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MAGISTRALINIO DUJOTIEKIO KLAIPĖDA – KURŠĖNAI STATYBA 

Poveikio aplinkai vertinimo ataskaita 
 

VIEŠO SUSIRINKIMO PROTOKOLAS 
 

2014-02-08 Nr. II-1 
Dovilų seniūnija, Minijos g. 2, Dovilai 

 
 

Posėdžio pradžia: 2014-02-08, 10:00 val.  

Pirmininkas:  Jolanta Paplauskienė, UAB „Ardynas“ aplinkos apsaugos sektoriaus vadovė;  

Sekretorius:  Viktorija Podgaiskytė, UAB „AF-Consult“; aplinkosaugos  konsultantė;  

Dalyvavo:  Arvydas Mincė, UAB „Ardynas“ direktorius; 
Jolanta Paplauskienė, UAB“Ardynas“ aplinkos apsaugos sektoriaus vadovė; 

Zita Labanauskienė; UAB „Ardynas“ teritorijų planavimo specialistė; 

Saulius Sabonis, AB „Amber Grid“ Inžinerinio skyriaus viršininkas; 

Erika  Arlauskaitė, , UAB „AF-Consult“ aplinkosaugos konsultantė;                            

  Viktorija Podgaiskytė, UAB „AF-Consult“ aplinkosaugos konsultantė; 
  3 visuomenės atstovai (užsiregistravusių dalyvių sąrašas pridedamas). 

Svarstyta:  Magistralinio dujotiekio Klaipėda – Kuršėnai statybos poveikio aplinkai 
vertinimo ataskaita. 

 

Pristatymas 

Susirinkimo pirmininkas pristatė projekto užsakovo - AB „Amber Grid“, poveikio aplinkai vertinimo 

(toliau – PAV) ataskaitos rengėjų UAB „Ardynas“ ir UAB „AF-Consult“ atstovus, susirinkimo 

darbotvarkę: 1) planuojamos ūkinės veiklos (toliau – PŪV) pristatymas, 2) PAV ataskaitos 

pristatymas, 3) specialiojo plano ir servitutų nustatymo tvarkos pristatymas, 4) diskusijos – 

visuomenės klausimai ir atsakymai. Dalyviai informuoti, kad susirinkimas bus protokoluojamas, 

pasisakančiųjų dalyvių kalbos įrašomos į diktofoną.  

Protokolas bus parengtas ir pasirašytas per 5 d. d. nuo viešo susirinkimo, visuomenė galės susipažinti 

su protokolu interneto tinklalapiuose  www.ardynas.lt, www.ambergrid.lt, seniūnijose ir teikti pastabas 

per 3 d. d. nuo jo pasirašymo. Pastabos dėl protokolo teikiamos raštu, nurodant vardą, pavardę,  

organizaciją, adresą, datą UAB „Ardynas“, UAB „AF-Consult“ bei skelbimuose nurodytais 
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elektroninio pašto adresais. Susirinkimo organizatoriai išnagrinės pastabas ir jas priims arba 

motyvuotai atmes.  

Pasiūlymus dėl PAV ataskaitos galima buvo teikti dvi savaitės iki šio susirinkimo, šio susirinkimo 

metu ir 10 d. d. nuo viešo susirinkimo datos raštu, elektroniniu paštu UAB „Ardynas“ ar AB „Amber 

Grid“. 

Su PAV ataskaita buvo galima susipažinti savivaldybių administracijose, užsakovo ir rengėjų 

būstinėse, taip pat interneto tinklalapiuose www.ardynas.lt, www.ambergrid.lt. Iki susirinkimo 

pradžios visuomenės pasiūlymų nebuvo gauta. 

PAV procedūros atliekamos lygiagrečiai rengiamam regiono lygmens magistralinio dujotiekio (toliau 

– MD) Klaipėda – Kuršėnai specialiajam planui (toliau – Planas) ir techniniam projektui . Šiuo metu 

parengta strateginio pasekmių aplinkai vertinimo ataskaita.  

A. Mincė pristatė planuojamą ūkinę veiklą, E. Arlauskaitė pristatė PŪV PAV ataskaitą (pristatymo 

skaidrės pridedamos).  

Z. Labanauskienė pristatė Plano aktualius aspektus, koncepcijos brėžinius, servitutų nustatymo tvarką. 

Klausimai, diskusijos  

V. Kura, Birbinčių kaimo gyventojas, išsakė nuomonę, kad nėra nusiteikęs  prieš MD, teiravosi dėl 

servituto teritorijos ir MD trasos, galimybių ją pakeisti.  

Išklausytas dalyvio pasiūlymas, dalyvis informuotas apie galimas alternatyvas, taip pat informuotas, 

kad gali pateikti pasiūlymą dėl servituto teritorijos ir MD trasos raštu. 

Visuomenės atstovai teiravosi dėl kompensavimo eigos ir tvarkos, reiškė nepasitenkinimą, dėl 

neaiškios ir nepagrįstos kompensacijų apskaičiavimo tvarkos, kodėl kompensacija vienkartinė, mano, 

kad turėtų būti periodinė, pvz. 99 metams, nes netenkama galimybės naudotis žemės sklypo dalimi 

pagal paskirtį. 

