 metus. Remiantis AB Lietuvos elektrinės pateikta informacija, 2010, 2011 ir
2012 metais elektrinėje planuojama į tinklą patiekti atitinkamai 2,5 TWh, 2,6TWh ir 3,0 TWh (iš
viso 8,1 TWh). Per tą patį laiką elektrinėje sudeginti 2,11 mlrd. nm3 gamtinių dujų ir 0,554 mln. t
mazuto, tai yra į atmosferą išmesti 5,7232 mln. t CO2 [18].
Preliminarus elektros energijos poreikis PŪV iš esamų elektros tinklų – 5256 kwh/m, CO2 emisijų
kiekis per metus sieks:

MCO2=5,256 x 0,707 =3.716 t CO2 ekv./m

Paţymėtina, kad daugiausiai elektros energijos 8760kWh/m bus suvartojama iš atsinaujinančių
energijos šaltinių, kurie yra laikomi neutraliais šiltnamio efektą sukeliančių dujų atţvilgiu.
Išvados. Eksploatuojant PŪV, stacionarių taršos šaltinių, transporto srautų padidėjimo dėl PŪV
nenumatoma, todėl manytina, kad PŪV reikšmingo poveikio aplinkos oro kokybei neturės.
Galimas trumpalaikis poveikis oro kokybei statybos darbų ar įrangos transportavimo metu.
Poveikis aplinkai statybų metu bus ribojamas naudojant techniškai tvarkingą įrangą.
Eksploatacijos metu dėl elektros energijos suvartojimo numatomas metinis CO2 emisijų kiekis 3.716 t CO2 ekv./m, paţymėtina, kad 62,5 proc. visos reikiamos elektros energijos bus
pagaminama iš atsinaujinančių energijos išteklių.
6.3.4

Poveikio sumaţinimo priemonės

Galimos poveikį maţinančios ir prevencinės priemonės:
 Statybų metu naudojami tik techniškai tvarkingi mechanizmai;
 Projekto įgyvendinimo metu bus laikomasi statybos,
reglamentuojančių teisės aktų nuostatų.

6.4

Dirvoţemis

6.4.1

Esama situacija

eksploatavimo

darbus

Analizuojamoje dujotiekio trasoje esantys dirvoţemiai formavosi daţniausiai dugninės ir kraštinės
morenos priemolyje ir priesmėlyje bei ledo tirpsmo vandenų suklotame įvairaus rupumo smėlyje,
vietomis –upių ir upelių slėnių vidutinio tankumo, organine medţiaga praturtintame smėlyje bei
reljefo paţemėjimuose slūgsančioje durpėje ar durpingame smėlyje. Gruntinius vandenis tikėtina
sutikti nuo pat ţemės paviršiaus (durpynuose ar reljefo paţemėjimuose) iki keliolikos metrų gylio
(smėlingose kalvose).
Planuojamo dujotiekio trasoje statybos darbų metu yra galimas poveikis dirvoţemiui darbo
zonoje, kurios plotis laukuose sieks 24 m, o miškuose – 14 metrų.
Dirvoţemio savybės ir būklė. Projektinėje magistralinio dujotiekio Klaipėda – Kuršėnai trasoje
dirvoţemių danga yra ganėtinai marga, tačiau teritorijoje vyrauja (ţr. Priedą Nr.6.) parengta pagal
Lietuvos dirvoţemių ţemėlapį, 1985):
1. Klaipėdos rajono ribose – prastai drenuojami ir silpnai įmirkę dirvoţemiai –

nepasotintieji sekliai glėjiški priemolio ir priesmėlio balkšvaţemiai;

karbonatingi sekliai glėjiški priemolio išplautţemiai;
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tipingi giliau glėjiški smėlio jauraţemiai;

uţliejami paprastieji karbonatingieji smėlio salpţemiai;
Plungės rajono ir Rietavo savivaldybės ribose – vidutiniškai drenuojami ir pošlapiai
dirvoţemiai –

nepasotintieji sekliai glėjiški priesmėlio balkšvaţemiai;

tipingi nepasotintieji priemolio balkšvaţemiai;

giliau glėjiški karbonatingieji smėlio salpţemiai;
Telšių rajono ribose – gerai drenuojami, tačiau vietomis erozijos nuardyti dirvoţemiai –

tipingi pasotintieji priesmėlio ir lengvo priemolio balkšvaţemiai;

tipingi nepasotintieji priesmėlio bakšvaţemiai;

pasotintieji paprastieji smėlţemiai;
Šiaulių rajono ribose – prastai drenuojami ir įmirkę dirvoţemiai –

paprastieji sekliai glėjiški priemolio išplautţemiai;

karbonatingieji sekliai glėjiški priemolio išplautţemiai.

Dabartinės vykdomos ūkinės veiklos sąlygojama dirvoţemio tarša yra neţymi, vidutiniai elementų
kiekiai dujotiekio trasos smėlio, priesmėlio ir molio-priemolio dirvoţemiuose beveik nesiskiria
nuo visos Lietuvos dirvoţemių foninių reikšmių, tik durpės dirvoţemiai yra praturtinti tikėtinai su
oru pernešamais elementais – švinu ir cinku, kiek maţiau alavu ir sidabru (Kadūnas V. ir kt. 1999).
6.4.2

Galimas (numatomas) poveikis dirvoţemiui

Pagal Lietuvos higienos normoje HN 60:2004 (Ţin. Nr. 41-1357) pateikiamą klasifikaciją, didţioji
dalis dujotiekio trasoje vyraujančių dirvoţemių priskiriami vidutiniškai atspariems (priemolis) bei
atspariems (smėlis ir priesmėlis) dirvoţemių cheminės taršos poveikiui. Dėl šių dirvoţemio
savybių ir dėl jau vykdomos veiklos specifikos, reikšmingo poveikio ar jo pasikeitimo
dirvoţemiams nenumatoma.
Pelkėtose vietovėse dujotiekio tiesimo metu naudojami laikino privaţiavimo kelio tiesimo
technologiniai sprendimai (atsiurbus vandenį ant durpių klojami rastai, kurie, baigus darbus,
pašalinami ir nustojamas vandens siurbimas) ilgalaikio poveikio durpės dirvoţemiui neturės.
Dujotiekio statybos metu bus naudojami techniškai tvarkingi mechanizmai bei sandari cheminių
medţiagų tara, o susidariusios statybinės atliekos bus pašalintos, minimizuojant galimą cheminį
poveikį dirvoţemiui.
Telšių ir Plungės rajonai, esantys kalvoto reljefo vietovėje, yra priskiriami ypač jautrių dirvoţemio
erozijai grupei, kur daugiau nei 75% dirvoţemių yra laikomi nuardytais, Klaipėdos rajone erozijos
paţeistais laikoma 50–75% dirvoţemių (Baubinas R. ir kt. 1997). Dujotiekio tiesimo metu, laikinai
pašalinus dirvoţemio sluoksnį, tikėtinas laikinas vandens erozijos procesų intensyvėjimas
stačiuose kalvų šlaituose, ypatinagi tuose, kurių nuolydis didesnis nei 10°. Siekiant minimizuoti
dirvoţemio vandens erozijos grėsmę, rekultivuotas dirvoţemis kalvų šlaituose, kuriių nuolydis
didesnis nei 5°, turi būti apsėtas giliašakniais daugiamečiais ţoliniais augalais. Skardţiuose,
statesniuose nei 15°, erozijos kontrolė bus atliekama sutvirtinant šlaitus atraminėmis sienelėmis ir
apţeldinant krūmais bei medţiais.
Dujotiekio trasos statybos metu laikinai pašalinus paviršinį dirvoţemio sluoksnį trasos darbų
zonoje (24 m atviroje vietovėje ir 14 m pločio miške), kuriam laikui sumaţės dirvoţemio
derlingumas, tačiau, jau veikiančio dujotiekio teritorijoje esant kitam nei ţemės ir miškų ūkio
ţemės naudojimo prioritetui, šis pokytis yra nereikšmingas. Remiantis sritinio normatyvinio
dokumento ―Dujų sistema. Magistraliniai dujotiekiai. Projektavimas, medţiagos ir statyba.
Taisyklės‖ 7.2.10. punkto reikalavimais, prieš kasant tranšėją, viršutinis derlingas dirvoţemio
sluoksnis bus nukastas ir atskirai saugomas, o baigus ţemės kasimo darbus – grąţintas atgal
(atlikta rekultivacija) (Ţin., 2001, Nr. 23-771).
Dujotiekio trasa kerta miškų teritoriją, todėl turės įtakos miško dirvoţemiui – statybų metu
galimas miško paklotės suardymas ir sumaišymas su viršutiniu dirvoţemio sluoksniu palengvins
mechaniškai paţeisto dirvoţemio derlingumo atsistatymą.
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Dujotiekio tiesimo darbų zonoje, maţdaug 220 ha plote, naudojant sunkiasvorę techniką, galimas
viršutinio dirvoţemio sluoksnio, ypač priemolingo, suspaudimas ir struktūros paţeidimas, kurį
numatoma atstatyti baigus statybą dirvoţemį sekliai suariant.
3

Viso statybvietės teritorijoje perkelto derlingo dirvoţemio tūris sudarytų apie 450 tūkst. m .
Kitoks poveikis dirvoţemiui dujotiekio statybos ir eksploatavimo metu yra maţai tikėtinas. Avarijų,
gedimų ar dujų nuotėkio atveju veikia teisinių dokumentų numatytos atitinkamos pasekmių
likvidavimo, kompensacinės ir būklės atstatymo priemonės.
6.4.3

Poveikio dirvoţemiui maţinimo priemonės

Dujotiekio statybos metu turi būti naudojami techniškai tvarkingi mechanizmai, o susidariusios
statybinės atliekos laiku pašalinamos iš statybų vietos taip minimizuojant galimą cheminį poveikį
dirvoţemiui.
Dujotiekio tiesimo metu, prieš kasant tranšėją, viršutinis derlingas dirvoţemio sluoksnis bus
nukastas ir atskirai saugomas, o baigus ţemės kasimo darbus – grąţintas atgal. Dujotiekio
tiesimo darbų zonoje, baigus darbus būtinas mechaniškai paţeisto (suspausto) dirvoţemio
atstatymas sekliai suariant.
Miškų teritorijose statybų metu mechaniškai paţeistos miško paklotės suardymas ir sumaišymas
su viršutiniu dirvoţemio sluoksniu palengvins paţeisto dirvoţemio derlingumo atsistatymą.
Pelkėtose vietovėse dujotiekio tiesimo metu naudoti laikino privaţiavimo keliai baigus darbus turi
būti panaikinti.
Kalvoto reljefo vietovėse (Telšių ir Plungės rajonai), stačiuose kalvų šlaituose, ypatingai tuose
kurių nuolydis didesnis nei 10°, siekiant minimizuoti dirvoţemio vandens erozijos grėsmę,
dirvoţemis, turi būti rekultivuotas apsėjant giliašakniais daugiamečiais ţoliniais augalais.
Skardţiuose, statesniuose nei 15°, erozijos kontrolė turi būti atliekama sutvirtinant šlaitus
atraminėmis sienelėmis ar kitomis techninėmis priemonėmis, kurios turi būti parinktos techninio
projekto rengimo metu, ir apţeldinant krūmais bei medţiais.
Avarijų, gedimų ar dujų nuotėkio atveju turi būti taikomos teisinių dokumentų numatytos
atitinkamos pasekmių likvidavimo, kompensacinės ir būklės atstatymo priemonės.

6.5

Ţemės gelmės

6.5.1

Esama situacija

Geologinė – geomorfologinė sandara. Geomorfologinio rajonavimo poţiūriu analizuojama
dujotiekio trasa išsitęsusi tarp Šiaurės Lietuvoje ţemumos (Kuršėnų apylinkės), savo didesniąją
dalimi kerta visą Ţemaičių aukštumą, o vakariniame pakraštyje (Gargţdų apylinkėse ir ryčiau jų)
tęsiasi Vakarų Ţemaičių ţemuma. Tad didesniajai trasos daliai yra būdingas stambiai ir
vidutiniškai kalvotas reljefas, o vakarinei jos daliai – banguota lyguma. Trasa kerta Virvyčios,
Minijos bei kelių kitų smulkesnių upių slėnius, kur santykinis reljefo peraukštėjimas gali siekti iki
40 metrų. Visame trasos ilgyje esančio reljefo aukščių amplitudė siekia iki 180 metrų: nuo 20
metrų aukščiau jūros lygio vakarinėje trasos dalyje iki 200 metrų kertant Ţemaičių aukštumą.
Išilgai trasos ţemės paviršiuje slūgso kvartero periodui priskiriamos paskutiniojo kontinentinio
apledėjimo ledyno bei jo tirpsmo vandenų suformuotos labai įvairios litologinės sudėties
nuogulos bei nuosėdos (Priedas Nr.6). Didţiausia nuogulų bei nuosėdų kaita yra trasos centrinėje
dalyje, kertančioje Ţemaičių aukštumą, kur vyrauja ledyno kraštiniai dariniai, pasiţymintys ypač
didele litologine įvairove. Čia ţemės paviršiuje kaitaliojasi ruoţai, sudaryti iš kraštinių darinių
priesmėlio ir priemolio, fliuvioglacialinio ir aliuvinio ţvirgţdingo bei įvairaus rūpumo smėlio, o
taip pat nedideliuose ruoţuose slūgsančio smulkaus bei smulkučio limnoglacialinio smėlio.
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Vakariniame trasos ruoţe – Vakarų Ţemaičių ţemumoje – litologinė kaita maţesnė, paviršiuje
vyrauja dugninės morenos priemolis bei priesmėlis, tik Minijos slėnyje slūgso smėlingos
nuosėdos. Nagrinėjamoje teritorijoje kvartero darinių storis labai nevienodas – minimalus yra
Vakarų Ţemaičių ţemumoje, kur tesiekia apie 40-60 metrų, o maksimalus yra Ţemaičių
aukštumoje centrinėje dalyje, kur viršija 200-220 metrų. Visos kvartero storymės nuogulų bei
nuosėdų litologinė sudėtis labai kaiti ir įvairi, tačiau vyrauja įvairių pleistoceno ledynų
suformuotos nuogulos – moreninis priemolis bei priesmėlis. Projektuojama trasa kerta kelias
pelkes, kur durpių sluoksnis paprastai siekia tik kelių metrų storį.
Hidrogeologinės sąlygos. Dujotiekio trasoje gruntinis vanduo kaupiasi labai įvairios genezės
nuogulose – dugninės ir kraštinės morenos priemolyje bei priesmėlyje, įvairaus rupumo smėlyje.
Gruntinio vandens slūgsojimo gylis yra įvairus ir kinta nuo 0,2 metro upių slėniuose iki 10 ir
daugiau metrų Ţemaičių aukštumoje. Molingose nuogulose, kurios didesnių ar maţesnių plotų
pavidalu sutinkamos visoje trasoje, gruntinis vanduo yra arčiau ţemės paviršiaus – daţniausiai iki
5 m gylyje. Smėlingų nuogulų bei nuosėdų paplitimo plotuose gruntinio vandens slūgsojimo
gylis gali viršyti 10 ir daugiau metrų.
Projektuojamos dujotiekio trasos apylinkėse pagrindiniai vandeningi horizontai (kvartero bei
prekavarteriniai), iš kurių yra tiekiamas vanduo tiek centralizuoto vandens aprūpinimo sistemoms,
tiek ir individualiems vartotojams, naudojantiems gręţtinius šulinius, slūgso pakankamai giliai,
kad dujotiekio statyba ar jo eksploatavimas galėtų daryti kokią nors pastebimą įtaką.
Gruntinio vandens gamtinė sauga. Bet kokių taršos ţidinių poveikį poţeminiam vandeniui, visų
pirma gruntiniam, lemia poţeminio vandens gamtinė sauga, kurią nusako geologiniųhidrogeologinių sąlygų visuma, apsprendţianti teršalų patekimo į poţeminę hidrosferą galimybę
bei greitį. Juos lemia gamtiniai faktoriai, teršalų susidarymo ir saugojimo ţemės paviršiuje sąlygos
bei teršalų savybės [22].
Gamtiniams faktoriams priklauso aeracijos zonos storis ir sandara, ją sudarančių nuogulų
filtracinės ir sorbcinės savybės, infiltracinės mitybos pobūdis, dydis ir kt. Teršalų susidarymo ir jų
saugojimo paviršiuje sąlygos - teršalų susidarymo techninės prieţastys ir jų saugojimo
sprendimai.
Įvairiais tyrimais nustatyta [23], kad Lietuvos sąlygomis drėgmės migracijos laikas moreniniame
priemolyje ir priesmėlyje yra apytikriai nuo 1,0 iki 1,5 metro per metus, o smėlingose nuogulose –
nuo 1,2 iki 2,0 metrų per dieną. Kadangi moreninis priemolis ar priesmėlis, slūgsantis iki 1,5 m
gylio, būna išdūlėjęs ir plyšiuotas, o jo filtracijos koeficiento reikšmės kartais siekia 1 m/d ir
daugiau, tai šios nuogulos gali būti laikomos vandeniui laidţiomis [24]. Todėl vertinant gruntinio
vandens gamtinę saugą laikoma, kad vidutinis drėgmės migracijos greitis moreniniame
priemolyje ar priesmėlyje, slūgsančiame giliau nei 1,5 m, yra lygus 1 m/m. (metrui per metus), o
smėlyje – 2 m/d (metrai per dieną). Tai apibendrintas drėgmės migracijos laikas, pagrįstas
eksperimentiniais matavimais.
Gruntinio vandens gamtinė sauga paprastai vertinama blogiausioms hipotetinėms sąlygoms, t.y.
tokiam atvejui, kuomet gruntinio vandens lygis yra arčiausiai ţemės paviršiaus. Šis gylis
apskaičiuotas pagal tyrimais ir stebėjimais pagrįstą metodiką su 5% ar 10% tikimybe. Ţemiau
pateikiamas gruntinio vandens gamtinės saugos vertinimas minimaliam gruntinio vandens lygio
gyliui su 5% tikimybe, kas reiškia, kad gruntinis vanduo bent kartą per 25 metus pakils iki
apskaičiuoto lygio. Laikas, per kurį drėgmė ir inertiniai teršalai gali pasiekti gruntinį vandenį yra
gruntinio vandens gamtinės saugos vertinimo rodiklis.
Vertinant šiuo poţiūriu didesnėje dujotiekio trasoje dalyje gruntinis vanduo yra neapsaugotas
(taršalų migracijos laikas iki 1 metų), ir tik kai kuriuose ruoţuose silpnai apsaugotas nuo taršos
(Priedas Nr.6). Pastaruosiuose ruoţuose drėgmės migracijos nuo ţemės paviršiaus iki gruntinio
vandens lygio laikas siekia nuo 1 iki 5 metų.
Inţinerinės geologinės sąlygos. Inţinerinės–geologinės sąlygos, kurios priklauso nuo holoceno
ir viršutinio pleistoceno nuogulų rišlių ir birių gruntų paplitimo plote ir pjūvyje bei jų fiziniųmechaninių savybių, didţiojoje projektuojamos trasos dalyje nėra sudėtingos (Priedas Nr.6).

© AF-Consult UAB 2013

AB „Amber Grid―
Magistralinio dujotiekio Klaipėda – Kuršėnai statyba
PAV ataskaita

2014-01-27

67

Glacigeninių darinių moreniniai priemolis (dugninė ir kraštinė morena) bei limnoglacialinių
nuogulų molis (g III nm3, lg III nm3) priskiriami rišliems stipriems ir labai stipriems gruntams, o
fliuvioglacialiniai smėlis ir ţvirgţdingas smėlis, bei limnoglacialinis smėlis (f III nm3, lg III nm3,) –
biriems stipriems ir labai stipriems gruntams (Lietuvos inţinerinis geologinis ţemėlapis. 1992).
Organogeninės pelkių durpės ir aliuvinės nuogulos (daugiausiai smėlis), apimančios nedidelę
projektuojamos trasos dalį, priskiriamos klampiems ypatingai spūdiems gruntams ir nėra
palankios inţinieriams statiniams įrengti, o tai komplikuoja pastarųjų statybą.
Naudingųjų iškasenų telkiniai. Planuojama dujotiekio trasos pagrindinė alternatyva Klaipėdos
rajono teritorijoje ties Kiškėnais eina Dauparų durpyno pakraščiu (Pav. 6-6). 1-oji lokalinė
alternatyva leidţia apeiti Dauparų durpyną, taip išvengiant galimo naudingųjų iškasenų
naudojimo apribojimų.
Pačiame vakariniame trasos pakraštyje pagrindinė trasos alternatyva praeina (Pav. 6-6) detaliai
išţvalgyto (išskirti 4 sklypai) Birbinčių smėlio ir ţvyro telkinio pakraščiu. Ţemės sklypui, kurio
pakraštį kerta MD apsaugos zona, kad. Nr. 5544/0003:669, nustatyta ţemės naudojimo paskirtis:
kitos paskirties/naudingųjų iškasenų teritorijos. Gretimi sklypai, kuriuos kerta MD trasa greta
Birbiničių smėlio ir ţvyro telkinio, yra miško paskirties ţemėje.
Pagal Specialiųjų ţemės ir miško naudojimo sąlygų (Ţin., 1992, Nr.22-652) XXIII skyriaus 101
punktą išţvalgytuose naudingųjų iškasenų telkiniuose, kurių ištekliai patvirtinti, ir prie jų
esančiuose perspektyviuose naudingųjų iškasenų plotuose ţemės savininkui, naudotojui
draudţiama statyti gyvenamuosius namus, gamybinius statinius, įrenginius.
Pagal Specialiąsias ţemės ir miško naudojimo sąlygas (Ţin., 1992, Nr.22-652) magistralinio
dujotiekio apsaugos zonoje be raštiško eksploatuojančios įmonės sutikimo draudţiama: „...26.18.
kasti ţemę giliau kaip 0,3 metro―.
Telkinio ištekliai šiuo metu yra eksploatuojami ir panaudojami kelių tiesimo reikmėms. Telkinio
naudotojai yra UAB „Kraštovaizdţio tvarkymas―, UAB „Orgstatyba― ir UAB „Vakarų verslo
projektai―, su kuriais turi būti atliekami atitinkami derinimo darbai, jei tokių prireiktų.
Plungės ir Klaipėdos rajonų savivaldybių teritorijų sandūroje trasos pagrindinė alternatyva bei
lokalinės 2A, 2C ir 2B alternatyvos eina virš Ablingos naftos telkinio (Pav. 6-7), kurio naudotojas
yra „Manifoldas―. Lokalinė trasos alternatyva 2B eina virš parengtinai išţvalgyto Ţvaginių naftos
telkinio (naudotojas UAB „Manifoldas―).
Specialiosios ţemės ir miško naudojimo sąlygos (Ţin., 1992, Nr.22-652) naftos telkinių kontūre
taikomos su išlygomis, t.y. tik gavybos aikštelėje, o ne visame telkinio plote, tad su pastarąją
bendrove turi būti derinama trasos konfigūracija virš telkinio.
Analizuojama dujotiekio trasa, pagrindinė alternatyva ir 2B lokalinė alternatyva, kerta
Aukštamiškių pelkę (NATURA 2000 BAST teritoriją, kurioje taip pat yra išskirtas durpynas, tačiau
jis nėra naudojamas durpių gavybai.
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Pav. 6-6 Naudingųjų išteklių telkiniai analizuojamoje magistralinio dujotiekio trasoje
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Pav. 6-7 Naudingųjų išteklių telkiniai analizuojamoje magistralinio dujotiekio trasoje
Projektuojama trasa Telšių rajono savivaldybės teritorijoje
neeksploatuojamus durpynus (Kagės ir Šėmų) (Pav. 6-8).

kerta

du

smulkius

ir

Pav. 6-8 Naudingųjų išteklių telkiniai analizuojamoje magistralinio dujotiekio trasoje
Kitų naudingų iškasenų telkinių analizuojama dujotiekio trasa ar jos alternatyvos nekerta (Priedas
Nr.6).
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Saugomi geologiniai objektai. Saugotinų geologinių objektų, geotopų ar geologinių paminklų
projektuojamoje dujotiekio trasoje ir jos apsaugos zonoje nenustatyta. Artimiausias planuojamai
trasai geologinis paminklas yra Didysis Jomantų akmuo (Telšių raj.), atstumas nuo trasos iki
akmens yra apie 730 m. Artimiausių geologinių paminklų išsidėstymas pateikiamas (Pav. 6-9).

Pav. 6-9 Artimiausių geologinių paminklų išsidėstymas.
6.5.2

Galimas poveikis ţemės gelmėms

Magistralinio dujotiekio vamzdţiai bus klojami apie 0,9 m gylyje laukuose ir 1,2 m gylyje
miškuose nuo vyraujančio ţemės paviršiaus, todėl dujotiekio trasa ţemės gelmių sandarą paveiks
labai minimaliai – bus lokaliai suardyta tik pati viršutinė jos dalis, kas neturės įtakos galimų
neigiamų geologinių procesų (įgriovų, nuošliauţų, ir pan.) pasireiškimui.
Hidrogeologinės sąlygos analizuojamoje teritorijoje yra palankios dujotiekio tiesimui: trasos
apylinkėse pagrindiniai vandeningi horizontai (kvartero bei prekavarteriniai), iš kurių yra
tiekiamas vanduo tiek centralizuoto vandens aprūpinimo sistemoms, tiek ir individualiems
vartotojams, naudojantiems gręţtinius šulinius, slūgso pakankamai giliai, todėl neigiamas
dujotiekio statybos ar jo eksploatavimo poveikis nenumatomas.
Gruntinio vandens tarša dujotiekio trasoje potencialiai galima jos statybos metu nesilaikant
gamtosauginių reikalavimų arba dėl taršalų (kuro, naftos produktų) patekimo į gruntą avarijų
metu.
Atsiţvelgiant į trasoje esančias inţinerines – geologines sąlygas dujotiekio trasos statyba
galimiems negatyviems inţineriniams-geologiniams reiškiniams praktinės įtakos neturės, išskyrus
dalinį pirminį gruntų fizinių-mechaninių parametrų pasikeitimą dujotiekio trasos tranšėjos vietoje.
Organogeninės pelkių durpės ir aliuvinės nuogulos (daugiausiai smėlis), pasitaikančios dalyje
trasos nėra palankios inţinieriams statiniams, taip pat ir magistraliniam dujotiekiui įrengti.
Dujotiekio trasos statyba naudingųjų iškasenų telkinių kokybei įtakos neturės.
Klaipėdos rajone planuojant trasą detaliai išţvalgyto (išskirti 4 sklypai) Birbinčių smėlio ir ţvyro
telkinio pakraščiu, turėtų būti atliekami atitinkami derinimo darbai su telkinio naudotojais dėl
galimų veiklos apribojimų dujotiekio vamzdyno apsaugos zonoje.
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Poveikio ţemės gelmėms maţinimo priemonės

Siekiant apsaugoti analizuojamoje trasoje slūgsančius vandeningus horizontus bei uţtikrinti
gruntinio vandens gamtinę saugą statybų metu turi būti dirbama tik su techniškai tvarkingais
mechanizmais uţtikrinant, kad naudojamos cheminės medţiagos, kuras ar tepalai nepateks į
aplinką.
Planuojant dujotiekį virš Plungės ir Klaipėdos rajonų savivaldybių teritorijose esančio
eksploatuojamo Ablingos naftos telkinio, kurio naudotojas yra „Manifoldas―, su pastarąją
bendrove turėtų 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―, su kuriais turi būti atliekami atitinkami derinimo darbai.

6.6

Saugomos teritorijos ir biologinė įvairovė

Planuojama dujotiekio trasa numatoma per Kretingos, Rietavo, Telšių ir Kuršėnų miškų urėdijų
administruojamus miškus.
Teritorijoje išskiriami augalijos kompleksai – miškai, pievos, pelkės, agrarinės teritorijos. Nemaţą
teritorijos dalį uţima - miškų buveinės, taip pat trasa kerta NATURA 2000 teritorijas bei Varnių
regioninio parko teritoriją.
PAV ataskaitoje pateikiant informacija apie teritorijos augaliją ir gyvūniją, naudoti duomenys
surinkti 2013 metais vykdytų apţvalginių tyrimų metu bei gauti iš Ţemaitijos nacionalinio, Varnių
regioninio parkų direkcijų, Kretingos, Rietavo, Telšių, Kuršėnų miškų urėdijų specialistų. Taip pat
buvo panaudota informacija iš Valstybinės miškų tarnybos kadastro, projekto „EB svarbos
natūralių buveinių inventorizavimas, palankios apsaugos būklės kriterijų nustatymas ir
monitoringo sistemos sukūrimas― lauko darbų ataskaitų bei įvairių mokslinių tyrimų medţiaga.
Informacija apie biotopus, augaliją bei gyvūniją yra pateikiama teritorijai, kuri tiesiogiai susijusi su
dujotiekio trasos tiesimo darbais bei trasos apsaugine zona (toliau - Teritorija).
6.6.1

Esama situacija, biologinė įvairovė

Informacija apie vietovėje esančius biotopus. Biotopų įvairovę nulemia ūkinė veikla bei fiziniai
geografiniai veiksniai, ypač dirvoţemio tipas ir reljefas. Teritorijoje, kurioje planuojama ūkinė
veikla išskiriami agrariniai, miško, pelkėtų vietų, su vandens telkiniais susiję biotopai. Didţiąja
dalimi trasa numatoma per agrarinius ir miško biotopus.
Agrarinių biotopų pobūdis bei augalijos sudėtis gali kisti priklausomai nuo ūkininkavimo ypatybių
ir intensyvumo. Šio tipo biotopus sudaro šienaujamos pievos, ganyklos, ariami laukai. Pagrindinė
dujotiekio trasos alternatyva agrariniais biotopais yra numatoma apie 48 km (44 % bendro trasos
ilgio). Mišku apaugusiomis teritorijomis pagrindinės alternatyvos trasa numatoma apie 56 km
(51 % bendro trasos ilgio). Miško biotopų ypatybės priklauso nuo augavietės drėgmės reţimo,
dirvoţemio tipo bei ūkininkavimo intensyvumo. Pelkėtomis vietovėmis trasos pagrindinė
alternatyva numatoma maţdaug vieno kilometro ilgio ruoţe (1% bendro trasos ilgio). Didţiausia
kertama pelkė yra Aukštamiškių (Peklinės) pelkė Peklinės miške (Plungės raj.). Pagrindinė trasos
alternatyva per minimą pelkę (neįskaičiuojant apypelkio pelkinių miškų) numatoma maţdaug 700
metrų atstume.
Informacija apie biotopų pasiskirstymą palei planuojamą dujotiekio trasą skirtinguose rajonuose,
pateikiama lentelėje ţemiau (Lentelė 6-7).
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Lentelė 6-7 Informacija apie Teritorijoje esančius biotopus.
Dujotiekio trasos ilgis (km)
Biotopo tipas
Alternatyva
Klaipėdos rajonas
Pagrindinė
Pagrindinė (1)*
Lokali 1
Pagrindinė (2C)*
Lokali 2C
Lokali 2B
Plungės rajonas
Pagrindinė
Pagrindinė (2A)*
Lokali 2 A
Pagrindinė (2B)*
Lokali 2 B
Pagrindinė (2C)*
Lokali 2C
Rietavo rajonas
Pagrindinė
Telšių rajonas
Pagrindinė
Pagrindinė (3)*
Lokali 3
Pagrindinė (4)*
Lokali 4
Šiaulių rajonas
Pagrindinė
VISO:
Pagrindinė

Agrarinis

Miškas

16,638203
6,992002
7,720915
1,643774
1,15408
0,763042

9,924258
2,845105
1,173701
3,601815
4,12801

9,113909
0,297408
0,46509
1,041331
1,188468
0,297408
0,579077

14,00679
0,768539
0,794861
3,715795
4,073144
3,126767
2,964467

6,276078

4,051531

16,252621
0,092731
0,241557
0,51799
0,744199

19,98039
0,434071
0,444349
0,276179
0,165184

3,796065

8,129857

41,78

44,3

Pelkė

Upės
1,339787
0,129634
0,067402
0,087104
0,096832
0,013997

0,726833
0,108628
0,009543
0,726833
0,229943
0,083359

0,279378
0,018336
0,03979
0,03168
0,074158
0,026311
0,003489
0,080149

0,273913

Kt. vandens
telkiniai

0,010978

Keliai
0,3015
0,151
0,1352
0,0338
0,0323

0,1388
0,004597
0,004597

0,0064
0,0082
0,0472

0,004597

0,080094

0,184635

0,2627
0,3403

0,113084
0,078131

0,00516
0,012638
0,010007

0,0177
0,008

0,134485

0,1216

* su lokalia alternatyva susijęs pagrindinės alternatyvos ruoţas.
Informacija apie augaliją. Visuose rajonuose, agrarinėse teritorijose vyrauja agrofitocenozės:
kultūrinės pievos, ganyklos, dirbami laukai. Juose augalų sudėtis priklauso nuo ūkininkavimo
pobūdţio. Pievose bei ganyklose priklausomai nuo dirvoţemio drėgmės sąlygų gali vyrauti
mezofitinės ar kserofitinės augalų rūšys.
Natūralių pievų ir pelkių augalija paplitusi mozaikiškai.
Vertinant galimą planuojamos ūkinės veiklos poveikį ekositeminiu poţiūriu, reikšmingiausias
poveikis bus miško ekosistemoms. Tai susiję su medynų iškirtimu dujotiekio trasos darbų zonoje.
Klaipėdos rajonas
Pagrindinė dujotiekio trasos alternatyva planuojama Kiškėnų bei Dauparų miškų pakraščiu (Pav.
6-10). Miške vyrauja brandūs, pribręstantys lapuotynai. Pirmą medţių ardą formuoja berţas
(Betula pubescens, B.pendula). Vietomis medynas mišrus.
Kiškėnų miške greta trasos (apie 28 m atstumu) yra europinės svarbos natūralios buveinės
kriterijus atitinkanti teritorija (toliau - Europinės svarbos buveinė) (Pav. 6-11). Pagal būdingas
rūšis ir struktūrą ši buveinė priskiriama 91E0 Aliūvinių miškų tipui. Medyne medţių ardą formuoja
plaukuotieji berţai (Betula pendula). Dujotiekio tiesimo darbai poveikio europinės svarbos
buveinei neturės.
Kiškėnų miške 76 kvartalo 21,13 sklypuose (Kretingos MU, Šernų girininkija) trasa numatoma per
kertinę miško buveinę (toliau - KMB) (Pav. 6-11). KMB – tai unikalus, nepaţeistas miško plotas,
kuriame aptinkama retų ar saugotinų buveinių specializuotųjų rūšių. Teritorijoje per kurią
planuojama trasa, susiformavęs KMB tipas – Senai uţţėlusi medţiais apaugusi pieva arba ganykla.
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Tai pusiau natūralios buveinės, susiformavusios medţiais apaugant apleistas pievas. Pagrindiniai
biologiniai elementai – atvirų ir medţiais apaugusių plotų mozaika. Buveinėje pirmąjį medţių
ardą formuoja berţas, paprastoji pušis (Pinus sylvestris). Buveinė dar yra išlaikiusi būdingą
struktūrą, bet atviri plotai gana intensyviai uţauga krūmais bei medţiais.
Ties Kiškėnų gyvenviete numatoma lokali Nr.1 alternatyva (Pav. 6-10 ir Pav. 6-12). Dujotiekio
trasa planuojama agrarinėmis teritorijomis iki Dauparų gyvenvietės. Toliau kaip ir pagrindinė
alternatyva numatoma agrarinėmis teritorijomis iki Berenikės, Berţyno miškų.
Šiuose miškuose bei medynuose ties Galupaliu ir Minijos upe vyrauja pribręstantys ir brandūs
medynai. Medţių pirmą ardą formuoja berţas, paprastasis ąţuolas (Quercus robur), paprastasis
uosis (Fraxinus excelsior) vietomis paprastoji eglė (Picea abies).
1-os lokalios alternatyvos atveju 1,17 km trasos numatoma per mišku apaugusias teritorijas. Tuo
tarpu su lokalia alternatyva susijusios pagrindinės dujotiekio trasos alternatyvos ruoţas per
miškus numatomas 2,84 kilometro.
Kertant Gargţdupį bei Minijos upę, trasa numatoma greta Europinės svarbos buveinių. Buveinių
tipai: 9160 Skroblynai (149124; 149125; 148244; 148243), 6450 Aliūvinės pievos (149123), 9180
Griovų ir šlaitų miškai (148241; 148245), (4.8.3 pav.). Arčiausiai trasa planuojama greta Griovų ir
šlaitų miškų buveinės (148245) (Kretingos MU, Vėţaičių g-ja 974 kv. 22 skl.). Buveinėje medyno
pirmą ardą formuoja paprastasis klevas (Acer platanoides), paprastasis uosis (Fraxinus excelsior).
Didţiausias miško masyvas Klaipėdos rajone, kuriuo numatoma dujotiekio trasa, yra Jurjonių ir
Vėţaitinės miškai. Pagal LR aplinkos ministro 2009-04-22 įsakymą Nr. D1-210 (Ţin., 2009, Nr. 512039) Jurjonių ir Vėţaitinės miškai patenka į europinės svarbos gamtinių buveinių apsaugai
svarbią teritoriją (toliau - BAST) Rietavo miškai (LTPLU0010) (Pav. 6-10).
Ties Perkūnų bei Pajuodupio kaimais trasa numatoma Jurjonų miško pakraščiu (Pav. 6-10).
Vyrauja brandūs medynai, vietomis sodinti eglės jaunuolynai. Medţių pirmą ardą formuoja
berţas, juodalksnis (Alnus glutinosa), paprastasis uosis, pomiškyje daţna paprastoji eglė.
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Pav. 6-11 KMB ir europines svarbos buveinės Kiškėnų miške (Kretingos MU, Šernų
girininkija)
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Pav. 6-12 Europinės svarbos buveinės greta Gargţdupio ir Minijos upės
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Jurjonių miške šiauriau pagrindinės alternatyvos, lygiagrečiai planuojama LA 2C. Iki Klaipėdos
rajono ribos abi trasos alternatyvos numatomos Vėţaitinės mišku, kuriame priklausomai nuo
ūkinės veiklos pobūdţio, medynai įvairuoja nuo jaunuolynų (eglės, juodalksnio) iki pribręstančių
bei brandţių. Brandţiuose medynuose pirmame medţių arde vyrauja berţai, juodalksniai,
vietomis eglės.
Vėţaitinės miške (Kretingos MU, Vėţaičių girininkija) abi trasos alternatyvos (pagrindinė ir 2C)
numatomos kertinių miško buveinių pakraščiu arba gretimybėje (Pav. 6-13).
43 kvartalo 4 sklype yra išskirta lapuočių miškų potenciali kertinė miško buveinė (KMB 2, Pav.
6-13). Buveinėje auga savaiminis, gamtinę brandą pasiekęs drebulės (Populus tremula) medynas.
Abi trasos alternatyvos nuo KMB nutolusi apie 80 metrų atstumu.
35 kvartale 16 sklype trasa numatoma KMB pakraščiu (KMB 2, Pav. 6-13). KMB tipas – Šlapieji
plačialapių miškai. Šioje buveinėje medţių pirmąjį ardą formuoja brandūs juodalksniai auga
pavieniai paprastojo skroblo (Carpinus betulus) medţiai. Anksčiau augę uosio medţiai yra ţuvę,
tačiau sveiki juodalksniai palaiko tinkama buveinės struktūrą. LA 2C kliudo KMB, tačiau
planuojamoje trasos darbo zonoje buveinė yra prastos būklės. Vyrauja karklų krūmynai,
plačialapiai medţiai auga tik pavieniui.
22 kvartale (39, 27, 42 skl.) yra susiformavusi plačialapių miškų KMB (KMB 3, 4, Pav. 6-13).
Buveinėje vyrauja gamtinę brandą pasiekusios liepos (Tilia cordata), kartu auga berţai, skroblai,
uosiai, ąţuolai, eglės. Dujotiekio trasos alternatyvos nuo KMB planuojamos apie 70 metrų
atstumu.
23 kvartale (23 kv. 12 sk.) trasa taip pat numatoma gretimais KMB (KMB 4, Pav. 6-13). Šios
buveinės kertinis biologinis elementas – medis milţinas - paprastasis ąţuolas (Quercus robur),
augantis mišriame brandţiame medyne. Medţių pirmame arde auga eglė, skroblas, ąţuolas, liepa,
berţas. Pagrindinė dujotiekio trasos alternatyva nuo KMB ribos planuojama 15, o 2C alternatyva
39 metrų atstumu.
Vėţaitinės miško dalyje, kurį tvarko Rietavo MU, Skroblės girininkija (greta 202 kv., 9 skl.)
pagrindinė trasos alternatyva praeina pievų pakraščiu, kurios išskirtos kraujalakio melsvio
apsaugai (Virţintų pievos) (Pav. 6-13). Pieva nemelioruota, pusiau natūrali. Augalija pasiskirsčiusi
mozaikiškai įvairaus drėgnumo dirvoţemiuose. Pievoje yra susiformavusios 6230 *Rūšių turtingų
briedgaurynų ir 6410 Melvenynų buveinės.
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Pav. 6-13 KMB Jurjonių - Vėţaitinės miškuose (Kretingos MU, Vėţaičių girininkija)
Nebenaudojami pievos plotai vietomis uţaugo berţais, drebulėmis, blindėmis. Pieva yra tarp
dviejų stambių Vėţaičių ir Virţintų miškų masyvų, o iš pietų ir rytų pusių ją supa dideli atvirų
nešienaujamų (vietomis šienaujamų) pievų, uţleistų dirvonų, buvusių sodybų plotai.
Plungės, Rietavo rajonai
Pagrindinė dujotiekio trasos alternatyva numatoma per miško masyvus, kurie apjungti į BAST
Rietavo miškai, maţesnius laukų miškelius bei agrokultūrines teritorijas. (Pav. 6-14).
Miškuose ties Didţiaisiais Mostaičiais medynai įvairuoja priklausomai nuo ūkinės veiklos
pobūdţio ir augavietės savybių. Vyrauja pribręstantys ir brandūs medynai, kuriuose pirmą medţių
ardą formuoja berţas, eglė vietomis juodalksnis, pušis.
Telšių MU Mostaičių girininkijos 712 kv. (3, 4 skl.) pagrindinė alternatyva numatoma greta
teritorijos, kuri išskiriama kaip Šlapiųjų juodalksnynų ir berţynų tipo KMB (Pav. 6-15). Tačiau
didţiąją šios KMB dalį uţima kirtavietė, o tai neatitinka KMB keliamų kriterijų.
Peklinės miške ties Aukštamiškių pelke greta pagrindinės alternatyvos išskiriamos dvi lokalios LA
2A ir LA 2B alternatyvos (Pav. 6-14).
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Pagrindinė bei LA 2C alternatyvos miškuose ties Didţiaisiais Mostaičiais numatoma per nedidelę
pelkę (Telšių MU, Mostaičių girininkija 709 kv. (49, 50, 51 skl.). Auga pelkinis miškas, medyną
formuoja pusamţiai berţai, vietomis berţų jaunuolynas (Pav. 6-15).
Peklinės miške pagrindinės alternatyvos trasos zonoje vyrauja laikino perteklinio drėgnumo, bei
pastovaus perteklinio drėgnumo pelkiniai hidrotopai. Savaiminės kilmės medynuose medţių arde
vyrauja lapuočiai. Laikino perteklinio drėgnumo augavietėse – berţai, pastoviai uţmirkusiose –
juodalksniai. Dirbtiniai įveistuose medynuose medţių ardą formuoja eglė. Medynai pusamţiai,
pribręstantys, brandūs, vietomis jaunuolynai.
Pagrindinė trasos alternatyva ir LA 2C lokalinė alternatyva (einanti lygiagrečiai pagrindinei trasos
alternatyvai) numatoma per Aukštamiškių (Peklinės) pelkę (Pav. 6-15, Pav. 6-16). 2013 metų
vasarą Ţemaitijos nacionalinio parko direkcijos specialistai atliko preliminarų pelkės vertinimą.
Buvo išskirti keli Europinės svarbos buveinių tipai: 7110 Aktyvios aukštapelkės, 91D0 Pelkiniai
miškai. Abi šios buveinės pagal apsaugos statusą prioritetinės Europos sąjungoje. Buveinės geros
būklės.

Pav. 6-15 KMB ir Europinės svarbos buveinės
Pelkėje greta esamo dujotiekio trasos auga kupstinė kūlingė (Trichophorum cespitosum), rūšis
įrašyta į Lietuvos saugomų augalų rūšių sąrašus ir jai suteikta 2 (V) apsaugos kategorija. Ši reta
augalų rūšis yra charakteringa švylinio kūlingyno (Eriophoro-Trichophoretum cespitosi) bendrijų
rūšis. Švylinio kūlingyno bendrijos yra retos visame savo paplitimo areale ir nyksta dėl
aukštapelkių melioracijos, vandens lygio svyravimų. Bendrija įrašyta į Lietuvos augalų bendrijų
raudonąją knygą, suteikiant 1 apsaugos kategoriją.
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Pav. 6-16 Aukštamiškių (Peklinės) pelkė (nuotr. M. Jankauskienės)
Alternatyvos LA 2A zonoje vyrauja laikino perteklinio drėgnumo augavietės, vietomis yra
uţmirkusių. Medţių pirmame arde vyrauja baltalksniai, berţai, juodalksniai.
LA 2B numatoma per medynus normalaus bei laikino perteklinio drėkinimo hidrotopuose.
Savaiminės kilmės medynuose medţių arde vyrauja lapuočiai: juodalksniai, baltalksniai, berţai.
Dirbtiniai įveistuose medynuose vyrauja eglė. Medynai pusamţiai, pribręstantys, brandūs,
vietomis jaunuolynai. Bemiškėse vietose LA 2B alternatyva numatoma per natūralias pievas (Pav.
6-15). 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 ūkinė veikla (ganymas, šienavimas)
nevykdoma ir esančioms gamtinėms vertybėms kyla grėsmės dėl uţaugimo sumedėjusia
augmenija.

