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Parengtas dujotiekių jungties tarp Lenkijos ir Lietuvos specialusis planas  

 
Informuojame, kad parengtas regiono lygmens dujotiekių jungties tarp Lenkijos ir Lietuvos dalies 
Lietuvos Respublikos teritorijoje specialiojo plano (toliau – Specialusis planas) projektas. 
Planuojama teritorija: 

- Širvintų rajono savivaldybės teritorija; 
- Vilniaus rajono savivaldybės teritorija; 
- Elektrėnų savivaldybės teritorija; 
- Kaišiadorių rajono savivaldybės teritorija; 
- Prienų rajono savivaldybės teritorija; 
- Birštono savivaldybės teritorija; 
- Alytaus rajono savivaldybės teritorija; 
- Marijampolės savivaldybės teritorija; 
- Lazdijų rajono savivaldybės teritorija. 

Planavimo organizatorius: 
AB „Amber Grid“, Gudelių g. 49, LT-04224 Vilnius 
Tel. (8 5) 236 0303, (8 5) 232 7793, faksas (8 5) 236 0309, 8 (5) 236 0850 
El. paštas: info@ambergrid.lt; s.sabonis@ambergrid.lt; a.nutautiene@ambergrid.lt 
Internetinė svetainė: www.ambergrid.lt 
Plano rengėjas: 
UAB „Ardynas“, Gedimino g. 47, LT-44242 Kaunas 
Tel.: (8 37) 323 209, faksas: (8 37) 337 257, 
El. paštas: ardynas@ardynas.lt; z.labanauskiene@ardynas.lt; o.vaiciene@ardynas.lt   
Internetinė svetainė: www.ardynas.lt 
Susipažinti su Specialiojo plano (SP) sprendiniais nuo 2015 m. gruodžio 30 d. galima: 
Su parengto SP sprendiniais, SPAV ataskaita ir sprendinių pasekmių vertinimu Specialiojo plano 
organizatoriaus AB „Amber Grid“ būstinėje Gudelių g. 49, Vilnius, (302 kab., darbo dienomis nuo 
8,00-11,30 val. ir nuo 12,30 - 15,00 val.), su pagrindiniais SP sprendiniais interneto tinklalapyje 
www.ambergrid.lt ; 
Su parengto SP sprendiniais, SPAV ataskaita ir sprendinių pasekmių vertinimu Specialiojo plano 

rengėjo UAB „Ardynas“ būstinėje  Gedimino g. 47, Kaunas, (darbo dienomis nuo 8,00 – 12,00 val. 

ir nuo 13,00 - 16,00 val.), su pagrindiniais SP sprendiniais interneto tinklalapyje www.ardynas.lt .  

Viešos Specialiojo plano sprendinių ekspozicijos nuo 2016 m. vasario 1 d. iki baigiamojo 

susirinkimo  - konferencijos dienos vyks: 

Širvintų r. savivaldybėje III a. skelbimų lentoje, SP byla – Architektūros ir teritorijų pl. sk.  322 kab., 

Vilniaus g. 61, Širvintos; 

Vilniaus r. savivaldybės  skelbimų lentoje, Rinktinės g. 50, Vilnius, Vilniaus r. savivaldybės Dūkštų 

sen. skelbimų lentoje, SP byla – seniūnijos patalpose, Pijorų g. 1, Dūkštų k., Vilniaus r. sav.; 

Elektrėnų savivaldybės I a. skelbimų lentoje, SP byla – Architektūros ir kraštotvarkos sk. 218 kab. 

arba Bendrajame sk. 101 kab., Rungos g. 5, Elektrėnai;  

Kaišiadorių r. savivaldybėje III a. skelbimų lentoje, SP byla – Architektūros ir urbanistikos sk. 320 

kab., Bažnyčios g. 4, Kaišiadorys;  

Prienų r. savivaldybėje I a. skelbimų lentoje, SP byla –Architektūros ir urbanistikos sk. 117 kab., 

Laisvės a. 12, Prienai; 

Birštono savivaldybėje III a. skelbimų lentoje, SP byla – Architektūros ir kraštotvarkos sk. 333 kab., 

Jaunimo g. 2, Birštonas; 
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Alytaus r. savivaldybėje Priimamojo sk. skelbimų lentoje, SP byla -  Priimamajame sk., Pulko g. 21, 

Alytus;                                     

 Marijampolės  savivaldybėje I a. skelbimų lentoje, SP byla – Architektūros ir urbanistikos 

departamento 309 kab., J. Basanavičiaus a. 1, Marijampolė; 

Lazdijų r. savivaldybėje II a. skelbimų lentoje, SP byla – Architektūros sk. 215 kab., Vilniaus g. 1, 

Lazdijai. 

Parengto Specialiojo plano baigiamieji susirinkimai – konferencijos vyks: 

2016 m. kovo 1 d. 10 val. Širvintų r. savivaldybės II a. posėdžių salėje  Vilniaus g. 61, Širvintos; 

2016 m. kovo 1 d. 14 val. Vilniaus r. savivaldybės Dūkštų sen. patalpose Pijorų g. 1, Dūkštų k., 

Vilniaus r. sav.; 

2016 m. kovo 2 d. 13 val. Elektrėnų savivaldybės posėdžių salėje Rungos g. 5, Elektrėnai; 

2016 m. kovo 2 d. 17 val. Kaišiadorių r. savivaldybės Didžiojoje  salėje (II a.) Bažnyčios g. 4, 

Kaišiadorys; 

2016 m. kovo 3 d. 11 val. Prienų r. savivaldybės II a. posėdžių salėje Laisvės a. 12, Prienai; 

2016 m. kovo 3 d. 15 val. Alytaus r. savivaldybės III a. posėdžių salėje Pulko g. 21, Alytus; 

2016 m. kovo 4 d. 11 val. Lazdijų r. savivaldybės I a. mažojoje posėdžių salėje Vilniaus g. 1, Lazdijai; 

2016 m. kovo 4 d. 15 val. Marijampolės sav. I a., J. Basanavičiaus a. 1, Marijampolė; 

2016 m. kovo 7 d. 11 val. Birštono sav. Didžiojoje salėje, Jaunimo g. 2, Birštonas. 

Pasiūlymų teikimas: pasiūlymai dėl teritorijų planavimo dokumento teikiami raštu planavimo 
organizatoriui ir/ar plano rengėjui šiame pranešime nurodytais planavimo organizatoriaus ir/ar 
plano rengėjo adresais, taip pat elektroniniu paštu, per visą specialiojo plano rengimo laikotarpį iki 
baigiamojo susirinkimo-konferencijos pabaigos. Asmenys gautą atsakymą dėl pateikto pasiūlymo 
gali apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą vykdančiai institucijai per mėnesį nuo jiems 
išsiųsto laiško (atsakymo į pateiktą pasiūlymą) gavimo dienos. 