Z. Labanauskienė, S. Sabonis supažindino su planavimo ir servitutų nustatymo procesų eiga, 

konstatavo, kad kompensacijos paskaičiuotos vadovaujantis principais, kurie numatyti Lietuvos 

Respublikos Vyriausybės 2004 m. gruodžio 2 d. nutarimu Nr. 1541 patvirtintoje Vienkartinės ar 

periodinės kompensacijos, mokamos už naudojimąsi administraciniu aktu nustatytu žemės servitutu, 

tarnaujančiojo daikto savininkui ar valstybinės žemės patikėtiniui apskaičiavimo metodikoje (toliau-

Metodika), Žemė virš MD galės būti naudojama pagal dabartinę jos paskirtį žemės ūkiui, laukai galės 

būti užsėti ir dirbami.  Paprašyta pateikti konkretų pasiūlymą raštu, šis bus išnagrinėtas. 
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L. Skanka teiravosi kaip bus tiesiamas MD per Minijos upę, kadangi tai aktualu turizmo (baidarės ir 

pan.) plėtojimui, pageidavo, kad MD vamzdis nebūtų nutiestas atvirai virš upės ar vandenyje, 

domėjosi kaip bus tvarkomi krantai ir pan. 

A. Mincė informavo, kad dujotiekio vamzdis bus paklotas po  upės dugnu ir plaukti baidarėmis 

netrukdys. Senojo dujotiekio trasoje kai kuriose vietose  yra ir išorėje einančių vamzdžių, tačiau 

numatyta, kad ateityje rekonstrukcijos metu vamzdžiai bus pakloti po žeme. 

V. Kura pasiteiravo, kokia apytiksliai yra statybų vertė, kokios numatytos kompensacijų sumos, 

pasiteiravo dėl senosios MD trasos, kada prasidės naujojo MD statybos darbai.  

Tiksli statybos vertė  kol kas nėra  žinoma, o preliminari yra apie 220 mln. litų,  galutinė kompensacijų 

suma taip pat nėra žinoma, nes dar ne visiems žemės sklypų savininkams jos apskaičiuotos. 

S. Sabonis informavo, kad statytojas pagal nusistovėjusią praktiką papildomai siūlo 30% didesnes 

kompensacijas negu būtų  apskaičiuota pagal Metodiką.  

Diskusijų metu buvo pasakyta, kad senasis MD išliks, bet numatyta jo rekonstrukcija, naujojo MD 

statybos darbai turėtų prasidėti 2014 metais, tačiau tiksli data dar nėra žinoma.  

Visuomenės atstovai diskutavo tarpusavyje, kur gauti žemės našumo balo informaciją, koks balas yra 

geras. Išreikšta nuomonė, kad šią informaciją gali suteikti Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės 

ūkio ministerijos  teritoriniai žemėtvarkos skyriai. 

Pirmininkė informavo, kad Plano vieši susirinkimai numatomi gegužės mėnesį, gyventojai bus 

informuoti kaip numatyta teisės aktuose, o taip pat gaus pranešimus individualiai tie, kuriems 

nustatomi ūkinės veiklos apribojimai MD apsaugos zonos ribose. Taip pat informavo, kad pasiūlymus 

raštu galima teikti UAB „Ardynas“, AB „Amber Grid“ skelbimuose nurodytais adresais. 

 

 

 

Posėdžio pirmininkas    __________   Jolanta Paplauskienė 
 
 
Posėdžio sekretorius    __________   Viktorija Podgaiskytė 
 
Protokolo pasirašymo data       2014-02-14 
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MAGISTRALINIO DUJOTIEKIO KLAIPĖDA – KURŠĖNAI STATYBA 

Poveikio aplinkai vertinimo ataskaita 
 

VIEŠO SUSIRINKIMO PROTOKOLAS 
 

2014-02-08 Nr. II-2 
Vėžaičių seniūnija, Gargždų g. 25, Vėžaičiai 

 
 

Posėdžio pradžia: 2014-02-08, 12:30 val.  

Pirmininkas:  Jolanta Paplauskienė, UAB „Ardynas“ aplinkos apsaugos sektoriaus vadovė;  

Sekretorius:  Viktorija Podgaiskytė, UAB „AF-Consult“; aplinkosaugos  konsultantė;  

Dalyvavo:  Arvydas Mincė, UAB „Ardynas“ direktorius; 
Jolanta Paplauskienė, UAB“Ardynas“ aplinkos apsaugos sektoriaus vadovė; 

Zita Labanauskienė; UAB „Ardynas“ teritorijų planavimo specialistė; 

Saulius Sabonis, AB „Amber Grid“ Inžinerinio skyriaus viršininkas; 

Erika  Arlauskaitė, , UAB „AF-Consult“ aplinkosaugos konsultantė;                                 

Viktorija Podgaiskytė, UAB „AF-Consult“ aplinkosaugos konsultantė; 
6 visuomenės atstovai (užsiregistravusių dalyvių sąrašas pridedamas). 

Svarstyta:  Magistralinio dujotiekio Klaipėda – Kuršėnai statybos poveikio aplinkai 
vertinimo ataskaita. 