© AF-Consult UAB 2013

AB „Amber Grid―
Magistralinio dujotiekio Klaipėda – Kuršėnai statyba
PAV ataskaita

2014-01-27

82

Pav. 6-17 KMB ir Europinės svarbos buveinės greta Aukštamiškių pelkės.
LA 2B atveju, Peklinės miške (Telšių MU, Mostaičių girininkija) ties Aukštamiškių pelke dujotiekio
trasa numatoma greta kertinių miško buveinių bei vieną iš jų kerta (Pav. 6-17). Visos buveinės
priskiriamos šlapiųjų miškų tipui. Auga pelkiniai pušynai bei berţynai, mišrūs miškai su eglėmis
bei gamtinę brandą pasiekę juodalksniai (Pav. 6-17). Mostaičių girininkijos 29 kvartale esančią
KMB planuojama LA 2B alternatyva kerta. Buveinę formuoja brandūs pelkiniai pušies su berţais
medynai.
Miţuikų miške (uţ Aukštamiškių pelkės) pagrindinės trasos alternatyvos zonoje vyrauja laikino
perteklinio drėgnumo hidrotopai ir jame auga mišrūs miškai. Medţių pirmą ardą formuoja eglė,
pušis, berţas. Pagal brandumo grupę medynai įvairuoja nuo sodintų (eglės) bei savaiminių
(berţo) jaunuolynų iki pusamţių, pribręstančių ir brandţių. Pelkinėse augavietėse auga brandūs
bei gamtinę brandą pasiekę pelkiniai pušynai, berţynai. Uţmirkusiose augavietėse pirmą medţių
ardą formuoja juodalksniai.
Uţluknių miške pagrindinė trasos alternatyva numatoma greta europinės svarbos buveinių (Pav.
6-18). Telšių MU, Stalgėnų girininkijos 54 kvartale (3 skl.) esanti buveinė (186180) priskiriama
91D0 Pelkinių miškų tipui (Pav. 6-18). Buveinėje auga savaiminės kilmės pelkinis miškas. Medţių
pirmą ardą formuoja pušis, kartu auga berţai, pomiškyje eglė.
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Pav. 6-18 KMB ir Europinės svarbos buveinės Uţluknių miške.
Tos pačios girininkijos 823 kvartale (12, 14 skl.) esanti buveinė (186176) priskiriama 9080 Pelkėtų
lapuočių miškų tipui (Pav. 6-18). Uţmirkusiose augavietėse auga pribręstantys ir brandūs
juodalksnynai.
Stalgėnų miške ties Vitkų kaimu vyrauja laikino perteklinio drėgnumo hidrotopai. Medynas
mišrus, medţių ardą formuoja eglė, pušis su berţu, ąţuolu. Pagal brandumo grupę medynai
įvairuoja nuo jaunuolynų iki pusamţių ir brandţių. Laikino perteklinio drėgnumo augavietėse
auga kultūrinės kilmės eglės jaunuolynai, uţmirkusios - paliktos savaiminiam juodalksnyno
atsikūrimui. Šiuose miškuose pagrindinė trasos alternatyva numatoma greta Europinės svarbos
buveinių (Pav. 6-19). Buveinės priskiriamos 9080 Pelkėtų lapuočių miškų tipui. Medyną formuoja
juodalksniai, berţai.
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Pav. 6-19 Europinės svarbos buveinės Stalgėnų miške.
Miške ties Daugėdų tvenkiniu (Pav. 6-20) vyrauja brandūs medynai, kuriuose medţių ardą
formuoja eglė, o ties vandens telkiniu – baltalksnis (Alnus incana).
Miško masyve tarp Daugėdų tvenkinio ir Minijos upės (Pav. 6-20) vyrauja pelkiniai, vietomis
laikino perteklinio drėgnumo hidrotopai. Sausesnėse augavietėse auga mišrūs medynai. Medţių
ardą formuoja eglė, pušis su berţu, drebule, vietomis ąţuolu. Pelkinėse augavietėse auga
juodalksnynai, baltalksnynai, pelkiniai pušynai. Vyrauja pusamţiai ir pribręstantys medynai. Šiuose
miškuose dujotiekio trasa numatoma greta europinės svarbos buveinės (Pav. 6-20). Buveinė
priskiriama 9080 Pelkėtų lapuočių miškų tipui. Pirmą medţių ardą formuoja juodalksnis,
pomiškyje auga eglė.
Abipus Minijos upės medynus formuoja pribręstantys ir brandūs baltalksnynai.
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Pav. 6-20 Europinės svarbos buveinė ties Gudalių gyvenviete.
Medingėnų miške trasos zonoje (Pav. 6-21) vyrauja laikino perteklinio drėgnumo hidrotopai.
Medynas mišrus, medţių ardą formuoja eglė, pušis, berţai, drebulės. Medingėnų miške greta
trasos inventorizuotos europinės svarbos buveinės (Pav. 6-21). Buveinės priskiriamos 9180 Griovų
ir šlaitų miškų tipui (133466). Šioje buveinėje pirmame medţių arde auga maţalapės liepos (Tilia
cordata), paprastieji klevai, juodalksniai, guobos. Medyne vyrauja brandūs ir pribręstantys
medţiai. Kiek tolėliau nuo planuojamos trasos yra 91D0 Pelkinių miškų (133460) buveinė (Pav.
6-21). Pirmame medţių arde auga paprastoji pušis, berţai, pavienės eglės, pastarosios gausesnės
pomiškyje. Medyne vyrauja brandūs medţiai.
Keturakių, Klaišių, Antanavos miškuose vyrauja normalaus drėgnumo augavietės, vietomis yra
uţmirkusių ir pelkinių. Auga pusamţiai, pribręstantys ir brandūs medynai. Pirmą medţių ardą
formuoja eglės, berţai; ties Vilkos upeliu – baltalksniai.
Klaišių bei Antanavos miškuose greta planuojamos trasos yra identifikuotos europinės svarbos
buveinės - 9050 Ţolių turtingi eglynai (Pav. 6-22). Buveinėje (133438) ties Vikos upeliu medţių
ardą formuoja eglės, kartu auga paprastasis klevas, berţas, maţalapė liepa, pomiškyje uosis,
ąţuolas. Medynas brandus.
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Pav. 6-21 Europinės svarbos buveinė Medingėnų miške.

Pav. 6-22 Europinės svarbos buveinės Klaišių, Antanavos miškuose.
Telšių rajonas
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Dujotiekio trasa Telšių rajone mišku apaugusiomis teritorijomis numatoma 16 km, viso 14,5 %
bendro trasos ilgio (Pav. 6-23).
Pagrindinė dujotiekio trasos alternatyva numatoma Klaišių, Ariškės miškų pakraščiu (Pav. 6-23),
kur vyrauja normalaus drėgnumo hidrotopai. Medynas mišrus. Medţių pirmą ardą formuoja eglė,
pušis, berţai, drebulės. Laikino perteklinio drėgnumo dirvoţemiuose auga lapuotynai. Medyną
formuoja baltalksnis, berţas, ąţuolas, vietomis su uosiu, klevais. Trasos zonoje, Klaišių miške
vyrauja pribręstantys ir brandūs medynai. Iki Gailiškės miško trasa planuojama agrarinėmis
teritorijomis.
Gailiškės miškui būdingi normalaus ir laikino perteklinio drėgnumo hidrotopai, kuriuose auga
mišrūs miškai. Medţių pirmą ardą formuoja eglė, berţas, ąţuolas. Pagal brandos grupę įvairuoja
nuo jaunuolynų (eglės) iki pusamţių medynų. Ties Minijos upe auga perbrendę baltalksnynai.
Tarp Gailiškės ir Pranckų miškų pagrindinė trasos alternatyva numatoma per pievinę europinės
svarbos buveinę (Pav. 6-24). Buveinės tipas – 6270 Rūšių turtingos ganyklos ir ganomos pievos
(12088).
Pranckų miške ties Dilbės kaimu vyrauja laikino perteklinio drėgnumo augavietės, vietomis pelkės. Pelkinėse augavietėse auga berţynai (pribrestantys bei savaiminiai jaunuolynai),
juodalksnynai (brandūs). Laikino perteklinio drėgnumo augavietėse vyrauja mišrūs medynai,
pagal brandos grupę įvairuojantys nuo jaunuolynų (berţo, eglės) iki pribręstančių (berţo) bei
brandţių (eglės). Pranckų miške trasa planuojama per 91D0 Pelkinių miškų buveines (12103,
12102) (Pav. 6-24).
LA 3 dujotiekio trasos alternatyva aplenkia pamiškėje esantį tvenkinį (Pav. 6-24). Trasos zonoje
vyrauja laikino perteklinio drėkinimo augavietės. Pirmame medţių arde vyrauja eglės, kartu auga
berţai, pavieniai baltalksniai, ąţuolai, drebulės. Medynas pusamţis.
Greta Kilbės gyvenvietės LA 4 dujotiekio trasos alternatyva aplenkia pelkėtas vietoves abejose
Tūtakos upelio pusėse ir numatoma per kultūrines pievas bei ganyklas. Pagrindinė alternatyva
planuojama greta Europinės svarbos buveinių (Pav. 6-25). Buveinių tipas – 91D0 Pelkiniai miškai.
Ruoţe ties Kilbės gyvenviete pagrindinės trasos alternatyvos zonoje, vyrauja normalaus
drėgnumo augavietės. Medyne medţių pirmame arde auga eglės, pušys.
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Pav. 6-24 Europinės svarbos buveinės Pranckų miške .

Pav. 6-25 Europinės svarbos buveinės greta Kilbės gyvenvietės.
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Pav. 6-26 Europinės svarbos buveinės ir gamtos paveldo objektai Varnių regioniniame
parke.
Jomantų miške (patenka į Varnių regioninį parką) pagrindinė trasos alternatyva planuojama greta
Varnių regioninio parko paţintiniame take esančių gamtos paveldo objektų (Pav. 6-26). Jomantų
miške vyrauja laikino perteklinio drėgnumo augavietės. Pelkinės augavietės yra tik vietomis.
Mišrus medynas pusamţis, lapuotynai pribręstantys. Greta trasos yra keletas Europinės svarbos
buveinių: 91D0 Pelkiniai miškai bei 9050 Ţolių turtingi eglynai. Nuo gamtos paveldo objektų:
Jomantų ąţuolo bei Triliemenio ąţuolo trasa nutolusi kelesdešimties metrų atstumu (Pav. 6-26).
Uţ Jomantų miško esančiame atvirame kraštovaizdyje trasa planuojama per pavienio brandaus
ąţuolo augavietę (Pav. 6-26). Brandūs atvirose vietose augantys lapuočiai medţiai yra svarbūs
kaip daugelio specifinių rūšių buveinė.
Skliaučių miške ties Rūdupių bei Jokšų gyvenvietėmis greta trasos yra pelkinių miškų (12035,
33103), ţolių turtingų eglynų (33104) europinės svarbos buveinės (Pav. 6-27). Ties Rūdupių
gyvenviete trasa planuojama per pelkinėse augavietėse augančius pusamţius bei pribręstančius
berţynus.
Netoli Jokšų gyvenvietės ties Virvyčios upeliu, trasa numatoma per 6430 eutrofinių aukštųjų
ţolynų buveinę (33109) (Pav. 6-28). Ţolyne vyrauja aukštaūgės varpinės ţolės. Ties Jucių
gyvenviete greta trasos yra 6510 Šienaujamų mezofitinių pievų buveinė (162364) (Pav. 6-28).
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Pav. 6-27 Europinės svarbos buveinės Skliaučių - Birţuvėnų miškuose

Pav. 6-28 Europinės svarbos buveinės ties Jokšų, Jucių gyvenvietėmis.
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Šiaulių rajonas
Šiaulių rajone mišku apaugusiomis teritorijomis pagrindinė dujotiekio trasos alternatyva
planuojama apie 8 km (7% bendro trasos ilgio), per Uţpelkių ir Paeţerių miškus (Pav. 6-29).
Uţpelkių miške, trasos zonoje vyrauja laikino perteklinio drėgnumo augavietės, vietomis –
pastovaus perteklinio drėgnumo (uţmirkusios) bei pelkės. Auga brandūs bei pusamţiai eglynai,
pušynai. Vietomis auga lapuotynai, kur pirmąjį medţių ardą formuoja berţas, drebulė, juodalksnis
bei mišrūs medynai.
Uţpelkių miško pradţioje greta planuojamo dujotiekio yra pelkinių bei pelkėtų lapuočių miškų
Europinės svarbos buveinės (Pav. 6-30). Trasa nuo buveinių nutolusi apie 100 metrų atstumu.
Uţpelkių miške ties Sauslaukės gyvenviete yra identifikuota 11 Europinės svarbos buveinių.
Buveinių tipai: 9080 Pelkėti lapuočių miškai, 91D0 Pelkiniai miškai, 9010 Vakarų taiga, 91E0
Aliuviniai miškai, 6270 Rūšių turtingos ganyklos ir ganomos pievos. Aliūvinių miškų ir pievinės
buveinės yra toliau nuo trasos. Dujotiekio trasa planuojama pelkinių miškų buveinių pakraščiu
(Pav. 6-31). Ties trasa yra ir KMB (Kuršėnų MU, Ilgšilio g-jos 49kv. 21skl.), kuri tuo pačiu išskirta
kaip vakarų taigos tipo buveinė (Pav. 6-31). KMB tipas – pušynai ir mišrūs miškai su pušimis.
Buveinės kertiniai biologiniai elementai – perbrendę paprastosios pušies medţiai.
Paeţerių miške trasos zonoje yra laikino perteklinio drėgnumo augavietės. Medţių pirmame arde
vyrauja eglė, vietomis berţas, paprastasis ąţuolas, baltalksnis. Pagal brandos grupes medynai
įvairuoja nuo jaunuolynų (eglės) iki brandţių berţynų, eglynų bei perbrendusių baltalksnio
medynų.
Paeţerių miške tarp Lapkasių bei Geruogių gyvenviečių, greta dujotiekio trasos yra teritorijos,
kurios iškirtos kaip KMB bei Europinės svarbos buveinės (Pav. 6-32). KMB vertybės susijusios su
plačialapių lapuočių medynais, Europinės svarbos buveinė priskirta Ţolių turtingų eglynų tipui.
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Pav. 6-30 Europinės svarbos buveinės Uţpelkių miške.

Pav. 6-31 Europinės svarbos buveinės ir kertinės miško buveinės ties Sauslaukės
gyvenviete
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Pav. 6-32 Europinės svarbos buveinės Paeţerių miške
Informacija apie gyvūniją. Gyvūnija yra prieraiši prie jai tinkamų specifinių biotopų, todėl
gyvūnijos įvairovę lemia biotopų įvairovė. Informacija apie gyvūniją pateikiama remiantis
Teritorijoje atliktų tiriamųjų darbų rezultatų analize bei apţvalginių lauko tyrimų metu surinktais
duomenimis.
Teritorijoje aptinkama gyvūnų rūšių įrašytų į Lietuvos Respublikos Saugomų gyvūnų, augalų ir
grybų rūšių sąrašą (toliau - Saugomų rūšių sąrašas), Europos sąjungos Buveinių direktyvos II ir IV
priedus (toliau - Buveinių direktyva).
Bestuburiai. Nors dėl biotopų įvairovės teritorijoje yra apstu vabzdţių (vabalų, drugių, ţirgelių)
rūšių paplitusių visoje Lietuvoje, tačiau sutinkama ir nemaţai specifinių, retų rūšių.
Lėtai tekančio (Minijos, Virvyčios, Upynos upių vagose) ar stovinčio vandens telkiniuose (Daugėlų
tvenkinys) veisiasi dusios: plačiakraštė dusia (Cybister lateralimarginalis), Dytiscus dimidiatus
(absoliučiai dominuoja Minijos senvagėse), samandusės (Hydaticus transversalis ir H. Seminige).
Šiuose vandens telkiniuose sutinkamos ir retos bei apyretės Lietuvoje vabalų rūšys: samandusės
(Hydaticus stagnalis), nendriadusės (Graphoderus cinereus ir G. bilineatus) bei ţirgeliai:
Leucorrhinia pectoralis (Saugomų rūšių sąrašas 4(I)), ţaliasis laumţirgis (Aeshna viridis) (Saugomų
rūšių sąrašas 3(R), Buveinių direktyvos IV priedas), pleištinis ţirgelis (Ophiogomphus cecilia)
(Saugomų rūšių sąrašas 4(I), Buveinių direktyvos II, IV priedai). Ţirgelių suaugėliai aptinkami
skraidant miško aikštelėse, kirtavirtėse, pamiškėse.
Dujotekio trasos zonoje, kur dominuoja pelkiapievės, veisiasi drugių rūšys:viksvinukas
(Heteropterus morpheus), pievinis perliukas (Clossiana selene), čiobrelinis auksinukas (L.
alciphron,) ţvilgantysis auksinukas (L. hippothoe), ţiedinė cidarija (Epirrhoe tristata), pievinė
cidarija (E. alternata).
Visoje dujotiekio trasos zonoje negausiai stebimos retos drugių rūšys: didysis auksinukas
(Lycaena dispar) (Saugomų rūšių sąrašas 3(R)), tamsioji šaškytė (Melitaea dramina) (Saugomų
rūšių sąrašas 3(R), machaonas (Papilio machaon) (Saugomų rūšių sąrašas 4(I)). Šie drugiai
daţniausiai stebimi kaip pavieniai individai agrariniame kraštovaizdyje. Pamiškėse, laukymėse,
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natūraliose miškapievėse yra susiformavusios tinkamos buveinės veistis pietiniam perlinukui
(Brenthis daphne) (Saugomų rūšių sąrašas 3 (R)).
Rietavo, Medingėnų, Birţuvėnų, Uţpelkių ir Stalgėnų miškuose stebėtos saugomos drugių rūšys:
juodasis apolonas (Parnassius mnemosyne (Saugomų rūšių sąrašas 3(R)), akiuotasis satyras
(Lopinga achine) (Saugomų rūšių sąrašas 4(I), Buveinių direktyva IV priedas). Akiuotasis satyras
yra tipinga mišrių miškų rūšis. Tyrimų metu stebėti keli individai, tačiau populiacija, be jokios
abejonės, yra gausesnė ir tikėtina geros būklės. Juodajam apolonui veistis tinkami biotopai greta
dujotiekio trasos išsidėstę mozaikiškai ir uţima nedidelius plotelius. Pastaruoju metu pastebėta
šios retos drugių rūšies plitimo tendencija. Gana gausios populiacijos stebėtos Varnių
regioniniame parke.
Minijos, Ţvelsvos, Briedupio, Virvyčios ir Upynos paupiuose bei Virţintų pamiškės pievose stebimi
skraidantys pavieniai kraujalakinio melsvio (Maculinea teleius) individai. Ši drugių rūšis įrašyta į
Saugomų rūšių sąrašą (3(R)), Buveinių direktyvos II, Berno konvencijos II priedus. Klaipėdos
rajone, Vėţaitinės miško pakraštyje (Rietavo MU, Skroblės girininkija 202 kv.) dujotiekio trasos
pagrindinė alternatyva numatoma kraujalakinio melsvio apsaugai svarbios teritorijos pakraščiu
(Pav. 6-24) Pievoje ir gretimose teritorijose aptiktos kelios kraujalakinio melsvio subpopuliacijos.
Dujotiekio trasos alternatyva 2C numatoma greta kraujalakinio melsvio apsaugai svarbios
teritorijos, bet jos nekliudo.
Teritorijoje stebėtos gausiausios drugių rūšys: miškinis storgalvis (Ochlodes sylvanus), tamsusis
satyriukas (Coenonympha iphis), tamsusis satyras (Aphantopus hyperantus), akiuotasis melsvys
(Plebeius argus), didysis melsvys (Polyommatus Amanda), netikroji barstytė (Leptidea reali),
grieţtinis baltukas (Pieris napi), paprastoji šaškytė (Melitaea athalia).
Miško buveinėse vertingų ir saugotinų vabzdţių rūšių nerasta, paminėtinos su pamiškėm susiję
rūšys - krūminis satyriukas (Coenonympha arcania), slyvinis uodeguotis (Satyrium pruni),
gudobelinis baltukas (Aporia crataegi).
Ţuvys. Dujotiekio trasa numatoma per įvairaus dydţio ir reikšmės vandens telkinius: upes,
upelius, tvenkinius. Minijos upė išsiskiria savo svarba dėl joje gyvenančių ar migruojančių į
nerštavietes retų ţuvų rūšių. Dėl skaitlingų kirtiklių, paprastųjų kūjagalvių, kartuolių ir Baltijos
lašišų vietinių populiacijų, Minijos upė patenka į sąrašą vietovių, atitinkančių BAST kriterijus –
Minijos upė (LTKLA0007). Nuo 1976 m. Minijos upė saugoma kaip svarbi dėl lašišų, šlakių (Salmo
trutta trutta), margųjų upėtakių (Salmo trutta fario) ir ţiobrių (Vimba vimba) nerštaviečių.
Minijos upėje gyvena į Lietuvos Saugomų rūšių sąrašą įrašytos: skersnukis (Chondrostoma nasus)
(3(Rs), lašiša (Salmo salar) (3(Rs). Buveinių Direktyvos II priedo rūšys: lašiša (Salmo salar), upinė
nėgė (Lampetra fliuviatilis), srovinė aukšlė (Alburnoides bipunctatus), kartuolė (Rhodeus sericeus),
saulaţuvė (Leucaspius delineatus), kirtiklis (Cobitis taenia), paprastasis kūjagalvis (Cottus gobio)
(Lentelė 6-8).
Lentelė 6-8 Saugomos ţuvų rūšys Minijos upėje.
1

Eil./Nr.

Rūšies pavadinimas
Skersnukis (Chondrostoma nasus)

2

Lašiša (Salmo salar)

3
4
5
6
7
8

Upinė nėgė (Lampetra fluviatilis),
Srovinė aukšlė (Alburnoides bipunctatus),
Kartuolė (Rhodeus sericeus),
Saulaţuvė (Leucaspius delineatus),
Kirtiklis (Cobitis taenia).
Paprastasis kūjagalvis (Cottus gobio)

Apsaugos kategorija *
3 (Rs), Berno konvencijos
priedo)
5 (Rs) kategorija); BD II;
BK III
BK III
BK III
BD II ; BK III
BK III
BD II ; BK III
BD II

(III

* 3 (Rs), 5 (Rs) - Lietuvos Saugomų rūšių sąrašo kategorijos; BD II – Buveinių direktyvos II priedas; BK III Berno konvencijos III priedas

Didelė ţuvų įvairovė stebima ir kitose Minijos baseino upėse: Ţvelsvos, Virvyčios, Vilkos. Ţuvų
rūšių gausumas svyruoja nuo 22 iki 35 rūšių.
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Maţesnės Minijos baseino upės, tokios kaip: Virvyčia, Lukna, Ţvelsa, Gerdaujė, Viešdauba yra
svarbios kaip saugomų ţuvų nerštavietės. Čia neršia: lašiša, šlakis, upėtakis, kiršlys.
Nėra informacijos, kad numatomoje dujotiekio trasos zonoje būtų saugomų ţuvų rūšių
nerštavietės, tačiau neabejotinai vyksta mitybinės bei nerštinės migracijos, kadangi ties Ţvelsos
ţiotimis yra šlakio, lašišos bei ţiobrio nerštavietės.
Varliagyviai, ropliai. Planuojamo dujotiekio trasos zonoje (įvairių alternatyvų atvejais) stebėtos
trys varliagyvių rūšys – pievinė varlė (Rana temporaria) (ES Buveinių direktyvos V priedas), pilkoji
rupūţė (Bufo bufo) ir paprastasis tritonas (Triturus vulgaris), kurios analizuojamoje teritorijoje yra
gausios ir plačiai paplitusios. Pamiškėse ir apypelkėse laikosi gluodenai (Anguis fragilis),
geltonskruosčiai ţalčiai (Natrix natrix) ir paprastosios gyvatės (Vivera berus). Svarbiausios
buveinės minėtų varliagyvių rūšims, yra pamiškėse, miško laukymėse esantys vidutinio gylio
stovinčio vandens telkiniai ar uţpelkėję krūmynai.
Paukščiai. Ornitofaunos rūšinė sudėtis priklauso nuo biotopų pobūdţio. Didţiausia perinčių
paukščių įvairove pasiţymi natūralios ir pusiau natūralios buveinės: miškai bei upių pakrantės. Be
įprastų ir visoje Lietuvos teritorijoje paplitusių paukščių rūšių, planuojamos dujotiekio trasos
gretimybėse yra aptinkamos retos ir saugomos paukščių rūšys.
Saugomų paukščių rūšių lizdaviečių lokalizacijos pateikiamos remiantis Valstybinio miškų
kadastro ir Saugomų buveinių, gyvūnų ir augalų rūšių registravimo informacinė sistemos
duomenimis (Lentelė 6-9).
Lentelė 6-9 Retos ir saugomos paukščių rūšys planuojamos dujotiekio trasos gretimybėse.
Eil.
Nr.

Apsaugos

Rūšies pavadinimas

Radavietė

kategorija *

1

Grieţlė (Crex crex)

5(Rs), PD I

2

Pilkoji gervė (Grus grus)

5(Rs), PD I, BK III,

3

Juodasis gandras (Ciconia nigra),

2(V), PD I, BK III

4

Maţasis erelis rėksnys
(Aquila pomarina)

3(R), PD I, BK III,

5

Suopis (Buteo buteo)

-

6

Pilkoji meleta (Picus canus)

3 (R), PD I

7

Juodoji meleta (Dryocopus martius)

PD I

Minijos pievos
Telšių MU, Mostaičių g.
39 kv. 33 skl.
Telšių MU Ţarėnų g.
1445 kv. 2 skl.
Telšių MU, Mostaičių g.
712 kv. 3 skl.
Telšių MU, Stalgėnų g.
52 kv. 6 skl.
Telšių MU, Plungės g.
58 kv. 3 skl.
Telšių MU. Plungės g.
60 kv. 2 skl.
Telšių MU, Ţarėnų g.
5 kv. 24 skl.
Telšių MU, Plungės g.
60 kv. 10 skl.
Telšių MU, Stalgėnų g.
52 kv. 6 skl.
Telšių MU, Plungės g.
60 kv. 1 skl.
Telšių MU, Ţarėnų g.
52 kv. 15 skl.
Telšių MU, Ţarėnų g.
1445 kv. 8 skl.
Telšių MU, Ţarėnų g.
1445 kv. 8 skl.
Telšių MU Ţarėnų g.
52 kv. 7 skl.
Telšių MU Ţarėnų g.
52 kv. 7 skl.
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Radavietė

8

Paprastoji medšarkė
(Lanius collurio)

PD I

Tinkamuose biotopuose nereta

9

Baltieji gandrai (Ciconia ciconia)

PD I

Įprasta rūšis agrariniuose biotopuose

10

Nendrinės lingė
(Circus aeruginosus)

PD I

Tinkamuose biotopuose daţna

11

Tulţys (Alcedo atthis)

3(R), PD I BK III,

Pavieniai individai prie Minijos upės

* 2(V), 3 (Rs), 5 (Rs) - Lietuvos Saugomų rūšių sąrašo kategorijos; BD II – Buveinių direktyvos II priedas; PD I –
Paukščių direktyvos I priedas, BK III - Berno konvencijos III priedas, Bo II - Bonos konvencijos II priedas.

Grieţlė (Crex crex)
Lietuvoje pasirodo geguţės pradţioje, išskrenda spalio mėnesį. Gyvena pievose su aukšta ţolių
danga. Lizdą krauna ant ţemės tarp ţolių. Peri geguţės – liepos mėnesiais. Jaunikliai greitai auga,
būna vikrūs, todėl netrukus palieka lizdą. Aptinkama ţemės ūkio kultūrose, rečiau ţemapelkėse,
naujose miško kirtavietėse. Minta įvairiais bestuburiais gyvūnais. Didţiausią grėsmę kelia ankstyvu
metu šienaujamos pievos.
Klaipėdos rajone dujotiekio trasa yra planuojama per teritorijas ties Minijos upe, kurios yra
išskirtos kaip paukščių apsaugai svarbios teritorijos (PAST), siekiant išsaugoti perinčių grieţlių
(Crex crex) (Pav. 6-33). ir tulţių (Alcedo atthis) skaitlingas populiacijas Kiekvienais metais čia
girdisi 5-9 grieţiantys grieţlių patinų balsai, bei stebimi pavieniai tulţiai.
Dujotiekio statybos darbai grieţlėms svarbiose vietose negali būti vykdomi paukščiams perint
geguţės – liepos mėnesį, nes gali ţūti dėtis ir jaunikliai.
Tulţys (Alcedo atthis)
Artimasis migrantas, tačiau kasmet dalis paukščių ţiemoja Lietuvoje prie neuţšąlančių vandens
telkinių. Peri geguţės-liepos mėnesiais skaidriavandenių vandens telkinių skardingose pakrantėse
išraustuose urveliuose. Kartais net iki 1 km atstumu nuo vandens. Minta smulkia ţuvimi ir
vandens bestuburiais. Grėsmę kelia upių hidrologinio reţimo svyravimai, krantų ardymas,
intensyvus trikdymas perėjimo vietose.
Nėra duomenų ar dujotiekio trasos tiesimo zonoje per Minijos upę yra tulţių lizdaviečių.
Gretimose teritorijose buvo stebėti pavieniai paukščiai.
Paukščių perėjimo laikotarpiu vengti trikdymo, nevykdyti triukšmingų statybos darbų tulţiams
svarbiose teritorijose geguţės-liepos mėnesiais.
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Pav. 6-33 Perinčių grieţlių teritorijos Minijos upės slėnyje.
Pilkoji gervė (Grus grus)
Lietuvoje gervės pasirodo kovo pabaigoje, balandţio pradţioje, o išskrenda spalio antroje pusėje.
Prieš išskrisdamos telkiasi į gausius būrius. Migruojant skrenda ir dieną, ir naktį. Gyvena pelkėse,
miškų raistuose, tankiuose berţynuose, juodalksnynuose, šlapiose viksvinėse pievose, apleistuose
durpynuose. Lizdą krauna ant ţemės, ant sausesnio kupsto, toliau nuo ţmonių, paslepia jį tarp
nendrių ir krūmokšnių. Gervė –baikštus, atsargus paukštis, įsikuria atokiose vietose. Maistas –
sėklos, vabzdţiai, moliuskai, sliekai, varlės, pelės. Taip pat lesa pelkių uogas, laukuose minta
grūdais.
Planuojamo dujotiekio trasos apylinkėse rastos dvi lizdavietės (Lentelė 6-9). Telšių MU, Mostaičių
girininkijos 39 miško kvartalo 33 sklype (Pav. 6-34). Biotopas - brandūs juodalksnynai. Lizdavietė
nuo planuojamos dujotiekio trasos nutolusi 428 metrų atstumu. Antroji lizdavietė - Telšių MU,
Ţarėnų girininkijos 1445 miško kvartalo 2 sklype miško aikštelėje (Pav. 6-38). Atstumas nuo lizdo
iki planuojamos dujotiekio trasos – 320 metrai.
Perint gervėms, dujotiekio statybos darbai neturi būti vykdomi balandţio – birţelio mėnesiais, nes
gali ţūti dėtis ir jaunikliai.
Juodasis gandras (Ciconia nigra)
Į Lietuvą šie paukščiai atskrenda balandţio mėnesį, išskrenda rugpjūtį. Buveinės - seni tamsūs
miškai, pelkės, sunkiai prieinamos vietos. Lizdą krauna stambių lapuočių medţių viršūnėje, kartais
net ant nusvirusios šakos. Dauguma porų yra labai atsargios, vengia ţmonių artumo. Todėl
paukščių perėjimo metu jau vien specialiai ar netyčiomis apsilankius prie lizdo, paukščiams
sukeliamas didelis stresas ir paukščiai lizdą gali mesti. Ypač šie paukščiai jautrūs trikdymui
kūrimosi lizduose, kiaušinių dėjimo ir perėjimo metu.
Planuojamo dujotiekio trasos apylinkėse ţinomos penkios juodojo gandro lizdavietės (Pav. 6-34,
Pav. 6-35, Pav. 6-36 , Pav. 6-37). Visos yra Telšių miškų urėdijos miškuose. Mostaičių girininkijos
712 miško kvartalo 3 sklype lizdavietė yra šlapiame mišriame su eglėmis medyne. Atstumas nuo
lizdo iki planuojamos dujotiekio trasos – 206 metrai (Pav. 6-34). Stalgėnų girininkijos 52 miško
kvartalo 6 sklype nuo brandţiame eglyne esančios lizdavietės iki planuojamos dujotiekio trasos
yra 194 metrai (Pav. 6-35). Plungės girininkijos 58 kvartalo 3 sklype, brandţiame pušyne esančią
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lizdavietę ir planuojamą dujotiekio trasą skiria 573 metrai (Pav. 6-36). Tos pačios girininkijos
(Plungės) pribręstančiame pušyne (60 kv., 2 skl.) esnti lizdavietė nuo dujotiekio trasos nutolusi
736 metrus (Pav. 6-36). Ţarėnų girininkijos 5 kvartalo 24 sklype juodojo gandro lizdavietę ir
planuojamą dujotiekio trasą skiria 330 metrų atstumas (Pav. 6-37).
Lizdavietė turi būti netrikdoma nuo balandţio 1 d. iki liepos 15d., 200 m spinduliu apie lizdą.
Maţasis erelis rėksnys (Aquila pomarina)
Į Lietuvą atskrenda kovą-balandį. Gyvena drėgnuose mišriuose miškuose. Lizdą krauna brandţių
miškų sklypuose, daţniausiai eglėje arti kamieno. Pora viename lizde peri daugelį metų. Perėti
pradeda geguţės mėnesį, deda 1–2 kiaušinius. Maitinasi atvirose vietose: pamiškių pievose,
ganyklose, neuţţėlusiose kirtavietėse. Pagrindinis grobis - peliniai grauţikai. Taip pat minta
varlėmis, paukščiais, kurmiais, kitais smulkiais ţinduoliais.
Planuojamo dujotiekio trasos apylinkėse aptiktas vienas lizdas (Pav. 6-36), esantis Telšių MU,
Plungės girininkijos 60 kvartalo 10 sklype. Atstumas nuo lizdo iki planuojamos dujotiekio trasos –
483 metrai. Perimvietės buveinėje vyrauja perbrendę eglynai.
Lizdavietė turi būti netrikdoma nuo vasario 1 d. iki rugpjūčio 1d. 200 m spinduliu apie lizdą.
Suopis (Buteo buteo)
Ši plėšriųjų paukščių rūšis nėra įtraukta į saugomų paukščių rūšių sąrašus, tačiau jų
nebenaudojami lizdai gali pasitarnauti kitiems saugomiems paukščiams (pelėdoms ir kt.
plėšriesiems paukščiams). Lietuvoje suopis daţnas. Medţioja pamiškėse, pievose, aikštelėse,
kitose atvirose vietose. Minta pelėnais, kurmiais, voverėmis, kirstukais, paukščiais (kėkštais,
kikiliais, geniais, strazdais, įvairių paukščių jaunikliais), varliagyviais, ropliais.
Planuojamos dujotiekio trasos apylinkėse ţinomi penki lizdai (Pav. 6-35, Pav. 6-36,Pav. 6-38).
Visos lizdavietės yra Telšių miškų urėdijos miškuose. Stalgėnų girininkijos 52 kvartalo 6 sklype
brandţiame eglyne esantis lizdas nuo trasos nutolęs 407 metrų atstumu (Pav. 6-35). Plungės
girininkijos 60 miško kvartalo 1 sklype. Atstumas nuo lizdo iki planuojamos dujotiekio trasos –
773 metrai, vyrauja pusamţiai pušynai (Pav. 6-36). Ţarėnų girininkijos 52 kvartalo 15 sklype
brandţiame eglyne ţinoma lizdavietė nuo planuojamos trasos nutolusi 447 atstumu (Pav. 6-38).
Ţarėnų girininkijos 1445 kvartalo 8 sklype esančią lizdavietę ir planuojamą dujotiekio trasą skiria
444 metrų atstumas (Pav. 6-38). Gretimais tame pačiame sklype yra dar viena suopio lizdavietė,
nutolusi 441 metrų atstumu (Pav. 6-38).
Geniniai paukščiai
Analizuojamos teritorijos miškuose gyvena geniai (4 rūšys) ir meletos (3 rūšys). Minta medienoje
ir po ţieve gyvenančiais vabzdţiais (kinivarpomis, ūsuočiais), jų lervomis. Sulesa daug skruzdėlių,
jų perų. Apsigyvena brandţiuose pušynuose, mišriuose pušų ir eglių medynuose. Mėgsta didelius
miškų masyvus, gali perėti nedideliuose miškeliuose, parkuose ar pavieniuose kirtavietėse
augančiuose medţiuose. Kai kurios rūšys yra retos, įtrauktos į Lietuvos raudonąją knygą bei į
Europos Sąjungos saugomų paukščių sąrašus. Tai – pilkoji meleta (Picus canus) (LRK 3 (R)
kategorija, Paukščių direktyvos I priedas) ir juodoji meleta (Dryocopus martius) (Paukščių
direktyvos I priedas).
Planuojamos dujotiekio trasos gretimybėje Gailiškės miške (Telšių MU, Ţarėnų g. 52 kv. 7 skl.)
ţinoma viena geninių paukščių perimvietė (Pav. 6-35). Teritorija, kurioje peri geniniai paukščiai
uţima 3,5 ha plotą. Šioje buveinėje vyrauja pusamţiai eglynai. Tarp geninių paukščių dominuoja
pilkosios ir juodosios meletos. Nuo perimvietės iki planuojamos dujotiekio trasos yra 130 metrai.
Paukščiams perint, šioje vietoje statybos darbai neturi būti vykdomi kovo – liepos mėn., nes gali
ţūti dėtis ir jaunikliai.
Apţvalginių tyrimų metu planuojamos dujotiekio trasos zonoje buvo stebėtos Lietuvoje gana
įprastos, bet į Paukščių direktyvos I priedo sąrašus įrašytos rūšys.
Atvirose buveinėse: pievų pakraščiuose, pamiškėse buvo stebėtos paprastosios medšarkės
(Lanius collurio) (Paukščių direktyvos I priedas). Agrarinėse teritorijose besimaitinantys baltieji
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gandrai (Ciconia ciconia) (Paukščių direktyvos I priedas) bei medţiojančios nendrinės lingės
(Circus aeruginosus) (Paukščių direktyvos I priedas).

Pav. 6-34 Gervės (1) ir juodojo gandro (2) lizdavietės Telšių MU, Mostaičių girininkijoje
(39 ir 712 kvartalai).
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Pav. 6-35 Suopio (3) ir juodojo gandro (4) lizdavietės Telšių MU, Stalgėnų girininkijoje (52
kvartalas).

Pav. 6-36 Juodojo gandro (5 ir 7), suopio (6) ir maţojo erelio ( 8 ) lizdavietės Telšių MU,
Plungės girininkijoje (52 ir 60 kvartalai).

Pav. 6-37 Juodojo gandro (9) lizdavietė Telšių MU, Ţarėnų girininkijoje ( 5 kvartalas)
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Pav. 6-38 Geninių paukščių (10), suopio (11,12,13) ir gervės (14) lizdavietės Telšių MU,
Ţarėnų girininkijoje (52 ir 1445 kvartalai).
Ţinduoliai. Miškuose gyvena įvairi miškams būdinga fauna. Čia aptinkami keturių rūšių
kanopiniai ţvėrys: briedţiai (Alces alces), taurieji elniai (Cervus elaphus), stirnos (Capreolus
capreolus) ir šernai (Sus scrofa). Plėšriuosius ţvėris dujotiekio trasos aplinkiniuose miškuose
atstovauja šešios rūšys, iš kurių didţiausio susidomėjimo sulaukia lūšis (Felis lynx) (Saugomų rūšių
sąrašas 1 (E), Buveinių Direktyvos II ir IV priedus) ir vilkai (Canis lupus) (Buveinių Direktyvos II- IV
priedas). Iki šiol Ţemaitijos miškai, o ypač Rietavo miškai (BAST ) yra šių gyvūnų vienas iš
pagrindinių veisimosi ţidinių Lietuvoje. Taip pat čia galima sutikti bei rasti rudosios lapės (Vulpes
vulpes), barsuko (Meles meles), usūrinio šuns (Nyctereutes procyonoides) ir miškinės kiaunės
(Martes martes) veiklos ţymes. Įdomi ir įvairi smulkiųjų ţinduolių faunos įvairovė. Mišriame su
tankiu pomiškiu miške nesunku įvairioms ţinduolių rūšims rasti maisto ir slėptuvių, dominuoja
rudasis pelėnas ir kartais geltonkaklė pelė. Tuo tarpu bendrijose, gyvenančiose įvairių tipų
pievose, dominantai buvo įvairūs: rudenį daţniau dirvinė pelė, kartais paprastasis, pelkinis ir
rudais pelėnai, geltonkaklė pelė, o maţiau paplitę – paprastasis kirstukas ir kirstukas nykštukas,
pelė maţylė. Kanalų ir upių šlaituose urvus rausia upiniai bebrai (Castor fiber) (Buveinių
Direktyvos II- IV priedas), vakarais iš savo slėptuvių į medţioklę išskrenda šikšnosparniai. Rietavo
BAST, pelkiniuose miškuose geros sąlygos veistis ir slapstytis baltiesiems kiškiams (Lepus timidus)
(Saugomų rūšių sąrašas 3 (R)). Minijos upės baseino upėse ir upeliuose gyvena ir jauniklius veda
ūdros (Lutra lutra) (Saugomų rūšių sąrašas 5 (Rs), Buveinių Direktyvos II ir IV priedus).
6.6.2