 

Pristatymas 

Susirinkimo pirmininkė pristatė projekto užsakovo AB „Amber Grid“, poveikio aplinkai vertinimo 

(toliau – PAV) ataskaitos rengėjų UAB „Ardynas“ ir UAB „AF-Consult“ atstovus, susirinkimo 

darbotvarkę: 1) planuojamos ūkinės veiklos (toliau – PŪV) pristatymas, 2) PAV ataskaitos 

pristatymas, 3) specialiojo plano ir servitutų nustatymo tvarkos pristatymas, 4) diskusijos – 

visuomenės klausimai ir atsakymai. Informavo dalyvius, kad susirinkimas bus protokoluojamas, 

pasisakančiųjų dalyvių kalbos įrašomos į diktofoną.  

Protokolas bus parengtas ir pasirašytas per 5 d. d. nuo viešo susirinkimo, visuomenė galės susipažinti 

su protokolu per 3 d. d. nuo jo pasirašymo interneto puslapiuose www.ardynas.lt, www.ambergrid.lt, 

seniūnijose. Pastabos dėl protokolo teikiamos raštu, nurodant vardą, pavardę, organizaciją, adresą, 

datą. Susirinkimo organizatoriai išnagrinės pastabas ir jas priims arba motyvuotai atmes.  
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Pasiūlymus dėl PAV ataskaitos galima buvo teikti dvi savaitės iki šio susirinkimo, šio susirinkimo 

metu ir 10 d. d. nuo viešo susirinkimo datos raštu, elektroniniu paštu UAB „Ardynas“ ar AB „Amber 

Grid“. Iki susirinkimo pradžios visuomenės pasiūlymų nebuvo gauta. 

Su PAV ataskaita buvo galima susipažinti savivaldybių administracijose, užsakovo ir rengėjų būstinėse 

bei tinklalapiuose  www.ardynas.lt, www.ambergrid.lt, o taip pat Vėžaičių seniūnijoje. 

A. Mincė pristatė planuojamą ūkinę veiklą, E. Arlauskaitė pristatė PŪV PAV (pristatymo skaidrės 

pridedamos).  

L. Labanauskienė pristatė rengiamo regiono lygmens magistralinio dujotiekio Klaipėda-Kuršėnai 

specialiojo plano aktualius aspektus, koncepcijos brėžinius, servitutų nustatymo tvarką. Vienas iš 

specialiojo plano uždavinių - rezervuoti teritorijas magistralinio dujotiekio (toliau – MD) statybai. 

Gyventojai su specialiojo plano koncepcija galėjo susipažinti nuo 2013 m. gruodžio 20 d. iki 2014 m. 

sausio 22 d. 5 savivaldybių tinklalapiuose bei popierine versija architektūros skyriuose, taip pat UAB 

„Ardynas“ ir AB „Amber Grid“ tinklalapiuose. Gegužės pirmą savaitę numatomi vieši magistralinio 

dujotiekio Klaipėda-Kuršėnai specialiojo plano susirinkimai savivaldybėse, apie tikslią datą visuomenė 

bus informuota vėliau, pasiūlymus dėl specialiojo plano galima teikti iki numatomų susirinkimų ir jų 

metu. Trumpai pristatyta kompensacijų apskaičiavimo tvarka.  

Iki viešo susirinkimo suinteresuotos visuomenės pasiūlymų dėl PAV ataskaitos nebuvo gauta.  

 

Klausimai, diskusijos  

R. Lygutas informavo, kad teritorijų planavimas pradėtas 2013 m. pradžioje, gruodžio mėn. 

įregistruoti matavimai, bet žemėtvarkoje nėra informacijos apie MD.  

Diskusijų su visuomenės atstovu metu Z. Labanauskienė ir S. Sabonis peržiūrėjo pateiktus gyventojo 

sklypo plano brėžinius, informavo apie galimybę teikti pasiūlymą per 10 d. d.  

S. Balčiūnas teiravosi dėl MD apsaugos zonos, kompensacijos dydžio paskaičiavimo, ar vieneriems 

metams, ar vienkartinė, motyvų dėl 30% didesnės kompensacijos, ar lieka senasis (esamas) dujotiekis, 

kam teikti pasiūlymus. 

A. Mincė informavo, kad darbų zona laukuose yra 24 m. Joje bus įrengtas laikinas kelias, 

sandėliuojamas iškastas gruntas, o senasis dujotiekis lieka, numatomi jo remonto darbai.   

J. Paplauskienė informavo, kad išmokama kompensacija yra vienkartinė, siūloma didesnė nei nustatyta 

Vyriausybės patvirtintoje metodikoje. PAV ataskaitai pasiūlymai turėtų būti pateikti UAB „Ardynas“ 

arba AB „Amber Grid“ per 10 d. d. po susirinkimo. 
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P. A. Toleikis, gyvenantis Dariaus ir Girėno g. 25, teiravosi, ar transportas važiuos  šia gatve, kaip 

bus atlyginti nuostoliai dėl sugadintos gatvės. 

A. Mincė informavo, kad už sugadintą gatvę nebus atlyginama ar kompensuojama, bet kelias bus 

sutvarkytas. Bus nufotografuota, kaip gatvė atrodo prieš darbų pradžią ir darbai bus laikomi užbaigtais 

tik tada, kai sudaryta komisija su seniūnu nustatys, kad kelias ir žemė sklypuose - sutvarkyti, ir 

pasirašys darbų perdavimo-priėmimo aktą. Be seniūnijos atstovo parašo darbai nebus priduodami. 

L. Smalskienė teiravosi, kur lieka senasis vamzdis, kaip eina naujasis, koks atstumas nuo namo iki 

vamzdžio. 

A. Mincė informavo, kad MD projektuojamas šalia esamo  magistralinio dujotiekio, atsižvelgiant į 

gyvenamąsias ir kitas teritorijas. Atstumas priklausomai pagal vietovės klasę nuo vamzdžio iki statinio  

33 m arba  47 m. 

S. Balčiūnas teiravosi dėl iškirsto miško medienos, kas tvarkys krūmynus, kur kreiptis dėl trasos, 

kompensacijos dydžio, į ką kreiptis  visais  klausimais. 

S. Sabonis patvirtino, kad iškirsto miško mediena paliekama savininkui, už ataugusių krūmynų virš 

MD trasos po 3 m į abi puses iškirtimą bus atsakingas AB „Amber Grid“. Dėl kompensacijos dydžio 

galima raštu kreiptis  į AB „Amber Grid“ arba UAB „Ardynas“. Avarinės situacijos metu MD 

eksploatuojanti organizacija gali privažiuoti iki vamzdyno, neatsiklausę gyventojų, kitais atvejais 

gyventojus turi informuoti prieš 5 d. Dėl kompensavimo už padarytą žalą galima kreiptis į AB „Amber 

Grid“. 

Visuomenės atstovai kartu su UAB „Ardynas“ ir AB „Amber Grid“ atstovais aptarė žemės sklypų 

savininkams susipažinimui pateiktų sutarčių sąlygas. 

 

 

Posėdžio pirmininkas    __________   Jolanta Paplauskienė 
 
Posėdžio sekretorius    __________   Viktorija Podgaiskytė 
 
Protokolo pasirašymo data                            2012-02-14 
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MAGISTRALINIO DUJOTIEKIO KLAIPĖDA – KURŠĖNAI STATYBA 

Poveikio aplinkai vertinimo ataskaita 
 

VIEŠO SUSIRINKIMO PROTOKOLAS 
 

2014-02-08 Nr. II-3 
Daugėdų seniūnija , Minijos g. 13, Daugėdų k., , Rietavo sav. 

 
 

Posėdžio pradžia: 2014-02-08, 15:30 val.  

Pirmininkas:  Jolanta Paplauskienė, UAB „Ardynas“ aplinkos apsaugos sektoriaus vadovė;  

Sekretorius:  Viktorija Podgaiskytė, UAB „AF-Consult“; aplinkosaugos  konsultantė;  

Dalyvavo:  Arvydas Mincė, UAB „Ardynas“ direktorius; 
Jolanta Paplauskienė, UAB“Ardynas“ aplinkos apsaugos sektoriaus vadovė; 

Zita Labanauskienė; UAB „Ardynas“ teritorijų planavimo specialistė; 

Saulius Sabonis, AB „Amber Grid“ Inžinerinio skyriaus viršininkas; 

Erika  Arlauskaitė, UAB „AF-Consult“ aplinkosaugos konsultantė;                            

Viktorija Podgaiskytė, UAB „AF-Consult“ aplinkosaugos konsultantė; 
7  visuomenės atstovai (užsiregistravusių dalyvių sąrašas pridedamas). 

Svarstyta:  Magistralinio dujotiekio Klaipėda – Kuršėnai statybos Poveikio aplinkai 
vertinimo ataskaita. 

 

Pristatymas 

Susirinkimo pirmininkė pristatė projekto užsakovo AB „Amber Grid“, poveikio aplinkai vertinimo 

(toliau – PAV) ataskaitos rengėjųs UAB „Ardynas“ ir UAB „AF-Consult“ atstovus, susirinkimo 

darbotvarkę: 1) planuojamos ūkinės veiklos (toliau – PŪV) pristatymas, 2) PAV ataskaitos 

pristatymas, 3) specialiojo plano ir servitutų nustatymo tvarkos pristatymas, 4) diskusijos – 

visuomenės klausimai ir atsakymai. Informavo dalyvius, kad susirinkimas bus protokoluojamas, 

pasisakančiųjų dalyvių kalbos įrašomos į diktofoną.  

Protokolas bus parengtas ir pasirašytas per 5 d. d. nuo viešo susirinkimo, visuomenė galės susipažinti 

su protokolu per 3 d. d. nuo jo pasirašymo interneto tinklalapiuose  www.ardynas.lt, 

www.ambergrid.lt, seniūnijoje. Pastabos dėl protokolo gali būti teikiamos raštu, nurodant vardą, 
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pavardę, organizaciją, adresą, datą. Susirinkimo organizatoriai išnagrinėja pastabas ir jas priima arba 

motyvuotai atmeta.  