Esama situacija, saugomos teritorijos

Dujotiekio trasa nuo Klaipėdos iki Kuršėnų kerta arba eina šalia Lietuvos Respublikos saugomų ir
NATURA 2000 teritorijų (Lentelė 6-9, Pav. 6-39).
Minijos upės ir jos gretimybėse esančių gamtinių vertybių apsaugai įsteigta LR saugoma teritorija
- valstybinis Minijos ichtiologinis draustinis bei keletas NATURA 2000 teritorijų. NATURA 2000
teritorijos tai - europinės svarbos gamtinių buveinių apsaugai svarbios teritorijos(toliau BAST):
Minijos upės slėnis (LTKLA0003), Minijos upė (LTKLA0007) bei paukščių apsaugai svarbi teritorija
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(toliau PAST) Minijos upės slėnis (LTKLAB005). Realiai tai nėra trys atskiros teritorijos, o tik ta pati
Minijos upė su slėniu, tačiau su skirtingais NATURA 2000 teritorijų statusais.
Valstybinis Minijos ichtiologinis draustinis. Įsteigtas LTSR Ministrų Tarybos 1974-05-16
nutarimu Nr. 195 (Ţin., 1974, Nr. 18-181, 20-203), kad išsaugoti upėtakių (Salmo trutta fario),
lašišų (Salmo salar), šlakių (Salmo trutta trutta) ir ţiobrių (Vimba vimba) nerštavietes. Draustinis
apima Minijos upę ir svarbesnius jos intakus (Sausdravas, Kapupis, Šilupis, Didţioji Sruoja,
Salantas, Blendţiava).
Minijoje gyvena gana daug saugomų, retų ir nykstančių ţuvų rūšių, įrašytų į Lietuvos Respublikos
saugomų rūšių, Berno konvencijos III priedo, Buveinių direktyvos II priedo sąrašus (Lentelė 6-6).
Planuojama dujotiekio trasa numatoma per Minijos ichtiologinį draustinį per Minijos upę (Pav.
6-39).
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Skersnukis (Chondrostoma nasus)
Į Lietuvos saugomų rūšių sąrašą (3 (Rs)) rūšis įrašyta nuo 2000 m. Lietuva – šiaurinė arealo riba.
Mūsų vandenyse rūšis yra ties išnykimo riba. Pastaruoju metu labai reta. Anksčiau buvo nuolatos
aptinkama didesnėse upėse. Per pastarąjį dešimtmetį oficialiai uţregistruoti tik 3 atvejai, kai buvo
sugautas skersnukis – Dubysoje, Neryje ir Minijoje. 2003 m. skersnukio jauniklis sugautas Minijos
vidurupyje ties Babrungu.
Skersnukių populiacijos maţėjimas siejamas su 1960 m. pastatyta Kauno HE. Rūšies paplitimo
arealą taip pat sumaţino didţiųjų Lietuvos upių (Jūros, Minijos, Šventosios, Šešupės ir kt)
uţtvankos, kurios apribojo nerštines migracijas, atskyrė nerštavietes nuo atsiganymo plotų.
Vandens uţterštumo didėjimas taip pat viena iš prieţasčių, dėl kurios sumaţėjo skersnukių.
Nėra duomenų ar atkarpoje per Minijos upe, kur bus tiesiama dujotiekio trasa, laikosi skersnukis,
tačiau šioje teritorijoje galimos ţuvų migracijos.
Lašiša (Salmo salar)
Į Lietuvos saugomų rūšių sąrašą (5 (Rs)) rūšis įrašyta nuo 1981 m. Lietuvoje aptinkama Baltijos
jūroje, Kuršių mariose, Nemune iki Kauno hidroelektrinės, Neryje, Ţeimenoje, Šventojoje. Įveista
Dubysoje, Vilnioje, Vokėje, Siesartyje, Virintoje. Pavienių ţuvų gali būti Minijos, Jūros, Bartuvos ir
Ventos upių baseinuose.
Rūšies populiacijos maţėja dėl upių taršos, uţtvankų be ţuvitakių statybos. Dėl brakonieriavimo ir
ţvejybos, nemaţai lašišų išgaudoma jūroje, migracijos keliuose, nerštavietėse. Pagal Lašišų išteklių
atkūrimo ir apsaugos Lietuvos vandenyse programą, nuo 1998 m. lašišos veisiamos
specializuotame veislyne prie Ţeimenos upės (kasmet apie 100 tūkst. lašišaičių išleidţiama į
lašišinio tipo upes). Statomi ţuvitakiai, lašišos saugomos neršto metu.
Gretimose teritorijose, ties Ţvelsos upelio ţiotimis yra lašišų nerštavietės. Minijos upės atkarpoje,
kurioje planuojami dujotiekio trasos tiesimo darbai vyksta nerštinės bei mitybinės lašišų
migracijos.
Kartuolė (Rhodeus sericeus)
Rūšis įrašyta į Buveinių direktyvos II priedą, tačiau Lietuvoje gana daţna ţuvis. Kartuolės mėgsta
lėtesnės tėkmės vandenį, smėlio ar ţvirgţdo dugnu su vešlia augalija, kur yra dvigeldţių moliuskų.
Nemėgsta stiprios srovės ir dumblėto dugno. Upėse kartuolės apsigyvena uţutakiuose su
nedidele srove.
Nėra duomenų ar Minijos upės atkarpoje, kur bus vykdomi dujotiekio trasos tiesimo darbai,
laikosi kartuolės, tačiau yra galimos šių ţuvų migracijos.
Kirtiklis (Cobitis taenia)
Rūšis įrašyta į Buveinių direktyvos II priedą, Lietuvoje daţna ţuvis paplitusi upeliuose ir eţeruose.
Mėgsta smėlėtą ar akmenuotą dugną ir deguonies daug turinčius vandenis. Gyvena pavieniui,
dieną paprastai slepiasi uţsirausdami į smėlį.
Nėra duomenų ar Minijos upės atkarpoje, kur bus vykdomi dujotiekio trasos tiesimo darbai,
laikosi kirtikliai, tačiau yra galimos šių ţuvų migracijos.
BAST Minijos upė (LTKLA0007). Įsteigta Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005-06-15
įsakymu Nr. D1-302 (Ţin., 2005, Nr. 105-3908, 106,107,108). Apima dalį Minijos ichtiologinio
draustinio ir ribos sutampa su draustinio ribomis. BAST įsteigta siekiant apsaugoti kartuolės,
paprastojo kirtiklio, paprastojo kūjagalvio, upinės nėgės, ovaliosios geldutės (Unio crassus),
pleištinės skėtės (Ophiogomphus cecilia) ir ūdros (Lutra lutra) buveines.
Planuojama dujotiekio trasa numatoma per BAST Minijos upė (Pav. 6-39).
Paprastasis kūjagalvis (Cottus gobio)
Rūšis įrašyta į Buveinių direktyvos II priedą, Lietuvoje daţnoka ţuvis. Paplitęs akmenuoto dugno
švariose upėse ir eţeruose. Gyvena pavieniui, pasislėpę tarp akmenų ar augalų sąţalynuose.
Patinas įruošia duobutę ir vėliau saugo į ją išnerštus patelės ikrus. Jautrios teršalams, todėl labiau
uţterštuose vandens telkiniuose – nykstančios.
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Minijos upės atkarpa, kurioje planuojami dujotiekio trasos tiesimo darbai nėra tinkama
paprastojo kūjagalvio nerštavietėms, bet šioje teritorijoje gali vykti saugomos ţuvų rūšies
mitybinės migracijos. Nėra duomenų apie rūšies pastebėjimą minimoje teritorijoje.
Ovalioji geldutė (Unio crassus)
Rūšis įrašyta į Lietuvos saugomų rūšių sąrašą (3 (R)) nuo 2003 metų, Buveinių direktyvos II ir IV
priedus. Gyvena negiliuose, švariuose, tekančiuose vandenyse su smėlio arba smulkaus ţvyro
dugnu bei gausia vandens ir pakrantės ţoline augalija. Išlieka tik tokiuose telkiniuose, kur gyvena
varliagyviai. Moliuskas minta planktonu filtruodamas vandenį. Rūšies gausumas Lietuvoje
netirtas. Šalyje, kaip ir visame areale, nyksta. Gausesnės populiacijos išlikusios vidurupiuose ir
aukštupiuose. Rūšiai grėsmės kyla dėl vandens taršos, natūralių vagų keitimo.
Nėra duomenų apie rūšies pastebėjimą Minijos upės atkarpoje, kurioje planuojami dujotiekio
trasos tiesimo darbai.
Pleištinė skėtė (Ophiogomphus cecilia)
Rūšis įrašyta į Lietuvos saugomų rūšių sąrašą (4 (I)) nuo 2003 metų, Buveinių direktyvos II ir IV
priedus. Lietuvoje gyvena visur, kur yra vidutinio dydţio ir didesnių upių su ţvyringo ar smėlingo
dugno sraunumomis. Daugiausia radaviečių yra pietvakarinėje, pietinėje ir rytinėje Lietuvos
dalyse. Lervoms tinkamiausios buveinės – sraunesni, tiesiogiai saulės apšviečiami upių ruoţai,
kurių didţiąją dugno dalį sudaro ţvirgţdas, kuriuose nedaug vandens augalų ir nėra dumblo.
Tinkamose augavietėse populiacijos gana gausios. Rūšis jautri vandens taršai, kuri sukelia
vandens telkinių uţţėlimą uţdumblėjimą.
Nėra duomenų apie pleištinės skėtės radavietes planuojamos ūkinės veiklos darbų zonoje.
Ūdra (Lutra lutra)
Į Lietuvos saugomų rūšių sąrašą (5 (Rs) kategorija) rūšis įrašyta nuo 1989 m. taip pat įtraukta į
Berno konvencijos II, Buveinių direktyvos II ir IV priedus. Lietuvoje rūšis įprasta prie daugelio
vandens telkinių, ypač miškingose vietovėse. Populiacijos nebūna gausios, nes reikalingi gana
dideli medţioklės plotai. Manoma, kad šalyje gyvena apie 3 000 ūdrų ir populiacija šiuo metu
stabili. Ūdrų gausumas labai priklauso nuo mitybinės bazės bei vandens telkinių būklės. Būtina
vandenų uţterštumo kontrolė.
Nėra duomenų apie ūdros stebėjimus planuojamoje dujotiekio tiesimo darbų zonoje per Minijos
upę, tačiau ši teritorija gali būti patraukli kaip medţioklės plotai.
PAST Minijos upės slėnis (LTKLAB005). Paukščių apsaugai svarbi teritorija (toliau - PAST),
įsteigta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004-04-08 nutarimu Nr.399 (Ţin, 2004, Nr. 55-1899;
2006,Nr.92-3635). Skirta grieţlių (Crex crex ) ir tulţių (Alcedo atthis) apsaugai. PAST uţima dalį
Minijos ichtiologinio draustinio.
Planuojama dujotiekio trasa numatoma per paukščių apsaugai svarbią teritoriją. Minijos upės
slėnyje yra grieţlių veisimuisi svarbūs plotai (Pav. 6-33), tačiau nėra duomenų ar dujotiekio trasos
tiesimo yra tulţių lizdaviečių. Gretimose teritorijose buvo stebėti pavieniai paukščiai.
BAST Minijos upės slėnis (LTKLA0003). Buveinių apsaugai svarbi teritorija įsteigta LR
Vyriausybės 2009-03-04 nutarimu Nr. 192 (Ţin., 2009, Nr. 34-1287). Skirta išsaugoti europinės
svarbos natūralias gamtines buveines: 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. Taip pat skirta rūšių (ūdra;
paprastasis kirtiklis; kartuolė; paprastasis kūjagalvis; ovalioji geldutė) įrašytų į Buveinių direktyvos
II priedą apsaugai.
Planuojama dujotiekio trasa numatoma greta ir nuo saugomos teritorijos nutolusi apie 15 metrų
atstumu.
Minijos senslėnio kraštovaizdţio draustinis. Draustinis įkurtas LR AT 1992-09-24 nutarimu Nr.
I-2913 (Ţin., 1992, Nr. 30-913), siekiant išsaugoti raiškų Minijos upės fliuvioglacialinio senslėnio
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kraštovaizdį. Draustinio ribos sutampa su BAST Minijos upės slėnis ribomis. Draustinyje auga
retieji augalai (meškinis česnakas, tuščiaviduris rūtenis, daugiametė blizgė) yra europinės svarbos
natūralių gamtinių buveinių.
Planuojama dujotiekio trasa numatoma greta saugomos teritorijos ir yra nutolusi apie 15 metrų
atstumu.
BAST Rietavo miškai (LTPLU0010). Buveinių apsaugai svarbi teritorija įsteigta LR aplinkos
ministro 2009-04-22 įsakymu Nr. D1-210 (Ţin., 2009, Nr. 51-2039). Dujotiekio trasa numatoma
per gamtinių buveinių apsaugai svarbią teritoriją. Rietavo miškai BAST vyrauja IV grupės miškai
(Pav. 6-40).
BAST Rietavo miškai išskiriama 13 europinės svarbos gamtinių buveinių tipų, kurios preliminariai
sudaro 30109 ha. Buveinės nesudaro vientisų masyvų ar ištisinio ploto Rietavo miškų teritorijoje,
o yra fragmentiškai išsidėsčiusios dideliame plote. Nors vietovių, atitinkančių gamtinių buveinių
apsaugai svarbių teritorijų atrankos kriterijus, sąraše (Ţin., 2009, Nr. 51-2039) yra pateikti
gamtinių buveinių plotai tačiau buveinės nėra kartografuotos ir nėra nustatytos visų buveinių
ribos.
Šiuo metu yra vykdomas projekto „EB svarbos natūralių buveinių inventorizavimas, palankios
apsaugos būklės kriterijų nustatymas ir monitoringo sistemos sukūrimas― lauko darbų etapas - EB
svarbos natūralių buveinių visoje šalyje inventorizavimas. Remiantis šio projekto metu atliktų
lauko tyrimų duomenimis, detali informacija apie natūralias europinės svarbos buveines yra
pateikiama skyriuje „Informacija apie augaliją―.
BAST Rietavo miškai išskirti ir kaip lūšių (Lynx lynx) apsaugai svarbi teritorija. Šioje teritorijoje
aptinkamos ir kitos europinės svarbos saugomos rūšys: ovalioji geldutė (Unio crassus), pleištinė
skėtė (Ophiogomphus cecilia), kraujalakinis melsvys (Maculinea teleius).

Pav. 6-40 Dujotiekio trasos alternatyvų lokalizacija BAST Rietavo miškai

Lūšis (Lynx lynx)
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Rūšis įrašyta į Lietuvos saugomų rūšių sąrašą (1 (E) nuo 2000 m.), Berno konvencijos III, Buveinių
direktyvos II ir IV priedus. Daugelyje Vakarų Europos šalių išnykusi arba retai aptinkama rūšis.
Lietuvoje nuolatos randama tik kai kuriuose miškų masyvuose (Birţų, Karšuvos, Ţaliojoje giriose;
Taujėnų– Uţulėnio, Kulių, Latvijos pasienyje esančiuose Rokiškio raj. ir keliuose kituose miškuose).
Mėgstamos lankymosi vietos – spygliuočių ir mišrūs miškai su tankiu pomiškiu, išvartomis,
pelkėtais plotais. Medţioja miško pakraščiuose, laukymėse, atţeliančiose kirtavietėse. Dabartinę
šalies populiaciją sudaro apie 30–40 ţvėrių. Lūšys yra jautrios trikdymui, kai kertamas miškas,
medţiojama, lankomasi ar poilsiaujama jų gyvenamose vietose. Smarkiai kertamuose miškuose
gali pritrūkti tinkamų buveinių. Remiantis EB svarbos gyvūnų rūšių monitoringo duomenimis
(2010 m.), Rietavo miškuose stebėtos 3 lūšys. Miške yra vykdoma ūkinė veikla – kertamas miškas
(didelė medynų dalis priskiriama IV miškų grupei), vykdoma medţioklė, lankosi ţmonės - tai
lemia prastas lūšies gyvenimo sąlygas. Tačiau Rietavo miškuose yra pakankamai netrikdomų
vietų, todėl lūšių buveinių išsaugojimo laipsnis yra patenkinamas.
Nėra duomenų ar dujotiekio trasos tiesimo zona yra lūšies pamėgtos teritorijos, tačiau gali vykti
mitybinės lūšies migracijos.
Kraujalakinis melsvys (Maculinea teleius)
Rūšis įrašyta į Lietuvos saugomų rūšių sąrašą (3 (R) nuo 1992 m.), Buveinių direktyvos II ir IV
priedus. Drugio vystimuisi būtinas mitybinis augalas - kraujalakė (Sanguisorba officinalis). Gyvena
drėgnose ţemapelkinėse pievose, paupiuose, prie melioracijos kanalų, pamiškėse. Sudaro
uţdaras, atskirtas populiacijas. Šalies populiacija stabili, nenyksta. Kai kuriose vietose yra
vyraujanti drugių rūšis.
Vėţaitinės miške (Rietavo MU, Skroblės g. greta 202 kv. 9 skl.) yra kraujalakinio melsvio apsaugai
išskirta teritorija (Pav. 6-41).
Virţintų pieva – kraujalakinio melsvio apsaugai svarbi teritorija. Vėţaitinės miške, kuris yra
buveinių apsaugai svarbioje teritorijoje (BAST Rietavo miškai) yra išskirta teritorija kraujalakinio
melsvio apsaugai (Pav. 6-13) (Rietavo MU, Skroblės g. greta 202 kv. 9 skl.). Šiai teritorijai yra
paruoštas „Virţintų pievos kraujalakio melsvio 2012-2014 m. veiksmų planas―(pagal Saugomų
teritorijų tarnybos uţsakymą).
Šios teritorijos pagrindinė vertybė natūrali pieva su kraujalake ir sušiuo biotopu asocijuota
europiniu mastu saugoma rūšis – kraujalakis melsvys.
Pagrindinė alternatyva planuojama kraujalakinio melsvio apsaugai svarbios teritorijos pakraščiu.
LA 2C alternatyvos atveju, drugio apsaugai svarbi teritorija yra apeinama.
Ablingos geomorfologinis draustinis. Saugoma teritorija įsteigta LR AT 1992-09-24 nutarimu
Nr. I-2913 (Ţin., 1992, Nr. 30-913) siekiant išsaugoti Endrijavo moreninio kalvagūbrio fragmentą.
Dujotiekio trasos LA 2A alternatyva numatoma apie 700 metrų atstumu nuo draustinio ribos (Pav.
6-39).
Statybos darbų metui nebus vykdomi didelių apimčių ţemės darbai, kurie galėtų turėti poveikį
draustinio vertybei – moreniniam kalvagūbriui. Uţbaigus dujotiekio statybos darbus teritorija bus
rekultyvuota.
Minijos pralauţos kraštovaizdţio draustinis. Saugoma teritorija įsteigta LTSR Ministrų Tarybos
1974-05-16 nutarimu Nr. 195 (Ţin., 1974, Nr. 18-181, 20-203) siekiant išsaugoti Minijos upės
prasiverţimo pro moreninius kalvagūbrius kraštovaizdį.
Pagrindinė trasos alternatyva kerta draustinio teritoriją (Pav. 6-39).
Lauko Sodos botaninis – zoologinis draustinis. Draustinis įkurtas Telšių rajono savivaldybės
tarybos 2000 12 22 sprendimu Nr. 255. Saugomos teritorijos steigimo tikslas - išsaugoti natūralią
pelkę su eţeru ir šiam kompleksui būdingus biotopus, augalijos ir gyvūnijos bendrijas, retų ir
saugomų rūšių buveines, biologinę įvairovę.
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Dujotiekio trasos pagrindinė alternatyva nuo draustinio ribos numatoma apie 400 metrų atstumu.
Poveikis draustinyje esančioms gamtinėms vertybėms nenumatomas.
Varnių regioninis parkas . Saugoma teritorija įkurta LR AT 1992-09-24 nutarimu Nr. I-2913 (Ţin.,
1992, Nr. 30-913) siekiant išsaugoti Ţemaičių centrinio eţeruoto kalvyno kraštovaizdį, jo gamtinę
ekosistemą bei kultūros paveldo vertybes. Regioniniame parke didţiausia augmenijos įvairovė
rasta miškuose bei natūraliose pievose. Kiek maţiau rūšių įvairaus tipo parko pelkėse, tačiau
būtent šiuose biotopuose auga retos augalų rūšys. Ypač ţinomi yra didieji parko pelkynai —
Birţulio, Stervo, Debesnų, Dubulio, Paršeţerio. Jiems būdingi botaniniu poţiūriu vertingi natūralių
pievų intarpai, daugelio retųjų augalų — geguţraibinių, tuklių, liekninių berţų, sibirinių vilkdalgių
ir kt. bendrijos. Parko teritorijoje aptiktos 182 paukščių rūšys (peri per 100 rūšių), iš kurių net 49
įrašytos į Lietuvos saugomų rūšių sąrašą, 42 rūšys įrašytos į Tarybos direktyvos dėl laukinių
paukščių apsaugos I priedą. Tačiau dalies rūšių, kurios dar prieš porą dešimtmečių gyveno parko
teritorijoje, dabar jau nebeaptinkama, kai kurios tik migracijų metu. Parke aptinkamos 5 roplių ir
12 varliagyvių rūšių.
Dujotiekio trasa numatoma greta jau esančios trasos šiaurinėje saugomos teritorijos dalyje per
Jomantų, Skliaučių, Birţuvėnų miškus (Pav. 6-39). Medynų struktūra priklauso nuo augavietės
drėgnumo, derlingumo sąlygų bei miškų ūkinės veiklos.
Dujotiekio trasa numatoma greta regioninio parko Jomantų paţintinio tako. Svarbiausios
paţintinio tako gamtinės vertybės yra Triliemenis, Jomantų ąţuolai (Pav. 6-26). ir Jomantų
(Didysis) akmuo, miško šaltinis, Aklaeţeris (Vokštelis). Aklaeţeris paskelbtas gamtos paveldo
objektu. Tai unikalus eţerėlis, kuriame dėl maitinimo ypatumų kasmet labai kinta vandens lygis.
Dujotiekio trasos tiesimo zonoje Varnių regioniniame parke yra III (apsauginiai) bei IV grupės
(ūkiniai) miškai (Pav. 6-40).

Pav. 6-41 Miškų struktūra pagal miškų grupes Varnių regioniniame parke
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Birţuvėnų kraštovaizdţio draustinis. LRV 2001 m. lapkričio 7 d. nutarimas Nr. 1314 (Ţin., 2001,
Nr. 95-3357). Draustinis skirtas išsaugoti Virvyčios slėnio kraštovaizdį su retų ir nykstančių rūšių
augalija bei gyvūnija, Birţuvėnų dvaro sodyba, kitomis gamtos ir kultūros vertybėmis.
6.6.3

Galimas poveikis saugomoms terotorijoms, biologinei įvairovei, augalijai ir
gyvūnijai

Galimas poveikis biologinei įvairovei. Didţiausias poveikis biologinei įvairovei yra galimas
dujotiekio statybos darbų metu: darbų zonoje suardant augalijos pagrindą bei vykdant kirtimus
miško teritorijose, taip pat tiesiant dujotiekį per upes. Miškuose poveikis ilgalaikis, nes šiose
teritorijose vietoj miško įsikurs pievinės augalų bendrijos.
Galimas poveikis saugomoms teritorijoms. Poveikis saugomoms teritorijoms reiškiasi per
galimą planuojamos ūkinės veiklos – dujotiekio statybos poveikį gamtinėms vertybėms, kurių
apsaugai šios teritorijos yra įkurtos. Informacija apie galimą neigiamą poveikį saugomoms
vertybėms pateikiama lentelėje (ţr. Lentelė 6-10).
Galimas poveikis augalijai. Vykdant magistralinio dujotiekio klojimo darbus, darbų zonoje yra
vykdomi ţemės kasimo darbai bei miško kirtimas. Taigi, yra sunaikinama ne tik miško medynas,
bet ir ţolinė augmenija. Vertinant planuojamos ūkinės veiklos poveikį ekositeminiu poţiūriu,
reikšmingiausias poveikis bus miško bei pelkių ekosistemoms.
Dujotiekio įrengimo darbų zonoje yra visiškai sunaikinamos miško buveinės. Šiuo atveju poveikis
yra ilgalaikis, nes miškas nebeatkuriamas. Uţbaigus statybos darbus, po rekultivacijos šiose
teritorijose gali įsikurti ţolinės ekotoninės miško laukymių ir pamiškių bendrijos. Atskirais atvejais
tokios paţaidose gali įsikurti ruderalinės augalų bendrijos. Miškuose darbų zonos plotis - 14 m.
Vykdant dujotiekio trasos tiesimus pelkėje, darbo zonoje yra sunaikinama specifinė pelkių ţolinė
bei pasitaikanti sumedėjusi augmenija. Paţaidos pelkėse atsikuria per gana ilgą laiko tarpą.
Galima įtaka hidrologinio rėţimo pokyčiams.
Vykdant darbus pievose, darbo zonoje bus sunaikinta ţolinė augmenija, tačiau pievose po
mechaninių paţaidų vyksta gana greitas savaiminio atsikūrimo procesas.
Vykdant statybos darbus agrarinėmis teritorijomis poveikis minimalus. Ariamoje ţemėje,
ganyklose bei įsėtose pievose nėra gamtinių vertybių. Darbų zonos plotis ne miško teritorijose 24 metrai.
Planuojamos dujotiekio trasos alternatyvos numatomos greta arba kerta biologinės įvairovės
poţiūriu vertingas teritorijas. Tokios teritorijos tai: kertinės miško buveinės ar europinės svarbos
natūralios buveinės kriterijus atitinkančios teritorijos. Vertinat planuojamos ūkinės veiklos poveikį,
akcentuojamas poveikis biologinės įvairovės poţiūriu vertingoms teritorijoms.
Klaipėdos rajone pagrindinė trasos alternatyva kerta kertinę miško buveinę (Pav. 6-11). Vykdant
statybos darbus proskynos apimtys būtų 0,1 ha. Tačiau poveikis nėra vertinamas vienareikšmiškai,
nes pastarosios KMB tipas - Senai uţţėlusi medţiais apaugusi pieva arba ganykla. Buveinės
pagrindiniai biologiniai elementai – atvirų ir medţiais apaugusių plotų mozaika. Norint išlaikyti
tokio tipo buveines geroje būklėje paprastai reikalinga ūkinė veikla, kad būtų išsaugotos pusiau
atviros ţolių turtingos buveinės. Ypač vertingos yra tebešienaujamos, senais plačialapiais
medţiais apaugusios pievos. Tinkamiausios priemonės biologinės įvairovės vertybių išsaugojimui
tokio tipo buveinėse yra palaikyti medţių bei krūmų mozaiką, išsaugant (ar sukuriant)
neuţţėlusias atviras vietas, medţiais apaugusių pievų pakraščius. Vykdant dujotiekio trasos
tiesimo darbus būtų padidinama atvirų plotų mozaika. Tačiau turi būti išsaugomi seni medţiai bei
krūmai ir nešalinami dţiūstantys medţiai bei negyva mediena. Vykdant rekultivacijos darbus
neįsėti dekoratyvinių ţolių mišinių. Teritoriją palikti savaiminiam atsikūrimui arba ant
rekultivuojamų plotų paskleisti gretimose pievose nušienautus ţolynus. Taip būtų pagreitintas
paţaidų atsikūrimas ir išvengta nepageidautinos ruderalinės augalijos įsikūrimo.
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Lentelė 6-10 Galimas poveikis saugomoms teritorijoms ir jose saugomoms vertybėms
Eil.
Nr.

Saugomos teritorijos
pavadinimas

Įsteigimo data

Saugomos vertybės

Atstumas

Poveikis

(m)

1.

Minijos
ichtiologinis
draustinis

LRV 2001 m. lapkričio 7 d.
nutarimas Nr. 1312 (Ţin., 2001,
Nr. 95-3355)

Išsaugoti ţuvų migracijos kelią ir nerštavietes

Kerta

Poveikis numatomas darbus vykdant ţuvų
neršto ir ikrelių brendimo laikotarpiu (10-05
mėn.)

2.

BAST
Minijos
(LTKLA0007)

upė

LR aplinkos ministro 2009-04-22
įsakymas Nr. D1-210 (Ţin., 2009,
Nr. 51-2039)

Ūdra; Kartuolė; Paprastasis kirtiklis; Paprastasis
kūjagalvis; Upinė nėgė; Pleištinė skėtė; Ovalioji
geldutė

Kerta

Poveikis numatomas darbus vykdant ţuvų
neršto ir ikrelių brendimo laikotarpiu (10-05
mėn.). Tikėtini ūdros medţioklės plotai,
tačiau poveikis nenumatomas.

3

PAST Minijos upės
slėnis (LTKLAB005)

LRV 2004-04-08 nutarimas Nr.
399 (Ţin., 2004, 55-1899)

Grieţlės (Crex crex), tulţių (Alcedo atthis) apsaugai

Kerta

Poveikis
numatomas
darbus
vykdant
jauniklių perėjimo ir vedimo laikotarpiu 04–
08 mėn.

4

BAST Minijos upės
slėnis (LTKLA0003)

LR
Vyriausybės 2009-03-04
nutarimas Nr. 192 (Ţin., 2009,
Nr. 34-1287)

3260 Upių sraunumos su kurklių bendrijomis;

Trasa nutolusi
15 m

Poveikis numatomas darbus vykdant ţuvų
neršto ir ikrelių brendimo laikotarpiu (10-05
mėn.)

Poveikis numatomas jei darbų vykdymo
metu bus paţeistas natūralus krantų reljefas.

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

5

6

Minijos
senslėnio
kraštovaizdţio
draustinis

LR AT 1992-09-24 nutarimas Nr.
I-2913 (Ţin., 1992, Nr. 30-913)

Išsaugoti raiškų Minijos upės erozinio senslėnio
kraštovaizdį

Atstumas

BAST

LR aplinkos ministro 2009-04-22

3160, Natūralūs distrofiniai eţerai; 6450, Aliuvinės

Kerta

Rietavo

miškai

15 m

Numatomos

proskynos

3,6

ha

IIIgr.
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Eil.
Nr.

Saugomos teritorijos
pavadinimas
(LTPLU0010)

2014-01-27

Atstumas

Įsteigimo data

Saugomos vertybės

įsakymas Nr. D1-210 (Ţin., 2009,
Nr. 51-2039)

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;

(m)

Poveikis
miškuose, 18,3 ha IV gr. miškuoe
Poveikis numatomas jei bus trikdymas
paukščių perėjimo laikotarpiu (03-07 mėn.).
Plėšrieji paukščiai turi būti netrikdomi 02-08
mėn.

Lūšis; Kraujalakinis s; Pleištinė skėtė; Ovalioji
geldutė
7

Virţintų
pievos
–
kraujalakinio
melsvio
apsaugai
svarbi
teritorija

Pagal VSTT prie AM parengtas
„Virţintų
pievos
kraujalakio
melsvio 2012-2014 m. veiksmų
planas―

Kraujalakinis melsvys, paprastoji kraujalakė

Kerta
pagrindinė
alternatyva

Pagrindinės alternatyvos atveju paţeidţiama
apie 0,7 ha kraujalakinio melsvio apsaugai
svarbios teritorijos ploto ir sunaikinami
kraujalakinio melsvio vystimuisi svarbūs
biologiniai elementai.

8

Ablingos
geomorfologinis
draustinis

LR AT 1992-09-24 nutarimas Nr.
I-2913 (Ţin., 1992, Nr. 30-913)

Išsaugoti
Endrijavo
fragmentą

658

Poveikis nenumatomas

9

Minijos
pralauţos
kraštovaizdţio
draustinis

LTSR Ministrų Tarybos 1974-0516 nutarimas Nr. 195 (Ţin., 1974,
Nr. 18-181, 20-203)

Išsaugoti
Minijos
upės
prasiverţimo
moreninius kalvagūbrius kraštovaizdį

Kerta

Poveikis numatomas jei darbų vykdymo
metu bus paţeistas natūralus krantų reljefas.

10

Lauko Sodos botaninis
– zoologinis draustinis

Telšių
rajono
savivaldybės
tarybos 2000 12 22 sprendimas
Nr. 255

Išsaugoti natūralią pelkę su eţeru ir šiam
kompleksui būdingus biotopus, augalijos ir
gyvūnijos bendrijas, retų ir saugomų rūšių
buveines, biologinę įvairovę

Atstumas

Poveikis nenumatomas

moreninio

kalvagūbrio

pro

363 m
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Eil.
Nr.

Saugomos teritorijos
pavadinimas

11

Varnių
parkas

regioninis

12

Birţuvėnų
kraštovaizdţio
draustinis

2014-01-27

Atstumas

114

Įsteigimo data

Saugomos vertybės

LR AT 1992-09-24 nutarimas Nr.
I-2913 (Ţin., 1992, Nr. 30-913)

Išsaugoti Ţemaičių centrinio eţeruoto kalvyno
kraštovaizdį, jo gamtinę ekosistemą bei kultūros
paveldo vertybes

Kerta km

Numatomos proskynos 2,3 ha
miškuose, 3,5 ha IV gr. miškuose.

LRV 2001 m. lapkričio 7 d.
nutarimas Nr. 1314 (Ţin., 2001,
Nr. 95-3357)

Išsaugoti Virvyčios slėnio kraštovaizdį su retų ir
nykstančių rūšių augalija bei gyvūnija, Birţuvėnų
dvaro sodyba, kitomis gamtos ir kultūros
vertybėmis.

Atstumas

Varnių regioninio
nenumatomas

(m)

124 m

Poveikis

parko

dalis.

III

gr.

Poveikis
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Ties Kiškėnų gyvenviete yra numatoma LA 1. Šios alternatyvos atveju būtų išsaugomas apie 1,6
km miško ruoţas (Pav. 6-11) ir tuo pačiu būtų maţesnės miško kirtimo apimtys (Lentelė 6-11). 1os LA atveju 1,17 km trasos numatoma per mišku apaugusias teritorijas. Tuo tarpu su lokalia
alternatyva susijusios pagrindinės dujotiekio trasos alternatyvos ruoţas per miškus numatomas
2,84 kilometro.
Jurjonių miške (Kretingos MU, Vėţaičių girininkija) planuojamos gana arti KMB. Šioje teritorijoje
jautrios poveikiui yra dvi KMB. Pav. 6-13 paţymėtos kaip KMB2 ir KMB4. LA 2C atveju būtų
atliekami kirtimai KMB2 pakraštyje (0,1 ha). Tačiau šiuose plotuose buveinės būklė yra bloga ir jei
bus išvengta teritorijos hidrologinio reţimo paţeidimo, poveikis bus minimalus. Pagrindinė
alternatyva KMB2 nekliudo. KMB4 atveju abi trasos alternatyvos buveinės nekliudo, bet
numatomos labai nedideliu atstumu. Pagrindinės alternatyvos atveju – 5 metrai. Šios buveinės
gamtinės vertybės susijusios su senais medţiais (ąţuolais), todėl svarbu išsaugoti brandţius
medţius, neįrenginėti laikinų privaţiavimo kelių ar sandėliavimo aikštelių.
Plungės – Rietavo rajonuose ties Didţiaisiais Mostaičiais Peklinės miške pagrindinė trasos
alternatyva kerta KMB, kirtimų apimtys 0,08 ha (Pav. 6-15). Tame pačiame miške pagrindinė
trasos alternatyva ir LA 2C numatomos per Aukštamiškių pelkę. Šioje teritorijoje yra
susiformavuvios retos ir paţeidţiamos augalų bendrijos bei natūralios Europinės svarbos
buveinės: Aktyvios aukštapelkės ir Pelkiniai miškai. Vykdant statybos darbus vien tik aktyvios
aukštapelkės buveinėje paţaidos būtų padarytos beveik pusės kilometro ruoţe.
LA 2B atveju Aukštamiškių pelkė yra apeinama, tačiau kertamos natūralios pievinės buveinės bei
praeinama pelkinio miško kertinės buveinės pakraščiu (Pav. 6-17). Jei darbo zona 25 m pločio,
paţaidos pievinėse buveinėse sudarytų apie 2 ha. Jei darbo zona 14 m pločio, paţaidos pievinėse
buveinėse sudarytų apie 1 ha. Lokalios alternatyvos 2B atveju kertinėje miško buveinėje (Pav.
6-17) miško proskyna sudarytų apie 0,3 ha.
LA 2B atveju Aukštamiškių pelkė yra apeinama, tačiau šiuo atveju kertamos natūralios pievinės
buveinės bei praeinama pelkinio miško kertinės buveinės pakraščiu. LA 2B atveju poveikio
maţinimo priemonės pievinėse buveinėse būtų: darbų zonos sumaţinimas iki 14 metrų,
neįrenginėti sandėliavimo aikštelių ar kitų privaţiavimo kelių. Rekultivuojant teritoriją, neįsėti
pirktinių ţolių mišinių (taip būtų išvengta pokyčių augalijoje). Paţaidas palikti savaiminiam
atsikūrimui, ant jų paskleidţiant gretimose pievose nušienautus ţolynus. Kadangi ši teritorija yra
vertinga kaip natūralios pievos, kylanti grėsmė gamtinėms vertybėms – uţaugimas medţiais ir
krūmais. Galima kompensacinė priemonė – medţių ir krūmų iškirtimas pievinėse buveinėse.
Teritorijoje galima palikti stambesnius medţius ir krūmus, bet jų padengimas turi būti ne daugiau
10 % pievų ploto.
BAST Rietavo miškai (Pyvorių, Uţluknių, Stalgėnų miškai) pagrindinė trasos alternatyva
planuojama greta naujai inventorizuotų europinės svarbos natūralių miško buveinių (Pav. 6-18,
Pav. 6-19, Pav. 6-20, Pav. 6-21 ir Pav. 6-22), kadangi jų nekerta, poveikis gali būti minimalus, jei:
pelkinėse augavietėse bus išsaugotas esamas hidrologinis reţimas, o griovų ir šlaitų miškuose
nepaţeistas reljefas.
Telšių rajone rajone ties Pranckų mišku (Pav. 6-24) pagrindinė dujotiekio trasos alternatyva
planuojama per naujai inventorizuotas Europinės svarbos buveines. Atliekant statybos darbus
pievinėje buveinėje (12088) (Pav. 6-24), jei darbų zona 25 m pločio, paţaidos gali siekti apie 1 ha.
Darbų zonos plotį sumaţinus iki 14 m, paţaidos sudarytų apie 0,6 ha. Tačiau poveikis gali būti
minimalus jei bus pritaikyti tinkamos rekultivacijos priemonės. Šio tipo buveinės (Rūšių turtingos
ganyklos ir ganomos pievos) per gana trumpą laiką gali atsikurti savaime, bet vengiant
nepageidaujamų ruderalinių ir netipinių buveinei augalų įsikūrimo: neįsėti pirktinių ţolių mišinių,
paţaidose paskleisti gretimose pievos plotuose nušienautus ţolynus. Ţolynai turi būti šienaujami
rugpjūčio pabaigoje.
Lelų miške ties Kelgės pelke pagrindinė trasos alternatyva numatoma per Europinės svarbos
buveinę (Pelkiniai miškai) (Pav. 6-24). Kirtimų apimtys siektų apie 1 ha. Vykdant darbus nepaţeisti
hidrologinio reţimo.
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Jomantų miške pagrindinė trasos alternatyva numatoma greta gamtos paveldo objektų: Jomantų
ir Triliemenio ąţuolų, esančių Varnių regioninio parko paţintiniame take (Pav. 6-26). Dujotiekio
trasą planuojama kloti pakankamai saugiu atstumu (80 m, 37 m) ir saugomų medţių šaknų
sistemai poveikis nenumatomas. Uţ Jomantų miško, atvirame kraštovaizdyje trasa planuojama
per pavienio brandaus ąţuolo augavietę (Pav. 6-26), kadangi bus paţeista šaknų sistema, tai
rekomenduotina MD statybos - kasimo - darbus vykdyti vėlai rudenį - ţiemą, kai nevyksta augalų
vegetacija. Prieš darbų vykdymą rekomenduojama apdengti medţio kamieną apsaugine plėvele
siekiant išvengti nuţievinimo, bei aptverti. Darbus ties ąţuolu atlikti itin atsargiai, sengiantis
nepaţeisti ąţuolo kamieno. Trasą koreguoti, kad būtų išvengta brandaus medţio nukirtimo.
Netoli Jokšų gyvenvietės ties Virvyčios upeliu, trasa numatoma per naujai inventorizuotą pievinę
europinės svarbos buveinę (Pav. 6-28). Jei darbų zona 24 m pločio, paţaidos gali siekti apie 0,3
ha. Darbų zonos plotį sumaţinus iki 14 m, paţaidos sudarytų apie 0,2 ha. Šio tipo buveinės per
gana trumpą laiką gali atsikurti savaime, bet vengiant nepageidaujamų ruderalinių ir netipinių
buveinei augalų įsikūrimo: neįsėti pirktinių ţolių mišinių, paţaidose paskleisti gretimose pievos
plotuose nušienautus ţolynus. Ţolynai turi būti šienaujami rugpjūčio pabaigoje.
Šiaulių rajone labiausiai paţeidţiamos teritorijos yra Uţpelkių miške ties Sauslaukės gyvenviete
(Pav. 6-30). Pgrindinė trasos alternatyva numatoma šešių naujai inventorizuotų Europinės svarbos
buveinių pakraščiu. Didţiąja dalimi tai pelkiniai miškai, todėl vykdant darbus svarbu nepaţeisti
teritorijos hidrologinio reţimo. Kirtimų apimtys siektų apie 0,9 ha.
Pateikiama informacija (Lentelė 6-11) apie kirtimų apimtis dujotiekio tiesimo darbo zonoje
skirtingų grupių miškuose.
Lentelė 6-11. Informacija apie proskynų apimtis skirtingų alternatyvų atvejais
Trasos alternatyva
Pagrindinė
Pagrindinė (1)*
Lokali 1
Pagrindinė 2C
Lokali 2C
Pagrindinė
Pagrindinė (2A)*
Lokali 2 A
Pagrindinė (2B)*
Lokali 2 B
Pagrindinė (2C)*
Lokali 2 C
Pagrindinė
Telšių rajonas
Pagrindinė
Pagrindinė 3*
Lokali 3
Pagrindinė 4*
Lokali 4

Proskynos plotas (ha) skirtingose miško grupėse
II
III
IV
Klaipėdos rajonas
0,3255
0,1618
12,9627
0,2168
3,6262
0,1870
1,3006
0,1618
4,8769
0,2004
5,1789
Plungės rajonas
4,0725
16,6947
0,71807
0,4737
0,7788
0,3699
0,71807
2,6197
0,5272
5,0874
1,8510
2,8237
1,0376
3,5684
Rietavo rajonas
1,5039
4,1094
0,5215

Šiaulių rajonas
0,1061
* su lokalia alternatyva susijęs pagrindinės alternatyvos ruoţas.

5,1917

15,6783
0,4375
0,6197
0,2182
0,2161

1,3453

10,4942
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Lokalių alternatyvų ir su jomis susijusių pagrindinių alternatyvų ruoţų analizė

LA 1 atveju viso iškertama 1,48 ha miško 1,17 km ruoţe. II grupės miškuose - 0,18 ha. Su šia
lokalia alternatyva susijusios pagrindinės alternatyvos atveju iškertama 3,84 ha miško 2,845 km
ruoţe. II grupės miškuose – 0,21 ha.
LA 2B atveju viso iškertama 5,61 ha, 4 km ruoţe. II grupės miškuose – 0,52 ha. Su šia lokalia
alternatyva susijusios pagrindinės alternatyvos atveju iškertama 3,33 ha miško, 3,7 km ruoţe II
grupės miškuose 0,71 ha.
Galimas poveikis gyvūnijai. Visi planuojami darbai dujotiekio Klaipėda – Kuršėnai DN800
trasoje turės įtakos bestuburių, varliagyvių, paukščių ir ţinduolių faunai. Tačiau taikant
kompensacines ar poveikį maţinančias priemones, numatomą poveikį galima sumaţinti iki
minimalaus.
Vykdant dujotiekio statybos darbus per Minijos upę numatomas poveikis ichtiofaunai (tame
tarpe ir saugomoms rūšims). Minijos upėje bei jos baseino maţesnėse upėse (Virvyčia, Lukna,
Ţvelsa, Gerdaujė, Viešdauba) yra saugomų ţuvų nerštavietės. Čia neršia: lašiša, šlakis, upėtakis,
kiršlys.
Statybos metu galimas trikdymas bei vandens drumstumo padidėjimas dėl sedimentų nuplovimo
nuo krantų ir pakėlimo nuo dugno. Tai turėtų neigiamą poveikį ţuvims jų nerštinių migracijų bei
ikrų ir lervučių vystimosi metu. Lašišų, šlakių nerštinės migracijos ir pasiskirstymas nerštavietėse ir
nerštas vyksta spalio – gruodţio mėnesiais. Labai svarbus yra laikotarpis po neršto, kai
nerštiniuose lizduose vystosi ikrai, tai trunka iki balandţio – geguţės mėnesio. Taigi, su dujotiekio
statybos darbais susijęs poveikis saugomoms ţuvų rūšims numatomas spalio – geguţės
mėnesiais.
Virţintų pievoje (Pav. 6-40), kuri išskirta teritorija kraujalakinio melsvio apsaugai. Pagrindinė
trasos alternatyva planuojama pievos pakraščiu. Paţaidos sudarytų 0,4 ha (jei darbų zona 14 m
pločio). LA 2C pievos nekliudytų. Neigiamas poveikis pasireikštu tuo, kad gali būti sunaikinti
drugio vystymuisi būtini biologiniai komponentai: mitybinis augalas – paprastoji kraujalakė bei
Myrmica genties skruzdţių lizdai.
Tiesiant dujotiekį, vykdant miško kirtimo darbus paukščių veisimosi laikotarpiu yra poveikis
perintiems paukščiams dėl trikdymo ir dėčių sunaikinimo. Veisimosi laikotarpis įvairių paukščių
rūšių kiek skiriasi (Lentelė 6-12). Taip pat rekomenduojama atsiţvelgti, kad norint išvengti vėlyvų
vadų ţuvimo, veisimosi laikotarpis mėnesiu pratęsiamas, o siekiant sudaryti palankesnes sąlygas
anksčiau atskridusiems paukščiams uţimti veisimosi vietas – veisimosi laikotarpis mėnesiu
paankstinamas. Paukščių veisimosi laikotarpiu statybos darbų vykdyti negalima:
Lentelė 6-12 Paukščių veisimosi laikotarpiai.
Teritorija
Ties Minijos upe
Mišku apaugusios teritorijos

Rūšis
Grieţlė
Tulţys
Gervė
Juodasis gandras

Maţasis erelis rėksnys

Suopis
Miške perintys paukščiai

Veisimosi periodas (mėn. d.)
04 (03) – 07 (08)
04 (03) – 07 (08)
04 – 06 (07)
04.01
–
07.15
Trikdymas
negalimas 200 m spinduliu apie
lizdą
02.01
–
08.01
Trikdymas
negalimas 200 m spinduliu apie
lizdą
04 – 07
04 - 07

Dėl trikdymo galimas poveikis lūšių ir vilkų vietinėms populiacijoms jauniklių auginimo
laikotarpiu. Tačiau to negalima vertinti vienareikšmiškai, nes miškai uţima didelius plotus ir vilkai
bei lūšys gali pasitraukti į atokesnius nuo vykdomų darbų zonos plotus. Vis tik rekomenduojama
geguţės – rugpjūčio mėn. nevykdyti ūkinės veiklos miškinguose vietovėse.
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Miško kanopiniams ţvėrims (stirnai, briedţiui, tauriajam elniui) poveikis nevienareikšmiškas.
Vykdant statybos darbus, dėl trikdymo ţvėrys turės pasitraukti iš Teritorijos. Tačiau vėliau,
rekultyvavus dujotiekio trasos darbų zoną, jai apaugus ţoliniais augalais bei krūmais, bus
padidinta kanopinių ţvėrių mitybinė bazė.
Vykdant dujotiekio statybos darbus galimas poveikis smulkiesiems ţinduoliams (kirstukams,
pelėms, pelėnams), varliagyviams, ropliams. Tikėtinas tiesioginis individų sunaikinimas ţemės
kasimo darbų, sunkios technikos judėjimo metu, kadangi smulkieji ţinduoliai nemaţą gyvenimo
dalį praleidţia urveliuose.
Vis tik nenumatoma, kad planuojamo dujotiekio statybos darbų metu, bet kurioje trasos zonoje
būtų reikšmingas poveikis bet kuriai ţinduolių rūšiai šalies ar net vietinių populiacijų mastu.
MD trasų alternatyvų analizė pateikiama biologinės įvairovės aspektu. Lentelėje ţemiau
pateikiama informacija apie lokalias alternatyvas bei su jomis susijusiais pagrindinių alternatyvų
ruoţais.
Lentelė 6-13. MD trasų alternatyvų analizė biologinės įvairovės aspektu
Kriterijai

Miško kirtimo
apimtys

Alternatyvos

Pastabos

PA 1

LA 1

PA 2C

LA 2C

PA 2A

LA 2A

PA 2B

LA 2B

3,843

1,4876

9,7134

9,9853

1,1917

1,1487

3,3377

5,6146

0,2168

0,1870

-

-

-

-

-

-

2,0128

1,238

0,7180

0,7788

0,718

0,5272

(ha)
Miško kirtimo
apimtys II gr.
miškuose (ha)
Miško kirtimo
apimtys III gr.
miškuose (ha)
Miško kirtimo
apimtys IV gr.
miškuose (ha)

3,6262

1,3006

7,7006

8,7473

0,4737

0,3699

2,6197

5,0874

Pelkiniai biotopai

-

-

+

+

+

-

+

-

P2C,L2C, P2A kerta
pelkę ties
Didţiaisiais
Mostaičiais
P2B kerta
Aukštamiškių pelkę

Virţintų pieva kraujalakinio
melsvio apsaugos
teritorija

-

-

+

-

-

-

-

-

Pagrindinės (P2C)
atveju Virţintų
pievoje 0,4 ha
paţaida

Natura 2000
buveines (ha)

-

-

-

-

-

-

-

2,11

L2B kerta ties
Didţiaisiais
Mostaičiais

KMB kirtimo
apimtys

-

-

0,08

-

-

-

-

0,292

Pagrindinė(P2C)
kerta KMB ties
Didţiaisiais
Mostaičiais

Klaipėdos rajone LA 1 yra priimtinesnė, nes miško kirtimų apimtys yra maţesnės. Pasirenkant
lokalią 2C aternatyvą yra apeinama Virţintų pieva (skirta kraujalakinio melsvio apsaugai).
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Plungės rajone ties Didţiaisiais Mostaičiais planuojamos LA 2A ir 2B.
LA 2A bei su ja susijusios pagrindinės alternatyvos ir LA 2C atveju miško kirtimo apimtys
panašios. LA 2A atveju apeinama nedidelė pelkutė. Šios alternatyvos lygiavertės.
LA 2B atveju apeinama Aukštamiškių pelkė, tačiau yra didesnės miško kirtimo apimtys, trasa
planuojama per Natura 2000 buveines ir kertinę miško buveinę. Pagrindinės alternatyvos atveju,
miško kirtimų apimtys yra maţesnės, tačiau trasa planuojama per Aukštamiškių pelkę kur yra
Natura 2000 natūralių gamtinių buveinių kriterijus atitinkančios gamtinės vertybės.
6.6.5

Poveikio biologinei įvairovei maţinimo priemonės

Siekiant sumaţinti dujotiekio Klaipėda – Kuršėnai statybos darbų poveikį biologinei įvairovei
numatoma taikyti kompensacines ir poveikį maţinančias priemones.
Naujai inventorizuotose NATURA 2000 pievinėse buveinėse darbų zoną sumaţinti iki 14 m pločio.
Rekultyvuojant teritoriją, paţaidas palikti savaiminiam atsikūrimui ant jų paskleidţiant ţolynus iš
gretimai nušienautų pievos plotų. Ţolynai šienaujami rugpjūčio mėnesį. Taip pat šiose teritorijose
neplanuoti privaţiavimo kelių, išskyrus technologiškai neišvengiamų ir sandėliavimo aikštelių.
Lokalios alternatyvos 2B atveju (Virţintų pievoje) poveikio maţinimo priemonės pievinėse
buveinėse būtų: darbų zonos sumaţinimas iki 14 metrų, neįrenginėti sandėliavimo aikštelių ar
kitų privaţiavimo kelių. Rekultivuojant teritoriją, neįsėti pirktinių ţolių mišinių (taip būtų išvengta
pokyčių augalijoje). Paţaidas palikti savaiminiam atsikūrimui, ant jų paskleidţiant gretimose
pievose nušienautus ţolynus. Kadangi ši teritorija yra vertinga kaip natūralios pievos, kylanti
grėsmė gamtinėms vertybėms – uţaugimas medţiais ir krūmais. Galima kompensacinė priemonė
– medţių ir krūmų iškirtimas pievinėse buveinėse. Teritorijoje galima palikti stambesnius medţius
ir krūmus, bet jų padengimas turi būti ne daugiau 10 % pievų ploto.
Vykdant dujotiekio statybos darbus pelkinių miškų buveinėse nepaţeisti esamo hidrologinio
reţimo.
Tiesiant dujotiekį per pelkes - pagrindinė trasos alternatyva arba lokalinė LA 2C Aukštamiškių
pelkėje - uţbaigus statybos darbus padarytų paţaidų rekultyvacijai svarbu nepalikti iškastų
durpių kauburių, nepaţeisti hidrologinio reţimo.
Dujotiekio statybos darbus per Minijos upę rekomenduojama vykdyti vasaros antroje pusėje bei
ankstyvo rudens metu (nuo liepos 1d. iki spalio 1 d.). Šiuo metu ţemas vandens lygis ir tikėtinas
maţesnis sedimentų išplovimas. Tai leistų apsaugoti lašišinių ţuvų nerštavietes nuo uţnešimo
sedimentais taip pat šiuo laikotarpiu grieţlės jau yra išperėjusios jauniklius ir iš darbų zonos gali
pasitraukti į gretimas teritorijas.
Tiesiant trasą Virţintų pievoje, siekiant sumaţinti poveikį kraujalakinio melsvio populiacijai,
galimos šios priemonės: darbų zoną sumaţinti iki taikomos mišku apaugusiose teritorijose – 14
m; rekultyvuojant teritoriją neįsėti pirktinių ţolių mišinių. Paţaidas palikti savaiminiam atsikūrimui
ant jų paskleidţiant ţolynus iš gretimai nušienautų pievos plotų. Ţolynai šienaujami rugpjūčio
mėnesį. Šioje teritorijoje neplanuoti privaţiavimo kelių, išskyrus technologiškai neišvengiamų ir
sandėliavimo aikštelių. Taip pat galima pritaikyti kompensacinę priemonę ir pagerinti greta
esančių pievinių buveinių būklę. Kompensacinė priemonė - medţių ir krūmų iškirtimas ir
biomasės pašalinimas iš pievos. Teritorijoje galima palikti stambesnius medţius ir krūmus, bet jų
padengimas turi būti ne daugiau 10 % pievos ploto. Tokiu būdu būtų pagerinta visos
kraujalakinio melsvio apsaugai svarbios pievos būklė. Ši kompensacinė priemonė derinama su
Virţintų pievos kraujalakinio melsvio (Maculinea teleius) apsaugos 2012–2014 m. veiksmų plano
vykdytojais.
Miško kirtimų dujotiekio trasoje nevykdyti paukščių veisimosi laikotarpiu (ţr. Lentelė 6-12).
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Alternatybų analizė

MD trasų alternatyvų analizė pateikiama biologinės įvairovės aspektu. Ţemiau lentelėje
pateikiama informacija apie lokalias alternatyvas bei su jomis susijusiais pagrindinių alternatyvų
ruoţais.