Pasiūlymus dėl PAV ataskaitos galima buvo teikti dvi savaitės iki šio susirinkimo, šio susirinkimo 

metu ir 10 d. d. nuo viešo susirinkimo datos raštu, elektroniniu paštu UAB „Ardynas“ ar AB „Amber 

Grid“. Iki susirinkimo pradžios visuomenės pasiūlymų nebuvo gauta. 

A. Mincė pristatė planuojamą ūkinę veiklą, E. Arlauskaitė pristatė PŪV PAV (pristatymo skaidrės 

pridedamos).  

Pirmininkė informavo, kad PAV procedūros atliekamos lygiagrečiai rengiamam regiono lygmens 

magistralinio dujotiekio (toliau – MD) Klaipėda – Kuršėnai specialiajam planui (toliau – Planas) ir 

techniniam projektui. Šiuo metu parengta Plano koncepcija bei strateginio pasekmių aplinkai vertinimo 

ataskaita.  

Z. Labanauskienė informavo, kad vienas iš Plano tikslų - rezervuoti teritorijas magistraliniam 

dujotiekiui. Šiuo metu parengta ir paviešinta Plano koncepcija, Plano vieši susirinkimai numatomi 

gegužės mėn., gyventojai bus informuotiteisės aktuose nustatyta tvarka, o žemės sklypų savininkai, 

kurių sklypuose nustatomi veiklos apribojimai MD apsaugos zonos ribose – asmeniškai. Taip pat 

informavo, kad pasiūlymus dėl Plano galima teikti iki viešo susirinkimo ir jo metu. Buvo informuota, 

kad servitutas numatomas MD  darbų zonos ribose: laukuose - 24 m, miškuose – 12 m pločio. Taip pat 

bus nustatoma MD apsaugos zona – po 25 m į abi puses nuo dujotiekio ašies. Žemės sklypų 

savininkai, kurių sklypuose atsiranda apribojimai dėl planuojamo MD zonų, supažindinti su servitutų ir 

kitų apribojimų nustatymo planais.  

Z. Labanauskienė pasiteiravo, ar yra klausimų dėl PAV ataskaitos. Klausimų nebuvo. 

Klausimai, diskusijos 

A. Motiejauskienė teiravosi dėl kainos nustatymo tvarkos.  

S. Sabonis informavo, kad kompensacijos kaina skaičiuojama priklausomai nuo to, kur yra sklypas, 

kokios paskirties, vadovaujantis 2004 m. Vyriausybės patvirtinta metodika. AB „Amber Grid“ siūlo 30 

% didesnę kompensaciją, nei apskaičiuota pagal metodiką, siekiant geranoriškai susitarti su 

gyventojais. Iškirsto miško mediena paliekama savininkui.  Nutiesus MD taip pat bus  atstatytos 

melioracijos sistemos bei sutvarkytas tvenkinys, per kurį numatoma nutiesti dujotiekį. 

A. Globienė informavo, kad iš rudens yra pasėti deklaruoti žiemkenčiai, domėjosi, kaip bus su 

derliumi, kada prasidės statyba.   
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A. Mincė informavo, kad tokiais atvejais statybų pradžia individualiai  derinama su žemės sklypo 

savininku ir tariamasi dėl derliaus nuėmimo laiko.  

Iki 2015 metų pabaigos dujotiekis turi būti pastatytas. Statybos pradžia numatyta 2014 m. III ketvirtį,  

žiemos metu darbai nebus stabdomi. 

A. Globienė teiravosi koks slėgis bus vamzdyne,  kas vykdys statybos darbus?  

A. Mincė informavo, kad prie Klaipėdos slėgis bus apie 54 barus, toliau bus iki 50 barų. Yra  būtina 

laikytis saugos reikalavimų, nors dujotiekis pats savaime nesprogsta. Prieš 45 m. statytas senasis MD 

nekelia problemų, nors tuo metu statybos darbų kokybės kontrolė buvo kitokia, dabar vykdomi darbai 

žymiai griežčiau kontroliuojami.  Rangovai bus parinkti tarptautinio konkurso būdu. Taip pat bus 

parinkti subrangovai. Melioratoriai gali būti vietiniai, statybų metu suardytos melioracijos sistemos 

bus atstatytos.  

R. Šermukšnis teiravosi kokia  dujotiekio statybos darbų zona?  

A. Mincė informavo, kad laukuose numatoma 24 m pločio statybos darbų zona, miškuose - 12 m. 

Statybos metu medžiai bus iškersti darbų zonos ribose, o vėliau 6 m zona (po 3 m į abi puses nuo 

dujotiekio ašies) turi būti valoma reguliariai, kad neaugtų krūmai ir medžiai. Iškirsto miško mediena 

bus  palikta miško savininkui.  

A. Motiejauskienė. Kada ir kaip gali atvažiuoti į sklypą tvarkyti dujotiekį? Kaip bus su senuoju 

dujotiekiu. 

A. Mincė. Remonto metu savininkas, kurio sklypo ribose yra magistralinis dujotiekis, turi būti 

informuojamas prieš 5 dienas. Į tai neatsižvelgiama avarijos atveju, tačiau už remonto metu 

atsiradusius  nuostolius žemės sklypų savininkams bus kompensuojama LR įstatymų nustatyta tvarka.  

Senasis dujotiekis lieka, jis būtinas siekiant užtikrinti dujų tiekimo patikimumą į Klaipėdą Senojo 

dujotiekio rekonstrukcijos darbai prasidės po 2015 m. 

A. Globienė. Kokią naudą gauna įmonė? 

S. Sabonis informavo, kad AB „Amber Grid“ veikla – dujų perdavimas. Planuojamas MD sudarys 

galimybes perduoti  dujas iš SGD terminalo, papildomos komercinės naudos AB „Amber Grid“ gali ir 

nebūti. Visuomenės atstovai konsultavosi individualiai su UAB „Ardynas“ ir AB „Amber Grid“ 

atstovais, domėjosi servituto sutartimis konkrečiais atvejais.   
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Posėdžio pirmininkas    __________   Jolanta Paplauskienė 
 
Posėdžio sekretorius    __________   Viktorija Podgaiskytė 
 
Protokolo pasirašymo data       2014-02-14 
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MAGISTRALINIO DUJOTIEKIO KLAIPĖDA – KURŠĖNAI STATYBA 

Poveikio aplinkai vertinimo ataskaita 
 

VIEŠO SUSIRINKIMO PROTOKOLAS 
 

2014-02-08 Nr. II-4 
Žarėnų kultūros namai, Varnių g. 1, Žarėnai  

 
 

Posėdžio pradžia: 2014-02-08, 18:00 val.  

Pirmininkas:  Jolanta Paplauskienė, UAB „Ardynas“ aplinkos apsaugos sektoriaus vadovė;  

Sekretorius:  Viktorija Podgaiskytė, UAB „AF-Consult“; aplinkosaugos  konsultantė;  

Dalyvavo:  Arvydas Mincė, UAB „Ardynas“ direktorius; 
Jolanta Paplauskienė, UAB“Ardynas“ aplinkos apsaugos sektoriaus vadovė; 

Zita Labanauskienė; UAB „Ardynas“ teritorijų planavimo specialistė; 

Saulius Sabonis, AB „Amber Grid“ Inžinerinio skyriaus viršininkas; 

Erika  Arlauskaitė, , UAB „AF-Consult“ aplinkosaugos konsultantė;                             

Viktorija Podgaiskytė, UAB „AF-Consult“ aplinkosaugos konsultantė; 
2  visuomenės atstovai (užsiregistravusių dalyvių sąrašas pridedamas). 

Svarstyta:  Magistralinio dujotiekio Klaipėda – Kuršėnai statybos Poveikio aplinkai 
vertinimo ataskaita. 

 

Pristatymas 

Susirinkimo pirmininkas pristatė projekto užsakovo AB „Amber Grid“, poveikio aplinkai vertinimo 

(toliau – PAV) ataskaitos rengėjų UAB „Ardynas“ ir UAB „AF-Consult“ atstovus, susirinkimo 

darbotvarkę: 1) planuojamos ūkinės veiklos (toliau – PŪV) pristatymas, 2) PAV ataskaitos 

pristatymas, 3) specialiojo plano ir servitutų nustatymo tvarkos pristatymas, 4) diskusijos – 

visuomenės klausimai ir atsakymai. Informavo dalyvius, kad susirinkimas bus protokoluojamas, 

susirinkimo metu naudojamas diktofonas. 

Protokolas bus parengtas ir pasirašytas per 5 d. d. nuo viešo susirinkimo, visuomenė galės susipažinti 

su protokolu per 3 d. d. nuo jo pasirašymo interneto puslapiuose www.ardynas.lt, www.ambergrid.lt, 

seniūnijose. Pastabos dėl protokolo gali būti teikiamos raštu, nurodant vardą, pavardę, organizaciją, 

adresą, datą. Susirinkimo organizatoriai išnagrinės pastabas ir jas priims arba motyvuotai atmes.  
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Pasiūlymus dėl PAV ataskaitos galima teikti šio susirinkimo metu ir 10 d. d. nuo viešo susirinkimo 

datos. Su PAV ataskaita buvo galima susipažinti savivaldybių administracijose, užsakovo ir rengėjų 

būstinėse ir jų tinklalapiuose. Iki susirinkimo pradžios visuomenės pasiūlymų nebuvo gauta. 

A. Mincė pristatė planuojamą ūkinę veiklą, poveikį aplinkai (pristatymo skaidrės pridedamos). 

Informavo, kad šiuo metu parengta regiono lygmens magistralinio dujotiekio Klaipėda-Kuršėnai 

specialiojo plano koncepcija.  

E. Arlauskaitė pristatė PŪV PAV (pristatymo skaidrės pridedamos).  

Klausimai, diskusijos  

V. Klova pateikė klausimų, kaip vyks statybos darbai, kada  jam bus pateikta informacija apie 

kompensaciją.  

Diskusijų su gyventoju metu nustatyta ir gyventojas informuotas, kad VĮ Registrų centro duomenų 

bazėje nėra informacijos apie jo sklypą. Z. Labanauskienė informavo gyventoją, kad privaloma  

kreiptis į teritorinį žemėtvarkos skyrių ir susitvarkyti dokumentus, kad būtų galima apskaičiuoti 

kompensacijos dydįir nustatyti servitutą. Prieš darbų pradžią savininkas bus informuotas. Laukuose 

darbų zona – 24 m pločio, derlingas grunto sluoksnis saugomas atskirai, statybos darbai prasidės 2014 

m. antroje pusėje. Darbų metu turi būti paliktos pravados gyvuliams,  užtikrinamas patekimas į namus. 