Lentelė 6-14 MD trasos lokalinių alternatyvų analizė
Kriterijai

Miško kirtimo
apimtys

Alternatyvos

Pastabos

PA 1

LA 1

PA 2C

LA 2C

PA 2A

LA 2A

PA 2B

LA 2B

3,843

1,4876

9,7134

9,9853

1,1917

1,1487

3,3377

5,6146

0,2168

0,1870

-

-

-

-

-

-

2,0128

1,238

0,7180

0,7788

0,718

0,5272

(ha)
Miško kirtimo
apimtys II gr.
miškuose (ha)
Miško kirtimo
apimtys III gr.
miškuose (ha)
Miško kirtimo
apimtys IV gr.
miškuose (ha)

3,6262

1,3006

7,7006

8,7473

0,4737

0,3699

2,6197

5,0874

Pelkiniai biotopai

-

-

+

+

+

-

+

-

P2C,L2C, P2A
kerta pelkę ties
Didţiaisiais
Mostaičiais
P2B kerta
Aukštamiškių
pelkę

Virţintų pieva kraujalakinio
melsvio apsaugos
teritorija

-

-

+

-

-

-

-

-

Pagrindinės
(P2C) atveju
Virţintų pievoje
0,4 ha paţaida

Natura 2000
buveines (ha)

-

-

-

-

-

-

-

2,11

L2B kerta ties
Didţiaisiais
Mostaičiais

KMB kirtimo
apimtys

-

-

0,08

-

-

-

-

0,292

Pagrindinė(P2C)
kerta KMB ties
Didţiaisiais
Mostaičiais

Klaipėdos rajone 1 lokali alternatyva yra priimtinesnė, nes miško kirtimų apimtys yra maţesnės.
Pasirenkant lokalią 2C aternatyvą yra apeinama Virţintų pieva (skirta kraujalakinio melsvio
apsaugai).
Plungės rajone ties Didţiaisiais Mostaičiais planuojamos lokalios 2A, 2B alternatyvos.
Lokalios 2A bei su ja susijusios pagrindinės alternatyvos ir 2C atveju miško kirtimo apimtys
panašios. 2A alternatyvos atveju apeinama nedidelė pelkutė. Šios alternatyvos lygiavertės.
Lokalios 2B alternatyvos atveju apeinama Aukštamiškių pelkė, tačiau yra didesnės miško kirtimo
apimtys, trasa planuojama per Natura 2000 buveines ir kertinę miško buveinę. Pagrindinės
alternatyvos atveju, miško kirtimų apimtys yra maţesnės, tačiau trasa planuojama per
Aukštamiškių pelkę kur yra Natura 2000 natūralių gamtinių buveinių kriterijus atitinkančios
gamtinės vertybės.
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Esama kraštovaizdţio morfologinė bei vizualinė struktūra. Analizuojama magistralinio
dujotiekio Klaipėda-Kuršėnai trasa pagal Lietuvos kraštovaizdţio morfologinės struktūros
rajonavimą (Pav. 6-42) patenka į kelis stambius šalies kraštovaizdţio morfologinius ruoţus –
kraštovaizdţio morfologines sritis, rajonus bei porajonius. Kraštovaizdţio porajoniai skirstomi
pagal skirtingą reljefą, litologinę sudėtį, dirvoţemius, hidrologines sąlygas, augalijos biotopus ir
ūkinio įsisavinimo intensyvumą bei įvairumą.
Dujotiekis Klaipėda-Kuršėnai numatomas tiesti per du kraštovaizdţio ruoţus: Vakarų Pabaltijo
Ţemumų (B) bei Kuršo-Ţemaičių aukštumų (C). Šie kraštovaizdţiai skirstomi į kraštovaizdţio sritis
(trasoje 2 sritys), rajonus (trasoje 5), porajonius (trasoje 15). Vakarų Pabaltijo Ţemumų ruoţe (B)
dujotiekio trasa eina per Vakarų Ţemaičių Ţemumos sritį (III). Vakarų Ţemaičių šiaurinės agrarinės
lygumos (7) rajone magistralinio dujotiekio trasa eina per molingų lygumų porajonio (L„) gamtinį
kraštovaizdį, kuriame vyrauja eglynai ir berţynai, taip pat, ties Minijos upe, kerta slėniams
būdingą (S) bei liepynais apaugusį kraštovaizdį. Dujotiekio trasai, uţ Minijos upės slėnio, einant
per šiaurinę Vakarų Ţemaičių pietinės miškingos agrarinės lygumos (8) rajoną, vyrauja molingas
tarpais smėliuotas (L„-s), berţais ir liepomis apaugęs, lygumų kraštovaizdis. Magistralinio
dujotiekio trasai einant per Kuršo-Ţemaičių aukštumų (C) ruoţą yra kertamos Vakarų Ţemaičių
miškingos agrarinės plynaukštės (10), Vidurio Ţemaičių agrarinio kalvyno (11) bei Šiaurė Ţemaičių
agrarinės plynaukštės (12) sritys.
Analizuojama magistralinio dujotiekio trasa 86,9 km (77,8 % viso ilgio) eina per Vakarų Ţemaičių
miškingos agrarinės plynaukštės sritį. Nuo Kavaliauskų k. - Nausodţio k. iki Medingėnų miško ties
Lėkių kaimų, Plungės r., vyrauja Vakarų Ţemaičių miškingos agrarinės plynaukštės (CV10)
kraštovaizdis, su jam būdingomis molingomis, tarpais smėliuotomis bei pelkėtomis, banguotomis
plynaukštėmis (B„-s-p), kuriose vyrauja eglynai, pušynai bei berţynai. Plungės rajono Didţiųjų
Mostaičių – Miţuikių k. apylinkėse planuojamas dujotiekis kerta Moreninių gūburių (G) miškingą
kraštovaizdį su vyraujančiais eglynais bei berţynais.
Vidurio Ţemaičių agrarinio kalvyno srityje magistralinio dujotiekio trasa eina per tris
kraštovaizdţio porajonius. Nuo Lieknių k. apylinkių iki baltalksniais apaugusio Virvyčios upės
slėnio (S) trasa planuojama per smėlingų kalvynų kraštovaizdį (K„), apaugusį eglynais, pušynais ir
berţynais. Paminėtina, jog tarp Ariškės k. ir Jomantų k. apylinkių vyrauja smėlingi kalvynų
kraštovaizdis (K„-p) kuriuos papildo esančios pelkės.
Magistralinio dujotiekio Klaipėda – Kuršėnai trasai kirtus Virvyčios upės slėnį, nuo Jusaičių k.
apylinkių iki Kuršėnų vyrauja molingų banguotų plynaukščių kraštovaizdis, apaugęs eglynais,
pušynais bei berţynais.
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Pav. 6-42 Kraštovaizdţio morfologinis rajonavimas. Ištrauka iš Lietuvos nacionalinio atlaso
(www. geoportal.lt)
Kraštovaizdţio vizualinę struktūrą apsprendţia trys ją formuojantys veiksniai: vertikalioji sąskaida,
horizontalioji sąskaida bei dominantiškumas.
Klaipėdos rajonas, išskyrus atkarpą ties Minijos upės slėniu, dėl vyraujančio lyguminio pobūdţio ir
vertikaliosios sąskaidos silpnumo nepasiţymi raiškia vizualine struktūra, todėl jame vyrauja
neţymios (V1) bei neišreikštos (V0) vertikaliosios sąskaidos su įvairiu praţvelgiamumu erdvės.
Svarbiausias raiškios vizualinės struktūros arealas, nagrinėjant magistralinio dujotiekio
perspektyvą, yra Minijos upės senslėnis bei jo apylinkės, kuriame dėl esamos ypač raiškios
vertikaliosios sąskaidos kraštovaizdţio vaizdingumas yra didţiausias.
Planuojamo magistralinio dujotiekio trasa patenka į įvairios vizualinės sąskaidos arealus, tačiau
didţioji dalis numatytos trasos turėtų driektis neišreikštos ar neţymiai išreikštos vizualinės
struktūros erdvėmis (Pav. 6-43). Išimtį sudaro vamzdyno atkarpos turėsiančios kirsti Plungės
rajono Rietavo miškus, ties Diţiaisiais Mostaičiais ir Miţuikiais, bei atkarpa nuo Keturakių k.
apylinkių Plungės rajone iki Jucių kaimo apylinkių Telšių rajone, kur driekiasi ypač raiškios
nepraţvelgiamos bei pusiau uţdaros iš dalies praţvelgiamos kalvotos bei miškais apaugusios
erdvės.
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Pav. 6-43 Kraštovaizdţio vizualinė struktūra. Ištrauka iš Lietuvos nacionalinio atlaso
(www. geoportal.lt)
Ţemės naudmenos. Planuojamas magistralinis dujotiekio trasa bei jos lokalizuotos alternatyvos
patenka į įvairios ţemėnaudos teritorijas. Miško bei dirbamos ţemės yra vyraujančios visos
trasos ilgyje (Lentelė 6-15), jos, atitinkamai, sudaro vidutiniškai 50 % ar 47,4 % trasos ilgio,
priklausomai nuo to kuri alternatyvi atkarpa būtų pasirinkta. Paţymėtina Plungės rajone esanti
Aukštamiškių pelkė, kurią kerta magistralinio dujotiekio PA atkarpa.
Lentelė 6-15. Magistralinio dujotiekio atkarpos skirtingos ţemėnaudos teritorijose.
Ilgis, km
Ţemėnauda

Klaipėdos r.
PA

PA1

LA1

16,64

6,99

0.30

Miškai
Pelkės

Dirbama
ţemė
Keliai,
geleţinke
lis

Upės

LA2A

LA2C

7,72

0,76

0,14

0,14

9.9

2,85

-

-

1,33

0,15

Rieta
-vo

Plungės r.
PA

PA2A

LA2A

PA2B

LA2B

LA2C

1.64

9.11

0.30

0.47

1.04

1.19

0.58

6,28

-

0.03

0,13

-

0.01

0.01

0.05

-

1,17

-

3.60

14.01

0.77

0.79

3.72

4.07

-

-

-

0.73

0.11

0.01

0.73

-

0,06

0,01

0.09

Vandens
0,01
telkiniai
*PA- pagrindinė trasa, LA - lokalizuota alternatyva

Šiaulių r.

Telšių r.

PA

PA

LA
4
0.7
4

PA3

LA3

PA4

16.25

0,09

0.24

0.52

0,26

0.34

-

-

0,02

-

0,12

2.96

4,05

19.98

0,43

0.44

0.28

0.1
7

8,13

0.08

-

0.27

-

-

0,08

-

0,13
-

0.28

0.02

0.04

0.03

0.07

-

0,08

0.18

-

0,01

0,01

0,0
1

-

0,01

-

0,01

-

-

0,08

-

0,11

-

-

-

Duomenys pagal NŢT prie Ţemės ūkio ministerijos „LR teritorijos M1:10000 georeferencinio pagrindo duomenų
bazę GDR10LT (2013-10-09)“

Gamtinis karkasas. Kraštovaizdţio ekologinio stabilizavimo pagrindas yra gamtinis karkasas –
erdvinė sistema, kuri išreiškia gamtinio kraštovaizdţio apsaugos prioritetą. Jo paskirtis yra:
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sukurti vientisą gamtinio ekologinio kompensavimo teritorijų tinklą, uţtikrinantį
kraštovaizdţio geoekologinę pusiausvyrą ir gamtinius ryšius tarp saugomų teritorijų,
sudaryti prielaidas biologinei įvairovei išsaugoti;
sujungti didţiausią ekologinę svarbą turinčias buveines , jų aplinką bei gyvūnų ir augalų
migracijai reikalingas teritorijas;
saugoti gamtinį kraštovaizdį ir gamtinius rekreacinius išteklius;
didinti šalies miškingumą;
optimizuoti kraštovaizdţio urbanizacijos bei technogenizacijos ir ţemės ūkio plėtrą.

Gamtinį karkasą pagal LR Saugomų teritorijų įstatymą sudaro šios pagrindinės dalys:
-

geoekologinės takoskyros - teritorijų juostos, skiriančios stambias gamtines
geosistemas ir atliekančios ekologinį kompensavimą tarpsisteminiu lygmeniu. Tai,
paprastai, ypatingu ekologiniu aktyvumu bei jautrumu pasiţyminčios teritorijos: upių
aukštupiai, vandenskyros, aukštumų eţerynai, kalvynai, aukštapelkynai, priekrantės,
poţeminių vandenų intensyvaus maitinimo, karsto paplitimo plotai ir panašiai.

-

geosistemų vidinio stabilizavimo arealai - teritorijos, atliekančios ekologinį
kompensavimą lateralinėse (horizontaliosios teritorinės migracijos) geosistemose. Tai
paprastai teritorijos reikšmingos biologinės įvairovės poţiūriu, o taip pat galinčios
transformuoti šoninį nuotėkį ar kitus srautus: ţeldinių masyvai bei grupės, natūralios
pievos, pelkės bei kiti vertingi ekotopai stambiųjų geosistemų viduje.

-

migraciniai koridoriai - slėniai, raguvynai bei dubakloniai, kuriais vyksta intensyvi
medţiagų, energijos ir gamtinės informacijos srautų apykaita bei biologinių rūšių
migracija.

Vertinant nagrinėjamo magistralinio dujotiekio trasos apylinkėse esantį gamtinį karkasą,
vertingiausia atkarpa galima būtų įvardinti Vakarų Ţemaičių aukštumos keterą, kuriai skirtas
nacionalinės svarbos geoekologinės takoskyros – teritorijų juostos, atskiriančios stambias (šalies
mastu) geosistemas (šiuo atveju – Vakarų Ţemaičių aukštumas nuo Rytų Ţemaičių aukštumų ir
Vidurio Lietuvos lygumos) ir atliekančios ekologinį tarpsisteminį kompensavimą – vaidmuo (Pav.
6-44).
Paminėtinas Vakarų Ţemaičių plynaukštėje esantis regioninės svarbos migracijos koridorius
(Minijos slėnio aukštupys), kurios funkcija– uţtikrinti geoekosistemų funkcionavimą, biomasės,
energijos ir gamtinės informacijos srautų apykaitą, augalų bei gyvūnų rūšių migraciją, kitų
medţiagų judėjimą tarp geoekologinių takoskyrų ir vidinio stabilizavimo arealų.
Vakarų Ţemaičių ţemumoje išskirtinas regioninis migracijos koridorius (Minijos slėnio ţemupys),
kurio funkcija uţtikrinti geoekosistemų funkcionavimą tarp geoekologinių takoskyrų, vidinio
stabilizavimo arealų ir Kuršių marių (su geoekologiniu „išėjimu― į Baltijos jūrą) akvatorijos.
Pakankamai svarbią vietą gamtiniame karkase uţima visoje, nagrinėjamo magistralinio dujotiekio,
perspektyvoje esantys regioninės ar rajoninės reikšmės vidinio stabilizavimo arealai – teritorijos,
atliekančios ekologinio vidinio kompensavimo (vidinio „apsivalymo―) geoekosistemose funkcijas.
Vadovaujantis patvirtintais savivaldybių, kurias kerta planuojamas magistralinis dujotiekis
Klaipėda – Kuršėnai, bendraisiais planais esamo gamtinio karkaso plotai pateikti lentelėje ţemiau
(Lentelė 6-16). Įvertinant, kad gamtinio karkaso teritorijos Lietuvoje uţima apie 60 % šalies ploto,
matome, jog nagrinėjamose savivaldybėse gamtinio karkaso uţimamas plotas svyruoja nuo 56,9
% iki 86,5 %, priklausomai nuo esamų gamtinių sąlygų ir ţemės naudojimo pobūdţio.

© AF-Consult UAB 2013

AB „Amber Grid―
Magistralinio dujotiekio Klaipėda – Kuršėnai statyba
PAV ataskaita

2014-01-27

125

Lentelė 6-16. Nagrinėjamų savivaldybių gamtinio karkaso dydis.
Savivaldybės
Bendras plotas, km2

Klaipėdos r.
1 336

Plungės r.
1 105

Rietavo
586

Telšių r.
1 439

Šiaulių r.
1 819

Gamtinis karkasas, %

56,9

71,0

86,5

68,0

58,2

Pav. 6-44. Gamtinis karkasas planuojamo dujotiekio perspektyvoje. Ištrauka iš Lietuvos
nacionalinio atlaso (www. geoportal.lt)
6.7.2

Galimas (numatomas) poveikis kraštovaizdţiui

Vertinant magistralinio dujotiekio bei jo lokalizuotų alternatyvų poveikį kraštovaizdţiui buvo
atliekama lyginamoji analizė naudojant balansinį metodą. Naudojant šį metodą vertinamų
alternatyvų pasirinkimas nustatomas pagal santykinio palyginimo būdu gaunamų reikšmingumo
indeksų (prioritetų) balansą.
Sudarant magistralinio dujotiekio Klaipėda - Kuršėnai alternatyvų vertinimo matricą buvo
nustatomas alternatyvų reikšmingumas bei alternatyvų lyginimas pagal keturias poveikio
kraštovaizdţiui aspektų (morfologinio, geoekologinio, konservacinio, percepcinio) analizės
kryptis:





poveikis miško ţeldiniams;
poveikis saugomoms teritorijoms;
poveikis gamtiniam karkasui;
poveikis kraštovaizdţio vaizdingumui.

Siekiant palyginti planuojamojo magistralinio dujotiekio alternatyvas buvo naudojama ArcGis
programinė įranga, LR teritorijos georeferencinio pagrindo duomenų bazės duomenys, LR
apskričių lazerinio skenavimo taškų erdvininių duomenų rinkiniai bei Lietuvos nacionalinio atlaso
ţemėlapiai. Atliekant lyginamąją analizę buvo nustatomi alternatyvų prioriteto (poveikio
kraštovaizdţiui aspektu) indeksai: nereikšmingas (-), ekvivalentiškas (~), prioritetas (P).
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Planuojamo magistralinio dujotiekio galimas bendras poveikis kraštovaizdţiui priklausys nuo
numatytos jo lokalizuotos vietos kraštovaizdţio: morfologinės, ekologinio stabilumo,
konservacinės ir estetinės, struktūros kontekste. Apibendrinta suvestinė, lokalizuojanti
magistralinio dujotiekio Klaipėda - Kuršėnai pagrindinės alternatyvos galimo poveikio
kraštovaizdţiui bei jo komponentams teritorinę analizę, yra pateikiama magistralinio dujotiekio
pagrindinės alternatyvos poveikio kraštovaizdţiui lokalizacijos schemoje (Pav. 6-45).
Galimo poveikio kraštovaizdţiui įvertinimui, ekologinio stabilumo aspektu, dujotiekio trasa ir jos
lokalios alternatyvos buvo suskirstytos pagal administracinę teritorijos priklausomybę, bei
nustatyti trasos ilgiai skirtingose gamtinio karkaso dalyse (Lentelė 6-17). Siekiant nustatyti
poveikio intensyvumą paprastai vertinamas neigiamą poveikį galinčios patirti teritorijos dydis ir
jos kraštovaizdţio svarba. Vertinant planuojamo magistralinio dujotiekio Klaipėda – Kuršėnai
gamtinio karkaso uţimamą plotą, jis sudaro 73,4 % viso trasos koridoriaus ploto, t.y. ţymiai
didesnis uţ bendrą šalies vidurkį (60 % šalies ploto). Lyginant galimas dujotiekio trasas gamtinio
karkaso kontekste nė vienai iš lokalių alternatyvų nesuteikiamas aiškus/ryškus prioritetas.
Vertinant poveikį miškingoms teritorijoms bei ekologinio stabilumo komponentui (gamtiniam
karkasui) galime daryti išvadą, kad dėl sąlyginai siauro (darbo zona 14 m miškuose ir 24 m
laukuose) trasos koridoriaus, uţ kurio išlieka visiškai natūralus plotas, eksploatuojant dujotiekį šis
poveikis nebus esminis. Laikantis visų apsaugos priemonių statybos metu, gamtinis karkasas ir jo
santykis su planuojama teritorija iš esmės nepakis.
Magistralinio dujotiekio trasos koridoriuje ţemės ūkio ir miško paskirties plotai nesikeičia,
išskyrus čiaupų aikštelių teritorijas, todėl ţemėnaudos struktūra nebus įtakojama. Kadangi
magistralinis dujotiekis, didţiąja trasos dalimi, yra tapatinamas su jau esamu, todėl trasos
koridoriuje maţinamas natūralių ir pusiau natūralių ţemėveikslių plotas bus maţas dėl jau
esamos miško proskynos.
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Pav. 6-45 Magistralinio dujotiekio Klaipėda - Kuršėnai pagrindinės alternatyvos poveikio kraštovaizdţiui lokalizacijos schema
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Lentelė 6-17 Magistralinio dujotiekio atkarpų ilgiai skirtinguose gamtinio karkaso dalyse
Kertamos gamtinio karkaso
dalys

Ilgis, km
Klaipėdos r.

Geoekologinė
s takoskyros

Geosistemų
vidinio
stabilizavimo
arealai

Migracijos
koridoriai

Plungės r.

Rietao

Šiauli
ų r.

Telšių r.

PA

PA
1

LA
1

LA
2B

PA
2C

LA
2C

PA

PA
2A

LA
2A

PA
2B

LA
2B

PA
2C

LA
2C

PA

PA

PA
3

LA
3

PA
4

LA
4

PA

Išlaikomas ir
saugomas

1,08

-

-

-

-

-

2,86

-

-

-

-

-

-

0,12

3,57

0,64

0,79

0,18

0,34

-

Palaikomas
ir
stiprinamas

-

2,95

1,15

0,78

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

7,59

-

-

0,61

0,59

-

Grąţinami ir
gausinami

1,26

2,77

4,48

-

-

-

3,07

-

-

-

-

-

-

2,47

-

-

-

-

-

-

SUMA

2,34

5,72

5,63

0,78

-

-

5,93

-

-

-

-

-

-

2,59

11,16

0,64

0,79

0,79

0,93

-

Išlaikomas ir
saugomas

-

-

-

-

-

-

8,79

0,54

0,54

3,64

4,15

2,29

2,30

1,38

4,46

-

-

-

-

8,46

Palaikomas
ir
stiprinamas

5,96

-

-

-

4,68

4,69

-

0,66

0,78

1,89

0,46

1,15

1,16

-

1,50

-

-

-

-

-

Grąţinami ir
gausinami

-

-

-

-

-

-

1,67

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

SUMA

5,96

-

-

-

4,68

4,69

10,46

1,20

1,32

5,53

4,61

3,44

3,46

1,38

5,96

-

-

-

-

8,46

Išlaikomas ir
saugomas

0,38

0,48

0,46

-

-

-

0,39

-

-

-

0,24

0,24

0,23

-

0,40

-

-

-

-
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Ilgis, km
Klaipėdos r.

Plungės r.

Rietao

Šiauli
ų r.

Telšių r.

PA

PA
1

LA
1

LA
2B

PA
2C

LA
2C

PA

PA
2A

LA
2A

PA
2B

LA
2B

PA
2C

LA
2C

PA

PA

PA
3

LA
3

PA
4

LA
4

PA

Palaikomas
ir
stiprinamas

2,41

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2,48

1,60

-

-

-

-

-

Grąţinami ir
gausinami

-

-

-

-

-

-

0,15

-

-

-

0,53

-

-

3,63

1,23

-

-

-

-

0,80

2,79

-

-

-

-

-

0,54

-

-

-

0,77

-

-

6,11

3,23

-

-

-

-

0,80

11,09

5,72

5,63

0,78

4,68

4,69

16,93

1,20

1,32

5,53

5,38

3,44

3,46

10,08

20,35

0,64

0,79

0,79

0,93

9,26

SUMA
Suminis trasos ilgis gamtinio
karkaso teritorijomis
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Pav. 6-46. Magistralinio dujotiekio Klaipėda - Kuršėnai LA 1 ir PA 1 poveikio kraštovaizdţiui lyginamoji schema
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Pav. 6-47 Magistralinio dujotiekio Klaipėda - Kuršėnai LA 2A ir pagrindinės alternatyvos atkarpos poveikio kraštovaizdţiui lyginamoji schema.
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Pav. 6-48 Magistralinio dujotiekio Klaipėda - Kuršėnai LA 2B ir pagrindinės alternatyvos atkarpos poveikio kraštovaizdţiui lyginamoji schema.
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Pav. 6-49. Magistralinio dujotiekio Klaipėda - Kuršėnai LA 2C ir pagrindinės alternatyvos atkarpos poveikio kraštovaizdţiui lyginamoji schema
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Pav. 6-50. Magistralinio dujotiekio Klaipėda - Kuršėnai LA 3 ir LA 4 bei pagrindinės alternatyvos atkarpų PA 3 ir PA 4 poveikio kraštovaizdţiui lyginamosios schemos
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Remiantis aukščiau pateiktais magistralinio dujotiekio Klaipėda – Kuršėnai galimo poveikio
kraštovaizdţiui bei jo komponentams analize bei jos rezultatu kartografine išraiška (Pav. 6-46,
Pav. 6-47, Pav. 6-48 ir Pav. 6-49) buvo parengta poveikio kraštovaizdţiui balansinio vertinimo
suvestinė matrica (Lentelė 6-18). Joje pateikiamas suteikiamų prioritetų pagal santykinai maţesnį
poveikio kraštovaizdţiui intensyvumą atskirais vertinimo kryptimis.
Lentelė 6-18. Dujotiekio alternatyvų poveikio kraštovaizdţiui balansinio vertinimo
suvestinė matrica
Lyginamos alternatyvos
Vertinimo kryptys
PA 1
Poveikis
ţeldiniams

miško

LA
1

PA
2A

LA
2A

PA
2B

LA
2B

PA
2C

P

~

~

~

~

~

~

~

P

LA
2C

LA 3

~

~

~

~

~

~

~

~

~

-

-

-

-

P

PA 4

LA
4

PA 3

P

Poveikis gamtiniam
karkasui

~

~

~

~

Poveikis
saugomoms
teritorijoms

-

-

~

~

Poveikis
kraštovaizdţio
vaizdingumui

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

Prioritetų kiekis

0

I

0

0

0

I

0

I

0

0

0

I

+

~

+

~

Galutinis prioritetas

+

+

*prioriteto (poveikio kraštovaizdţiui aspektu) indeksai: nereikšmingas (-), ekvivalentiškas (~), prioritetas (P).

Planuojamo magistralinio dujotiekio Klaipėda - Kuršėnai poveikio kraštovaizdţiui kontekste visos
lokalizuotos alternatyvos yra iš esmės lygiavertės pagrindinės trasos atkarpoms ir galimos
realizuoti. Paminėtina tik LA 1, LA 2C ir LA 2B prioritetas lyginant su PA, atsiţvelgiant į, atitinkamai
galimo poveikio miško ţeldiniams ir saugomoms teritorijoms, santykinai maţesnį poveikio
intensyvumą.
Lyginant LA 2C ir LA 2B, svarbu paminėti, kad lyginant lokalines alternatyvas saugomų teritorijų
aspektu, LA 2B kerta saugomas teritorijas didesniame ruoţe. LA 2B kerta NATURA 2000 natūralias
pievas ir Rietavo miškus ir KMB, LA 2C tuo tarpu tik Rietavo miškus ir Aukštamiškių pelkę.
6.7.3

Poveikio kraštovaizdţiui sumaţinimo priemonės

Poveikio kraštovaizdţiui maţinimo priemonės pirmiausia yra susijusios su būtinumu rekultivuoti
paţeistą dirvoţemio dangą, sutvirtinant ją daugiamečiais ţoliniais augalais, kurie padėtų
suformuoti pievų ţolyną ir sutvirtintų dirvos paviršių.
Siekiant išlaikyti natūralias kraštovaizdţio formas, ypač atsakingai vamzdynų tiesimo darbai turėtų
būti vykdomi slėnių bei gūbrių perkirtos zonose, kur turėtų būti kiek įmanoma minimizuojamos
ţemės darbų apimtys ir didelis dėmesys skiriamas rekultivacinėms priemonėms.
Atsiţvelgiant į tai, kad planuojama dujotiekio trasa tapatinama su esamu dujotiekiu, siekiant
išvengti/sumaţinti pasekmes kraštovaizdţiui, būtina išlaikyti numatytas darbo ir nustatytas
dujotiekio apsaugos zonas.
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Išvada:
Magistralinio dujotiekio Klaipėda- Kuršėnai trasos gretimybėse vyrauja miškingi bei agrariniai
kraštovaizdţiai su neišreikštomis ar neţymiai išreikštomis vizualinės struktūros erdvėmis.
Dėl sąlyginai siauro (darbo zona 14 m miškuose ir 24 m laukuose) trasos koridoriaus, uţ kurio
išlieka visiškai natūralus plotas, bei fakto, jog didţiąja trasos ilgio dalimi dujotiekis yra
tapatinamas su jau esamo magistralinio dujotiekio miško proskynomis poveikis miškingoms
teritorijoms nebus esminis.
Vertinant galimą poveikį ekologinio stabilumo komponento (gamtinio karkaso) kontekste nė
vienai iš lokalizuotų alternatyvų nesuteikiamas aiškus/ryškus prioritetas.
Atsiţvelgiant į planuojamo magistralinio dujotiekio pagrindinės trasos atkarpų bei joms siūlomų
lokalizuotų alternatyvų balansinį vertinimą, poveikio kraštovaizdţiui aspektu, galima teigti, jog LA
1, LA 2C, LA 4 ir LA 2B, yra santykinai priimtinesnės.

6.8

Socialinė ir ekonominė aplinka

6.8.1

Esama situacija

Gyventojų skaičius. Gyventojų skaičius Plungės, Rietavo, Šiaulių, Telšių rajonų savivaldybėse
maţėja kaip ir visoje Lietuvoje (Lentelė 6-19). Per pastaruosius ketverius metus gyventojų skaičius
Plungės rajono savivaldybėje sumaţėjo 2529-niais gyventojais, Rietavo savivaldybėje – 582-iem
gyventojais, Šiaulių rajono savivaldybėje – 4031-nu gyventoju, Telšių rajono savivaldybėje – 3181nu gyventoju. Šių rodiklių kitimą įtakoja didėjantis emigracijos skaičius bei mirtingumas.
Klaipėdos rajono savivaldybėje keletą metų gyventojų skaičius išlieka maţdaug vienodas.
Lentelė 6-19. Lentelė Gyventojų skaičius
2010

2011

Klaipėdos r. sav.
51 843
Plungės r. sav.
39 611
Rietavo sav.
8 981
Šiaulių r. sav.
46 779
Telšių r. sav.
48 655
*Šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas

Gyventojų skaičius
2012
51 279
51 405
38 275
37 576
8 717
8 537
44 561
43 374
47 171
46 273

2013
51 614
37 082
8 399
42 748
45 474

Nagrinėjamoms savivaldybėms, kaip ir kitiems šalies teritoriniams vienetams, būdinga didelė
gyventojų migracija (Lentelė 6-20). Lietuvos statistikos departamento duomenimis 2010-2012
metais vidinės ir tarptautinės migracijos saldo Plungės, Rietavo, Šiaulių, Telšių rajonų
savivaldybėse buvo neigiamas. Tai reiškia, kad išvykstančių ţmonių skaičius gerokai pranoko
atvykstančiųjų. Tačiau kiekvienais metais visose savivaldybėse šis rodiklis maţėjo. Tik Klaipėdos
rajono savivaldybėje 2011-2012 metais vidinės ir tarptautinės migracijos saldo buvo teigiamas, į
Klaipėdos rajono savivaldybę atvykusiųjų buvo daugiau negu išvykusiųjų.
Lentelė 6-20. Vidaus ir tarptautinė migracija pagal savivaldybes 2010-2012 metais

Klaipėdos r. sav.

Šiaulių r. sav.

Plungės r. sav.

2012
2011
2010
2012
2011
2010
2012
2011
2010

Atvykusiųjų skaičius

Išvykusiųjų skaičius

Neto migracija

2 112
2 041
1 680
1 474
1 319
932
953
822
759

1 835
1 864
2 245
1 887
2 269
2 886
1 382
1 381
1 987

277
177
-565
-413
-950
-1 954
-429
-559
-1 228
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2010
2012
Telšių r. sav.
2011
2010
*Šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas
Rietavo sav.

2014-01-27

445
184
171
1 122
1 013
874

544
327
366
1 739
1 691
2 161

137

-99
-143
-195
-617
-678
-1 287

Gyventojų uţimtumas ir nedarbas. Uţimtieji gyventojai – 15 metų ir vyresni asmenys, dirbantys
bet kokį darbą, gaunantys uţ jį darbo uţmokestį pinigais ar natūra arba turintys pajamų ar pelno.
2010-2012 metais Klaipėdos, Plungės, Rietavo, Šiaulių, Telšių rajonų savivaldybėse vidutinis
uţimtų gyventojų skaičius didėjo. Klaipėdos rajono savivaldybėje šis skaičius padidėjo 2,6
tūkstančiu, Plungės rajono savivaldybėje - 1,9 tūkstančiu, Rietavo savivaldybėje - 1,1 tūkstančiu,
Šiaulių rajono savivaldybėje – 0,3 tūkstančiu. Telšių rajono savivaldybėje uţimtųjų gyventojų
skaičius sumaţėjo 3,1 tūkst. uţimtųjų.
Lentelė 6-21. Uţimtieji gyventojai.

Klaipėdos r. sav.

2010
17,5

Uţimtieji, tūkst.
2011
18,9

2012
20,1

Plungės r. sav.

11,2

12,0

13,1

Rietavo sav.

2,4

2,8

3,5

Šiaulių r. sav.
Telšių r. sav.

15,3
17,7

14,5
15,3

15,6
14,6

*Šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas
Nedarbas apskrityse, per kurių teritorijas numatoma tiesti magistralinį dujotiekį, 2010-2012
metais maţėjo (Lentelė 6-22). Klaipėdos apskrityje bedarbių skaičius sumaţėjo 16,7 tūkst., Šiaulių
apskrityje- 4,9 tūkst., Telšių apskrityje – 6,3 tūkst. Maţėjantį bedarbių skaičių lėmė didėjanti darbo
pasiūla.
Lentelė 6-22. Bedarbių skaičius
Bedarbiai, tūkst.
Klaipėdos apskritis
Šiaulių apskritis
Telšių apskritis

2010
32,0
27,5
16,0

2011
22,1
24,3
12,8

2012
15,3
22,6
9,7

*Šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas

Darbo uţmokestis. 2010-2012 metais Klaipėdos, Plungės, Rietavo, Šiaulių, Telšių rajonų
savivaldybėse vidutinis mėnesinis darbo bruto uţmokestis didėjo (Lentelė 6-23). Vidutinis
mėnesinis bruto darbo uţmokestis 2010-2012 metais lyginant su Plungės, Rietavo, Šiaulių, Telšių
rajonų savivaldybėmis didţiausias buvo Klaipėdos rajono savivaldybėje. Maţiausias – Šiaulių
rajono savivaldybėje.
Lentelė 6-23. Vidutinis mėnesinis darbo bruto uţmokestis, Lt
2010
1 944,0
1 600,0

Vidutinis mėnesinis darbo uţmokestis, Lt
2011
1 973,0
1 731,0

2012
2 027,0
1 740,0

1 662,0

1 743,0

1 753,0

Šiaulių r. sav.
1 477,0
Telšių r. sav.
1 668,0
*Šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas

1 485,0
1 701,0

1 539,0
1 736,0

Klaipėdos r. sav.
Plungės r. sav.
Rietavo sav.
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*Šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas

Pav. 6-51.Vidutinio mėnesinio bruto darbo uţmokesčio palyginimas
Ekonominiai rodikliai. Ekonominės politikos tikslas – efektyvus vietinio ūkio vystymas,
biudţetinių ir nebiudţetinių pajamų, būtinų sprendţiant daugybę įvairių ekonominių, ekologinių
ir kitų uţdavinių, susijusių su vietos gyventojų gyvenimo kokybe, didinimas. Analizuojant Europos
Sąjungos šalių patirtį, regionų plėtros srityse pastebima akivaizdi vietinės valdţios įtaka
ekonominiam regiono augimui. Regionuose, kuriuose vietinė valdţia kuria patrauklią gamybinę
aplinką, galima pastebėti ekonomikos augimą. Ir atvirkščiai: pasyvumas ar neteisinga ekonominė
politika, per daug dėmesio skiriant socialinių veiksnių formavimui, sąlygoja dinamikos
sumaţėjimą, maţą aktyvumą ir gyventojų gyvenimo kokybės pablogėjimą. Vertinant rajonų ūkio
plėtros perspektyvas, reikia pabrėţti, kad tai esminė rajonų bendruomenės raidos sudedamoji
dalis, nes būtent ūkio plėtra pritraukia į rajonus finansinius išteklius ir sudaro prielaidas
savivaldybės biudţeto pajamoms, kurios suteikia galimybę vystytis kitoms bendruomenės raidos
sritims. Geras sąlygas ūkio plėtrai nagrinėjamose planuojamo magistralinio dujotiekio Klaipėdos
ir Šiaulių rajonuose, rodo augantys veikiančių ūkio subjektų skaičiai (Lentelė 6-24). Telšių rajone
veikiančių ūkio subjektų skaičius sumaţėjo, Plungės, Rietavo rajonuose - beveik nekito.
Lentelė 6-24. Veikiantys ūkio subjektai savivaldybėse Klaipėdos, Plungės, Rietavo, Šiaulių,
Telšių rajonų savivaldybėse
Veikiantys ūkio subjektai, vnt.
2010
2011

2009

2012

Klaipėdos r. sav.

1159

1184

1237

1202

Plungės r. sav.

810

802

842

810

Rietavo sav.

200

193

209

199

Šiaulių r. sav.

768

759

839

809

Telšių r. sav.

928

897

919

863

*Šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas

Nagrinėjamuose rajonuose labiausiai paplitę nedidelį darbuotojų skaičių turintys ūkio subjektai
(ţr. lentelę ţemiau).
Lentelė 6-25. Veikiantys ūkio subjektai pagal darbuotojų skaičiaus grupes Klaipėdos,
Plungės, Rietavo, Šiaulių, Telšių rajonų savivaldybėse.
Veikiantys ūkio subjektai pagal darbuotojų skaičiaus grupes, vnt.
Darbuotojų skaičius

2013

Klaipėdos
r. sav.
Šiaulių r.
sav.

Iš viso

0–4

5–9

10–19

20–
49

50–99

100–149

150–
249

250–
499

500–999

1323

800

244

138

93

29

7

5

4

3

845

515

136

84

75

22

10

3

1000
ir>
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Veikiantys ūkio subjektai pagal darbuotojų skaičiaus grupes, vnt.
Darbuotojų skaičius

2012

Plungės r.
sav.
Rietavo
sav.
Telšių r.
sav.
Klaipėdos
r. sav.
Šiaulių r.
sav.
Plungės r.
sav.
Rietavo
sav.
Telšių r.
sav.

Iš viso

0–4

5–9

10–19

20–
49

50–99

100–149

150–
249

250–
499

500–999

1000
ir>

822

472

154

89

57

37

5

5

1

1

1

200

128

29

18

14

7

2

2

888

499

152

94

83

40

13

1

4

1

1

1202

734

214

124

84

26

8

5

5

2

809

495

133

80

64

26

7

4

810

484

151

73

57

31

4

5

3

1

1

199

129

29

17

12

8

2

2

863

491

148

84

80

40

12

2

4

1

1

*Šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas

Tiesioginės uţsienio investicijos (TUI). vertinamos kaip vienas iš ūkio plėtros veiksnių, laikomos
svarbia produktyvumą, o kartu ir ekonominį augimą skatinančia sąlyga. TUI pritraukimas –
svarbus veiksnys, siekiant uţtikrinti ilgalaikį ekonomikos augimą, sukurti didesnę pridėtinę vertę,
greičiau diegti technologines naujoves pramonėje ir kitose verslo srityse. Tiriant tiesiogines
uţsienio investicijas buvo pasinaudota statistikos departamento publikuotais duomenimis, pagal
kuriuos tiesiogine uţsienio investicija laikoma tokia investicija, kurios pagrindu susiformuoja
ilgalaikiai santykiai ir interesai tarp tiesioginio uţsienio investuotojo ir tiesioginio investavimo
įmonės. Tiesioginės uţsienio investicijos 2009-2011 metais didėjo Klaipėdos, Plungės, Šiaulių bei
Telšių rajonų savivaldybėse, Rietavo savivaldybėje sumaţėjo dvigubai (ţr. lentelę ţemiau).
Lentelė 6-26. Tiesioginės uţsienio investicijos metų pabaigoje analizuojamos savivaldybėse
Tiesioginės uţsienio investicijos metų pabaigoje, mln. Lt
2009

2010

2011

Klaipėdos r. sav.

728,97

723,53

909,16

Plungės r. sav.

34,02

39,59

49,36

Rietavo sav.

0,38

0,39

0,19

Šiaulių r. sav.

23,23

27,09

47,14

Telšių r. sav.

7,75

23,44

19,43

*Šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas
Materialinės investicijos – tai laikotarpio išlaidos ilgalaikiam materialiajam turtui, kuris bus
naudojamas daugiau nei vienerius metus, įsigyti, sukurti ir esamam ilgalaikiam materialiajam
turtui atnaujinti (rekonstravimas, remontas) iš visų finansavimo šaltinių. Tai viena iš ilgalaikio
ekonomikos augimo prielaidų. Pateikta informacija apima visas investicijų rūšis pagal
investuotojo statusą: valstybės investicijas, Lietuvos Respublikos ir uţsienio privačios nuosavybės
teisės subjektų investicijas; uţsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų investicijas. Ilgalaikis
materialusis turtas, įsigytas finansinės išperkamosios nuomos būdu, neįtraukiamas į materialiųjų
investicijų apimtį. Kaip pateikta lentelėje ţemiau (Lentelė 6-27), nagrinėjamuose rajonuose
materialiosios investicijos, tenkančios vienam gyventojui nuo 2008 iki 2011 metų, didţiausios
buvo Klaipėdos rajono savivaldybėje, maţiausios - Rietavo rajono savivaldybėje.
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Lentelė 6-27. Materialines investicijos Klaipėdos, Plungės, Rietavo, Šiaulių, Telšių rajonų
savivaldybėse.
Materialinės investicijos, tenkančios vienam
gyventojui, Lt
2008
2009
2010
2011

Materialinės investicijos, tūkst. Lt
2008

2009

2010

2011

377 275,0

208 062,0

247 816,0

446 213,0

7 384,7

4 019,2

4 806,3

8 691,0

201 069,0

73 049,0

106 684,0

150 742,0

4 991,3

1 833,0

2 739,5

3 975,0

56 178,0

17 796,0

20 394,0

19 545,0

6 027,0

1 957,1

2 304,7

2 668,0

Šiaulių r. sav.

190 330,0

121 253,0

127 746,0

175 910,0

3 965,0

2 561,8

2 797,2

4 001,0

Telšių r. sav.

201 146,0

108 846,0

126 486,0

134 301,0

4 007,8

2 211,3

2 639,9

3 164,0

Klaipėdos r.
sav.
Plungės r.
sav.
Rietavo sav.

*Šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas

Klaipėdos, Plungės, Rietavo, Šiaulių, Telšių rajonų savivaldybėse 2012 metais biudţeto išlaidų
pagal valstybės funkcijas didţiausią dalį sudarė išlaidos švietimo sferai, antroje vietoje - socialinei
apsaugai, trečioje – bendroms valstybės paslaugoms. Alytaus rajono savivaldybėje antroje vietoje
biudţeto išlaidas sudarė ekonomika. Maţiausiai savivaldybių biudţetų išlaidų buvo gynybai ir
sveikatos apsaugai (ţr. ţemiau lentelę).
Lentelė 6-28. Klaipėdos, Plungės, Rietavo, Šiaulių, Telšių rajonų savivaldybių biudţetų
išlaidos 2012 m., tūkst. Lt
Valstybės funkcijų
klasifikatorius (COFOG)

Klaipėdos r.
sav.

Šiaulių r. sav.

Plungės r.
sav.

Rietavo
sav.

Telšių r. sav.

Bendros valstybės
paslaugos

9 127,5

10 879,7

10 739,4

3 322,4

13 509,6

Gynyba

72,5

64,5

112,2

51,4

147,6

Viešoji tvarka ir
visuomenės apsauga

1 043,3

921,0

1 081,2

162,5

1 117,5

Ekonomika

4 107,4

8 591,9

1 709,7

3 513,8

5 089,9

Aplinkos apsauga

3 901,9

4 938,9

3 554,1

561,5

6 577,9

Būstas ir komunalinis ūkis

1 041,3

2 820,4

1 754,7

473,6

2 539,5

Sveikatos apsauga

603,3

113,6

770,6

15,0

1 082,7

Poilsis, kultūra ir religija

5 971,4

4 171,3

6 256,7

1 206,9

10 377,7

Švietimas

56 034,0

46 558,4

49 166,9

9 898,0

56 790,9

Socialinė apsauga

19 824,2

20 060,2

16 575,1

3 807,5

25 998,2

Iš viso

101 726,8

99 119,9

91 720,6

23 012,6

123 231,5

6.8.2

Esamas teritorijos naudojimas ir ţemėnauda

Analizuojamoje teritorijoje, per kurią yra numatoma dujotiekio trasa bei gretimybėse vyrauja
ţemės ūkio paskirties ţemė, naudojama ţemės ūkio reikmės (dirbamos ţemės, pievos, ganyklos).
Taip pat trasa kerta miško teritorijas.
Planuojamo dujotiekio trasoje yra apie 600 privačios nuosavybės teise valdomų ţemės sklypų
bei apie 20 valstybinio miško sklypų. Dauguma privačios nuosavybės teise valdomų ţemės sklypų
yra ţemės ūkio paskirties, maţesnė dalis - miškų ūkio paskirties.
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Klaipėdos r. savivaldybės teritorijoje, prie Dauparų ir Šlapšilės kaimų, yra rengiami, parengti bei
patvirtinti teritorijų planavimo dokumentai. Šiais teritorijų planavimo dokumentais formuojamos
gyvenamosios paskirties, komercinės paskirties, sodybinio uţstatymo teritorijos.
Klaipėdos r. savivaldybės teritorijoje į planuojamo dujotiekio zoną patenka ţemės sklypai,
kuriems rengiami, parengti ar patvirtinti detalieji planai, keičiantys ţemės paskirtį į :8 ţemė
sklypai - įinţinerinės infrastruktūros teritorijas, 18 ţemės sklypų – į gyvenamąsias teritorijas, 12
ţemės sklypų – į komercinės paskirties objektų teritorijas, 2 ţemės sklypai – į sodybinio
uţstatymo teritorijas.
2013-12-12 VĮ Registrų centras duomenimis, į planuojamo magistralinio dujotiekio apsaugos
zoną patenka 2 gyvenamosios paskirties (maţaaukštei statybai) ţemės sklypai. Visi kiti ţemės
sklypai yra ţemės ūkio paskirties.
Plungės, Telšių, Šiaulių rajonų bei Rietavo savivaldybių teritorijose suplanuotų kitos paskirties
ţemės sklypų nėra.
6.8.3

Galimas planuojamos ūkinės veiklos poveikis ekonominėms sąlygoms, darbo
rinkai ir kitoms ūkio šakoms

2012 m. patvirtintoje Lietuvos energetinės nepriklausomybės strategijoje numatoma siekti trijų
pagrindinių tikslų - energetinės nepriklausomybės, konkurencingumo bei darnios plėtros.
Tikimasi iki 2020 m. įgyvendinti pirmąjį – energetinės nepriklausomybės tikslą. Šiam tikslui
įgyvendinti buvo planuojami keli svarbiausi energetinio sektoriaus projektai, tarp kurių ir SGD
terminalo ir jam būtinos infrastruktūros, įskaitant tinkamo pralaidumo jungtis su esama dujų
perdavimo sistema, statyba. Siekiant išnaudoti statomo SGD terminalo potencialą, būtina jį
jungiančios infrastruktūros su esama perdavimo sistema plėtra ir esamos infrastruktūros
atnaujinimas. Eksploatuojant tik esamą vamzdyną, nebus pasiektas ES teisės aktuose nurodytas
tiekimo saugumo rodiklis.
Esamos gamtinių dujų perdavimo sistemos Klaipėda – Kiemėnai plėtra numatoma sukuriant
papildomus magistralinio dujotiekio pajėgumus – pastatant 800 mm skersmens magistralinio
dujotiekio Klaipėda - Kuršėnai antrą giją. Tai turės teigiamą įtaką šalies energetiniam saugumui ir
prisidės prie Lietuvos dujų tiekimo patikimumo uţtikrinimo vartotojams.
Pagrindinis magistralinio dujotiekio Klaipėda – Kuršėnai 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.
Galimas tik teigiamas magistralinio dujotiekio Klaipėda – Kuršėnai įrengimo poveikis ne tik
nagrinėjamų Klaipėdos, Plungės, Rietavo, Šiaulių, Telšių rajonų savivaldybių, bet ir Lietuvos
socialinei-ekonominei aplinkai: darbo rinkai, ekonominėms sąlygoms, investicijoms,
materialinėms vertybėms.
Teigimas poveikis socialinei – ekonominei aplinkai taip pat yra:
statybos metu bus suteikta paslaugų ir parduota prekių statybos įmonėms;
objekto statybos bei eksploatacijos metu stabilaus darbo vietų skaičiaus ar naujų darbo
vietų;
eksploatacijos metu didesnis teigiamas poveikis numatomas ne tiek Klaipėdos, Plungės,
Rietavo, Šiaulių, Telšių rajonų savivaldybių mastu, kiek visos šalies mastu, nes bus
sudarytos sąlygos dujų tiekimo alternatyvoms.
Naujos magistralinio dujotiekio linijos tiesimas nedarys ţenklių neigiamų nekilnojamojo turto,
ţemės kainų pokyčių, įtakos miškų ar ţemės ūkio, rekreacinių ar gyvenamųjų teritorijų vystymui,
nes MD linija bus tiesiama šalia jau esančios eksploatuojamos dujotiekio linijos, kurios
gretimybėse jau galioja atitinkami veiklos apribojimai.
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Ţemėnaudos kitimas, servitutų nustatymas ir veiklos apribojimai

Planuojamas magistralinis dujotiekis (dujotiekio ilgis – apie 110,0 km; dujotiekio skersmuo – 800
mm; projektinis slėgis – 5,4 MPa) Klaipėda-Kuršėnai kerta 5-ias savivaldybes, 17-ką 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., Daugėdų 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 apsaugos zonos ribose, 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.).
Ţemė, esanti dujotiekių apsaugos zonose, išskyrus dujotiekių objektų ţemę, gali būti naudojama
ţemės ūkio ir kitoms reikmėms, vadovaujantis Specialiųjų ţemės ir miško naudojimo sąlygų,
patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1992 m. geguţės 12 d. nutarimu Nr. 343 (Ţin., 1992,
Nr. 22-652; 1996, Nr. 4-43) (toliau – Specialiosios ţemės ir miško naudojimo sąlygos) ir
Magistralinių dujotiekių apsaugos taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos energetikos ministro
2010 m. liepos 16 d. įsakymu Nr. 1-213 (toliau-Taisyklės), reikalavimais.
Ţemės sklypams nustatytos specialiosios ţemės ir miško naudojimo sąlygos įrašomos į
Nekilnojamojo turto kadastrą ir Nekilnojamojo turto registrą Lietuvos Respublikos ţemės
įstatymo (Ţin., 1994, Nr. 34-620; 2004, Nr. 28-868) 22 straipsnio ir Lietuvos Respublikos
nekilnojamojo turto kadastro nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m.
balandţio 15 d. nutarimu Nr. 534 (Ţin., 2002, Nr. 41-1539), nustatyta tvarka.
Magistralinio dujotiekio apsaugos zona. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1992
m. geguţės 12 d. nutarimo Nr. 343 „Dėl specialiųjų ţemės ir miško naudojimo sąlygų
patvirtinimo― VII sk. 25 p. (Ţin., 1992,Nr.22-652 ir vėlesni pakeitimai) magistralinio dujotiekio
apsaugos zona yra:

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

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

Aplink magistralinių dujotiekių įrenginius - 25 metrų pločio ţemės juosta aplink
nurodytų objektų teritoriją.
Specialiųjų ţemės ir miško naudojimo sąlygų VII skyriaus „Magistralinių dujotiekių ir naftotiekių
bei jų įrenginių apsaugos zonos― ţr. Nr.4.7 skyriuje.
Specialiosios ţemės ir miško naudojimo sąlygos 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).
Detalesnė informacija pateikiama Nr. 4.7 skyriuje.
Servitutų nustatymas. 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 Ţemės įstatymu (Ţin., 1994, Nr. 34-620, 2011, Nr. 49-2368) ţemės servitutas – tai
„teisė į svetimą ţemės sklypą ar jo dalį, suteikiama naudotis tuo svetimu ţemės sklypu ar jo
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dalimi (tarnaujančiuoju daiktu), arba ţemės savininko teisės naudotis ţemės sklypu apribojimas
siekiant uţtikrinti daikto, dėl kurio nustatomas servitutas (viešpataujančiojo daikto), tinkamą
naudojimą―. Specialiuoju planu suformuojamas tokios apimtie dydţio ir ploto servitutas, kuris
uţtikrintų planuojamo objekto statybą, naudojimą, eksploataciją ir būtų kuo maţiau ribojamos
tarnaujančio ţemės sklypo savininko teisės naudotis ţemės sklypu. Servituto ţemės sklypui
nustatymas nereiškia ţemės paėmimo, išpirkimo ar pan., tačiau tai reiškia, jog bus nustatomi tam
tikri veiklos apribojimai tose ţemės sklypo vietose.
Teisę naudotis nekilnojamu daiktu (ţeme) ir tos teisės perdavimą taip pat reglamentuoja ir
Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas. Civilinio kodekso 4.129 punktas apibrėţia, jog „dėl
servituto nustatymo atsiradę nuostoliai atlyginami įstatymų nustatyta tvarka. Dėl šios prieţasties
viešpataujančio daikto savininkas moka vienkartinę ar periodinę kompensaciją tarnaujančio
daikto savininkui. Sudarius servituto nustatymo sutartį, kurioje bus numatytas ir kompensacijos
dydis dėl planuojamos ūkinės veiklos, MD įmonių darbuotojams bus suteikta teisė MD servituto
zonoje laisvai vaikščioti, o atliekant eksploatavimo bei remonto darbus, įspėjus apie tai ţemės
savininkus ar naudotojus.
Ţemėnaudos sureguliavimo procedūros. Vykdant specialiojo planavimo procedūras numatomi
tokie ţemėtvarkos sureguliavimo etapai:
Identifikuojami privatūs ir iš valstybės ar savivaldybių nuomojami ţemės sklypai,
patenkantys į planuojamo magistralinio dujotiekio plėtrai reikalingas teritorijas.
Nustatomi sklypų registracijos duomenys, savininkai ir naudotojai (vardai, pavardės,
adresai), informacija iš Hipotekos registro;
Kiekvienam sklypui, patenkančiam į magistralinio dujotiekio apsaugos zoną, bus
įvertintas taikytinų apribojimų plotas ir kompensuotini nuostoliai dėl atsirandančių
apribojimų;
Ţemės sklypų savininkams bus pateikta informacija apie numatomų apribojimų plotą ir
paskaičiuotą kompensaciją;
Vykdomas derybų procesas;
Su privačių ţemės sklypų savininkais, gavus laisvanorišką sutikimą, bus sudaromos
notariškai tvirtinamos sutartys dėl servitutų nustatymo ir nuostolio atlyginimo;
Nustatomi ţemės sklypai, kuriems servitutai gali būti nustatomi administraciniu aktu, t.y.
valstybei priklausantys ţemės sklypai, ţemės sklypai, kurių savininkų neįmanoma surasti
ar su kuriais nepavyksta susitarti..
Nuostolių dėl servituto nustatymo atlyginimas. Magistralinio dujotiekio Klaipėda – Kuršėnai
statybai yra rengiamas specialusis planas, kurio sprendiniuose yra 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.
Tuo atveju, jeigu ţemės sklype bus nustatytas servitutas, ţemės sklypo savininkui bus
paskaičiuota kompensacija, t.y. atlyginti nuostoliai, kuriuos dėl naujo magistralinio dujotiekio
tiesimo bei eksploatuojančios įmonės ūkinės veiklos, naudojant ir aptarnaujant statybos objektą,
patirtų ţemės savininkas.
Vadovaujantis Lietuvos ţemės įstatymu „nuostolių dydis ir atlyginimo terminai nustatomi
viešpataujančiojo ir tarnaujančiojo daiktų savininkų ar valstybinės ţemės patikėtinių susitarimu
<...>. Šalims nesusitarus, ginčus dėl nuostolių dydţio ir atlyginimo Civilinio proceso kodekso
nustatyta tvarka sprendţia teismas―. Kai servitutas nustatomas administraciniu aktu,
tarnaujančiojo daikto savininkui ar valstybinės ţemės patikėtiniui atlyginama uţ:
1. statybos metu sunaikintus pasėlius ir sodinius;
2. iškertamą mišką, pagal rinkos vertę;
3. prarastą galimybę naudoti ţemės sklypą pagal pagrindinę tikslinę ţemės naudojimo
paskirtį, naudojimo būdą ir (ar pobūdį).
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Jei ţemės sklypo dalyje, kuriai nustatomas servitutas, yra miškas, kurį reikės iškirsti, servituto
turėtojas įsipareigoja gauti visus miško kirtimui reikalingus dokumentus su nurodytu kertamos
medienos kiekiu ir to dokumento kopiją pasirašytinai pateikti savininkui bei savo sąskaita atlikti
miško kirtimo darbus, o visą iškirstą medieną neatlygintinai perduoti savininkui iš anksto su juo
suderintomis sąlygomis.
Servituto nustatymas administraciniu aktu. Kaip jau minėta, servitutas, suteikiantis teisę tiesti
centralizuotus (bendrojo naudojimo) inţinerinės infrastruktūros tinklus, jais naudotis ir juos
aptarnauti, gali būti nustatomas tiek valstybiniuose, tiek ir privačiuose ţemės sklypuose. Valstybei
priklausančiuose sklypuose - visais atvejais, o privačios ţemės sklypuose – tais atvejais, kai ţemės
sklypų savininkai negali būti surasti, nesutinka su servituto nustatymu ir kt. panašiais atvejais,
servitutas nustatomas administraciniu aktu.
Servitutus administraciniu aktu Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka nustato
Nacionalinė ţemės tarnyba vadovaudamasi patvirtinto teritorijų planavimo dokumento
sprendiniais.
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.
6.8.5

Socialinei – ekonominei aplinkai poveikį maţinančios ir kompensacinės priemonės

Ţemės savininkams, per kurių ţemės sklypus yra planuojamas magistralinis dujotiekis, uţ
nustatomus apribojimus turi būti uţtikrinamos kompensacijos. Kompensacijos taip pat turi būti
taikomos uţ esamų ţemės ūkio pasėlių sunaikinimą, miško kirtimą ir pan.

6.9

Kultūros paveldas

Analizuojama magistralinio dujotiekio Klaipėda – Kuršėnai trasa nepatenka į registruotų
nekilnojamų kultūros vertybių teritoriją. Klaipėdos rajono savivaldybės teritorijoje trasa kerta
Kvietinių pilkapyno (6187) apsaugos zoną.
6.9.1

Esama situacija

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 (Pav. 6-52 ir Pav. 6-55). Remiantis Kultūros vertybių registro
internetine duomenų baze, lentelėje ţemiau pateikiama trumpa informacija apie šias kultūros
vertybes.
Lentelė 6-29. Kultūros paveldo objektai
Unikalus
objekto
kodas

24361
24378
6187

Pavadinimas

Birbinčių k. senosios
kapinės
Kvietinių k. senosios
kapinės
Kvietinių pilkapynas

Adresas

Klaipėdos r. sav., Birbinčių k.
(Dovilų sen.)
Klaipėdos r. sav., Kvietinių k.
(Dauparų - Kvietinių sen.)
Klaipėdos r. sav., Kvietinių k.
(Dauparų - Kvietinių sen.)

Teritorijos
plotas

Apsaugos zonos pozonio
plotas
Vizualinio

Fizinio

900

0

0

3000

0

0

18000 m2

350000 m2

-

Atstumas iki kultūros
vertybės apsaugos
zonos

49 m
Esamas dujotiekis ir
planuojama trasa
kerta kultūros
vertybės apsaugos
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zoną
24427
23777

15096

4632

Gerduvėnų k.
senosios kapinės
Gerduvėnų
piliakalnis su
gyvenviete
Koplytstulpis su
ornamentuotu
kryţeliu, Marijos
Maloningosios
skulptūra
Lapkasių k. senosios
kapinės

Klaipėdos r. sav., Gerduvėnų
k. (Vėţaičių sen.)

3400

0

0

25 m

Klaipėdos r. sav., Gerduvėnų
k. (Vėţaičių sen.)

193000 m2

543000 m2

-

19 m

Plungės r. sav., Didţiųjų
Mostaičių k. (Kulių sen.)

-

-

-

410 m

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

1000

0

0

376 m
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Pav. 6-52. Identifikuoti artimiausi dujotiekio trasai Kultūros vertybių registre įregistruoti
objektai
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.
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Pav. 6-53. Identifikuoti artimiausi dujotiekio trasai Kultūros vertybių registre įregistruoti
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 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
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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. 6-54 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 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.
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Pav. 6-55. Identifikuoti artimiausi dujotiekio trasai Kultūros vertybių registre įregistruoti
objektai
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. 6-56. Koplytstulpis su ornamentuotu kryţeliu, Marijos Maloningosios skulptūra
(nuotrauka V.Dovidauskas)
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Pav. 6-57. Identifikuoti artimiausi dujotiekio trasai Kultūros vertybių registre įregistruoti
objektai.
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.
6.9.2

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, 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.
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 bus vykdomi ţemės kasimo darbai, apsaugos zonoje – įrengiami laikini
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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.
Tyrimai atlikti 2013 m. lapkričio antroje pusėje – gruodţio pradţioje. Tyrimus atlikto Klaipėdos
universiteto Baltijos regiono istorijos ir archeologijos institutas (Kultūros paveldo departamento
leidimas LA–430, išduotas 2013 11 14).
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.
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. 4:
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
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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).
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.
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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.
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.

6.9.3

Magistralinio dujotiekio trasos alternatyvų palyginimas poveikio archeologinių ar
kitokių kultūros vertybių poţymių turinčių teritorijų aspektu

Planuojamoje MD trasa bei jos alternatyvos kerta vietoves, kuriose yra nustatyta archeologinių ar
kitokių kultūros vertybių poţymių. Ţemiau lentelėje palyginamas pagrindinės ir lokalinių
alternatyvų trasos galimas poveikis šioms teritorijoms.
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Lentelė 6-30. Magistralinio dujotiekio trasos alternatyvų palyginimas
archeologinių ar kitokių kultūros vertybių poţymių turinčių teritorijų aspektu
Vertinimo
aspektas

154

poveikio

Ruoţų palyginimas
pagrindinės alternatyvos (PA) atkarpa lyginama su atitinkma lokaline alternva (LA)
PA 1

LA 1

PA 2B

LA 2B

PA 2C

LA 2C

PA 4

LA 4

Kertamų
vietovių,
kuriose
nustatyta
archeologinių
ar
kitokių
kultūros
vestybių
poţymių,
skaičius

2
vietovės

2
vietovės

2
vietovės

1
vietovė

1
vietovė

1
vietovė

1
vietovė

1
vietovė

Prioritetas

Lygiavertės
alternatyvos

Lokalinė
alternatyva
prioritetinė

2B

Lygiavertės
alternatyvos

Lygiavertės
alternatyvos

Pagal išskirtų vietovių, kuriose nustatytos galimos archeologinės ar kitokių kultūros vertybių,
skaičių analizuojamoje trasoje visos alternatyvos iš esmės yra lygiavertės, tik LA 2B lyginant su
pagrindinės alternatyvos atitinkamu ruoţu gali būti laikoma prioritetine.
6.9.4

Galimas poveikis kultūros paveldo objektams

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.
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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―.
Magistralinio dujotiekio statybos metu, vykdant ţemės kasimo darbus, yra tikimybė aptikti dar
nefiksuotų archeologinių kultūros vertybių, dėl kurių būtina imtis atitinkamų atsargumo
priemonių. Archeologinių ţvalgymų metu identifikuotose potencialių kultūros vertybių vietose 8
atvejais šalia esamos dujotiekio trasos ir jos artimoje aplinkoje aptiktos kultūros vertybių poţymių
turintys ar šiaip saugotini objektai (Pav. 6-28, Priedas Nr. 4). 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. 4, Pav. Nr.2, 6 – 13, 16 – 24)
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 (Kvietinių pilkapių, Sendvario dvarvietės ir gyvenvietės, Saulaţolių sienos ir Kvietinių
karinių įtvirtinimų, ţr. Priedas Nr. 4, Pav. Nr. 1, 4, 5, 14, 15) reikalingi detalūs archeologiniai
tyrimai.
6.9.5

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. 1535571): „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
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kultūros vertybės įregistravimą, kultūros paveldo objekto skelbimą saugomu ar aptiktos
vertingosios savybės atskleidimą ir apsaugos reikalavimų patikslinimą.―

6.1

Akustinis triukšmas

Triukšmui ir vibracijai labiausiai jautrios vietos (pagal PSO) yra gyvenamoji teritorija,
gyvenamosios patalpos, poilsio zonos, kurortai, mokyklos, ikimokyklinės įstaigos, gydymo
įstaigos. Ribines triukšmo ir vibracijos vertes ţmonių gyvenamuosiuose ir visuomenės paskirties
pastatuose bei jų aplinkoje nustato Lietuvos higienos norma HN 33:2011 „Triukšmo ribiniai
dydţiai gyvenamuosiuose ir visuomenės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje― ir HN 51:2003
„Visą ţmogaus kūną veikianti vibracija: didţiausi leidţiami dydţiai ir matavimo reikalavimai
gyvenamuosiuose bei visuomeniniuose pastatuose―.
Planuojama magistralinio dujotiekio trasa Plungės r. sav., Rietavo sav., Šiaulių r. sav. Telšių r. sav.
pagrinde kerta neuţstatytas teritorijas (ţr. plačiau skyrių 6.10.1). Klaipėdos r. savivaldybėje
teritorija tankiau apgyvendinta. Artimiausia gyvenamoji aplinka nuo planuojamos MD ir
infrastruktūros yra nutolusi:
6.1.1

Klaipėdos r. sav. Dauparių kaimas - 520 m nuo planuojamos sandėliavimo aikštelės;
Klaipėdos r. sav. Dauparių kaimas, Šlapšilės kaimas - 65 m nuo planuojamos MD trasos;
Klaipėdos r. sav. Dauparų kaimas - 51 m nuo 1 lokalinės trasos alternatyvos.
Galimas (tikėtinas) poveikis

Statybos darbai. Pagrindiniai triukšmo ir vibracijos šaltiniai numatomi statybos darbų metu.
Galimas trumpalaikis triukšmo ir vibracijos padidėjimas statybos darbų metu dėl statybos
technikos, autotransporto, gręţimo ir ţemės darbų. Statybos darbu numatoma naudoti šią
statybų techniką: vamzdţių klotuvai 35 t keliamos galios, ekskavatorius 1,25 m3 talpos, buldozeris
160 AJ, kranas 1,7-17,2 keliamos galios, autosavivartis, autovilkikas 10 t keliamos galios
(vamzdţių ir įrangos transportavimui), dyzelinis siurblys vandens atsiurbimui iš tranšėjos 13 AJ,
padidinto pravaţumo automobiliai. Elektriniams įrankiams elektros energija bus tiekiama iš
mobilių stočių su vidaus degimo varikliais. Suvirinimo darbams bus naudojami agregatai su
vidaus degimo varikliu. Paţymėtina, kad statybų metu bus naudojami tik techniškai tvarkingi
mechanizmai, kurie atitiks STR 2.01.08:2003 „Lauko sąlygomis naudojamos įrangos į aplinką
skleidţiamo triukšmo valdymas― reikalavimus.
Eksploatacija. Veiklos sukeliamas triukšmas gyvenamosiose ar visuomeninės paskirties
teritorijose neviršys ribinių verčių nustatytų Lietuvos higienos normoje HN 33:2011.
Čiaupų aikštelėse įrengiamos dujotiekio nudujinimo ţvakės, kurios bus prapūtinėjamos ne
daţniau kaip kartą per 5 m., elektros energijai gaminti planuojami saulės-vėjo maţosios jėgainės
(Pav. 6-58), jų galia siekia 300-500W ir skleidţiamas triukšmo lygis nebus reikšmingas.
Reikšmingo triukšmo poveikio iš mobilių triukšmo šaltinių nenumatomas, kadangi aptarnaujantis
autotransportas bus naudojamas tik atliekant dujotiekio ir jo priklausinių apţiūrą – apie 2 kartus
per metus. Vibracijos PŪV eksploatavimo metu nenumatoma.
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Pav. 6-58. Maţoji vėjo jėgainė (nuotrauka UAB „Ardynas“)
Paţymėtina, kad eksploatacijos metu Lapkasių čiaupų aikštelėje numatomas stacionarus triukšmo
šaltinis - slėgio ribojimo mazgas, kuris bus įrengtas planuojamo pastato viduje. Siekiant įvertinti
PŪV triukšmo poveikį aplinkai buvo atliktas matematinis modeliavimas, naudojant CadnaA 4.2
(Computer Aided Noise Abatement – kompiuterinė triukšmo maţinimo sistema) –
tai
programinė įranga skirta triukšmo poveikio apskaičiavimui, vizualizacijai, įvertinimui ir
prognozavimui. CadnaA programoje vertinamos pagrindinės akustinių taršos šaltinių grupės
(pagal 2002/49/EB), kurioms taikomos atitinkamos Europos Sąjungoje ir Lietuvoje galiojančios
metodikos ir standartai:


pramoniniam triukšmui – ISO 9613.

Skaičiuojant PŪV triukšmą buvo priimtos tokios sąlygos:



triukšmo lygio skaičiavimo aukštis – 4,0 m;
oro temperatūra +10ºC, santykinis drėgnumas 70%.

Pagal apskaičiuotus ir įvestus parametrus buvo sudarytas teritorijos triukšmo sklaidos ţemėlapio
modelis, kuriame triukšmas buvo vertinamas 4 m aukštyje su 5 dBA ţingsniu ir 3x3 gardele.
Foninis pramonės, orlaivių ir geleţinkelių transporto triukšmas nebuvo vertinamas.
Buvo įvertinta, kad pastatas dėl savo izoliacinių savybių sugeria 20 dBA, pastato garsą
izoliuojančios medţiagų techninės charakteristikos pateikiamos Priede Nr. 5.
Modeliuojant triukšmo sklaidą buvo priimta, kad triukšmo šaltinis (slėgio ribojimo mazgas) dirba
24 val. per parą, visus metus. Reikiami duomenys modeliavimui buvo naudoti iš įrenginio
techninio paso (pateikti lentelėje ţemiau ir Priede Nr. 5).
Lentelė 6-31. Stacionaraus triukšmo šaltinio charakteristikos
Spektrinis triukšmo lygis, dB
Daţnis
500
1000
2000
4000
Slėgio ribojimo mazgas VDMA
97,4
110,4
115,0
115,1
24422

8000
113,1

Apskaičiuoti triukšmo lygiai. Gauti modeliavimo rezultatai parodė, kad triukšmas uţ sklypo
ribos neviršija ribinių verčių (Ldiena, Lvakaras, Lnaktis), nustatytų HN 33:2011 „Triukšmo ribiniai
dydţiai gyvenamuosiuose ir visuomenės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje―, didţiausia
sumodeliuoto triukšmo vertė nustatyta į šiaurę uţ sklypo ribų ir siekia 41 dBA - tai sudaro 91
proc. leistinos ribinės Lnaktis vertės.
Į rytus uţ PŪV sklypo ribos didţiausias sumodeliuoto triukšmo vertė siekia 36 dBA (80 proc.
leistinos ribinės Lnaktis vertės). Sumodeliuotas triukšmo lygis į pietus ir vakarus uţ sklypo ribų
siekia 39 dBA, sudarydamas 86,7 proc. leistinos ribinės Lnaktis vertės. Triukšmo sklaidos
ţemėlapis pateikiamas Priede Nr. 5.
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Išvados:
Galimas laikinas ir trumpalaikis triukšmo ir vibracijos lygio padidėjimas statybos darbų ar įrangos
transportavimo metu. Tipiniai statybos darbai sąlygoja trumpalaikį vietinį triukšmo ir vibracijos
padidėjimą. Statybų metu triukšmas ir vibracija bus ribojamas kontroliuojant darbo valandas ir
statybos transporto judėjimą atitinkamame perveţimo maršrute, naudojant techniškai tvarkingą
įrangą. Svarbus yra išankstinis darbų planavimas ir apribojimas, kaip galima saugant natūralią
aplinką bei artimiausius gyventojus nuo galimo neigiamo poveikio ir trukdymų. Statybų metu bus
naudojami tik techniškai tvarkingi mechanizmai, kurie atitiks STR 2.01.08:2003 „Lauko sąlygomis
naudojamos įrangos į aplinką skleidţiamo triukšmo valdymas― reikalavimus.
Eksploatacijos metu reikšmingų triukšmo ir vibracijos šaltinių nenumatoma. Lapkasių aikštelėje
naudojamo slėgio ribojimo mazgo triukšmo sklaidos modeliavimo rezultatai parodė, kad ribinės
triukšmo vertės (Ldiena, Lvakaras, Lnaktis), uţ sklypo ribų nebus viršijamos, didţiausia
sumodeliuoto triukšmo vertė nustatyta į šiaurę uţ sklypo ribų, siekianti 41 dBA ir sudaranti 91
proc. leistinos ribinės Lnaktis vertės. Paţymėtina, kad ţemės sklype nėra gyvenamosios ar
visuomeninės paskirties pastatų, sklypas priklauso Lietuvos Respublikai, sklypo paskirtis – ţemės
ūkio. Artimiausia gyvenamoji aplinka (Lapkasiai, Kuršėnų kaimiškoji sen., Šiaulių r. sav.) 350 m
nutolusi nuo MD pagrindinės alternatyvos.

6.2

Visuomenės sveikata

Poveikio visuomenės sveikatai vertinimo tikslas yra nustatyti, apibūdinti ir įvertinti galimą
planuojamos ūkinės veiklos poveikį visuomenės sveikatai, esant reikalui - pasiūlyti pašalinti arba
sumaţinti kenksmingą poveikį visuomenės sveikatai tinkamomis priemonėmis.
6.2.1

Poveikio visuomenės sveikatai vertinimo metodų aprašymas, galimi vertinimo
netikslumai

Poveikio visuomenės sveikatai vertinimas atliktas vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymu
2005-12-23 d. Nr. D1-636 „Dėl poveikio aplinkai vertinimo programos ir ataskaitos rengimo
nuostatų patvirtinimo― bei Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos 2009-06-01 parengtu
„Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo vadovu―.
Vertinant vietovės demografinius bei sveikatos rodiklius buvo naudotasi Lietuvos statistikos
departamento, Higienos instituto Informacinio sveikatos centro pateiktais statistiniais
duomenimis. Remiantis jais buvo atlikta visuomenės sveikatos būklės analizė.
Poveikio sveikatai vertinimo netikslumai ir klaidos gali būti tuo atveju, jei ūkinės veiklos
organizatorius poveikio visuomenės sveikatai vertintojui pateikė nepilną ar neteisingą informaciją
apie nagrinėjamą ūkinę veiklą bei veiklos lemiamus fizinės aplinkos veiksnius, darančius įtaką
sveikatai.
6.2.2

Artimiausia gyvenamoji aplinka ir visuomeninės paskirties objektai

Išnagrinėti visų planuojamo magistralinio dujotiekio trasos alternatyvų atvejais atstumai nuo
planuojamo magistralinio dujotiekio trasos iki artimiausių gyvenamųjų namų ar įregistruotų
pastatų pateikti lentelėje ţemiau ir Priede Nr. 8.
Lentelė 6-32. Artimiausia nagrinėjama aplinka ir pastatai
Eil.
Nr.

Artimiausia
nagrinėjama aplinka

001

Nėra informacijos
apie pastato paskirtį

Ţemės
paskirtis
Kita

Naudojimo būdas
Atliekų saugojimo,
rūšiavimo ir utilizavimo
teritorijos

Atstumas,
m
150

Atkarpa
Pagrindinė

Ţiūrėti ţemėlapį
1
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Eil.
Nr.

Artimiausia
nagrinėjama aplinka

002

Įregistruotas
pastatas –
gyvenamas namas

Ţemės ūkio

123

Pagrindinė

003

Nėra informacijos
apie pastato paskirtį

Ţemės ūkio

163

Pagrindinė

004

Nėra informacijos
apie pastato paskirtį

Ţemės ūkio

164

Pagrindinė

005

Įregistruotas
pastatas - sodų
namas

Ţemės ūkio
(sodų)

171

Pagrindinė

006

Nėra informacijos
apie pastato paskirtį

Ţemės ūkio

121

Pagrindinė

007

Nėra informacijos
apie pastato paskirtį

Kita

Inţinerinės
infrastruktūros
teritorijos

181

Pagrindinė

008

Įregistruotas
pastatas –
gyvenamas namas

Kita

Gyvenamosios
teritorijos

207

Lokali
alternatyva 1

009

Įregistruotas
pastatas –
gyvenamas namas

Kita

Gyvenamosios
teritorijos

188

Lokali
alternatyva 1

010

Nėra informacijos
apie pastato paskirtį

Kita

Gyvenamosios
teritorijos

59

Lokali
alternatyva 1

011

Nėra informacijos
apie pastato paskirtį

Ţemės ūkio

84

Pagrindinė

012

Įregistruotas
pastatas –
gyvenamas namas

Kita

Gyvenamosios
teritorijos

112

Pagrindinė

013

Įregistruotas
pastatas –
gyvenamas namas

Kita

Gyvenamosios
teritorijos

108

Pagrindinė

014

Nėra informacijos
apie pastato paskirtį

Kita

Gyvenamosios
teritorijos

92

Pagrindinė

015

Nėra informacijos
apie pastatą

Kita

Gyvenamosios
teritorijos

77

Pagrindinė

016

Įregistruotas
pastatas –
gyvenamas namas

Ţemės ūkio

93

Pagrindinė

017

Įregistruotas
pastatas –

Kita

71

Pagrindinė

Naudojimo būdas

Gyvenamosios
teritorijos

Atstumas,
m

Atkarpa

159

Ţiūrėti ţemėlapį

2
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Eil.
Nr.

Artimiausia
nagrinėjama aplinka
gyvenamas namas

Ţemės
paskirtis

018

Įregistruotas
pastatas –
gyvenamas namas

Ţemės ūkio

019

Nėra informacijos
apie pastato paskirtį

Kita

020

Įregistruotas
pastatas –
gyvenamas namas

021

Naudojimo būdas

2014-01-27

Atstumas,
m

Atkarpa

34

Pagrindinė

96

Pagrindinė

Ţemės ūkio

95

Pagrindinė

Įregistruotas
pastatas –
gyvenamas namas

Ţemės ūkio

34

Pagrindinė

022

Nėra informacijos
apie pastato paskirtį

Kita

Gyvenamosios
teritorijos

52

Pagrindinė

023

Įregistruotas
pastatas –
gyvenamas namas

Kita

Gyvenamosios
teritorijos

75

Lokali
alternatyva 1

024

Įregistruotas
pastatas –
gyvenamas namas

Kita

Gyvenamosios
teritorijos

21

Pagrindinė

55

Lokali
alternatyva 1

025

Nėra informacijos
apie pastato paskirtį

Kita

Gyvenamosios
teritorijos

57

Pagrindinė

026

Įregistruotas
pastatas –
gyvenamas namas

Kita

Gyvenamosios
teritorijos

256

Lokali
alternatyva 1

027

Įregistruotas
pastatas –
gyvenamas namas

Nėra
informacijos

Nėra informacijos

167

Pagrindinė

028

Nėra informacijos
apie pastato paskirtį

Kita

Gyvenamosios
teritorijos

182

Pagrindinė

029

Įregistruotas
pastatas –
gyvenamas namas

Ţemės ūkio

157

Lokali
alternatyva 1

030

Nėra informacijos
apie pastato paskirtį

Ţemės ūkio

203

Lokali
alternatyva 1

031

Įregistruotas
pastatas - kavinė

Kita

Komercinės paskirties
objektų teritorijos

222

Pagrindinė

032

Įregistruotas
pastatas –
motorizuotų keleivių

Kita

Komercinės paskirties
objektų teritorijos

191

Pagrindinė

Gyvenamosios
teritorijos

160

Ţiūrėti ţemėlapį

3
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Eil.
Nr.

Artimiausia
nagrinėjama aplinka
uţeiga

033

Įregistruotas
pastatas –
gyvenamas namas

Ţemės ūkio

102

Lokali
alternatyva 1

034

Nėra informacijos
apie pastato paskirtį

Ţemės ūkio

204

Lokali
alternatyva 1

035

Įregistruotas
pastatas –
gyvenamas namas

Kita

Gyvenamosios
teritorijos

183

Lokali
alternatyva 1

036

Nėra informacijos
apie pastato paskirtį

Nėra
informacijos

Nėra informacijos

26

Pagrindinė

55

Lokali
alternatyva 1

Naudojimo būdas

Atstumas,
m

Atkarpa

037

Įregistruotas
pastatas –
gyvenamas namas

Ţemės ūkio

44

Pagrindinė

038

Įregistruotas
pastatas –
gyvenamas namas

Ţemės ūkio

57

Pagrindinė

039

Nėra informacijos
apie pastato paskirtį

Ţemės ūkio

269

Pagrindinė

040

Nėra informacijos
apie pastato paskirtį

Nėra
informacijos

Nėra informacijos

157

Pagrindinė

041

Įregistruotas
pastatas –
gyvenamas namas

Kita

Gyvenamosios
teritorijos

323

Pagrindinė

042

Nėra informacijos
apie pastato paskirtį

Ţemės ūkio

15

Pagrindinė

043

Nėra informacijos
apie pastato paskirtį

Ţemės ūkio

106

Pagrindinė

044

Įregistruotas
pastatas –
gyvenamas namas

Kita

123

Pagrindinė

045

Nėra informacijos
apie pastato paskirtį

Ţemės ūkio

60

Pagrindinė

046

Nėra informacijos
apie pastato paskirtį

Ţemės ūkio

76

Pagrindinė

047

Nėra informacijos
apie pastato paskirtį

Ţemės ūkio

180

Pagrindinė

Gyvenamosios
teritorijos

161

Ţiūrėti ţemėlapį

4
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Eil.
Nr.

Artimiausia
nagrinėjama aplinka

048

Nėra informacijos
apie pastato paskirtį

Ţemės ūkio
(sodų)

145

Pagrindinė

049

Nėra informacijos
apie pastato paskirtį

Ţemės ūkio

263

Pagrindinė

050

Nėra informacijos
apie pastato paskirtį

Ţemės ūkio

298

Pagrindinė

051

Nėra informacijos
apie pastato paskirtį

Ţemės ūkio

155

Pagrindinė

052

Įregistruotas
pastatas –
gyvenamas namas

Ţemės ūkio

84

Pagrindinė

053

Įregistruotas
pastatas –
gyvenamas namas

Ţemės ūkio

128

Pagrindinė

054

Įregistruotas
pastatas –
gyvenamas namas

Kita

Gyvenamosios
teritorijos

159

Pagrindinė

055

Įregistruotas
pastatas –
gyvenamas namas

Kita

Gyvenamosios
teritorijos

127

Pagrindinė

056

Įregistruotas
pastatas –
gyvenamas namas

Ţemės ūkio

96

Pagrindinė

057

Įregistruotas
pastatas –
gyvenamas namas

Ţemės ūkio

98

Lokali
alternatyva
2B

058

Nėra informacijos
apie pastato paskirtį

Kita

40

Pagrindinė

65

Lokali
alternatyva
2C

74

Lokali
alternatyva
2A

58

Lokali
alternatyva
2A

Naudojimo būdas

Gyvenamosios
teritorijos

Atstumas,
m

Atkarpa

059

Nėra informacijos
apie pastato paskirtį

Ţemės ūkio

060

Nėra informacijos
apie pastato paskirtį

Kita

Naudingųjų iškasenų
teritorijos

307

Lokali
alternatyva
2C

061

Nėra informacijos

Ţemės ūkio

Gyvenamosios

54

Lokali

162

Ţiūrėti ţemėlapį

5
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Eil.
Nr.

2014-01-27

Artimiausia
nagrinėjama aplinka
apie pastato paskirtį

Ţemės
paskirtis

062

Nėra informacijos
apie pastato paskirtį

Nėra
informacijos

Nėra informacijos

99

Pagrindinė

063

Nėra informacijos
apie pastato paskirtį

Nėra
informacijos

Nėra informacijos

193

Lokali
alternatyva
2B

064

Nėra informacijos
apie pastato paskirtį

Ţemės ūkio

80

Pagrindinė

065

Įregistruotas
pastatas –
gyvenamas namas

Kita

337

Pagrindinė

8

066

Nėra informacijos
apie pastato paskirtį

Ţemės ūkio

102

Pagrindinė

10

067

Nėra informacijos
apie pastato paskirtį

Ţemės ūkio

303

Pagrindinė

068

Nėra informacijos
apie pastato paskirtį

Ţemės ūkio

188

Pagrindinė

069

Įregistruotas
pastatas –
gyvenamas namas

Ţemės ūkio

209

Pagrindinė

070

Nėra informacijos
apie pastato paskirtį

Nėra
informacijos

Nėra informacijos

193

Pagrindinė

071

Įregistruotas
pastatas – dujų
skirstymo stotis

Kita

Inţinerinės
infrastruktūros
teritorijos

175

Pagrindinė

072

Nėra informacijos
apie pastato paskirtį

Nėra
informacijos

Nėra informacijos

333

Pagrindinė

073

Nėra informacijos
apie pastato paskirtį

Nėra
informacijos

Nėra informacijos

290

Pagrindinė

074

Nėra informacijos
apie pastato paskirtį

Nėra
informacijos

Nėra informacijos

154

Pagrindinė

12

075

Nėra informacijos
apie pastato paskirtį

Kita

Gyvenamosios
teritorijos

216

Pagrindinė

13

076

Įregistruotas
pastatas –
gyvenamas namas

Ţemės ūkio

99

Pagrindinė

14

077

Nėra informacijos
apie pastato paskirtį

Ţemės ūkio

212

Pagrindinė

Naudojimo būdas

Atstumas,
m

teritorijos

Gyvenamosios
teritorijos

Atkarpa

163

Ţiūrėti ţemėlapį

alternatyva
2B

11
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Eil.
Nr.

Artimiausia
nagrinėjama aplinka

078

Įregistruotas
pastatas –
gyvenamas namas

Kita

Gyvenamosios
teritorijos

106

Pagrindinė

079

Nėra informacijos
apie pastato paskirtį

Nėra
informacijos

Nėra informacijos

159

Pagrindinė

080

Nėra informacijos
apie pastato paskirtį

Ţemės ūkio

110

Pagrindinė

081

Įregistruotas
pastatas –
gyvenamas namas

Kita

Gyvenamosios
teritorijos

135

Pagrindinė

082

Nėra informacijos
apie pastato paskirtį

Nėra
informacijos

Nėra informacijos

173

Pagrindinė

083

Įregistruotas
pastatas –
gyvenamas namas

Kita

Gyvenamosios
teritorijos

108

Pagrindinė

084

Nėra informacijos
apie pastato paskirtį

Ţemės ūkio

65

Pagrindinė

085

Įregistruotas
pastatas –
gyvenamas namas

Kita

Gyvenamosios
teritorijos

199

Pagrindinė

086

Įregistruotas
pastatas –
gyvenamas namas

Kita

Gyvenamosios
teritorijos

327

Pagrindinė

087

Nėra informacijos
apie pastato paskirtį

Ţemės ūkio

88

Pagrindinė

088

Nėra informacijos
apie pastatą

Nėra
informacijos

Nėra informacijos

102

Pagrindinė

089

Įregistruotas
pastatas –
gyvenamas namas

Kita

Gyvenamosios
teritorijos

250

Pagrindinė

090

Nėra informacijos
apie pastatą

Ţemės ūkio

167

Pagrindinė

091

Įregistruotas
pastatas –
gyvenamas namas

Ţemės ūkio

262

Pagrindinė

092

Nėra informacijos
apie pastatą

Miškų ūkio

4

Pagrindinė

093

Įregistruotas
pastatas – karvidė,
mėšlidė

Ţemės ūkio

236

Pagrindinė

Naudojimo būdas

Atstumas,
m

Atkarpa

164

Ţiūrėti ţemėlapį
15

16

17

18
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Nr.

Artimiausia
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094

Įregistruotas
pastatas –
gyvenamas namas

Ţemės ūkio

269

Pagrindinė

095

Nėra informacijos
apie pastato paskirtį

Ţemės ūkio

88

Pagrindinė

096

Įregistruotas
pastatas –
gyvenamas namas

Kita

333

Pagrindinė

097

Nėra informacijos
apie pastato paskirtį

Ţemės ūkio

166

Pagrindinė

098

Nėra informacijos
apie pastato paskirtį

Nėra
informacijos

160

Pagrindinė

099

Nėra informacijos
apie pastato paskirtį

Ţemės ūkio

163

Pagrindinė

100

Įregistruotas
pastatas –
gyvenamas namas

Kita

Gyvenamosios
teritorijos

300

Pagrindinė

101

Įregistruotas
pastatas –
gyvenamas namas

Nėra
informacijos

Nėra informacijos

188

Pagrindinė

102

Įregistruotas
pastatas –
gyvenamas namas

Kita

Gyvenamosios
teritorijos

151

Pagrindinė

103

Įregistruotas
pastatas –
gyvenamas namas

Nėra
informacijos

Nėra informacijos

222

Pagrindinė

104

Įregistruotas
pastatas –
gyvenamas namas

Ţemės ūkio

81

Pagrindinė

105

Nėra informacijos
apie pastato paskirtį

Ţemės ūkio

239

Pagrindinė

106

Nėra informacijos
apie pastato paskirtį

Ţemės ūkio

79

Pagrindinė

107

Įregistruotas
pastatas - ūkinis

Ţemės ūkio

69

Pagrindinė

108

Įregistruotas
pastatas –
gyvenamas namas

Nėra
informacijos

Nėra informacijos

110

Pagrindinė

109

Įregistruotas
pastatas –

Kita

Gyvenamosios
teritorijos

153

Pagrindinė

Naudojimo būdas

Gyvenamosios
teritorijos

Nėra informacijos

Atstumas,
m

Atkarpa

165

Ţiūrėti ţemėlapį

19

20

21

22
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Eil.
Nr.