Jei pastebimi pažeidimai, galima informuoti statybos darbų vadovą, dujotiekio statybos užsakovą, 

statybos inspekciją. Įprastai konfliktų nebūna, jei kas sugadinama – atstatoma ir  sutvarkoma. Bus 

sutvarkyti drenažai, atstatyti grioviai. Objekto „pridavimo“ metu, reikia gauti žemės sklypo savininko 

savininko parašą, kad savininkas pretenzijų dėl statybos užbaigimo jo sklype neturi, o aplinka 

sutvarkyta tinkamai. Savininkui prieš penkias dienas turi būti pranešta apie miško, krūmynų valymą. 

Šiuo metu parengta specialiojo plano koncepcija, greitu laiku gyventojas bus informuotas apie 

teritorijų planavimo eigą, kur ir kada vyks viešas specialiojo plano susirinkimas.  

 

 

Posėdžio pirmininkas    __________   Jolanta Paplauskienė 
 
Posėdžio sekretorius    __________   Viktorija Podgaiskytė 
 
 
Protokolo pasirašymo data       2014-02-14 
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MAGISTRALINIO DUJOTIEKIO KLAIPĖDA – KURŠĖNAI STATYBA 

Poveikio aplinkai vertinimo ataskaita 
 

VIEŠO SUSIRINKIMO PROTOKOLAS 
 

2014-02-09 Nr. II-5 
Luokės seniūnija, Kuršėnų g. 1, Luokė  

 
 

Posėdžio pradžia: 2014-02-09, 10:04 val.  

Pirmininkas:  Jolanta Paplauskienė, UAB „Ardynas“ aplinkos apsaugos sektoriaus vadovė;  

Sekretorius:  Viktorija Podgaiskytė, UAB „AF-Consult“; aplinkosaugos  konsultantė;  

Dalyvavo:  Arvydas Mincė, UAB „Ardynas“ direktorius; 

Jolanta Paplauskienė, UAB“Ardynas“ aplinkos apsaugos sektoriaus vadovė; 
Zita Labanauskienė; UAB „Ardynas“ teritorijų planavimo specialistė; 

Saulius Sabonis, AB „Amber Grid“ inžinerinio skyriaus viršininkas; 

Erika  Arlauskaitė, UAB „AF-Consult“ aplinkosaugos konsultantė;            

Viktorija Podgaiskytė, UAB „AF-Consult“ aplinkosaugos konsultantė; 

7  visuomenės atstovai (užsiregistravusių dalyvių sąrašas pridedamas). 

Svarstyta:  Magistralinio dujotiekio Klaipėda – Kuršėnai statyba. Poveikio aplinkai 
vertinimo ataskaita. 

 

Pristatymas  

Susirinkimo pirmininkas pristatė projekto užsakovo AB „Amber Grid“, poveikio aplinkai vertinimo 

(toliau – PAV) ataskaitos rengėjų UAB „Ardynas“ ir UAB „AF-Consult“ atstovus, susirinkimo 

darbotvarkę: 1) planuojamos ūkinės veiklos (toliau – PŪV) pristatymas, 2) PAV ataskaitos 

pristatymas, 3) specialiojo plano ir servitutų nustatymo tvarkos pristatymas, 4) diskusijos – 

visuomenės klausimai ir atsakymai. Informavo dalyvius, kad susirinkimas bus protokoluojamas, 

pasisakančiųjų dalyvių kalbos įrašomos į diktofoną.  

Protokolas bus parengtas ir pasirašytas per 5 d. d. nuo viešo susirinkimo, visuomenė galės susipažinti 

su protokolu per 3 d. d. nuo jo pasirašymo interneto puslapiuose www.ardynas.lt, www.ambergrid.lt, 

taip pat seniūnijose. Pastabos dėl protokolo teikiamos raštu, nurodant vardą, pavardę, organizaciją, 

adresą, datą. Susirinkimo organizatoriai išnagrinės pastabas ir jas priims arba motyvuotai atmes.  
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Pasiūlymus dėl PAV ataskaitos galima teikti šio susirinkimo metu ir 10 d. d. nuo viešo susirinkimo 

datos. Su PAV ataskaita buvo galima susipažinti savivaldybių administracijose, užsakovo ir rengėjų 

būstinėse ir tinklalapiuose, iki susirinkimo visuomenės pasiūlymų nebuvo gauta.  

Pirmininkė informavo, kad lygiagrečiai PAV ir regiono lygmens magistralinio dujotiekio Klaipėda-

Kršėnai specialiajam planui (toliau - Planas) rengiamas statinio techninis projektas.  