Artimiausia
nagrinėjama aplinka
gyvenamas namas

Ţemės
paskirtis

110

Nėra informacijos
apie pastato paskirtį

Ţemės ūkio

111

Nėra informacijos
apie pastato paskirtį

Kita

112

Įregistruotas
pastatas –
gyvenamas namas

Ţemės ūkio

113

Įregistruotas
pastatas –
gyvenamas namas

Kita

114

Įregistruotas
pastatas –
gyvenamas namas

115

Naudojimo būdas

2014-01-27

Atstumas,
m

Atkarpa

Ţiūrėti ţemėlapį

95

Pagrindinė

78

Pagrindinė

101

Pagrindinė

Gyvenamosios
teritorijos

201

Pagrindinė

Nėra
informacijos

Nėra informacijos

144

Pagrindinė

Įregistruotas
pastatas –
gyvenamas namas

Kita

Gyvenamosios
teritorijos

131

Pagrindinė

116

Nėra informacijos
apie pastato paskirtį

Nėra
informacijos

Nėra informacijos

158

Pagrindinė

117

Įregistruotas
pastatas –
gyvenamas namas

Kita

Gyvenamosios
teritorijos

110

Pagrindinė

24

118

Nėra informacijos
apie pastato paskirtį

Nėra
informacijos

Nėra informacijos

253

Pagrindinė

25

119

Įregistruotas
pastatas –
gyvenamas namas

Ţemės ūkio

60

Pagrindinė

120

Nėra informacijos
apie pastato paskirtį

Ţemės ūkio

151

Pagrindinė

121

Nėra informacijos
apie pastato paskirtį

Ţemės ūkio

203

Pagrindinė

122

Įregistruotas
pastatas - ferma

Ţemės ūkio

249

Pagrindinė

123

Įregistruotas
pastatas - ferma

Ţemės ūkio

194

Pagrindinė

124

Nėra informacijos
apie pastato paskirtį

Kita

330

Pagrindinė

125

Nėra informacijos
apie pastato paskirtį

Ţemės ūkio

155

Pagrindinė

Gyvenamosios
teritorijos

Gyvenamosios
teritorijos

166

23

26
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Eil.
Nr.

Artimiausia
nagrinėjama aplinka

Ţemės
paskirtis

126

Įregistruotas
pastatas –
gyvenamas namas

Nėra
informacijos

2014-01-27

Naudojimo būdas
Nėra informacijos

Atstumas,
m
240

Atkarpa

167

Ţiūrėti ţemėlapį

Pagrindinė

Artimiausias gyvenamas namas (Nr. 024) nutolęs 21 m atstumu į rytus nuo planuojamos MD
pagrindinės trasos, nuo planuojamos MD LA 1 nutolęs – 55 m atstumu vakarų kryptimi.
Lentelė 6-33. Artimiausi visuomeninės paskirties objektai
Nr.
1

Visuomeninės paskirties objektas
Dauparų medicinos punktas

Atstumas,
m

Ţiūrėti
ţemėlapį

Atkarpa

613

Lokali 1

490

Pagrindinė

613

Lokali 1

2

Dauparų biblioteka

490

Pagrindinė

3

Klaipėdos r. Kvietinių mokykla-darţelis

1241

Lokali 1

4

Kvietinių biblioteka

1299

Lokali 1

5

Kvietinių medicinos punktas

1029

Lokali 1

6

Vėţaičių biblioteka

1369

Pagrindinė

7

Vėţaičių lopšelis-darţelis

1374

Pagrindinė

8

Klaipėdos r. Vėţaičių pagrindinė mokykla

1110

Pagrindinė

9

Vėţaičių ambulatorija

1250

Pagrindinė

10

Daugėdų biblioteka

908

Pagrindinė

11

Daugėdų medicinos punktas

908

Pagrindinė

12

Daugėdų pradinė mokykla

908

Pagrindinė

13

Upynos medicinos punktas

840

Pagrindinė

14

Upynos lopšelis-darţelis

720

Pagrindinė

15

Telšių r. Upynos pagrindinė mokykla

733

Pagrindinė

16

Upynos biblioteka

733

Pagrindinė

17

Šiaulių r. Dirvonėnų pagrindinė mokykla

1471

Pagrindinė

18

Dirvonėnų medicinos punktas

1359

Pagrindinė

19

Šiaulių raj. sav. Viešosios bibliotekos Paeţerių
filialas

1359

Pagrindinė

2

3

4

12

23

25

Artimiausias visuomeninės paskirties objektas nutolęs 490 m atstumu į šiaurę nuo planuojamos
pagrindinės MD trasos, t.y. Dauparų medicinos punktas ir Dauparų biblioteka, nuo MD LA 1
nutolęs – 613 m atstumu šiaurės vakarų kryptimi.
Sritinio norminio dokumento ―Dujų sistema. Magistraliniai dujotiekiai. Projektavimas, medţiagos
ir statyba. Taisyklės‖, 2001 m. kovo 9 d. patvirtinto ūkio ministro ir aplinkos ministro įsakymu
Nr.86/146 4 skyriuje „Pagrindiniai magistralinio dujotiekio trasos reikalavimai― nurodoma, kad
atstumas nuo magistralinio dujotiekio vamzdţio ašies iki pastatų, skirtų ţmonėms nuolat būti, turi
būti pakankamas, kad apsaugotų jų sveikatą ir gyvybę nuo įrenginių skleidţiamo triukšmo,
vibracijos, oro taršos, nemalonių kvapų, taip pat įvykus magistralinio dujotiekio avarijai.
Lietuvos Respublikos Vyriausybės „Dėl Specialiųjų ţemės ir miško naudojimo sąlygų patvirtinimo―
VII skyriuje „Magistralinių dujotiekių ir naftotiekių bei jų įrenginių apsaugos zonos― yra
nustatomos magistralinių dujotiekių ir naftotiekių bei jų įrenginių apsaugos zonų dydţiai
(magistraliniam dujotiekiui – išilgai vamzdynų trasos – ţemės juosta, kurios plotis – po 25 metrus
abipus vamzdyno ašies).
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Planuojamas magistralinis dujotiekis Klaipėda-Kuršėnai turi būti tiesiamas išlaikant ne maţesnį
nei reglamentuojamą magistralinio dujotiekio bei jų įrenginių apsaugos zonos dydį (po 25
metrus abipus vamzdyno ašies). Į planuojamo magistralinio dujotiekio pagrindinės trasos
apsaugos zoną patenka vienas gyvenamasis namas (Nr. 024), MD lokalios 1 alternatyvos
apsaugos zonoje gyvenamųjų namų ir visuomeninės paskirties objektų nėra.
Maţiausias atstumas nuo planuojamo magistralinio dujotiekio vamzdţio išorinės sienutės iki
pastatų, skirtų ţmonėms būti, Klaipėdos rajone – 33 m, Plungės r., Telšių r., Rietavo ir Šiaulių r. –
47,5 m. Klaipėdos rajone planuojamoje apsaugos zonoje identifikuoti trys pastatai; Telšių rajone
identifikuotas vienas pastatas - pavėsinė ar lauko tualetas (nutolęs 4 m atstumu).
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.
Lentelė 6-34.Patenkančių į 25 ir 350 metrų abipus dujotiekio trasos teritoriją pastatų
skaičius
Ţemėlapio Nr. (8 Priedas )

25 m

350 m

1

63

2

253

3

48

4

1

65

5

43

6

-

7

52

8

2

9

-

10

8

11

13

12

4

13

2

14

6

15

14

16

13

17

13

18

1

21

19

6

20

41

21

3

22

35

23

19

24

6

25

27

26
Iš viso

13
2

770

© AF-Consult UAB 2013

AB „Amber Grid―
Magistralinio dujotiekio Klaipėda – Kuršėnai statyba
PAV ataskaita

2014-01-27

169

Atstumai iki artimiausių pastatų ir visuomeninės paskirties objektų pavaizduoti ataskaitos Priede
Nr. 8.
6.2.3

Rekreacinės teritorijos

Rekreacijos, turizmo plėtojimui svarbios teritorijos yra analizuojamos nagrinėjant savivaldybių
teritorijų bendrųjų planų sprendinius. Planuojamos magistralinio dujotiekio Klaipėda-Kuršėnai
trasos alternatyvos kerta šias rekreacines ar turizmo teritorijas numatytas Šiaulių, Telšių, Plungės
rajonų, Rietavo ir Klaipėdos rajono bendrųjų planų sprendiniuose:
Klaipėdos rajono savivaldybės teritorijoje (Pav. 6-59);
-

-

-

Planuojamos MD trasos pagrindinė alternatyva kerta rekomenduojamus rajoninius
maršrutus: „Lamatos ţiedas― ir „Pilsoto ţiedas― , „Lamos ţiedas― (Gargţdai – Vėţaičiai –
Endriejavas – Judrėnai – Veivirţėnai – Agluonėnai – Vilkyčiai – Lankupiai – Dreverna –
Priekulė – Šernai - Gargţdai), „Pilsoto ţiedas― (Gargţdai – Dauparai – Eglynai – Plikiai –
Kretingalė – Šaipiai - Karklė-Giruliai – Melnragė – Ginduliai – Eglynai – Dauparai Gargţdai), jungiamąsias atkarpas; vandens turizmo: nacionalinės svarbos Minijos
vandens kelią; galimų nacionalinės svarbos maršrutų atkarpą: regioninio maršruto
„Vakarų Ţemaitijos kelias― atkarpą.
Planuojamos MD trasos 1 alternatyva kerta rekomenduojamus rajoninius maršrutus:
jungiamąsias atkarpas, Lamos ţiedas― (Gargţdai – Vėţaičiai – Endriejavas – Judrėnai –
Veivirţėnai – Agluonėnai – Vilkyčiai – Lankupiai – Dreverna – Priekulė – Šernai Gargţdai), „Pilsoto ţiedas― (Gargţdai – Dauparai – Eglynai – Plikiai – Kretingalė – Šaipiai
- Karklė-Giruliai – Melnragė – Ginduliai – Eglynai – Dauparai - Gargţdai)
Planuojamos MD trasos 2c alternatyva: kerta rekomenduojamus rajoninius maršrutus:
„Lamos ţiedas― (Gargţdai – Vėţaičiai – Endriejavas – Judrėnai – Veivirţėnai – Agluonėnai
– Vilkyčiai – Lankupiai – Dreverna – Priekulė – Šernai - Gargţdai), „Pilsoto ţiedas―
(Gargţdai – Dauparai – Eglynai – Plikiai – Kretingalė – Šaipiai - Karklė-Giruliai – Melnragė
– Ginduliai – Eglynai – Dauparai - Gargţdai).

Plungės rajono savivaldybės teritorijoje (Pav. 6-60);
-

-

Planuojamos MD trasos pagrindinė alternatyva kerta teritorijas pagal vaizdingumo
laipsnį: dideles, vidutines, maţesnes; uţstatytas teritorijas; „Plungės rajono vandens
turizmo trasas―
Planuojamos MD trasos 2a, 2b, 2c, alternatyvos kerta teritorijas pagal vaizdingumo
laipsnį: vidutines.

Telšių rajono savivaldybės teritorijoje (Pav. 6-61);
-

-

Planuojamos MD trasos pagrindinė alternatyva kerta svarbiausius turistų judėjimo
kelius: vietinės svarbos „Telšių ţemė―, Telšių rajono vandens keliai; regioninės svarbos
„Ţemaitijos parkų ţiedas―, regioninės svarbos prioritetinės rekreacijos vystymo kryptys
paţintinio turizmo; teritorijas pagal vaizdingumo laipsnį: laibai maţas, maţas, vidutines,
dideles; saugomas teritorijas – regioninis parkas.
Planuojamos MD trasos 3, 4 alternatyvos kerta teritorijas pagal vaizdingumo laipsnį:
dideles.

Rietavo savivaldybės teritorijoje (Pav. 6-62);
-

Planuojamos MD trasos pagrindinė alternatyva kerta vidutinį ir ţemą rekreacinį
potencialą; siūlomas turistines trasas – savivaldybės dviračių takus; vandens turizmo
trasas.

Šiaulių rajono savivaldybės teritorijoje (Pav. 6-63);
-

Planuojamos MD trasos pagrindinė alternatyva kerta miškų, kaimo vietovių plėtros,
agrarines teritorijas.
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Esamos visuomenės sveikatos būklė

Planuojamas magistralinis dujotiekis Klaipėda-Kuršėnai (dujotiekio ilgis – apie 110,0 km;
dujotiekio skersmuo – 800 mm; projektinis slėgis – 5,4 MPa) kerta 5-ias savivaldybes, 17 seniūnijų
(Priedas nr.1):
-

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

Analizuojant visuomenės sveikatos būklę nagrinėjami Šiaulių, Telšių, Plungės rajonų, Rietavo ir
Klaipėdos rajono savivaldybių teritorijų visuomenės sveikatos būklės aktualūs rodikliai, kurie
palyginami su Lietuvos Respublikos atitinkamais rodikliais.
Pasaulinės sveikatos organizacijos duomenimis, informatyviausiai tam tikros teritorijos
visuomenės sveikatos būklę atspindi demografiniai, gimstamumo, mirtingumo rodikliai,
numatoma gyvenimo trukmė, gyventojų sergamumo bei ligotumo rodikliai, nedarbingumo,
invalidumo rodikliai.
Siekiant apibūdinti visuomenės sveikatos būklę pasirinkti šie visuomenės sveikatos rodikliai:

Demografiniai rodikliai:
 gyventojų skaičius;
 gimstamumo rodiklis;
 mirtingumo rodiklis;
 natūralaus gyventojų prieaugio rodiklis;

Gyventojų sergamumo rodikliai:
 bendrasis sergamumas;
 bendrojo sergamumo struktūra;

Specialieji mirtingumo rodikliai:
 mirties prieţasčių struktūra;
 mirtingumas dėl tam tikrų ligų (prieţasčių) 100 000 – čių gyventojų.
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Pav. 6-59. Ištrauka iš Klaipėdos rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano, rekreacijos,
turizmo, gamtos ir kultūros paveldo plėtojimo brėţinio su paţymėta planuojamo MD trasa
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Pav. 6-60. Ištrauka iš Plungės rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano, rekreacijos,
turizmo, gamtos ir kultūros paveldo plėtojimo brėţinio su paţymėta planuojamo MD trasa
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Pav. 6-61. Ištrauka iš Telšių rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano, rekreacijos,
turizmo, gamtos ir kultūros paveldo plėtojimo brėţinio su paţymėta planuojamo MD trasa
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Pav. 6-62. Ištrauka iš Rietavo savivaldybės teritorijos bendrojo plano, rekreacijos, turizmo,
gamtos ir kultūros paveldo plėtojimo brėţinio su paţymėta planuojamo MD trasa
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Pav. 6-63. Ištrauka iš Šiaulių rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano, rekreacijos,
turizmo, gamtos ir kultūros paveldo plėtojimo brėţinio su paţymėta planuojamo MD trasa
Regiono gyventojų demografinė padėtis
Planuojamos ūkinės veiklos teritorija yra Šiaulių, Telšių, Plungės rajonų, Rietavo ir Klaipėdos
rajono savivaldybėse, todėl nagrinėjama šių savivaldybių gyventojų demografinė situacija, jos
kitimo tendencijos. Demografiniai rodikliai lyginami su atitinkamais Lietuvos Respublikos
rodikliais.
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Lentelė 6-35. Regionų gyventojų sudėtis
Klaipėdos r.

2013 metai

sav.

Gyventojų skaičius

Plungės r. sav.

Rietavo
sav.

Telšių r. sav.

Šiaulių r.
sav.

51 614

37 082

8 399

45 474

42 748

Iš jų: vaikai 0-17 m.

10877

7496

1631

8777

8010

Suaugusieji

40737

29586

6768

36697

34738

Vyrų dalis

48,61

46,95

48,23

46,25

47,51

Moterų dalis

51,39

53,05

51,77

53,75

52,49

63,07

60,9

60,92

60,09

61,23

18,39

21,89

22,4

23,44

23,01

metų pradţioje

Darbingas amţiaus
(proc.)
Pensijinis amţiaus
(proc.)
Gyventojų tankis

38,6

33,6

14,3

31,6

23,7

Teritorija, km2

1 336

1 105

586

1 439

1 807

Lentelė 6-36. Gimstamumas 1000-čiui gyventojų
Metai

Klaipėdos r.

Plungės r.

Rietavo sav.

Šiaulių r.

Telšių r.

Lietuva

2001

10,2

9,5

9,7

9,8

10

9,1

2002

9,6

9

9,9

9,1

9,2

8,6

2003

10,4

9,7

11,6

10,1

9,6

8,9

2004

10,1

10

10

8,9

9,8

8,8

2005

9,91

8,92

8,67

8,47

10,01

8,94

2006

10,5

9,9

11,4

8,7

9,9

9,2

2007

12,5

10,6

10,8

9,5

8,9

9,6

2008

12,64

11,02

11,38

10,09

10,86

10,5

2009

12,85

10,59

9,5

10,15

10,25

10,98

2010

12,93

11,1

8,6

8,98

9,98

10,8

2011

12,19

10,44

11,27

9,44

10,63

10,67

2012

10,87

11,36

12,96

10,38

11,26

11,38

Lentelė 6-37. Mirtingumas 1000-čiui gyventojų
Metai

Klaipėdos r.

Plungės r.

Rietavo sav.

Šiaulių r.

Telšių r.

Lietuva

2001

10,6

11,5

14,2

12,1

12

11,6

2002

10,8

11,8

16,2

13,7

12,7

11,8

2003

11,4

11,2

15

13,4

13,4

11,9

2004

11,1

11,7

13,6

12,6

12,2

12

2005

12,51

11,8

18,41

14,66

13,71

12,83

2006

12,5

12,1

17,9

14,6

13,3

13,2

2007

12,2

13,1

15,2

14,4

13,3

13,5

2008

11,34

11,53

13,88

13,7

12,91

13,1

2009

11,21

11,89

13,55

13,16

12,82

12,59

2010

11,3

11,53

14,73

12,86

11,93

12,8

2011

11,61

12,32

13,58

12,92

13,07

12,74

2012

11,49

12,11

16,97

14,18

13,91

13,67
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Lentelė 6-38. Natūralus prieaugis tenkantis 1000-čiui gyventojų
Metai
Klaipėdos r.
Plungės r.
Rietavo sav.
Šiaulių r.
2001
-0,4
-2
-4,5
-2,3
2002
-1,2
-2,8
-6,3
-4,6
2003
-1
-1,5
-3,4
-3,3
2004
-1
-1,7
-3,6
-3,7
2005
-2,6
-2,88
-9,73
-6,18
2006
-2
-2,2
-6,5
-5,9
2007
0,3
-2,5
-4,4
-4,9
2008
1,31
-0,51
-2,5
-3,61
2009
1,7
-1,3
-4,1
-3
2010
1,58
-0,42
-6,08
-3,89
2011
0,58
-1,88
-2,32
-3,48
2012
-0,62
-0,75
-4,01
-3,8

Telšių r.
-2
-3,5
-3,8
-2,4
-3,7
-3,4
-4,4
-2
-2,5
-1,9
-2,45
-2,65

177

Lietuva
-2,5
-3,2
-3
-3,2
-3,88
-4
-3,9
-2,6
-1,6
-2
-2
-2,29

Lentelė 6-39 Vaikų iki 1m. amţiaus mirtingumas (1000 gyvų gimusiųjų)
Metai

Klaipėdos r.

Plungės r.

Rietavo sav.

Šiaulių r.

Telšių r.

Lietuva

2001

2,1

11,9

0

5,7

6,8

7,8

2002

9

4,9

19,1

8,5

9,1

7,9

2003

0

4,9

9,5

11,5

5,6

6,8

2004

8,3

13,7

9,5

6,3

10,9

7,9

2005

4,2

0

22,2

13,9

12,5

6,8

2006

5,8

4,6

25,6

6,8

5,5

6,8

2007

3,2

6,5

0

2,1

4,1

5,9

2008

1,5

8,5

26,3

6

1,7

5

2009

3

0

0

8

10,6

5

2010

7,5

8,5

0

6,9

5,7

4,27

2011

4,8

9,2

0

2,3

3,6

4,17

2012

7,13

9,41

0

2,23

9,65

3,46

Lentelė 6-40 Mirtingumas pagal prieţastis 2012 metais
Mirties prieţastys

Mirusiųjų sk.
100000-čių
gyv.

Piktybiniai
augliai

Kraujotakos
sistemos ligos

Kvėpavimo
organų ligos

Virškinimo
organų ligos

Lietuva

1367,5

267,2

774

41,9

69

Šiaulių r. sav.

3072,4

624,7

1665,1

99,9

199,7

Telšių r. sav.

1401,7

235,4

826,2

65,4

39,2

Plungės r. sav.

1213,5

270,6

672,4

34,8

72,3

1688,7

354,3

921,1

94,5

82,7

1157,1

233

623,2

36,9

69,9

Vietovės
pavadinimas

Rietavo sav.
Klaipėdos
sav.

r.

* Šaltinis: Lietuvis Respublikos sveikatos apsaugos ministerija higienos instituto sveikatos informacijos
centras. Lietuvos gyventojų sveikata ir sveikatos prieţiūros įstaigų veikla 2012 m
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Mirtingumas nuo piktybinių auglių, kraujotakos sistemos, kvėpavimo ir virškinimo organų ligų
Šiaulių r. sav. daugiau nei du kartus didesnis uţ Lietuvos gyventojų mirtingumą nuo atitinkamų
ligų. Kraujotakos sistemos ligos yra daţniausia Lietuvos gyventojų mirties prieţastis.
Lentelė 6-41 Mirusiųjų skaičius tam tikruose Šiaulių apskrities kaimuose 2010-2012 m.
Vietovė
Metai
Mirusiųjų skaičius
Dirvonėnai
2010
8
2011
4
2012
3
Raudėnai
2010
7
2011
9
2012
9
Rūdėnai
2012
1
Lapkasiai
2010
1
* Šaltiniai: Higienos instituto Sveikatos informacijos centras
Pastaba. Rūdėnuose 2010-2011 m. niekas nemirė, Lapkasiuose 2011-2012 m. niekas nemirė;
Sauslaukės ir Būdvydţių kaimuose 2010-2012 m. taip pat niekas nemirė.
Gyventojų sergamumo rodiklių analizė
Nagrinėjami aktualūs Šiaulių, Telšių, Plungės rajonų, Rietavo ir Klaipėdos rajono savivaldybių
gyventojų sergamumo, t.y. centrinės nervų sistemos, kraujotakos, kvėpavimo, virškinimo sistemų
sergamumo ir ligotumo rodikliai.
Lentelė 6-42 Savivaldybių gyventojų sergamumas 2012 m.
Vietovės
Viso Lietuvoje
Klaipėdos
r.
sav.
Šiaulių r. sav.
Plungės r. sav.
Telšių r. sav.
Rietavo sav.

Iš viso
uţregistruota
susirgimų
5237420

Suaugusieji nuo 18 m.
Naujai
1000uţregistruota
suaugusiųjų
susirgimų
2148.45
2462299

1010.06

Iš viso
uţregistruota
susirgimų
1488716

1000
suaugusiųjų

Vaikai (0-17 m.)
Naujai
1000
uţregistruota
vaikų
susirgimų
2706.71
1142795

1000 vaikų
2077.78

71041

1752.63

33823

834.44

30755

2802.28

22692

2067.61

58380
77314
82830
12476

1674.65
2605.53
2244.41
1834.98

24539
40040
44398
6775

703.91
1349.37
1203.03
996.47

20671
16970
21468
2955

2521.16
2216.85
2393.84
1771.58

13961
14383
17807
2401

1702.77
1878.90
1985.62
1439.45

2012 metais Plungės ir Telšių r. sav. suaugusiųjų nuo 18 m. sergamumo rodiklis buvo didesnis uţ
Lietuvos atitinkamą rodiklį. Rietavo sav. vaikų (0-17 m.) sergamumo rodiklis buvo maţesnis uţ
visos Lietuvos, Klaipėdos r., Plungės r., Telšių r. ir Šiaulių r. sav. atitinkamą rodiklį. Tais metais
Rietavo savivaldybėje, uţregistruotas vaikų sergamumas ambulatorinę pagalbą teikiančiose
sveikatos prieţiūros įstaigose buvo 1771,58 susirgimai 1000-iui vaikų, tuo tarpu visoje Lietuvoje
siekė 2706,71 susirgimai 1000-iui vaikų.
Lentelė 6-43 Bendrasis sergamumas nervų sistemos ligomis 1000-čiui gyv.
Metai

Klaipėdos r.

Plungės r.

Rietavo sav.

Šiaulių r.

Telšių r.

Lietuva

2001

58,41

87,43

49,1

40,36

64,88

57,73

2002

55,91

106,77

29,34

37,49

70,49

59,45

2003

53,33

103,9

69,74

38,94

91,2

63,72

2004

57,66

107,77

90,02

46,21

103,78

67,88

2005

55,11

107,53

87,61

44,11

108,2

69,95

2006

53,9

116,25

83,81

45,52

120,05

72,89

2007

55,63

129,27

97,77

46,48

123,86

78,78

2008

54,17

139,38

96,75

51,23

137,56

82,55

2009

52,46

139,33

102,52

52,86

145,08

82,08
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55,1

2011

59,43

2012

154,31

2014-01-27

107,72

54,94

Iš viso užregistruota susirgimų nervų
61,81
194,67
101,91
64,75
sistemos ligomis
(G00-G99)
1000
gyv.
156,41

103,36

59,72

150,23

85,17

157,63

90,18

160,27

97,79
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200

150

Klaipėdos r.
Plungės r.
Rietavo sav.
Šiaulių r.
Telšių r.
Lietuva

100

50

0
2000

2005

2010

2015

2020

Pav. 6-64 Bendrasis sergamumas nervų sistemos ligomis 1000-čiui gyv.
Telšių, Plungės rajonų, Rietavo savivaldybėse eilę metų sergamumas nervų sistemos ligomis buvo
didesnis uţ Lietuvos atitinkamą rodiklį. Kaip ir visoje Lietuvoje, Šiaulių, Telšių, Plungės rajonų,
Rietavo ir Klaipėdos rajono savivaldybėse sergamumas nervų sistemos ligomis auga.
Lentelė 6-44. Asmenų, sergančių nervų sistemos ligomis (G00-G99), skaičius 1000-čiui gyv.
Metai

Klaipėdos r.

Plungės r.

Rietavo sav.

Šiaulių r.

Telšių r.

Lietuva

2001

55,12

81,23

60,62

38,54

64,9

56,63

2002

54,83

92,96

40,25

36,21

69,88

58,23

2003

52,07

88,44

78,44

38,01

84,01

61,85

2004

56,33

95,71

83,07

43,58

93,56

65,29

2005

53,59

95,64

83,17

41,88

97,74

67,16

2006

52,42

101,58

79,81

43,33

105,84

69,44

2007

52,95

111,53

90,97

44,29

108,35

74,73

2008

52,45

118,4

89,27

47,18

119,02

77,58

2009

51,87

120,43

96,45

48,67

123,57

76,87

2010

54,12

125,65

99,38

50,37

125,84

78,97

2011

66,03

127,49

102,52

67,42

135,26

85,51

2012

72,31

159,1

108,88

76,5

143,92

95,95

Asmenų, sergančių nervų sistemos ligomis, skaičius bei rodiklis paskutinio dešimtmečio
laikotarpiu Lietuvoje, Šiaulių, Telšių, Plungės rajonų, Rietavo ir Klaipėdos rajono savivaldybėse
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augo. Telšių, Plungės rajonų ir Rietavo savivaldybėse sergančiųjų nervų sistemos ligomis rodiklis
yra didesnis uţ atitinkamą Lietuvos rodiklį.

Lentelė 6-45. Bendrasis sergamumas kraujotakos sistemos ligomis 1000-čiui gyv.
Metai

Klaipėdos r.

Plungės r.

Rietavo sav.

Šiaulių r.

Telšių r.

Lietuva

2001

186,03

163,81

147,38

191,82

185,11

181,5

2002

183,69

196,08

86,89

186

185,71

191,13

2003

187,82

218,6

181,01

187,03

209,01

203,33

2004

226,3

218,99

247,01

192,59

220,22

219,13

2005

226,55

227,98

282,96

200,34

211,59

228,48

2006

243,61

233,09

260,71

238,93

230,42

240,42

2007

235,61

232,49

262,36

247,79

229,58

248,52

2008

250,99

254,25

274,77

253,1

248,26

264,97

2009

258,37

257,88

282,98

252,6

260,66

275,04

2010

287,03

271,09

287,33

265,52

282,03

292,74

2011

287,04

286,14

289,14

272,55

303,92

303,98

2012

306,08

356,13

287,2

325,7

349,48

336,42

Iš viso užregistruota susirgimų kraujotakos
sistemos ligomis (I00-I99) 1000 gyv.

400

300

Klaipėdos r.
Plungės r.
Rietavo sav.
Šiaulių r.
Telšių r.
Lietuva

200

100

0
2000

2005

2010

2015

Pav. 6-65. Bendrasis sergamumas kraujotakos sistemos ligomis 1000-čiui gyv.
Sergamumas kraujotakos sistemos ligomis Lietuvoje, taip pat Šiaulių, Telšių, Plungės rajonų,
Rietavo ir Klaipėdos rajono savivaldybėse, auga. Eilę metų Šiaulių, Telšių, Plungės ir Klaipėdos
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rajonų savivaldybėje sergamumo kraujotakos sistemos ligomis rodiklis išlieka maţesnis uţ
atitinkamą Lietuvos rodiklį.
Lentelė 6-46. Asmenų, sergančių kraujotakos sistemos ligomis (I00-I99), skaičius 1000-čiui
gyv.
Metai

Klaipėdos r.

Plungės r.

Rietavo sav.

Šiaulių r.

Telšių r.

Lietuva

2001

124,38

118,76

120,21

132,5

136,84

130,65

2002

126,9

135,42

80,59

131,65

135,83

136,01

2003

130,81

142,56

145,16

133,37

147,41

142,99

2004

143,85

155,28

160,43

138

153,25

153,4

2005

150,32

155,61

175,5

143,94

154,04

159,42

2006

154,84

156,22

171,92

165,96

165,42

166,08

2007

148,11

163,29

172,68

166,43

169,06

171,62

2008

155,52

173,12

175,44

169,23

180,88

181,85

2009

157,31

174,99

186,03

167,99

185,74

186,85

2010

169,96

180,17

187,75

173,5

195,63

194,19

2011

194,07

196,22

199,25

207,11

210,87

206,27

2012

211,9

240,35

213,16

247,63

249,69

231,99

Asmenų, sergančių kraujotakos sistemos ligomis, skaičius bei rodiklis paskutinio dešimtmečio
laikotarpiu Lietuvoje augo. Šiaulių, Telšių, Plungės ir Klaipėdos rajonų savivaldybėse asmenų,
sergančių kraujotakos sistemos ligomis rodiklis buvo maţesnis uţ atitinkamą Lietuvos rodiklį.
Lentelė 6-47. Bendras sergamumas kvėpavimo sistemos ligomis 1000-čiui gyv.
Metai

Klaipėdos r.

Plungės r.

Rietavo sav.

Šiaulių r.

Telšių r.

Lietuva

2001

381,84

429,76

272,93

376,71

347,74

391

2002

492,36

452,28

251,54

358,95

308,48

414,46

2003

471,46

431,09

376,4

355,19

338,97

415,15

2004

463,06

428,21

410,19

344,95

325,47

438,54

2005

489,41

424,23

417,89

364,14

305,26

440,97

2006

431,61

417,02

390,67

345,21

325,95

411,68

2007

437,99

414,6

410,98

368,65

361,24

434,75

2008

416,79

355,23

359,04

336,5

339,26

381,26

2009

427,13

369,81

357,8

358,63

367,16

409,71

2010

399,98

343,51

285,38

325,26

365,87

370,88

2011

446,38

381,8

365,77

372,91

388,24

426,98

2012

409,11

384,85

300,07

334,76

384,75

401,55
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Iš viso užregistruota susirgimų kvėpavimo
sistemos ligomis (J00-J99) 1000 gyv.

500
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Lietuva
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Pav. 6-66. Bendras sergamumas kvėpavimo sistemos ligomis 1000-čiui gyv.
2001-2011 metų laikotarpyje sergamumas kvėpavimo sistemos ligomis Šiaulių, Telšių, Plungės
rajonų, Rietavo ir Klaipėdos rajono savivaldybėse svyruoja. Eilę metų sergamumas kvėpavimo
sistemos ligomis Telšių, Plungės rajonų, Rietavo ir Klaipėdos rajono savivaldybėse buvo maţesnis
uţ Lietuvos atitinkamą sergamumo rodiklį. Klaipėdos rajono savivaldybėje sergamumas
kvėpavimo sistemos ligomis didesnis uţ analizuojamų regionų ir Lietuvos atitinkamą sergamumo
rodiklį.
Lentelė 6-48 Asmenų, sergančių kvėpavimo sistemos ligomis (J00-J99), skaičius 1000-čiui
gyv.
Metai

Klaipėdos r.

Plungės r.

Rietavo sav.

Šiaulių r.

Telšių r.

Lietuva

2001

243,32

276,17

206,6

242,66

236,1

253,28

2002

290,45

295,56

181,78

229,9

214,25

265,22

2003

283,74

287,2

262,96

229,7

235,68

269,01

2004

276,58

272,84

259,41

218,45

219,93

277,13

2005

285,44

275,49

261,08

231,11

210,32

280,89

2006

267,85

273,54

240,32

223,36

219,69

267,06

2007

265,11

277,05

257,84

235,32

239,03

281,59

2008

254,91

240,09

220,07

215,48

230,76

253,53

2009

256,46

248,01

222,63

224,1

240,02

266,67

2010

232,06

225,64

183,32

204,02

232,3

238,07

2011

279,81

258,01

246,93

264,98

255,54

274,9

2012

266,09

262,02

231,93

257,89

261,89

265,38
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Asmenų, sergančių kvėpavimo sistemos ligomis, skaičius bei rodiklis paskutinio dešimtmečio
laikotarpiu Šiaulių, Telšių, Plungės rajonų, Rietavo ir Klaipėdos rajono savivaldybėse augo. Eilę
metų asmenų, sergančių kvėpavimo sistemos ligomis, Šiaulių, Telšių rajonų ir Rietavo
savivaldybėse buvo maţesnis uţ Lietuvos atitinkamą sergamumo rodiklį.
Lentelė 6-49. Bendrasis sergamumas virškinimo sistemos ligomis 1000-čiui gyv.
Metai

2012

Klaipėdos Plungės Rietavo Šiaulių Telšių
Lietuva
r.
r.
sav.
r.
r.

2001

76,19

71,18

64,65

72,24 104,65 78,21

2002

79,71

83,79

55,29

72,7

2003

75,94

83,37

91,03

64,43 103,04 78,83

2004

83,3

103,86

131,56

70,14 104,86 84,71

2005

91,84

122,66

142,35

68,65 115,29 88,18

2006

83,54

116,36

128,11

75,49 117,13 85,44

2007

79,07

107,86

116,39

68,05 114,79 84,61

2008

83,13

126,35

107,23

81,56 129,84 92,51

2009

84

130,3

100,29

83,2

2010

83,88

135,66

112,36

80,68 114,47 92,39

2011

88,32

134,16

100,73

84,58 123,15 95,75

103,46 80,45

124,24 90,24

viso užregistruota
virškinimo
91,03Iš 165,64
88,92
86,18 susirgimų
132,87
102,18
sistemos ligomis (K09-K93) 1000 gyv.

200

150
Klaipėdos r.
Plungės r.
Rietavo sav.
Šiaulių r.
Telšių r.
Lietuva

100

50
2000

2005
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2015

2020

Pav. 6-67. Bendrasis
sergamumas virškinimo sistemos ligomis 1000-čiui gyv.
Sergamumas virškinimo sistemos ligomis Lietuvoje, taip pat Šiaulių, Telšių, Plungės rajonų,
Rietavo ir Klaipėdos rajono savivaldybėse auga. Eilę metų sergamumas virškinimo sistemos
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ligomis Telšių, Plungės rajonų ir Rietavo savivaldybėse buvo didesnis uţ Lietuvos atitinkamą
sergamumo rodiklį.
Lentelė 6-50. Asmenų, sergančių virškinimo sistemos ligomis be dantų ligų (K09-K 93),
skaičius 1000-čiui gyv.
Metai

Klaipėdos r.

Plungės r.

Rietavo sav.

Šiaulių r.

Telšių r.

Lietuva

2001

69,76

68,31

49,85

68,99

84,64

73,28

2002

73,58

79,44

41

70,59

87,45

75,54

2003

67,48

75,07

75,98

62,47

88,19

73,79

2004

74,17

89,67

102,79

67,32

87,35

78,33

2005

79,12

94,16

106,5

65,4

92,31

80,67

2006

71,71

91,95

99,13

69,46

92,86

77,97

2007

68,48

88,21

89,1

63,8

91,57

76,8

2008

71,23

102,16

90,56

71,35

102,48

82,62

2009

71,1

104,79

84,62

70,81

100,77

80,5

2010

70,08

108,25

93

71,21

94,76

81,9

2011

84,47

109,98

93,68

91,89

103,56

88,37

2012

91,17

137,88

100,26

105,73

120,75

99,28

Asmenų, sergančių virškinimo sistemos ligomis be dantų ligų, skaičius bei rodiklis paskutinio
dešimtmečio laikotarpiu Lietuvoje, Šiaulių, Telšių, Plungės rajonų, Rietavo ir Klaipėdos rajono
savivaldybėse augo. Eilę metų asmenų, sergančių virškinimo sistemos ligomis be dantų ligų,
Telšių, Plungės rajonų ir Rietavo savivaldybėse buvo didesnis uţ Lietuvos atitinkamą sergamumo
rodiklį.
Šiaulių visuomenės sveikatos centras 2013 m. lapkričio 5 d. raštu Nr. S-5487 (9.10.7) „Dėl
magistralinio dujotiekio Klaipėda-Kuršėnai statybos poveikio aplinkai vertinimo programos―
pritarė planuojamo magistralinio dujotiekio Klaipėda-Kuršėnai statybos poveikio aplinkai
vertinimo programai su sąlygomis. Viena iš sąlygų yra kad, atliekant magistralinio dujotiekio
Klaipėda-Kuršėnai PAV ataskaitą, demografiniai, gimstamumo, sergamumo, mirtingumo, rodikliai
būtų vertinami, nagrinėjami, lyginami, prognozuojami ne tik Respublikos, atitinkamos apskrities,
rajono, bet ir konkrečios teritorijos, per kurią praeis magistralinis dujotiekis.
Planuojama, kad magistralinis dujotiekis Klaipėda-Kuršėnai Šiaulių apskrityje praeis šiomis
vietovėmis: Raudėnų seniūnijoje šalia Sauslaukės, Rudėnų, Dirvonėnų kaimų, Budvydţių ir
Kuršėnų kaimiškojoje seniūnijoje šalia Lapkasių kaimo.
2014 m. gruodţio 16 d. raštu Nr. JMTC-13-57 Klaipėdos Universiteto Jūros mokslų ir technologijų
centro Baltijos pajūrio aplinkos tyrimų ir planavimo institutas paprašė Šiaulių visuomenės
sveikatos centro pateikti informaciją apie konkrečių teritorijų, per kurias praeis magistralinis
dujotiekis demografinius, gimstamumo, sergamumo, mirtingumo rodiklius arba informuoti apie
įstaigas, kurios galėtų pateikti nurodytą informaciją.
Šiaulių visuomenės sveikatos centras 2013 m. gruodţio 18 d. raštu Nr. S-6206(9.17.1.) „Dėl
dokumentų pateikimo―, informavo, kad dėl demografinių, gimstamumo, somatinių ligų
sergamumo ir mirtingumo rodiklių galime kreiptis į Higienos instituto Sveikatos informacijos
centrą, Šiaulių teritorinę ligonių kasą, Šiaulių visuomenės sveikatos biurą bei Viešąją įstaigą
Šiaulių rajono pirminės sveikatos prieţiūros centrą.
Šiaulių miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuras 2014 m. sausio 6 d. raštu Nr. S-2,
informavo, kad turi ir gali pateikti informaciją apie viso Šiaulių rajono demografinius,
gimstamumo, mirtingumo ir sergamumo rodiklius, bet ne apie konkrečių teritorijų, per kurias
praeis magistralinis dujotiekis.
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VĮ Šiaulių rajono pirminės sveikatos prieţiūros centras 2014 m. sausio 8 d. raštu Nr. (6.8)-1-31,
pranešė, kad informacijos apie magistralinio dujotiekio Klaipėda-Kuršėnai Šiaulių apskrityje
praeisiančių teritorijų Raudėnų seniūnijos – Sauslaukės kaimą, Raudėnų kaimą, Dirvonėnų kaimą,
Budvydţių kaimą, bei Kuršėnų kaimiškosios seniūnijos Lapkasių kaimą demografinius,
gimstamumo, sergamumo, mirtingumo rodiklius neturi, jų nerenka ir nekaupia.
Šiaulių teritorinė ligonių kasa 2014 m. sausio 8 d. raštu Nr. S-95 informavo, kad statistinių
demografijos, gimstamumo, sergamumo, mirtingumo rodiklių duomenis renka ir skelbia
Higienos institutas (Sveikatos informacijos centras). Teritorinės ligonių kasos funkcijų vykdymui
prireikus šių statistinių rodiklių, duomenų ieško Higienos instituto internetinėje svetainėje.
Higienos institutas 2014 m. sausio 8 d. raštu Nr. (1.14)01-5, informavo kad Higienos instituto
Sveikatos informacijos centras skaičiuoja gyventojų sergamumo rodiklius iš gaunamos
nuasmenintos Privalomojo sveikatos draudimo informacinės sistemos SVEIDRA kopijos. Dėl
asmens duomenų apsaugos reikalavimų Higienos Instituto Sveikatos informacijos centras
negauna pilno gyvenamosios vietos adreso, tik savivaldybės kodą. Todėl smulkiausias teritorinis
vienetas, kuriam gali skaičiuoti sergamumo rodiklius yra savivaldybė. Tačiau pastebi, kad
nedidelių teritorijų sergamumo ir mirtingumo rodikliai daţniausiai yra statistiškai nepatikimi dėl
maţo gyventojų ir maţo kai kurių susirgimų ar mirčių atvejų skaičiaus. Higienos instituto Mirties
atvejų ir jų prieţasčių valstybės registro rengiamos oficialiosios statistinės informacijos apie
mirties prieţastis ţemiausias teritorijos administracinis lygmuo taip pat yra savivaldybė. Tačiau
registras turi galimybę pateikti mirusiųjų skaičių pagal seniūnijas.
Įvertinus visą surinktą informaciją apie gyventojų sergamumo registravimo sistemas bei oficialių
sergamumo rodiklių prieinamumą visuomenės sveikatos analizei buvo panaudoti demografiniai
ir sergamumo rodikliai, paimti iš Lietuvos statistikos departamento, Higienos instituto tinklalapyje
(www.hi.lt ) pateiktų Lietuvos sveikatos rodiklių informacinės sistemos bei Higienos instituto
Sveikatos informacijos centro parengtų leidinių ir apţvalgų („Visuomenės sveikatos būklė
Lietuvos savivaldybėse 2012 m.―, „Lietuvos sveikatos statistika 2012 m.‖, „Lietuvos gyventojų
sergamumas apskrityse ir savivaldybėse 2012 m.‖, ―Lietuvos gyventojų sveikata ir sveikatos
prieţiūros įstaigų veikla 2012 m.‖, „Mirties prieţastys 2012 m.‖).
Nagrinėti smulkesnių teritorinių vienetų gyventojų sergamumo rodiklius nėra aktualu dar ir todėl,
kad planuojamo magistralinio dujotiekio linija praeis per labai retai apgyvendintas vietoves, pvz.
Šiaulių rajone magistralinio dujotiekio ilgis bus 12,18 km ir jo gretimybėje pagal Lentelė 6-33
(atstumu nuo 60 m iki 144 metrų) bus 6-i gyvenamieji pastatai.
6.2.5

Sveikatai darančių įtaką veiksnių analizė

Siekiant išanalizuoti tik tiriamai ūkinei veiklai, t.y. magistralinio dujotiekio trasos KlaipėdaKuršėnai statybos ir eksploatavimo veiklai, reikšmingus poveikio visuomenės sveikatai aspektu
visuomenės sveikatos rodiklius, nustatome ūkinės veiklos įtakojamus aplinkos komponentus,
sveikatai įtaką darančius veiksnius bei šių veiksnių specifinį poveikį sveikatai.
Svarbiausi veiklos lemiami sveikatai įtaką darantys veiksniai, jų poveikiai nagrinėjami šiais
aspektais:
-

Triukšmas;
Vibracija;
aplinkos oro tarša.

Papildomai nagrinėjami veiksniai, galintys turėti poveikį visuomenės sveikatai:
-

Profesiniai veiksniai;
Psichoemocinis poveikis.

Triukšmas. Galimas laikinas triukšmo padidėjimas statybos darbų metu dėl statybos technikos,
autotransporto, gręţimo ir ţemės darbų. Eksploatacijos metu pagrindiniai triukšmo šaltiniai –
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aptarnaujantis

Statybos metu numatoma naudoti šią statybų techniką: vamzdţių klotuvai 35 t keliamos galios,
ekskavatorius 1,25 m3 talpos, buldozeris 160 AJ, kranas 1,7-17,2 keliamos galios, autosavivartis,
autovilkikas 10 t keliamos galios (vamzdţių ir įrangos transportavimui), dyzelinis siurblys vandens
atsiurbimui iš tranšėjos 13 AJ, padidinto pravaţumo automobiliai. Elektriniams įrankiams elektros
energija bus tiekiama iš mobilių stočių su vidaus degimo varikliais. Suvirinimo darbams bus
naudojami agregatai su vidaus degimo varikliu. Paţymėtina, kad statybų metu bus naudojami tik
techniškai tvarkingi mechanizmai, kurie atitiks STR 2.01.08:2003 „Lauko sąlygomis naudojamos
įrangos į aplinką skleidţiamo triukšmo valdymas― reikalavimus.
Eksploatacijos metu specialusis transportas bus naudojamas tik atliekant dujotiekio ir jo
priklausinių apţiūrą (2 kartus per metus).
Čiaupų aikštelėse įrengiamos dujotiekio nudujinimo ţvakės, kurios bus prapūtinėjamos ne
daţniau kaip kartą per 5-is metus, elektros energijai gaminti planuojami maţo galingumo saulėsvėjo maţosios jėgainės (Pav. 6-58), jų galia siekia 300-500W ir skleidţiamas triukšmo lygis nebus
reikšmingas.
Lietuvos higienos norma HN 33:2011 „Akustinis triukšmas. Triukšmo ribiniai dydţiai
gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje―, patvirtinta Lietuvos
Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. birţelio 13 d. įsakymu Nr. V-604 (Ţin., 2011, Nr.
75-3638), nustato stacionarių triukšmo šaltinių skleidţiamo triukšmo ribinius dydţius
gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje ir taikoma vertinant
triukšmo poveikį visuomenės sveikatai.
Lietuvos Respublikos Triukšmo valdymo įstatymas nustato, kad stacionarus triukšmo šaltinis –
triukšmo šaltinis, kurio buvimo vieta yra nekintama.
Triukšmas ir vibracija magistralinio dujotiekio statybos metu
Magistralinio dujotiekio statybos metu galimas neigiamas triukšmo poveikis aplinkai dėl statybos
mašinų, mechanizmų veikimo bei kitų darbų. Statybos metu kylantys veiksniai tam tikrose
teritorijose bus trumpalaikiai, epizodiniai, darbai bus vykdomi tik dienos metu. Šie triukšmo
šaltiniai nelaikytini stacionariais triukšmo šaltiniais, trumpalaikis jų poveikis aplinkai
nereikšmingas.
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Triukšmo valdymo įstatymo 14 straipsnio 2 punktu triukšmo
šaltinių valdytojai, planuojantys statybos, remonto, montavimo darbus gyvenamosiose vietovėse,
privalo ne vėliau kaip prieš 7 kalendorines dienas iki šių darbų pradţios pateikti savivaldybės
institucijoms informaciją apie triukšmo šaltinių naudojimo vietą, planuojamą triukšmo lygį ir jo
trukmę per parą, triukšmo maţinimo priemones.
Triukšmo šaltinių valdytojai privalo laikytis nustatytų triukšmo ribinių dydţių ir uţtikrinti, kad
naudojamų įrenginių triukšmo lygis neviršytų vietovei, kurioje naudojami triukšmo šaltiniai,
nustatytų triukšmo ribinių dydţių. Todėl magistralinio dujotiekio statybos projekto rengimo metu
turės būti įvertintas statybos mechanizmų keliamas triukšmas, triukšmo sklaida, atitikimas
visuomenės sveikatos teisės aktų reikalavimams bei, nustačius triukšmo lygio viršijimus, projekte
turės būti numatytos laikinos triukšmo maţinimo priemonės, kad statybos darbų keliamas
triukšmas artimiausioje gyvenamosios ir visuomeninės paskirties pastatų teritorijose neviršytų
Lietuvos higienos norma HN 33:2011 nustatytų reikalavimų.
Lietuvos higienos normos 50:2003 „Visą ţmogaus kūną veikianti vibracija: didţiausi leidţiami
dydţiai ir matavimo reikalavimai gyvenamuosiuose bei visuomeniniuose pastatuose― ir HN
51:2003 „Visą ţmogaus kūną veikianti vibracija: didţiausi leidţiami dydţiai ir matavimo
reikalavimai darbo vietose―, patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos
2003 m. gruodţio 31 d. įsakymu Nr. V-791 (Ţin., 2003, Nr. 45; 2005, Nr. 89), nustato visą ţmogaus
kūną veikiančios vibracijos klasifikaciją, normuojamus parametrus ir jų didţiausius leidţiamus
dydţius bei matavimo reikalavimus gyvenamuosiuose bei visuomeniniuose pastatuose.
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Planuojamo MD statybos metu vibracija vertinama kaip profesinis rizikos veiksnys, kuris turės
būti įvertintas atliekant darbuotojų profesinės rizikos vertinimą pagal Profesinės rizikos
bendruosius vertinimo nuostatus, patvirtintus Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo
ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2012 m. spalio 25 d. įsakymu Nr.
A1-457/V-921 (Ţin., 2012, Nr. 126-6350).
Vibracija kaip aplinkos taršos veiksnys nevertinamas, nes Lietuvoje nėra reglamentuojami
vibracijos dydţiai negyvenamoje aplinkoje (statybos darbai bus atliekami negyvenamoje
aplinkoje.)
Triukšmas ir vibracija magistralinio dujotiekio ekplotacijos metu. Planuojamo MD KlaipėdaKuršėnai eksploatacijos metu elektros energijai gaminti planuojami maţo galingumo saulės-vėjo
maţosios jėgainės (Pav. 6-58), jų galia siekia 300-500W ir skleidţiamas triukšmo lygis nebus
reikšmingas.
Aplinkos oro tarša. Planuojama ūkinė veikla eksploatacijos metu poveikio aplinkos orui neturės.
Poveikis aplinkos orui bus daromas statybų metu, naudojant mobilią suvirinimo įrangą bei
dirbant mechanizmams ir prieţiūros darbų metu, išsiskiriant teršalams iš mobilių taršos šaltinių
(transporto priemonių ir kitų mechanizmų su vidaus degimo varikliais) ir kelio dulkėms. Toks
poveikis yra trumpalaikis ir lokalus, galimas statybos (ar remonto darbų) vietose.
Profesinė rizika. Planuojamo magistralinio dujotiekio Klaipėda – Kuršėnai statybos darbus atliks
4 - 5 kompleksinės brigados po 14 - 20 darbininkų.
Dujotiekio eksploatacijos metu pastovių darbo vietų nebus sukuriama.
Dujotiekį eksploatuojanti organizacija du kartus per metus atliks dujotiekio ir jo priklausinių
apţiūrą (vadovaujantis LR Energetikos ministro 2012 m. liepos 5d. įsakymu Nr.1-128 „Dėl
gamtinių dujų perdavimo sistemos eksploatavimo taisyklių patvirtinimo―).
Pradėjus vykdyti ūkinę veiklą taikomos priemonės darbuotojų sveikatos ir darbo aplinkos veiksnių
apsaugai:
Darbuotojų sveikatos tikrinimas, nurodant kiekvieno darbuotojo profesiją ir jį
veikiančius kenksmingus veiksnius;
Darbuotojų instruktavimas saugos darbe klausimais;
Darbuotojų profesinės rizikos įvertinimas pagal Profesinės rizikos bendruosius vertinimo
nuostatus, patvirtintus Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro ir
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2012 m. spalio 25 d. įsakymu Nr. A1457/V-921 (Ţin., 2012, Nr. 126-6350).
Profesinės rizikos veiksniai šiuo planuojamos ūkinės veiklos poveikio visuomenės sveikatai
vertinimu nevertinami. Šį vertinimą organizuoja darbdavys, pradedant ūkinę veiklą, vadovaujantis
Profesinės rizikos vertinimo bendraisiais nuostatais.
Psichoemocinis poveikis. Magistralinio dujotiekio trasos Klaipėda - Kuršėnai statyba ir
eksploatavimas susijęs su neigiamu psichoemociniu poveikiu ţmonėms dėl:
Jų privačios nuosavybės teise valdomuose ţemės sklypuose, per kuriuos ar greta kurių
bus statoma magistralinio dujotiekio trasa, nustatomų magistralinio dujotiekio
apsaugos zonos specialiųjų naudojimo sąlygų, kurios nustato tam tikrus veiklos, statybų
apribojimus ţemės sklypuose. Apribojimai magistralinių dujotiekių apsaugos zonų
teritorijoje reglamentuoti Specialiųjų ţemės ir miško naudojimo sąlygų, patvirtintų
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1992 m. geguţės 12 d. nutarimu Nr. 343, VII skyriuje.
-

Servitutų nustatymo jų privačios nuosavybės teise valdomuose ţemės sklypuose, per
kuriuos bus statomas magistralinis dujotiekis.

-

Prievolės rengiantis statyti bet kokius statinius, įrenginius ar kitus objektus 350 m
atstumu nuo dujotiekio trasos, projektinius pasiūlymus (jei jie rengiami) ir projektinę
dokumentaciją derinti su dujotiekius eksploatuojančia įmone, numatytos Specialiųjų
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ţemės ir miško naudojimo sąlygų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1992 m.
geguţės 12 d. nutarimu Nr. 343, VII skyriaus 25.4 punkte.
Didţioji dauguma sklypų, per kuriuos planuojama magistralinio dujotieki Klaipėda – Kuršėnai
trasa yra ţemės ūkio paskirties, tačiau patenka ir kitos paskirties/gyvenamosios teritorijos, mišrios
(komercija ir pramonė), inţinerinės infrastruktūros teritorijos, komercinės paskirties objektų
teritorijos, naudingų iškasenų, teritorijos atliekų saugojimui, rūšiavimui ir utilizavimui, miškų ūkio
ţemės sklypais.
Siekiant maţinti neigiamą psichoemocinį poveikį reikia savalaikiai, teisės aktų nustatyta tvarka
informuoti suinteresuotus asmenis (vietovių, per kurias planuojama tiesti magistralinį dujotiekį,
gyventojus, ţemės sklypų savininkus) apie vykdomą magistralinio dujotiekio planavimą,
projektavimą, galimą poveikį aplinkos komponentams statybos bei eksploatavimo metu,
taikomas poveikio aplinkai maţinimo priemones, specialiųjų ţemės naudojimo sąlygų bei
servitutų nustatymą, numatomas kompensavimo priemones. Reikia vykdyti konstruktyvų dialogą
su suinteresuotais asmenimis.
Detalus poveikis materialiniam turtui ir galima kompensavimo tvarka sklypų savininkams uţ
patirtus nuostolius pateikta ataskaitos 4.8 skyriuje.
6.2.6

Neigiamo poveikio visuomenės sveikatai sumaţinimo priemonės

Magistralinio dujotiekio statybos projekto rengimo metu turės būti įvertintas statybos
mechanizmų keliamas triukšmas, triukšmo sklaida, atitikimas visuomenės sveikatos teisės aktų
reikalavimams bei, nustačius triukšmo lygio viršijimus, projekte turės būti numatytos laikinos
triukšmo maţinimo priemonės, kad statybos darbų keliamas triukšmas artimiausioje
gyvenamosios ir visuomeninės paskirties pastatų teritorijose neviršytų Lietuvos higienos normoje
HN 33:2011 nustatytų reikalavimų.
6.2.7

Sanitarinė apsaugos zona

Sanitarinės apsaugos zonos (toliau - SAZ) nustatomos Specialiosiose ţemės ir miško naudojimo
sąlygose, patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1992 m. geguţės 12 d. nutarimu Nr.343
(Ţin., 1992, Nr.22-652; 1996, Nr.2-43) bei Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004
m. rugpjūčio 19 d. įsakymu Nr. V-586 patvirtintose Sanitarinių apsaugos zonų ribų nustatymo ir
reţimo taisyklėse (Ţin., 2004, Nr.134-4878; 2009, Nr.152-6849, 2011, Nr.46-2201) nurodytais
atvejais.
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1992 m. geguţės 12 d. nutarimo Nr.343 „Dėl Specialiųjų ţemės
ir miško naudojimo sąlygų patvirtinimo― VII skyriuje „Magistralinių dujotiekių ir naftotiekių bei jų
įrenginių apsaugos zonos― yra nurodomi magistralinių dujotiekių ir naftotiekių bei jų įrenginių
apsaugos zonų dydţiai ir jame nėra numatytos sanitarinės apsaugos zonos specialiosios ţemės
naudojimo sąlygos bei dydţiai, kadangi – dujų tiekimo įrenginiams sanitarinės apsaugos zonos
nenumatomos.
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m. rugpjūčio 19 d. įsakymu Nr. V-586
patvirtintų Sanitarinių apsaugos zonų ribų nustatymo ir reţimo taisyklių bei jų 2009 m. gruodţio
21 d. pakeitimo (Ţin., 2004, Nr.134-4878 ir Ţin., 2009, Nr.152-6849, Ţin., 2011, Nr.46-2201) priede
yra reglamentuojami sanitarinių apsaugos zonų ribų dydţiai, taikomi, kai neatliekamas poveikio
visuomenės sveikatai vertinimas. Dujų tiekimo įrenginiams sanitarinės apsaugos zonos ribų dydis
šiuo teisės aktu nenustatomas.
Lietuvoje nereglamentuojamas magistralinio dujotiekio trasų sanitarinės apsaugos zonos ribų
nustatymas.
Pagal Klaipėdos rajono savivaldybės teritorijos bendrąjį planą, patvirtintą 2011 m. vasario 24 d.
Savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T11-111, planuojama magistralinio dujotiekio pagrindinė
alternatyva kerta Klaipėdos-2 dujų skirstymo soties SAZ ir uţdaryto Kiškėnų sąvartyno SAZ.
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Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1992 m. geguţės 12 d. nutarimo Nr.343 „Dėl
Specialiųjų ţemės ir miško naudojimo sąlygų patvirtinimo― XIV skyrius „Gamybinių ir komunalinių
objektų sanitarinės apsaugos ir taršos poveikio zonos― 71.3 punktas nurodo, kad gamybinių
objektų sanitarinėse apsaugos zonose leidţiama įrengti budėtojo, avarines, apsaugos personalo
patalpas, visuomeninio ir individualaus transporto aikšteles, tiesti vietines ir tranzitines
komunikacijas, statyti elektros stotis, transformatorines, tiesti naftos ir dujų vamzdynus, įrengti
artezinius techninio vandens gręţinius, vandens šaldymo, techninio vandens paruošimo
įrenginius, geriamojo ir kanalizacijos vandens siurblines, apytakinio vandens įrenginius,
poţeminius rezervuarus, įveisti medelynus, skirtus įmonių teritorijoms ir sanitarinėms apsaugos
zonoms apţeldinti.

Pav. 6-68. Ištrauka iš Klaipėdos rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano, ţemės
naudojimo ir apsaugos reglamentų brėţinio
6.2.8

Išvados

Išvados:
Planuojamo magistralinio dujotiekio Klaipėda-Kuršėnai statybos metu kylantys veiksniai (oro
tarša, triukšmas, vibracija) bus trumpalaikiai, epizodiniai, darbai bus vykdomi tik dienos metu.
Statybos darbų keliamo triukšmo lygiai turi atitikti Lietuvos higienos HN 33:2011 „Akustinis
triukšmas. Triukšmo ribiniai dydţiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei
jų aplinkoje―, LR Triušmo įstatymo 14 straipsnio 2 punktą ir STR 1.05.06:2010 „Statinio
projektavimas― įsakymo nuostatas.
Magistralinio dujotiekio trasos Klaipėda - Kuršėnai eksploatacijos metu nei vienas nagrinėtas
taršos veiksnys – oro tarša, triukšmas, vibracija gretimybėse esančiose gyvenamosios ir
visuomeninės paskirties objektų teritorijose neviršys visuomenės sveikatos saugos teisės
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norminiais aktais nustatytų didţiausių leidţiamų gyvenamojoje ir visuomeninės paskirties
aplinkoje ribinių dydţių.
Į planuojamos MD Klaipėda-Kuršėnai pagrindinės trasos alternatyvos apsaugos zoną patenka
vienas gyvenamasis namas, adresu Klaipėdos r. sav., Dauparų-Kvietinių sen., Šlapšilės k., Šlapšilės
g. 25, todėl projektuojant MD trasą siūlome šioje vietovėje MD trasos lokalinę alternatyvą LA 1,
pagal kurią gyvenamasis namas nuo MD trasos bus nutolęs 55 m atstumu ir nepatenka į
magistralinio dujotiekio apsaugos zoną.
Sanitarinės apsaugos zonos ribų planuojamam magistraliniam dujotiekiui Klaipėda – Kuršėnai
nustatyti nereikia.
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Poveikį aplinkai maţinančių priemonių
numatymas

Pagrindinės taikomos prevencinės, poveikį aplinkai maţinančios ar kompensuojančios priemonės
MD Klaipėda-Kuršėnai statybai pateikiamos lentelėje ţemiau:
Lentelė 7-1. Rekomenduojamos priemonės PŪV poveikiui sumaţinti
Aplinkos komponentas
Atliekos

Triukšmas

Oras

Kultūros paveldas

Dirvoţemis

Rekomenduojamos priemonės Plano reikšmingoms neigiamoms pasekmėms
sumaţinti
Atliekos bus rūšiuojamos, tinkamai sandėliuojamos ir perduodamos
atitinkamiems atliekų tvarkytojams.
Tipiniai statybos darbai sąlygoja trumpalaikį vietinį triukšmo
padidėjimą. Statybų metu triukšmas bus ribojamas kontroliuojant
darbo valandas ir statybos transporto judėjimą atitinkamame
perveţimo maršrute, naudojant techniškai tvarkingą įrangą. Svarbus yra
išankstinis darbų planavimas ir apribojimas, kaip galima saugant
natūralią aplinką bei artimiausius gyventojus nuo galimo neigiamo
poveikio ir trukdymų. Statybų metu bus naudojami tik techniškai
tvarkingi mechanizmai, kurie atitiks STR 2.01.08:2003 „Lauko sąlygomis
naudojamos įrangos į aplinką skleidţiamo triukšmo valdymas―
reikalavimus.
Statybų metu naudojami tik techniškai tvarkingi mechanizmai;
Projekto įgyvendinimo metu bus laikomasi statybos, eksploatavimo
darbus reglamentuojančių teisės aktų nuostatų.
Planuojamo MD trasa ir jos alternatyvos yra pasirinktos taip, kad
nepatektų į registruotų kultūros vertybių teritorijas, taip išvengiant
neigiamo poveikio kultūros paveldui;
MD 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.
Naudoti techniškai tvarkingus mechanizmus bei sandarią, o
susidariusios statybinės atliekos laiku pašalinti iš statybų vietos taip
minimizuojant galimą cheminį poveikį dirvoţemiui;
Viršutinis derlingas dirvoţemio sluoksnis turi būti nukastas ir atskirai
sandėliuojamas, o baigus ţemės kasimo darbus – grąţintas atgal. MD
tiesimo darbų zonoje, baigus darbus būtinas dirvoţemio mechaniškai
paţeisto (suspausto) dirvoţemio atstatymas sekliai suariant;
Miškų teritorijose statybų metu mechaniškai paţeistos miško paklotės
suardymas ir sumaišymas su viršutiniu dirvoţemio sluoksniu palengvins
paţeisto dirvoţemio derlingumo atsistatymą;
Pelkėtose vietovėse dujotiekio tiesimo metu naudoti laikino
privaţiavimo keliai baigus darbus turi būti panaikinti;
Kalvoto reljefo vietovėse (Telšių ir Plungės rajonai), stačiuose kalvų
šlaituose dirvoţemis turi būti rekultivuotas apsėjant giliašakniais
daugiamečiais ţoliniais augalais. Skardţiuose, statesniuose nei 15°,
erozijos kontrolė turi būti atliekama techninėmis priemonėmis (pvz.
sutvirtinant šlaitus atraminėmis sienelėmis ir apţeldinant tinkama
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augmenija. Šlaitų sutvirtinimo vietos ir priemonės turi būti nustatytos
techniniame projekte.
Rekultivuoti paţeistą dirvoţemio dangą, sutvirtinant ją daugiamečiais
ţoliniais augalais;
Vamzdynų tiesimo darbai turėtų būti vykdomi atsakingi slėnių bei
gūbrių perkirtos zonose, kur turėtų būti kiek įmanoma minimizuojamos
ţemės darbų apimtys;
Siekiant išvengti/sumaţinti pasekmes kraštovaizdţiui, būtina išlaikyti
numatytas darbo ir nustatytas dujotiekio apsaugos zonas.
Naujai inventorizuotose NATURA 2000 pievinėse buveinėse darbų zoną
sumaţinti iki 14 m pločio. Rekultyvuojant teritoriją, paţaidas palikti
savaiminiam atsikūrimui ant jų paskleidţiant ţolynus iš gretimai
nušienautų pievos plotų. Ţolynai šienaujami rugpjūčio mėnesį. Taip pat
šiose teritorijose neplanuoti privaţiavimo kelių ir sandėliavimo aikštelių;
LA 2B atveju (Virţintų pievoje) poveikio maţinimo priemonės pievinėse
buveinėse būtų: darbų zonos sumaţinimas iki 14 metrų, neįrenginėti
sandėliavimo aikštelių ar kitų privaţiavimo kelių, išskyrus
technologiškai būtinus kelius ir aikšteles. Rekultivuojant teritoriją,
neįsėti pirktinių ţolių mišinių (taip būtų išvengta pokyčių augalijoje).
Paţaidas palikti savaiminiam atsikūrimui, ant jų paskleidţiant gretimose
pievose nušienautus ţolynus. Kadangi ši teritorija yra vertinga kaip
natūralios pievos, kylanti grėsmė gamtinėms vertybėms – uţaugimas
medţiais ir krūmais. Galima kompensacinė priemonė – medţių ir krūmų
iškirtimas pievinėse buveinėse. Teritorijoje galima palikti stambesnius
medţius ir krūmus, bet jų padengimas turi būti ne daugiau 10 % pievų
ploto;
Vykdant dujotiekio statybos darbus pelkinių miškų buveinėse
nepaţeisti esamo hidrologinio reţimo;
Dujotiekio statybos darbus per Minijos upę ir jos intakus
rekomenduojama vykdyti vasaros antroje pusėje bei ankstyvo rudens
metu (nuo liepos 1 d. iki spalio 1 d.). Šiuo metu ţemas vandens lygis ir
tikėtinas maţesnis nuosėdų išplovimas. Tai leistų apsaugoti lašišinių
ţuvų nerštavietes nuo uţnešimo nuosėdomis taip pat šiuo laikotarpiu
grieţlės jau yra išperėjusios jauniklius ir iš darbų zonos gali pasitraukti į
gretimas teritorijas;
Uţ Jomantų miško, atvirame kraštovaizdyje trasa planuojama per
pavienio brandaus ąţuolo augavietę (Pav. 626). kadangi bus paţeista
šaknų sistema, tai rekomenduotina MD statybos - kasimo - darbus
vykdyti vėlai rudenį - ţiemą, kai nevyksta augalų vegetacija. Prieš darbų
vykdymą rekomenduojama apdengti medţio kamieną apsaugine
plėvele siekiant išvengti nuţievinimo, bei aptverti. Darbus ties ąţuolu
atlikti itin atsargiai, sengiantis nepaţeisti ąţuolo kamieno. Trasą
koreguoti, kad būtų išvengta brandaus medţio nukirtimo;
Tiesiant trasą Virţintų pievoje, siekiant sumaţinti poveikį kraujalakinio
melsvio populiacijai, galimos šios priemonės: darbų zoną sumaţinti iki
taikomos mišku apaugusiose teritorijose – 14 m; rekultyvuojant
teritoriją neįsėti pirktinių ţolių mišinių. Paţaidas palikti savaiminiam
atsikūrimui ant jų paskleidţiant ţolynus iš gretimai nušienautų pievos
plotų. Ţolynai šienaujami rugpjūčio mėnesį. Šioje teritorijoje neplanuoti
privaţiavimo kelių ir sandėliavimo aikštelių, išskyrus technologiškai
būtinus. Taip pat galima pritaikyti kompensacinę priemonę ir pagerinti
greta esančių pievinių buveinių būklę. Kompensacinė priemonė medţių ir krūmų iškirtimas ir biomasės pašalinimas iš pievos.
Teritorijoje galima palikti stambesnius medţius ir krūmus, bet jų
padengimas turi būti ne daugiau 10 % pievos ploto. Tokiu būdu būtų
pagerinta visos kraujalakinio melsvio apsaugai svarbios pievos būklė. Ši
kompensacinė priemonė derinama su Virţintų pievos kraujalakinio
melsvio (Maculinea teleius) apsaugos 2012–2014 m. veiksmų plano
vykdytojais;
Mišku apaugusiose teritorijose dujotiekio statybos darbų nevykdyti
paukščių veisimosi laikotarpiu.
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Krantų (šlaitų) sutvirtinimui numatytos kompleksinės priemonės
(geotekstilė ir kt.). Nuoţulniems, maţai jautriems erozijai upių ir upelių
šlaitams apsaugoti numatoma apsėti daugiametėmis ţolėmis. Poveikio
maţinimo priemonės pateiktos lentelėje (Lentelė 6-3).
Dujotiekio statybos darbus per Minijos upę ir jos intakus
rekomenduojama vykdyti vasaros antroje pusėje bei ankstyvo rudens
metu (nuo liepos 1d. iki spalio 1 d.). Šiuo metu ţemas vandens lygis ir
tikėtinas maţesnis sedimentų išplovimas. Tai leistų apsaugoti lašišinių
ţuvų nerštavietes nuo uţnešimo sedimentais (ţr. 6.6 skyrių).
Paţeistų melioracijos sistemų atstatymas.
Vykdant darbus prie atvirų vandens telkinių, reikia atsiţvelgti į vandens
telkinių pakrantės juostoms ir apsaugos zonoms keliamus reikalavimus.
Ţemės savininkams, per kurių ţemės sklypus yra planuojamas
magistralinis dujotiekis, uţ nustatomus servitutinius apribojimus turi
būti uţtikrinamos kompensacijos.
Planuojamo MD trasos Klaipėda-Kuršėnai statybos metu kylantys
veiksniai (oro tarša, triukšmas, vibracija) bus trumpalaikiai, epizodiniai,
darbai bus vykdomi tik dienos metu.
MD trasos Klaipėda - Kuršėnai pagrindinės alternatyvos ir lokalių
alternatyvų atvejais eksploatacijos metu nei vienas nagrinėtas taršos
veiksnys – oro tarša, triukšmas, vibracija (pagal skyriuose pateiktą
informaciją: 6.3. „Oro tarša―; 6.10 „Akustinis triukšmas―) gretimybėse
esančiose gyvenamosios ir visuomeninės paskirties objektų teritorijose
neviršys visuomenės sveikatos saugos teisės norminiais aktais
nustatytų didţiausių leidţiamų gyvenamojoje ir visuomeninės paskirties
aplinkoje ribinių dydţių.
Į planuojamos MD trasos Klaipėda-Kuršėnai pagrindinės alternatyvos
apsaugos zoną patenka vienas gyvenamasis namas, adresu Klaipėdos r.
sav., Dauparų-Kvietinių sen., Šlapšilės k., Šlapšilės g. 25, todėl
projektuojant MD trasą siūlome šioje vietovėje numatyti MD trasos
lokalinę alternatyvą LA 1 - šiuo atveju gyvenamasis namas nuo MD
trasos bus nutolęs 55 m atstumu ir nepatenks į magistralinio dujotiekio
apsaugos zoną.
Sanitarinės apsaugos zonos ribų planuojamai magistralinio dujotiekio
trasai Klaipėda – Kuršėnai nustatyti nereikia.

Reikalavimai rangovams:
Įgyvendinant MD Klaipėda-Kuršėnai statybos projekte numatytas technines ir technologines
priemones, rangovas privalo laikytis darbuotojų saugos ir sveikatos taisyklių, naudoti techniškai
tvarkingus statybos mechanizmus ir kitą įrangą. Statybos darbų metu vengti oro, dirvoţemio,
paviršinio vandens taršos. Rangovas prisiims įsipareigojimus, kad visos susidariusios atliekos bus
tvarkomos:
-

rūšiuojamos pagal rūšis susidarymo vietoje;
pavojingos ir nepavojingos laikomos paskirtose vietose ar/ir talpose;
pavojingų atliekų talpos bus paţymėtos pavojingų atliekų etiketėmis;
visos susidariusios, sutvarkytos ar perduotos atliekos registruojamos „Pirminės atliekų
apskaitos ţurnale― pagal „Atliekų tvarkymo taisyklių― reikalavimus;
perduodant pavojingas atliekas pildomas pavojingų atliekų lydraštis pagal „Atliekų
tvarkymo taisyklių― reikalavimus.
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Alternatyvų analizė

8.1

MD trasos vietos alternatyva

194

Kaip ir minėta ankstesniuose skyriuose, planuojamo magistralinio dujotiekio Klaipėda-Kuršėnai
trasa yra numatyta savivaldybių patvirtintuose bendruosiuose planuose, esamo MD PanevėţysŠiauliai-Klaipėda apsaugos zonos ribose, todėl trasos vieta iš dalies yra rezervuota. Dėl šių
prieţasčių ši trasa nagrinėjama kaip pagrindinė alternatyva.


MD pradţia:



MD pabaiga:

nuo Klaipėdos 2-osios dujų apskaitos stoties (DSS-2) (Kiškėnų k.,
Dovilų sen., Klaipėdos r. sav.);
čiaupų aikštelė Nr.12M (Lapkasių k., Kuršėnų kaimiškoji sen.,
Šiaulių r. sav.).

Išlaikant esamo ir planuojamo MD lygiagretumą, statybos ir eksploatacijos metu būtų:
racionaliai išnaudojamas energetikos objektų koridorius;
maţiau išplečiamos apsaugos zonos ribos ir su tuo susiję ţemėnaudos apribojimai
ţemės sklypų savininkams;
išnaudojant esamas miško prpperšas, maţiau kertama miško ir krūmynų, suformuojant
dujotiekio statybai ir eksploatacijai reikalingą infrastruktūros koridorių.





8.2

Svarstomos trasos lokalinės alternatyvos

MD trasų lokalinių trasos alternatyvų analizė pateikiama PŪV poveikiui jautriausių aplinkos
komponentų atţvilgiu:
-

biologinės įvairovės ir saugomų teritorijų aspektu;
kultūros paveldo vertybių aspektu;
kraštovaizdţio aspektu;
techniniu aspektu, esamų pastatų atţvilgiu.

PAV ataskaitoje nagrinėjamos vietos lokalinės alternatyvos ir trasos sprendiniai pateikiami
lentelėje ţemiau ir Priede Nr. 1
Lentelė 8-1. Nagrinėjamos lokalinės vietos alternatyvos (LA)
Lokalinės
alternatyvos

Vietovė

Nr.

Pateikiama

Aprašymas

priede
Alternatyva
planuojamo

Klaipėdos r. sav.,
LA 1

Dauparų –Kvietinių

Pateikiamas

sen., Dauparų gyv.

Priede Nr.1.

pietuose

numatyta
MD

trasą

neturint
kloti

galimybės

greta

esamo

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

Neišlaikomas minimalus norminis atstumas iki
pastatų.
Apeinama esama sodyba. Esamas MD nutolęs nuo
gyvenamo namo 50 m. Planuojamas MD būtų

Plungės r. sav., Kulių
LA 2A

sen., ties Didţiųjų
Mostaičių gyv.

Pateikiamas
Priede Nr.1.

klojamas 15 m atstumu nuo esamo MD ir priartėtų
prie esamos sodybos 35 m atstumu. Minimalus
norminis atstumas iki gyvenamojo namo (pastatų)
turi būti 47,5m. **
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Pateikiama

Vietovė

Aprašymas

priede

Nr.
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Dujotiekio tiesimas per pelkes yra techniškai
sudėtingas, taip pat tikėtinas poveikis bioįvairovei.
Apeinama aukščiau minėta sodyba ir Aukštamiškių

Plungės r. sav., Kulių
LA 2B

sen., Rietavo sav.,

Pateikiamas

Rietavo sen. ties

Priede Nr.1.

pelkės. Apeinant pelkes MD būtų tiesiamas per
mišką naujoje vietoje, reikėtų iškirsti apie 4.0 ha
miško, trasa kirstų inventorizuotas Natura 2000

Didţiųjų Mostaičių gyv.

buveines – natūralias pievas turtingas retų augalų
rūšimis.

Pradţia: Plungės r. sav.,

Pereinama į kitą esamo MD pusę, kad būtų

Kulių sen., ties Didţiųjų

išlaikytas minimalus atstumas iki pastato. Nuo

Mostaičių gyv.

planuojamo MD iki pastato yra 68 m. Šia alternatyva

Pateikiamas

LA 2C

MD planuojama tiesti per Aukštamiškių pelkę, tačiau

Priede Nr.1

Pabaiga: Klaipėdos r.

būtų apeinama Kraujalakio melsvio apsaugai svarbi
teritorija (Natura 2000 BAST Rietavo miškai).

sav. Vėţaičių sen. ties
Pajuodupio gyv.

Apeinamas vandens telkinys.

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

LA 3

Pateikiamas
Priede Nr.1
Apeinama pelkė.

Pateikiamas

Telšių r. sav., Viešvėnų
sen., ties Klibės gyv

LA 4

Priede Nr.1

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

Lentelėje ţemiau pateikiama informacija apie lokalias trasos alternatyvas bei su jomis susijusiais
pagrindiniės alternatyvos ruoţais.
Lentelė 8-2. MD lokalinių vietos alternatyvų analizė
Biologinė įvairovė ir saugomos teritorijos
Alternatyvos
Kriterijai

Pastabos
PA 1

Miško kirtimo apimtys

LA 1

PA 2C

LA 2C

PA 2A

LA 2A

PA 2B

LA 2B

3,843

1,4876

9,7134

9,9853

1,1917

1,1487

3,3377

5,6146

0,2168

0,1870

-

-

-

-

-

-

2,0128

1,238

0,7180

0,7788

0,718

0,5272

7,7006

8,7473

0,4737

0,3699

2,6197

5,0874

(ha)
Miško kirtimo apimtys II
gr. miškuose (ha)
Miško kirtimo apimtys III
gr. miškuose (ha)
Miško kirtimo apimtys IV

3,6262

1,3006
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gr. miškuose (ha)
Pelkiniai biotopai

-

-

+

+

+

-

+

-

P2C, L2C, P2A kerta pelkę ties
Didţiaisiais Mostaičiais
P2B kerta Aukštamiškių pelkę

Virţintų

pieva

kraujalakinio

-

-

-

+

-

-

-

-

-

Pagrindinės P2C atveju Virţintų

melsvio

pievoje 0,4 ha paţaida

apsaugos teritorija
Natura 2000 buveines

-

-

-

-

-

-

-

2,11

(ha)

L2B

kerta

ties

Didţiaisiais

Mostaičiais

KMB kirtimo apimtys

-

-

0,08

-

-

-

-

0,292

Pagrindinė P2C kerta KMB ties
Didţiaisiais Mostaičiais

Kraštovaizdis
Alternatyvos
Kriterijai

Poveikis

PA 1

miško

gamtiniam

karkasui
Poveikis

saugomoms

teritorijoms
Poveikis

kraštovaizdţio

vaizdingumui

PA 2C

LA 2C

P

P

ţeldiniams
Poveikis

LA 1

PA 2A

LA 2A

PA 2B

LA 2B

PA

LA

PA

LA

3

3

4

4

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

P

-

-

-

-

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

-

-

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

Pastabos

P

Kultūros paveldo vertybės
Alternatyvos
Kriterijai

Kertamų

vietovių,

kuriose

nustatyta

Pastabos
PA 1

LA 1

PA 2B

LA 2B

PA 2C

LA 2C

PA 4

LA 4

2 viet.

2 viet.

2 viet.

1 viet.

1 viet.

1 viet.

1 viet.

1 viet.

alternatyva

lyginant

su

pagrindinės alternatyvos atitinkamu

archeologinių ar kitokių
kultūros

2B

ruoţu gali būti laikoma prioritetine.

vertybių

poţymių, skaičius
Techniniai aspektai, esami pastatai
Alternatyvos
Kriterijai

Pastabos
PA 1

LA 1

PA 2B

LA 2B

PA 2C

LA 2C

PA 2A

LA 2A
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+

atstumai

iki pastatų
Techniniai aspektai

P

P

Įvertinus technines galimybes,
priimtas sprendimas lokalines
alternatyvas LA3 ir LA4 atmesti,
MD
planuoti
lygiagrečiai
esamam dujotiekiui.
*prioriteto indeksai: nereikšmingas (-), susijęs/ reikšmingas (+), ekvivalentiškas (~), prioritetas (P).
Alternatyvų analizės išvados:
1.

Klaipėdos rajone LA 1 yra priimtinesnė, nes miško kirtimų apimtys yra maţesnės.
Pasirenkant LA 2C yra apeinama Virţintų pieva (skirta kraujalakinio melsvio apsaugai).

2.

LA 2A bei su ja susijusios pagrindinės alternatyvos ir LA 2C atveju miško kirtimo apimtys
panašios. LA 2A atveju apeinama nedidelė pelkutė. Šios alternatyvos lygiavertės.

3.

LA 2B atveju apeinama Aukštamiškių pelkė, tačiau yra didesnės miško kirtimo apimtys,
trasa planuojama per Natura 2000 buveines ir kertinę miško buveinę. Pagrindinės
alternatyvos atveju, miško kirtimų apimtys yra maţesnės, tačiau trasa planuojama per
Aukštamiškių pelkę kur yra Natura 2000 natūralių gamtinių buveinių kriterijus
atitinkančios gamtinės vertybės.

4.

Poveikio kraštovaizdţiui atţvilgiu, atsiţvelgiant į planuojamo magistralinio dujotiekio
pagrindinės trasos atkarpų bei joms siūlomų lokalizuotų alternatyvų balansinį vertinimą,
poveikio kraštovaizdţiui aspektu, galima teigti, jog lyginant su PA, lokalinės alternatyvos
LA1, LA2C, LA 4 ir LA 2B, yra santykinai priimtinesnės. Lyginant LA 2C ir LA 2B, svarbu
paminėti, kad lyginant lokalines alternatyvas saugomų teritorijų aspektu, LA 2B kerta
saugomas teritorijas didesniame ruoţe. LA 2B kerta NATURA 2000 natūralias pievas ir
Rietavo miškus ir KMB, LA 2C tuo tarpu tik Rietavo miškus ir Aukštamiškių pelkę.

5.

Kultūros paveldo vertybių atţvilgiu, pagal išskirtų vietovių, kuriose nustatytos galimos
archeologinės ar kitokių kultūros vertybių, skaičių analizuojamoje trasoje visos
alternatyvos iš esmės yra lygiavertės, tik lokalinė LA 2B alternatyva lyginant su
pagrindinės alternatyvos atitinkamu ruoţu gali būti laikoma prioritetine.

6.

Vertinant minimalius normatyvinius atstumus iki pastatų, atstumai išlaikomi
nagrinėjamose lokalinėse alternatyvose. LA 2A atveju, dujotiekis tiesiamas tarp dviejų
pastatų, todėl jai suteikiamas maţesnis prioritetas. Dėl tankaus gyvenamųjų namų
išsidėstymo Klaipėdos r., prioritetas suteikiamas LA 1 alternatyvai, kai apeinami
gyvenamieji namai.

7.

Techniniu poţiūriu prioritetas teikiamas esamo ir planuojamo MD lygiagretumo
išlaikymui, tokiu būdu būtų racionaliai išnaudojamas energetikos objektų koridorius, o
rengiant teritorijų planavimo dokumentus nebūtų reikalinga išplėsti objekto statybai
rezervuojamas teritorijas. Todėl atlikus išsamią trasos apţiūrą vietoje ir įvertinus
technines galimybes, priimtas sprendimas lokalines alternatyvas LA 3 ir LA 4 atmesti,
MD planuoti lygiagrečiai esamam dujotiekiui.

8.

Techniniu poţiūriu LA 2B suteikiamas maţesnis prioritetas dėl MD klojimo naujoje
teritorijoje, naujų teritorijų rezervavimo. Prioritetas suteikiamas LA 1 ir LA 2C
alternatyvoms.
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Atsiţvelgiant į alternatyvų analizės rezultatus ir išvadas, rekomenduojama MD trasa su LA 1 ir LA
2C.

8.3

PŪV palyginimas su “0 veiklos alternatyva”

8.3.1

Metodika

Alternatyvų analizė, palyginant PŪV su „0 veiklos alternatyva―, atliekama remiantis Europos
aplinkos agentūros (EAA) pateikta metodika bei daugiakriterine analize - Leopoldo matrica.
Naudojant daugiakriterinę analizę vertinami galimi reikšmingi tiesioginiai, netiesioginiai,
trumpalaikiai, vidutinės trukmės, ilgalaikiai, nuolatinės trukmės, laikini, teigiami ir neigiami
poveikiai aplinkos komponentams. Naudojant daugiakriterinę analizę lyginamos:

„0 veiklos alternatyva― – esama situacija, projektas nevykdomas;

Įgyvendinamas MD Klaipėda-Kuršėnai projektas.
Šios metodikos pagrindinis aspektas yra nustatyti reikšmingumo kriterijus kiekvienai pasekmei
(Lentelė 8-3), taip pat atskiriems poveikiams suteikiami skirtingi „svorio koeficientai―, kurie padės
geriau atspindėti poveikių svarbą (pvz. geriamo vandens uţterštumas yra svarbesnis poveikis, nei
poveikis kraštovaizdţiui). Daugiakriterinės analizės rezultatas – poveikiai atskiriems
komponentams išreikšti skaitine reikšme.
Lentelė 8-3. Poveikio reikšmingumo kriterijai, Europos aplinkos agentūra
Poveikio

Poveikio

aplinkai

Poveikio aplinkai

reikšmingumo

apibūdinimas

laipsnis

Apibrėţimas

(svertinis

kriterijus

vidurkis)

0

Labai neţymus arba nėra

1

Neţymus

Poveikį galima išmatuoti, bet jis neturi

0.01-0.15

pastebimų pasekmių.
Poveikis, kuris daro pastebimus pokyčius

0.16-0.30

aplinkai, bet neigiamai nedidina jos
jautrumo.

3

Vidutinis

Poveikis, kuris keičia aplinkos pobūdį,
Poveikis, kuris savo dydţiu, pobūdţiu bei

5

Reikšmingas

0.31-0.40

pokyčiai nedera prie esamų tendencijų.
intensyvumu

keičia

jautrius

0.41-0.45

aplinkos

aspektus.
Poveikis, kuris turi reikšmingą teigiamą ar
9

Labai reikšmingas

neigiamą

poveikį

aplinkos

0.6 ir
daugiau

komponentams (pvz. sunaikina, paţeidţia
jautrius aplinkos komponentus).

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);

nuolatinis (besitęsiantis virš šešiasdešimt metų).
Atliekant PŪV ir „0 veiklos alternatyvos― palyginimą, Leopoldo matricoje atskiriems poveikiams
suteikiami skirtingi „svorio koeficientai―, atsiţvelgiant į ūkinės veiklos specifiką:
-

visuomenės sveikata: atliekos;

-

kraštovaizdis: teritorijos natūralios aplinkos pakeitimas, migracijos keliai;

-

paviršiniai vandenys: mechaninis uţterštumas, vandens paėmimas;
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-

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;

-

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;

-

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

199

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 buvo pildoma atskirai keletos aplinkosaugos ekspertų, kurie individualiai
priskyrė 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.
Analizės rezultatai pateikiami paveiksluose ţemiau. Vertinimo matrica pateikiama ataskaitos
Priede Nr. 7. pagal anksčiau (Lentelė 8-3) pateiktus poveikio laipsnio svertinių vidurkių reikšmes,
matyti, kad statybos metu galimas reikšmingas poveikis biologinei įvairovei ir poţeminiam
vandeniui, o atskiroms saugomoms buveinėms galimas ir labai reikšmingas poveikis. Tačiau šie
poveikiai trumpalaikiai ir laikini.

© AF-Consult UAB 2013

AB „Amber Grid―
Magistralinio dujotiekio Klaipėda – Kuršėnai statyba
PAV ataskaita

2014-01-27

200

Pav. 8-1 MD įgyvendinimo pasekmės atskiriems aplinkos komponentams
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Pav. 8-2 ”0 alternatyvos” pasekmės atskiriems aplinkos komponentams
Išvados:
Eksploatacijos metu reikšmingų neigiamų poveikių aplinkai nenumatoma. Numatomas teigiamas
suminis socialinis ekonominis poveikis dėl projekto tikslų įgyvendinimo – dujų tiekimo saugumo,
dujų tiekimo iš alternatyvių tiekimo šaltinių uţtikrinimo. Pagrindiniai neţymūs neigiami poveikiai
eksploatacijos metu susiję su MD remonto ir aptarnavimo darbais ir veikla.
Eksploatacijos metu ,„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 projekto numatomas neigiamas poveikis
socialinei – ekonominei aplinkai dėl projekto tikslų neįgyvendinimo.
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PŪV tarpvalstybinis poveikis

Magistralinio dujotiekio Klaipėda-Kuršėnai statybos projektas yra regiono pobūdţio (lygmens),
tiek vietos, tiek poveikio masto aplinkai atţvilgiu, todėl reikšmingo tarpvalstybinio poveikio
nebus.
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Monitoringas

Ūkio subjektų aplinkos monitoringo taikymą reglamentuoja Ūkio subjektų aplinkos monitoringo
nuostatai patvirtinti 2009 m. rugsėjo 16 d. įsakymu Nr. D1-546.
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.
Planuojama ūkinė veikla nenumato jokios produkcijos gamybos, bei atliekų susidarymo.
Magistralinio dujotiekio eksploatacijos metu aplinkos oro uţterštumas padinės tik avarijos atveju.
Foninio uţterštumo įvertinimas ir monitoringas statybos metu nėra tikslingas. Magistralinio
dujotiekio dujų nuotekio monitoringas bus vykdomas techninės apţiūros metu. Magistralinio
dujotiekio trasos techninę prieţiūrą sudaro: apėjimas ar apvaţiavimas, techninis patikrinimas,
taisymas.
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.

Aplinkos komponentai, kurių stebėjimai rekomenduojami yra:
-

paviršinis vanduo;
dirvoţemis;
kraštovaizdis;
gyvoji gamta.

10.1

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 dviems metams. Aptikus pakitimus, iškart atliekami
atitinkami sutvarkymo darbai (šlaitų tvirtinimas ir kt.).
Paviršinio vandens monitoringo planas:
Stebėjimo vietos

Stebimi parametrai

Magistralinio
dujotiekio
trasa
ties susikirtimu su
upėmis, įpatingą
dėmesį
skiriant
Minijos
ir
jos
intakų upėms.

Upių
krantų
paţeidimai

šlaitų

Stebėjimų periodiškumas

Stebėjimų metodai

2 kartai – iš karto po statybos
darbų uţbaigimo ir praėjus dviem
metams

Vizualiniai
stebėjimai, paţeistų
vietovių fotofiksacija
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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
Dujotiekio trasa,
akcentuojant
uţdurpėjusias
ir
kalvotas vietoves
Statybos aikštelių
vietos

Stebimi parametrai
Dirvoţemio struktūra,
Linijinės
erozijos
pasireiškimas

Stebėjimų periodiškumas
2 kartai – iš karto po statybos
darbų uţbaigimo ir praėjus dviem
metams

Dirvoţemio struktūra,
Erozijos pasireiškimas

2 kartai – iš karto po statybos
darbų uţbaigimo ir praėjus dviem
metams

Stebėjimų metodai
Vizualiniai
stebėjimai, paţeistų
vietovių fotofiksacija

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.

10.3

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
Magistralinio
dujotiekio
trasa
ties susikirtimu su
upėmis,
ypač
akcentuojant
praėjimą
per
Minijos upę ties
Gerduvėnais
Magistralinio
dujotiekio
trasa
ties
Minijos
pralauţos
kraštovaizdţio
draustiniu

Stebimi parametrai
Paţeistos
teritorijos,
pakeisto
kraštovaizdţio
plotas (ha)
Kraštovaizdţio apsaugos
reikalavimų
paţeidimai
(ţemės
kasimo
darbų
vietos)
Upių
krantų
šlaitų
paţeidimai
Paţeistos
teritorijos,
pakeisto
kraštovaizdţio
plotas (ha)
Kraštovaizdţio apsaugos
reikalavimų
paţeidimai
(ţemės
kasimo
darbų
vietos)

Stebėjimų
periodiškumas

Stebėjimų metodai
Kraštovaizdţio erdvių fotofiksacija
Vizualinis įvertinimas ir kartografinės
medţiagos analizė
Vizualinis įvertinimas, fotofiksacija

2 kartai – iš
karto
po
statybos darbų
uţbaigimo
ir
praėjus dviems
metams

Vizualinis įvertinimas, fotofiksacija
Kraštovaizdţio erdvių fotofiksacija

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.
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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 rekultyvacija. 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

Virţintų
pieva
(pagrindinės
alternatyvos
atveju)

1. Augalų rūšių įvairovė
(vnt.), rūšių projekcinis
padengimas (balais, %).
2. Kraujalakinio melsvio
suaugėlių ir priešimaginių
stadijų apskaita
Augalų rūšių įvairovė (vnt.),
rūšių
projekcinis
padengimas (balais, %).

Stebėjimų
periodiškumas
2 ir 3 metais po
dujotiekio
įrengimo
2 ir 3 metais po
dujotiekio
įrengimo
2 ir 3 metais po
dujotiekio
įrengimo

Augalų rūšių įvairovė (vnt.),
rūšių
projekcinis
padengimas (balais, %).

2 ir 3 metais po
dujotiekio
įrengimo

Natūralios pievos
ties
Didţiaisiais
Mostaičiais
(2B
alternatyvos
atveju)
Aukštamiškių
pelkė (pagrindinės
alternatyvos
atveju)

Stebėjimų metodai
Braun-Blanquet skalė (Rašomavičius,
1998)
Linijinės transektos metodas.

Braun-Blanquet skalė (Rašomavičius,
1998)

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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Ekstremalios situacijos

Rengiant galimų avarijų pavojaus rizikos analizę įvertinami PŪV alternatyvos ir pavojingi mazgai,
keliami pavojai ir didelių avarijų kilimo potencialas.
Poveikio aplinkai vertinimo stadijoje atliekama preliminari (pirminė) analizė ir bendro pobūdţio
kiekybinė analizė neapima detalaus rizikos kontrolės ir rizikos valdymo priemonių įvertinimo.
Šioje stadijoje įvardijami galimi pavojai, pavojų kilimo vietos, didelių avarijų kilimo potencialas,
tikėtini avarijų vystymosi scenarijai, pasekmių mastas ir pavojingo poveikio zonos, apibrėţiami
rizikos kriterijai. Taip pat įvertinamos hidrometeorologinės sąlygos, aplinka, nustatant supančių
teritorijų ţemėnaudos tipą, artimiausią gyvenamąją aplinką ir gyventojų tankumą, jautrius
visuomeninės paskirties objektus, artimiausias įmones.

11.1

Pavojų identifikavimas

11.1.1

Pavojaus šaltiniai

Planuojamos ūkinės veiklos objektas – magistralinis dujotiekis Klaipėda-Kuršėnai. Magistralinių
dujotiekių projektavimas, statyba ir eksploatacija detaliai reglamentuoti taisyklėmis ir norminiais
teisės aktais. Visi magistraliniai dujotiekiai eksploatuojami grieţtai vykdant šiuose aktuose
nustatytus reikalavimus.
Magistralinio dujotiekio (MD) technologiniai procesai aprašyti PAV ataskaitos 4 skyriuje.
Magistralinių dujotiekių vamzdynų paskirtis - gamtinių dujų tiekimas aukšto slėgio (maksimalus
galimas slėgis sistemoje - iki 55 barų, realiai slėgis sistemoje pasiekia tik ~40 bar) poţeminiais
vamzdynais. Dujotiekyje čiaupai išdėstyti kas 24 – 12 km ir ant atšakų į miestus (Palangą,
Gargţdus, Plungę, Rietavą, Telšius).
Planuojamoje ūkinėje veikloje pavojingi yra šie mazgai:
Dujotiekio vamzdynas. Pavojingiausiomis vietomis laikytinos dujotiekio susikirtimų su
automagistralėmis, keliais ir geleţinkeliais atkarpos.
Čiaupų aikštelės.
11.1.2

Pavojingos medţiagos

Gamtinės dujos (metanas – apie 97%, etanas – 1,1%, azotas – 0,5%, kiti komponentai – 0,4%) yra
bespalvės ir bekvapės (išskyrus atvejus, kai jos yra odoruotos). Normaliomis sąlygomis yra
stabilios ir jokių spontaniškų reakcijų su aplinkos komponentais nevyksta.
Pagrindinė metano informacija
EB#

200-812-7

CAS#

74-82-8

Medţiagos pavadinimas

metanas

Molekulinė formulė

CH4

Klasifikacija ir ţenklinimo informacija (Reglamentas (EB) Nr. 1272/2008)
Pavojingumo klasės ir kategorijos kodas (-ai)

Flam. Gas 1 (degiosios dujos)
Press. Gas (slėgio veikiamos dujos)

Pavojingumo frazės kodas (-ai)

H220: Ypač degios dujos

Pagrindinis gamtinių dujų komponentas – metanas priskirtinas dusinančioms medţiagoms,
kadangi esant didesnėms jo koncentracijoms gali pakeisti deguonį, tokiu būdu padidindamas
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uţdusimo galimybę. Laikoma, kad pavojinga riba, ţemiau kurios deguonies koncentracija
aplinkoje neturi nukristi, yra 18%.
Esant ore 2 proc. metano ir daugiau jaučiamas deguonies trūkumas, ilgesnis buvimas tokioje
aplinkoje sukelia dusimą. Uţtroškimo dujomis poţymiai: bendras silpnumas, galvos skausmas,
pykinimas, vėmimas, gali kisti odos ir gleivinės spalva, gali kisti (daţnėja arba retėja) pulsas,
kvėpavimas, nukentėjusysis greitai praranda sąmonę, gali prasidėti traukuliai.
Stabilumas ir cheminis aktyvumas: gamtinės dujos degios ir sprogios. Jei dujotiekis, ar slėginiai
indai su dujomis yra veikiami ugnies, gali kilti sprogimo ir gaisro pavojus dėl padidėjusio slėgio.
Gamtinės dujos yra apie 1,5 karto lengvesnės uţ orą ir gali susikaupti aukštesnėse patalpų, ar
teritorijos vietose. Produktas stabilus aplinkos temperatūroje. Pavojinga koncentracija aplinkos
ore 1 proc. pagal tūrį. Esant ore metano 2 proc. ir daugiau galima uţdusti nuo deguonies
trūkumo. Sprogus yra 5 proc.-15 proc. metano su oru mišinys, kuris sprogsta nuo maţiausios
kibirkšties. Vengtina, esant dujų nuotėkiui - aukšta aplinkos temperatūra. Vengti elektrostatinių
elektros iškrovų, kibirkščių ir kitų uţsidegimo šaltinių. Pavojingi skilimo produktai (gamtinių dujų
degimo produktai) - tai CO2, CO (smalkės), nesudegęs metanas; išsiskiria sunkieji
angliavandeniliai, gali išsiskirti anglis suodţių pavidale.
Ekotoksiškumas: gamtinės dujos, trūkus dujotiekio vamzdţiui, pavojingos tik kaip atmosferos
šaltinis. Kitiems ekosistemos elementams - gruntui, poţeminiam vandeniui ir paviršiniams
vandens šaltiniams įtakos išsiverţę gamtinės dujos neturės.
Avarijos likvidavimo priemonės: avarijos vietos aptvėrimas signaline juosta, saugos ţenklų
iškabinimas, priešgaisrinės saugos priemonių bei vaistinėlių paruošimas. Avarijos metu
personalas turi naudotis kvėpavimo aparatais arba izoliuojančiomis dujokaukėmis, darbo
drabuţiais bei įrankiais, kuriais leidţiama atlikti darbus potencialiai sprogioje aplinkoje.
Aplinkos apsaugos prevencinės priemonės: Gamtinės dujos, trūkus dujotiekio vamzdţiui,
pavojingos tik kaip atmosferos taršos šaltinis. Kitiems ekosistemos elementams - gruntui,
poţeminiams vandenims ar paviršiniams vandens šaltiniams išsiverţusios gamtinės dujos įtakos
neturės. Avarijos, sutrikimo metu į aplinką išsiverţusių gamtinių dujų neutralizuoti negalima.

11.2

Avarijų prieţastys ir daţniai

11.2.1

Nuotėkių magistraliniuose dujotiekiuose prieţastys ir daţniai

Pagrindinės avarijų prieţastys dujotiekiuose pateiktos 2008 m. EGIG grupės atskaitoje apie 19702007 m. Europos magistraliniuose dujotiekiuose įvykusias avarijas.
1982 metais šeši Europos dujų transportavimo operatoriai ėmėsi iniciatyvos rinkti duomenis apie
dujų nuotėkius jų dujų transportavimo vamzdynuose. Šis bendradarbiavimas buvo įregistruotas
kaip EGIG grupė (European Gas pipeline Incident data Group). Šiuo metu EGIG vienija dvylika
pagrindinių Europos dujų transportavimo sistemų operatorių ir turi didelę incidentų
dujotiekiuose duomenų bazę, kuri pildoma nuo 1970 metų.
Pagal EGIG grupės 2011 metų duomenis, 1970-2010 metais uţfiksuoti 1249 dujų nuotėkio atvejai
magistraliniuose dujotiekiuose, o per 2006-2010 metus – 106 tokie atvejai. Nuotėkių daţnumas
dujotiekiuose, skaičiuojant 1000 km per metus pateiktas lentelėje ţemiau. [44].
Lentelė 11-1. Nuotėkių iš dujotiekio vamzdynų statistika [44]
Periodas

Periodo dydis, m.

Incidentų skaičius

1970-2007
1970-2010
1971-2010
1981-2010
1991-2010
2001-2010
2006-2010

38
41
40
30
20
10
5

1173
1249
1222
860
460
207
106

Paţeidimų daţnis,
1000 km/metus
0,372
0,351
0,347
0,286
0,204
0,167
0,162
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Išskirtos šešios pagrindinės avarijų prieţastys (Lentelė 11-2), iš kurių beveik pusę sudaro trečiųjų
asmenų veikla, apimanti kasimo, ţemės ūkio ir kitus darbus (Lentelė 11-3) [44].
Lentelė 11-2. Nuotėkius iš dujotiekio vamzdynų sukėlusios prieţastys [44]
Prieţastis

Paţeidimų daţnis,
1000 km*metus
0,170
0,059
0,057
0,026
0,017
-

Dalis, %

Trečiųjų asmenų veikla
Montavimo brokas ir vamzdyno defektai
Korozija
Grunto nestabilumas
Darbuotojų klaidos
Kitos prieţastys

48,4
16,7
16,1
7,4
4,8
6,6

Lentelė 11-3. Trečiųjų asmenų veiklos [44]
Trečiųjų asmenų veikla
Kasimo darbai ekskavatoriais ar buldozeriais
Drenaţo įrengimo darbai
Viešieji darbai
Ţemės ūkio ţemės apdirbimo darbai
Kiti darbai

Dalis, %
39 
8
8
8
37 

Nuotekio daţniai magistraliniame dujotiekyje bus vertinami pagal „Suskystintų gamtinių dujų
importo terminalo ir su juo susijusios infrastruktūros objektų statybos ir veiklos poveikio aplinkai
vertinimo ataskaitoje―, sausumos dujotiekio vamzdynui rekomenduojamus nuotėkių iš sausumos
dujotiekių daţnius (ţr. lentelėję ţemiau) [45].
Lentelė 11-4. Rekomenduojami nuotekių daţniai (km/metai) [45]

1,91x10-6
4,50x10-7
-

Pilnas
vamzdyno
nukirtimas
0
2,00x10-7
-

1,02x10-5
4,60x10-6
3,00x10-7

1,30x10-6

1,30x10-6

-

1,52x10-5

7,00x10-8
1,04x10-5

4,67x10-8
1,90x10-6

4,67x10-8
1,90x10-6

4,67x10-8
4,00x10-7

2,10x10-7
1,46x10-5

Viso

2,88x10-5

1,01x10-5

5,61x10-6

6,47x10-7

4,51x10-5

11.2.2

Uţsidegimo tikimybės

Prieţastis

<10 mm

10-50 mm

50-150 mm

Trečiųjų asmenų veikla
Išorinė korozija
Vidinė korozija
Montavimo brokas ir
vamzdyno defektai
Grunto nestabilumas
Kitos prieţastys

1,91x10-6
3,50x10-6
3,00x10-7

6,38x10-6
4,50x10-7
-

1,26x10-5

viso

Vadovaujantis EGIG ataskaita [44], uţsidegimo tikimybė yra vertinama priklausomai nuo nuotėkio
angos dydţio (ţr. lentelę ţemiau).
Lentelė 11-5. Uţsidegimo tikimybė [44]
Nuotėkio dydis
Nedidelis vamzdyno paţeidimas su maţa anga (angl.
pinhole-crack)
Didelė kiaurymė vamzdyne (angl. hole)
Pilnas vamzdţio nukirtimas (angl. rupture)

Uţsidegimo tikimybė
0,04
0,02
0,13

Avarijų pasekmės ir tikimybės dujotiekyje bus vertinamos pagal (Lentelė 11-5) pateiktus
nuotekių dydţius, todėl uţsidegimo tikimybės šiems nuotekiams buvo paskirstytos pagal
lentelėje ţemiau pateiktus duomenis.
Lentelė 11-6. Uţsidegimo tikimybė skirtingiems nuotekio dydţiams
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<10 mm

10-50 mm

50-150 mm

Pilnas vamzdyno
nukirtimas

0,04

0,04

0,02

0,13

11.3

Galimų avarijų pasekmių vertinimas

11.3.1

Avarijų scenarijai

209

Kiekybiniam pavojaus įvertinimui nagrinėjami dujų nuotėkiai magistraliniame vamzdyne per
skirtingo dydţio angas, kurios paremtos statistine analize (ţr. lentelę ţemiau).
Lentelė 11-7. Nagrinėjami avarijų scenarijai
Nuotėkio
debitas
avarijos
vietoje, kg/s

Avarijos scenarijus

Slėgis
vamzdyne,
bar

Pavojingos
medţiagos
būvis

10

Nuotekis po ţeme

54

dujos

1,0

50

Nuotekis po ţeme

54

dujos

25,0

3

150

Nuotekis po ţeme

54

dujos

225,1

4

Pilnas vamzdyno
nukirtimas

Nuotekis po ţeme

54

dujos

6386,8

Scenarijaus
Nr.

Nuotekio angos
dydis, mm

1
2

Numatoma įdiegti SCADA sistema fiksuos dujų slėgį abipus čiaupų, jei slėgis vamzdyje labai
greitai krenta, o dujų suvartojimo padidėjimas neuţfiksuotas, galima spręsti, kad įvyko nuotėkis
sistemoje. Kadangi čiaupai išdėstyti kas 24 – 12 km ir ant atšakų į miestus (Palangą, Gargţdus,
Plungę, Rietavą, Telšius), vamzdyno operatorius gali apytiksliai lokalizuoti ir esant reikalui skubiai
atjungti dalį vamzdyno. Avarijos atveju pagal 1 ir 2 scenarijų slėgio kritimas vamzdyne bus
praktiškai nepastebimas, todėl SCADA sistema negalės informuoti apie avariją. Šiais atvejais
informuoti apie avariją gali tik ją pastebėję asmenys. Kuomet avarija įvyksta pagal 3 ir 4 scenarijų,
dėl didelio dujų nuotekio slėgio kritimas vamzdyne yra pakankamai ţenklus, todėl 10 proc. slėgio
kritimą vamzdyne sistema fiksuos atitinkamai po 15 min. ir 0,5 min.
Dujotiekio vamzdyno čiaupai nuotoliniu būdu uţdaromi vidutiniškai per 2,5 min., todėl
sklendėmis atkirtus galimai paţeistą vamzdyno atkarpą, dujų nuotėkis bus tik iš izoliuotos
atkarpos (maks. – 24 km), kol vamzdyne slėgis susilygins su atmosferiniu.
Vadovaujantis aukščiau išdėstytomis prielaidomis, atliekant kiekybinį avarijų poveikio vertinimą,
nėra vertinama dujų nuotėkio trukmė, poveikio zonos apskaičiuojamos pagal didţiausią dujų
nuotekio debitą pradiniu avarijos momentu.
Metanas yra maţo reaktyvumo (degimo greičio) dujos, sprogimas galimas tik kai šalia uţdegimo
šaltinio yra uţdara erdvė, dėl kurios degimo energija sukoncentruojama tam tikra kryptimi ir
kliūtys, dėl kurių atsiranda papildoma turbulencija ir didėja dujų susimaišymo su oru laipsnis. Šia
prasme metano sprogimas nelaikytinas didele grėsme, nes konkrečiu atveju metanas sklaidytųsi
atviroje erdvėje; kadangi metano sprogimo galimybė atviroje erdvėje laikoma neįtikima,
sprogimo vertinimas QRA neatliekamas.
Metanas yra maţo reaktyvumo dujos, sprogūs mišiniai susidaro tik tada, kai šalia uţsidegimo
šaltinių yra uţdaros erdvės, nukreipiančios degimo energija viena kryptimi, skatinančia papildomą
turbulenciją ir geresnį dujų susimaišymą su oru uţdaroje erdvėje. Kadangi planuojamame
vamzdyne dujų nuotėkis įvyktų tik atviroje erdvėje, kurioje metano sprogimo galimybė praktiškai
neįtikėtina, todėl sprogimas nelaikomas grėsme ir metano garų sprogimas kiekybiniu poţiūriu
nėra vertinimas.
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Realų ir dilesnį pavojų nuotėkio atveju keltų srautinio gaisro (angl. jet fire) sukelta šiluminė
spinduliuotė. Srautinio gaisro neigiamo poveikio zonos buvo apskaičiuotos naudojant ALOHA
(EPA, JAV) modelį.
Nagrinėjamų avarijų scenarijų įvykių sekai iliustruoti ir jų daţniams apskaičiuoti sudaryti įvykių
medţiai. Įvykio medţio modelis buvo pasirinktas pagal Olandijos Nacionalinio visuomenės
sveikatos ir aplinkos instituto, Kiekybinio rizikos vertinimo vadovo rekomendacijas (Reference
Manual Bevi Risk Assessments version 3.2, RIVM 2009) ir Įvykių medţių sudarymo metodiką: A
proposal of generic event trees and probabilities for the release of different types of hazardous
materials (Juan A. Vílchez, Vicenç Espejo and Joaquim Casal, Ispanija).

Avarijos 1 scenarijaus įvykių medis:
Inicijuojantis įvykis

Uţsidegimas

0,04

Srautinis gaisras (Jet
fire)
1,15E-06

Ne

Gamtinių dujų sklaida

0,96

2,76E-05

Uţsidegimas

Galutinis scenarijus

Taip
Dujų nuotėkis 800 mm vamzdyne
(nuotėkio anga – 10 mm)

Galutinis scenarijus

2,88E-05

Avarijos 2 scenarijaus įvykių medis:
Inicijuojantis įvykis

0,04

Srautinis gaisras (Jet
fire)
4,04E-07

Ne

Gamtinių dujų sklaida

0,96

9,70E-06

Inicijuojantis įvykis

Uţsidegimas

Galutinis scenarijus

Dujų nuotėkis 800 mm vamzdyne
(nuotėkio anga – 150 mm)

Taip

Taip
Dujų nuotėkis 800 mm vamzdyne
(nuotėkio anga – 50 mm)

1,01E-05

Avarijos 3 scenarijaus įvykių medis:

0,02

Srautinis gaisras (Jet
fire)
1,25E-07
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5,61E-06
Ne

Gamtinių dujų sklaida

0,96

5,39E-06

Uţsidegimas

Galutinis scenarijus

Avarijos 4 scenarijaus įvykių medis:
Inicijuojantis įvykis

0,13

Srautinis gaisras (Jet
fire)
8,41E-07

Ne

Gamtinių dujų sklaida

0,96

6,21E-07

Taip
Dujų nuotėkis 800 mm vamzdyne
(Pilnas vamzdyno nukirtimas)

6,47E-07

11.3.2

Kiekybinis avarijų neigiamo poveikio vertinimas

Gaisro neigiamas šiluminis poveikis vertinamas pagal tarptautinės asociacijos Oil & Gas
producers (OGP) rekomenduojamas vertes, pateiktas atskaitoje OGP-434-14 (2010 m.) [46] ir
„Suskystintų gamtinių dujų importo terminalo ir su juo susijusios infrastruktūros objektų statybos
ir veiklos poveikio aplinkai vertinimo ataskaitoje― nurodytomis vertėmis [45].
Lentelė 11-8. Šiluminės spinduliuotės neigiamos poveikio vertės
Šiluminė
spinduliuotė
(kW/m2)
35
20

Poveikio charakteristika
Momentinė mirtis (100 proc. mirtingumas).
Celiuliozės medţiagos uţsidega po 1 min. poveikio
Neįgalumas, sukeliantis mirtį, nebent greitai suteikiama pagalba.
Savaiminis medienos uţsidegimas esant ilgesniam poveikiui

Mirtingumo
tikimybė
100%
53%

12,5

Didelis skausmas po 20 s.
Savaiminis medienos uţsidegimas esant ilgalaikiam poveikiui

6%

6

Skausmo pojūtis po 10 s.

0%

4

Skausmo pojūtis po 15-20 s. Suţalojimas po 30 s.
poveikio

0%

1,5

Priimtina šiluminės spinduliuotės vertė teritorijoms, kuriose yra
ţmonių be apsauginių drabuţių arba gyventojų tankis > 20/km2

0%

Srautinio gaisro poveikio įvertinimui pasirenkamos šios vertės – 35, 12,5 ir 1,5 kW/m2, kurios
pakankamai nusako galimo poveikio ribas. Srautinio gaisro dujų vamzdyne, vertinimo rezultatai
pateikti lentelėje ţemiau.
Lentelė 11-9. Srautinio gaisro pasekmių vertinimo rezultatai
Scenari-

Nuotekio angos dydis,

Atstumas kuriame viršijama ribinės

Avarijos
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spinduliuotės vertė, m
1,5 kW/m2

12,5 kW/m2

35 kW/m2

212

daţnis per
metus

1

10

<10

<10

<10

1,15E-06

2

50

25

10

10

4,04E-07

3

150

102

36

19

1,25E-07

4

Pilnas vamzdyno
nukirtimas

741

264

150

8,41E-07

Apskaičiuoti srautinio gaisro neigiamo poveikio zonų dydţiai, leidţia daryti išvadą, kad esant
nedideliems nuoėtkiams, kuomet angos dydis iki 50 mm, gaisro atveju šiluminė spinduliuotė
neigiamo poveikio uţ dujotiekio apsaugos zonos (25 m) nesukels. Didţiausias neigiamas poveikis
galimas esant pilnam vamzdyno nukirtimui, tuomet gaisro šiluminės spinduliuotės neigiamas
poveikis ţmonėms ir aplinkai galimas iki 264 m atstumu. Galimų avarijų rizikos analizė, įvertinant
apskaičiuotas neigiamo poveikio zonas (Lentelė 11-10).

11.4

Paţeidţiami objektai

Greta planuojamo dujotiekio esančiose teritorijose esama gyvenamųjų ir viešosios paskirties
statinių, rekreacinių ir saugomų teritorijų. Planuojamas dujotiekis taip pat kerta įvairios paskirties
susisiekimo infrastruktūrą, vandens telkinius.
Artimiausios gyvenamosios paskirties teritorijos fiksuojamos maţesniu nei 100 m atstumu nuo
planuojamo dujotiekio ašies. Maţiausias atstumas iki viešos paskirties teritorijų siekia apie 490 m.
Planuojamo magistralinio dujotiekio trasa susikerta:
1 kartą su magistraliniu keliu;
7 kartus su krašto keliais;
9 kartus su rajoniniais keliais;
17 kartų su vietinės reikšmės keliais.
Planuojamo dujotiekio trasa Klaipėdos rajone susikerta su geleţinkeliu Rimkai-Gargţdai.
Numatoma, kad MD Klaipėda – Kuršėnai didţioji trasos dalis bus tiesiama esamo MD Panevėţys
– Šiauliai – Klaipėda apsaugos zonoje. Esamo MD sąlyginis skersmuo (DN) - 300 mm. Numatoma,
kad planuojamas MD Klaipėda – Kuršėnai su esamu MD (DN 300) susikirs 6 vietose (susikirtimų
vietos - Klaipėdos r., Plungės r.). Taip pat numatomi susikirtimai su esamomis MD atšakomis į
Palangą (DN 250 ) ir Rietavą (DN 150). Susikirtimų vietose naują dujotiekio giją numatoma kloti
ţemiau esamų MD tinklų, išlaikant minimalų 0,5 m vertikalų atstumą tarp dujotiekių vamzdynų.
Planuojamas MD susikerta su esamomis aukštos įtampos elektros oro linijomis (toliau – EOL):
330 kV – 2 vietose;
110 kV – 1 vietoje.
Planuojamo magistralinio dujotiekio trasa kirs apie 53 km valstybinės reikšmės bei kitų miškų
plotų.

11.5

Avarijų prevencija ir valdymas

11.5.1

Apsaugos zonos

Pagal Specialiųjų ţemės ir miško naudojimo sąlygų VII-o skyriaus reikalavimus, nustatomos šios
magistralinių dujotiekių ir naftotiekių apsaugos zonos:
išilgai vamzdynų trasos - ţemės juosta, kurios plotis - po 25 metrus abipus vamzdyno
ašies;
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išilgai kelių eilių vamzdynų trasos - ţemės juosta, kurios plotis - po 25 metrus nuo
kraštinių vamzdynų ašies;
aplink magistralinių dujotiekių ir naftotiekių įrenginius - 25 metrų pločio ţemės juosta
aplink nurodytųjų objektų teritoriją.

Rengiantis statyti bet kuriuos pastatus, įrenginius ar kitus objektus 350 metrų atstumu nuo
magistralinio dujotiekio trasos, priešprojektinius pasiūlymus bei projektinę dokumentaciją būtina
suderinti su magistralinius dujotiekius eksploatuojančia organizacija bei Valstybine darbo
inspekcija.
Pakloto dujotiekio trasa paţymima ţenklais, kurie įrengiami 500 m atstumu vienas nuo kito
tiesiose dujotiekio vamzdyno atkarpose ir trasos posūkių vietose, kertant kelius, geleţinkelius.
Ţymėjimo ţenklas - tai 1,5-2,0 m aukščio betoninis stulpelis su geltonos spalvos (350x175) mm
dydţio lentele. Ţenklai išdėstomi remiantis bendru eksploatuojančios organizacijos ir ţemės
savininko susitarimu-aktu.
11.5.2

Pavojingų įrenginių prieţiūra

AB „Amber grid― magistralinių dujotiekių potencialiai pavojingų įrenginių prieţiūra, pagal sutartį,
atlieka Technikos prieţiūros tarnyba - viešoji potencialiai pavojingų įrenginių techninės būklės
tikrinimo įstaiga. AB „Amber grid― organizuota potencialiai pavojingų objektų prieţiūra tenkina
normatyvinių dokumentų keliamus reikalavimus.
11.5.3

Proceso kontrolė ir apsaugos sistemos

Dujų tiekimui sustabdyti avarijos ar remonto metu numatyta atjungimo armatūra – linijiniai
čiaupai. Projektuojamo dujotiekio atkarpoje preliminariai numatoma įrengti 8 aikšteles 10x10 m
čiaupų įrengimui. Čiaupų konstrukcija uţtikrina distancinį čiaupų atidarymą/uţdarymą iš centrinio
valdymo pulto.
Magistralinio dujotiekio pradţioje ir pabaigoje projektuojamos kontrolinio įtaiso
paleidimo/priėmimo kameros. Kontrolinio įtaiso priėmimo/paleidimo kameros paskirtis –
dujotiekio techninės būklės monitoringui naudojamo kontrolinio įtaiso priėmimas/paleidimas iš/į
magistralinio dujotiekio. Vienos kameros preliminari įrengimo vieta – Klaipėdos dujų skirstymo
stoties Kiškėnų km., Dovilų sen., Klaipėdos rajone, antrosios - prie esamos čiaupų aikštelės
Nr.12M Lapkasių km., Kuršėnų kaimiškojoje sen., Šiaulių rajone. Elektronikos pagalba įtaisas
fiksuoja magistralinio dujotiekio vamzdyno techninę būklę, taip pat apsauginės izoliacijos būklę.
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 – katodinės apsaugos stočių (KAS) su anodiniais
įţeminimo kontūrais įrengimas. KAS vietos parenkamos atlikus išsamius geologinius tyrimus ir
įvertinus grunto savybes. Dujotiekio trasoje preliminariai numatomos 4 KAS.
MD čiaupų aikštelėse bus galima realiu laiku stebėti ir valdyti technologinius procesus. Visa
kontrolės ir valdymo įranga bus prijungta prie SCADA sistemos ir kontroliuojama iš dispečerinio
centro.
Prie SCADA sistemos bus prijungti linijiniai čiaupai, katodinės apsaugos stotys. SCADA sistemos
kontroliuojami parametrai:
 Linijiniuose čiaupuose

įėjimo slėgio reikšmė;

išėjimo slėgio reikšmė;

čiaupo padėtis (uţdarytas / atidarytas);

apsauginės signalizacijos sistema;

vamzdyno potencialas;

čiaupo valdymo realizacija (čiaupą galima uţdaryti ir atidaryti distanciniu būdu).
 Katodinės apsaugos stotyse:
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katodinės apsaugos stoties išėjimo įtampa;
katodinės apsaugos srovė;
vamzdyno potencialas;
apsauginės signalizacijos sistemos valdymas;
Magistralinių dujotiekių saugumo priemonių strategija

Siekiant uţtikrinti magistralinių dujotiekių patikimumą ir saugumą nuo 2013 m. rupjūčio 01 d.
įmonėje patvirtinta Magistralinių dujotiekių saugumo strategija, kurioje numatytos tęstinės ir
naujos priemonės, apimančios magistralinių dujotiekių linijinės dalies, dujų skirstymo stočių ir
kompresorių sočių atnaujinimą bei modernizavimą.
Pagrindinės saugumo strategijos kryptys:














kontrolinio įtaiso paleidimo/priėmimo kamerų įrengimas, čiaupų keitimas ir kt. darbai
parengiant magistralinius dujotiekius vidaus diagnostikai. Periodinės diagnostikos
vykdymas.
hidraulinių bandymų ir remonto vykdymas magistraliniuose dujotiekiuose, kurie negali
būti parengti vidaus diagnostikos vykdymui;
hidraulinių bandymų vykdymas magistralinio dujotiekio ruoţuose, kurių darbo slėgis
ţemesnis nei 55 bar ir parengimas šiam slėgiui;
slėgio ribojimo mazgų įrengimas magistralinio dujotiekio ruoţuose kurių darbo slėgis
ţemesnis nei 55 bar ir kurių atjungimas hidraulinių bandymų vykdymui negalimas;
reikiamo dėmesio ir resursų skyrimas magistralinio dujotiekio korozijos kontrolei
(izoliuojančių movų įrengimas, intensyvūs matavimai ir kt) ir savalaikiam paţeidimų
remontui;
magistralinio dujotiekio būklės įvertinimas kompleksiniais išorinio tyrimo metodais
pasitelkiant specializuotas įmones;
magistralinio dujotiekio ţiedinimas, lygiagrečių dujotiekių tiesimas ir jungčių įrengimas
padidintos rizikos MD sistemos dalyse;
nuolatinis parengties magistralinio dujotiekio sutrikimų ir avarijų atvejais uţtikrinimas
(spec.planai, veiksmai, sutartys, atsargos, įranga);
SCADA sistemos ir duomenų perdavimo tinklo tobulinimas ir plėtra;
eksploatavimo planavimo, vykdymo dokumentavimo ir kontrolės procesų
kompiuterizavimas;
efektyvių ir inovacinių priemonių taikymas magistralinio dujotiekio eksploatavime.

Magistralinių dujotiekių saugumo priemonių strategijoje numatytos priemonės dabartiniu metu ir
perspektyvoje turi uţtikrinti tinkamą magistralinių dujotiekių sistemos saugumo lygį.

11.6

Rizikos analizė

Nagrinėjamos ūkinės veiklos rizikos analizė atliekama vadovaujantis Planuojamos ūkinės veiklos
galimų avarijų rizikos vertinimo rekomendacijomis R41-02, patvirtintomis LR aplinkos ministro
2010 liepos 16 d įsakymu Nr. 367. Rizikos analizė atliekama atsiţvelgiant į visas galimas
dujotiekio trasos alternatyvas, t.y. vertinamas blogiausias galimas scenarijus visiems
paţeidţiamiems objektams. Rizikos analizės duomenis pateikiami lentelėje ţemiau.
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Lentelė 11-10. Planuojamo magistralinio dujotiekio rizikos analizė
Objektas

1
Magistralinis
dujotiekis

Operacija

2
Dujų
tiekimas

Pavojingas
veiksnys
3
Degios
dujos,
didelis
slėgis (5,4
MPa)

Nelaimingo atsitikimo
pobūdis

Paţeidţiami
objektai

4
Srautinis gaisras esant
dujų nuotekiui per 10
mm dydţio angą

5

Aplinka

Aplinkos oro tarša degimo
produktais
Sugadintas vamzdynas,
materialiniai nuostoliai dėl
nutekėjusių dujų į aplinką
Poveikis nereikšmingas

Ribotos

Aplinkos oro tarša metano
garais
Sugadintas vamzdynas,
materialiniai nuostoliai dėl
nutekėjusių dujų į aplinką
Poveikis nereikšmingas

Ribotos

Aplinkos oro tarša degimo
produktais
Sugadintas vamzdynas,
materialiniai nuostoliai dėl
nutekėjusių dujų į aplinką
Poveikis nereikšmingas

Ribotos

Aplinkos oro tarša metano
garais
Sugadintas vamzdynas,
materialiniai nuostoliai dėl
nutekėjusių dujų į aplinką
Galimi suţalojimai dėl šiluminio
gaisro poveikio

Ribotos

Ţmonės
Aplinka

Ţmonės
Aplinka

Ţmonės
Aplinka
Turtas

Srautinis gaisras esant
dujų nuotekiui per 150

7
Nereikšmingos

Turtas

Dujų sklaida esant dujų
nuotekiui per 50 mm
dydţio angą

6
Poveikis nereikšmingas

Turtas

Srautinis gaisras esant
dujų nuotekiui per 50
mm dydţio angą

Reikšmingumas
(pasekmių klasė)

Ţmonės

Turtas

Dujų sklaida esant dujų
nuotekiui per 10 mm
dydţio angą

Pasekmės paţeidţiamiems
objektams

Ţmonės

Nelaimingo
atsitikimo
greičio klasė
8

Nelaimingo
atsitikimo
tikimybė

Rizikos
įvertinima
s

9

10

Ankstyvas ir
aiškus
įspėjimas

Netikėtina

B1

Ankstyvas ir
aiškus
įspėjimas

Netikėtina

B1

Ankstyvas ir
aiškus
įspėjimas

Netikėtina

B1

Ankstyvas ir
aiškus
įspėjimas

Netikėtina

B1

Vidutiniškas

Netikėtina

D1

Nereikšmingos

Nereikšmingos

Nereikšmingos

Nereikšmingos

Ribotos

Nereikšmingos

Ribotos

Didelės

Prevencinės ir likvidavimo
priemonės
11
Išorinė vamzdynų apsauga
nuo korozijos (pasyvi ir
aktyvi). Pasyvi apsauga –
dujotiekio plieninių
vamzdţių padengimas
gamykline polimerine
izoliacija. Aktyvi apsauga
nuo korozijos –KAS su
anodiniais įţeminimo
kontūrais įrengimas.
Vamzdynas klojamas po
ţeme ir jo trasa parenkama
taip, kad būtų kuo toliau nuo
gyvenamųjų rajonų.
Vamzdyno apsaugos zona
(50 m pločio) per visą jo ilgį.
SCADA sistema
Avarinis čiaupų uţdarymas
esant dideliam/maţam
slėgiui.
Nuotoliniu būdu valdomi
čiaupai vamzdyne, siekiant
sumaţinti nuotėkių mastą.
Visų suvirinimo siūlių
radiografinis patikrinimas.
Hidrostatinis bandymas iki
150 proc. didţiausio
leidţiamo darbinio slėgio.
Apsauga nuo ţaibo visose
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Objektas

Operacija

Pavojingas
veiksnys

1

2

3

2014-01-27

Nelaimingo atsitikimo
pobūdis

Paţeidţiami
objektai

4
mm dydţio angą

Dujų sklaida esant dujų
nuotekiui per 150 mm
dydţio angą

5

Dujų sklaida esant dujų
nuotekiui per pilnai
nukirstą vamzdyną

Reikšmingumas
(pasekmių klasė)

Nelaimingo
atsitikimo
greičio klasė

Nelaimingo
atsitikimo
tikimybė

Rizikos
įvertinima
s

7

8

9

10

6

Aplinka

Gaisro neigiamas poveikis gali
išplįsti uţ dujotiekio apsauginės
zonos, todėl galimas miško
gaisras. Aplinkos oro tarša
degimo produktais

Labai didelės

Turtas

Sugadintas vamzdynas,
materialiniai nuostoliai dėl
nutekėjusių dujų į aplinką
Poveikis nereikšmingas

Didelės

Aplinkos oro tarša metano
garais
Sugadintas vamzdynas,
materialiniai nuostoliai dėl
nutekėjusių dujų į aplinką
Galimi suţalojimai dėl šiluminio
gaisro poveikio

Ribotos

Aplinka

Gaisro neigiamas poveikis gali
išplįsti uţ dujotiekio apsauginės
zonos, todėl galimas miško
gaisras. Aplinkos oro tarša
degimo produktais

Labai didelės

Turtas

Sugadintas vamzdynas,
materialiniai nuostoliai dėl
nutekėjusių dujų į aplinką
Poveikis nereikšmingas

Labai didelės

Aplinkos oro tarša metano
garais
Sugadintas vamzdynas,
materialiniai nuostoliai dėl
nutekėjusių dujų į aplinką

Ribotos

Ţmonės
Aplinka
Turtas

Srautinis gaisras esant
dujų nuotekiui per pilnai
nukirstą vamzdyną

Pasekmės paţeidţiamiems
objektams

Ţmonės

Ţmonės
Aplinka
Turtas

216

Nereikšmingos

Prevencinės ir likvidavimo
priemonės
11
čiaupų aikštelėse.
Vamzdţiai klojami
atsiţvelgiant į vietovės
sąlygas.

Vidutiniškas

Netikėtina

C1

Jokio įspėjimo

Netikėtina

D1

Jokio įspėjimo

Netikėtina

D1

Didelės

Labai didelės

Ribotos

Labai didelės
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Lentelė 11-11. Rizikos vertinimo matrica

11.6.1

Išvados

Išvados:
Atlikus planuojamos ūkinės veiklos kokybinį rizikos vertinimą nustatyta, kad planuojamas
magistralinis dujotiekis, nepriklausomai nuo pasirinktos trasos alternatyvos, priskirtinas vidutinės
rizikos kategorijai. Apskaičiuota rizika laikoma priimtina ir papildomos rizikos maţinimo
priemonės nėra būtinos, nors techniškai įmanomos.
Didţiausią riziką kelia didelio masto dujų nuotėkio gaisrai. Tokių avarijų gaisro tikimybė
vertinama kaip visiškai netikėtina (<10-6), bet pasekmės visiems paţeidţiamiems objektams gali
būti didelės. Avarijų tikimybės buvo apskaičiuotos vadovaujantis Europos magistralinių dujotiekių
avarijų statistikos analize.
Avarijų prevencijai ir galimų pasekmių sušvelninimui numatoma visa eilė proceso kontrolės ir
apsaugos sistemų. Vamzdyno apsaugai nuo korozijos numatoma pasyvi ir aktyvi dujotiekio
plieninių vamzdţių apsauga. Šių priemonių įgyvendinimas uţtikrina pakankamą dujotiekio
saugumą.
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Problemų aprašymas

Atliekant magistralinio dujotiekio Klaipėda-Kuršėnai poveikio aplinkai vertinimą, nebuvo
susidurta su problemomis, kurios neleistų įvertinti aplinkos komponentų.
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Visuomenės dalyvavimas

Šiame skyriuje pateikta informacija apie visuomenės dalyvavimą viso PŪV PAV proceso metu.
Visuomenės informavimo dokumentų kopijos pateikiamos ataskaitos Priede Nr. 9.
Informavimas apie parengtą PAV programą
Apie parengtą PAV programą, prieš pateikiant ją nagrinėti PAV subjektams, pranešta visuomenei
pagal reikalavimus, išdėstytus Visuomenės informavimo ir dalyvavimo planuojamos ūkinės
veiklos poveikio aplinkai vertinimo procese tvarkos apraše [6].
Informacija 2013 spalio 15 dieną paskelbta savivaldybių, seniūnijų skelbimų lentose, regioninėje
bei respublikinėje spaudoje, taip pat PŪV organizatoriaus, PAV rengėjo bei atsakingos institucijos
interneto svetainėse www.ambergrid.lt, www.ardynas.lt (ţr. Priedas Nr. 9):
Šiaulių rajono savivaldybės skelbimų lentoje;
Telšių rajono savivaldybės skelbimų lentoje;
Plungės rajono savivaldybės skelbimų lentoje;
Rietavo savivaldybės skelbimų lentoje;
Klaipėdos rajono savivaldybės skelbimų lentoje;
Kuršėnų kaimiškosios seniūnijos skelbimų lentoje;
Raudėnų seniūnijos skelbimų lentoje;
Upynos seniūnijos skelbimų lentoje;
Luokės seniūnijos skelbimų lentoje;
Viešvėnų seniūnijos skelbimų lentoje;
Ryškėnų seniūnijos skelbimų lentoje;
Ryškėnų seniūnijos skelbimų lentoje;
Ţlibinų seniūnijos skelbimų lentoje;
Stalgėnų seniūnijos skelbimų lentoje;
Kulių seniūnijos skelbimų lentoje;
Medingėnų seniūnijos skelbimų lentoje;
Daugėdų seniūnijos skelbimų lentoje;
Rietavo seniūnijos skelbimų lentoje;
Dovilų seniūnijos skelbimų lentoje;
Dauparų-Kvietinių seniūnijos skelbimų lentoje;
Vėţaičių seniūnijos skelbimų lentoje;
Endrijavo seniūnijos skelbimų lentoje;
Respublikiniame dienraštyje „Lietuvos ţinios―;
Regioniniame dienraštyje „Klaipėda―;
Regioniniame laikraštyje „Plungė―;
Regioniniame laikraštyje „Šiaulių kraštas―;
Regioniniame laikraštyje „Telšių ţinios―;
Regioniniame laikraštyje „Banga.―
Suinteresuotos visuomenės pasiūlymų nebuvo gauta.
Gavus visų subjektų pritarimus PAV programa buvo pateikta atsakingai institucijai - Aplinkos
apsaugos agentūrai (toliau - AAA) derinimui ir tvirtinimui. AAA suderino PAV programą raštu
Nr.(2.6)-A4-45. PAV subjektų išvados pateikiamos ataskaitos Priede Nr. 10.
PAV ataskaita
Apie parengtą PAV ataskaitą ir viešą visuomenės susipaţinimą su PAV ataskaita pranešta
visuomenei 2014 m. Sausio 24 d. :
-

Šiaulių rajono savivaldybės skelbimų lentoje;
Telšių rajono savivaldybės skelbimų lentoje;
Plungės rajono savivaldybės skelbimų lentoje;
Rietavo savivaldybės skelbimų lentoje;
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Klaipėdos rajono savivaldybės skelbimų lentoje;
Kuršėnų kaimiškoji seniūnijos skelbimų lentoje;
Raudėnų seniūnijos skelbimų lentoje;
Upynos seniūnijos skelbimų lentoje;
Luokės seniūnijos skelbimų lentoje;
Viešvėnų seniūnijos skelbimų lentoje;
Ryškėnų seniūnijos skelbimų lentoje;
Ryškėnų seniūnijos skelbimų lentoje;
Ţlibinų seniūnijos skelbimų lentoje;
Stalgėnų seniūnijos skelbimų lentoje;
Kulių seniūnijos skelbimų lentoje;
Medingėnų seniūnijos skelbimų lentoje;
Daugėdų seniūnijos skelbimų lentoje;
Rietavo seniūnijos skelbimų lentoje;
Dovilų seniūnijos skelbimų lentoje;
Dauparų-Kvietinių seniūnijos skelbimų lentoje;
Vėţaičių seniūnijos skelbimų lentoje;
Endrijavo seniūnijos skelbimų lentoje;
Respublikiniame dienraštyje „Lietuvos ţinios―;
Regioniniame dienraštyje „Banga―;
Regioniniame laikraštyje „Plungė―;
Regioniniame laikraštyje „Šiaulių kraštas―;
Regioniniame laikraštyje „Telšių ţinios―.

Visuomenė su PAV ataskaita gali susipaţinti per 10 d.d. nuo 2014 m. sausio 27 d. savivaldybių
administracijų patalpose, taip pat PŪV organizatoriaus ir PAV rengėjo buveinėje bei interneto
svetainėse www.ambergrid.lt, www.ardynas.lt.
2014 m. vasario 8-9 d. numatoma 12 viešų susirinkimų seniūnijose, kur visuomenei bus pristatyti
PAV ataskaitos rezultatai.
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