Pirmininkė pristatė aktualius teritorijų planavimo dokumento rengimo aspektus. Plano vienas iš tikslų - 

rezervuoti teritorijas magistralinio dujotiekio (toliau – MD) statybai, informavo, kad specialiojo plano 

viešas susirinkimas numatomas gegužės mėnesį, gyventojai bus informuoti teisės aktų nustatyta 

tvarka, o taip pat ir asmeniškai tie žemės sklypų savininkai, kuriems pagal Plano sprendinius bus 

nustatomi veiklos apribojimai MD apsaugos zonos ribose. Taip pat informavo, kad pasiūlymus galima 

teikti iki numatomo viešo susirinkimo ir jo metu.  

A. Mincė pristatė planuojamą ūkinę veiklą, E. Arlauskaitė pristatė PŪV PAV, Z. Labanauskienė 

pristatė servitutų nustatymo tvarką (pristatymo skaidrės pridedamos).  

Diskusijos, klausimai 

J. Griciūnienė informavo, kad negalėjo atsidaryti  PAV ataskaitos dokumento AB „Amber Grid“ ir 

UAB „Ardynas“ interneto tinklapiuose. Daugiau klausimų dėl PAV ataskaitos nebuvo.  

Diskusijos vyko individualiai  su kiekvienu dalyviu nagrinėjant sklypų schemas.  

Visuomenės atstovai klausė, ar susitarimai dėl kompensacijos pasirašomi su kiekvienu savininku 

atskirai, kas yra 350 m atstumas, kokius leidimus ir kada reikia gauti norint vykdyti veiklą nustatytoje 

teritorijoje, koks minimalus atstumas nuo gyvenamojo namo iki vamzdžio? Kokie servituto dydžiai? 

Mincė informavo, kad statant bent kuriuos pastatus ar įrenginius 350 m. atstumu nuo MD, reikia gauti 

ne leidimą, o suderinimą su MD savininku - AB „Amber Grid“. Vietovės klasė nustatoma 1600 m ilgio 

atkarpoje po 200 m į abi puses nuo dujotiekio ašies. 1 vietovės klasės teritorijoje negali būti daugiau 

kaip 10 pastatų, nurodytų MD įrengimo taisyklėse.  Atstumas nuo pastato iki vamzdžio - 47 m. MD 

tiesimo darbų zonos plotis: – 24 m laukuose, 14 m – miške.  

MD apsaugos zona yra nustatyta po 25 m abipus MD ašies. Už servitutą ir apsaugos zoną bus mokama 

nustatyto dydžio kompensacija. 

J. Griciūnienė teiravosi, kiek miško bus iškirsta.  
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S. Mikalauskas teiravosi, kiek miško bus paliesta jo sklypo atveju. Kaip yra organizuojami darbai,  

kokie bus gyventojų  įsipareigojimai. 

S. Sabonis informavo, kad zona po 3 m į abi puses nuo MD turi būti  reguliariai valoma.  

S. Mikalausko atveju dėl seno dujotiekio ir naujo visumoje bus iškirsta 9 + 5, t. y. 14 m pločio juosta, 

turi būti išlaikytas 12 m atstumas tarp senojo ir naujojo vamzdžio, MD trasa valoma po 3 metrus į abi 

puses nuo dujotiekio kas keli metai. Miško teritorijoje 14 m ruože statybos metu bus suformuotas 

laikinas kelias ir sandėliuojamas  dirvožemis. Pristatyta statybos  darbų schema. Kitoje senojo 

dujotiekio pusėje, konkrečiu S. Mikalausko atveju, jokie žemės naudojimo  apribojimai nebus 

nustatyti.  

S. Mikalauskas teiravosi, kaip skaičiuojama kompensacija pagal pateiktą sutarties projektą. Ar 

avarijos ir kitais atvejais reikės įsileisti dujininkus? 

A. Mincė informavo, kad avarijų atvejais MD savininkas atvyksta prie dujotiekio be įspėjimo, kitais 

atvejais, žemės savininkas įspėjamas prieš 5 dienas.   

S. Sabonis informavo, kad pasiūlymai dėl kompensacijos dydžio didžiąja dalimi yra įteikti žemės 

sklypų savininkams, o sutartis bus pasirašoma pas notarą. Kompensacijos paskaičiuotos vadovaujantis 

Vyriausybės nustatyta tvarka. 

J. Griciūnienė informavo, kad gyvena apie 200 m. nuo planuojamo MD, kokios gali būti rizikos, kas 

gali garantuoti, kad viskas bus gerai, kas padengs nuostolius. Taip pat teiravosi dėl miško 

kompensacijos dydžio, nes ūkio veiklos vykdyti negalės. A. Griciūnas išsakė savo nuomonę, kad 

nesutinka su kompensacijos dydžiu, turi dokumentus dėl sklypo vertės. 

S. Sabonis informavo, kad AB „Amber Grid“ turi civilinės atsakomybės draudimą, ir avarijos atveju 

atsiradę nuostoliai bus kompensuojami draudimo kompanijos. Kompensaciją kiekvienu atveju galima 

užginčyti ir skųsti teismui. Taip pat S. Sabonis informavo, kad AB „Amber Grid“ yra gavusi ir 

susipažinusi su J. Griciūnienės raštu, į jį bus atsakyta raštu per 30 d. d. A. Mincė informavo apie 

galimus avarijos atvejus, susijusius su dujotiekiu, galimas pasekmes. Paminėjo, kad numatomi senojo 

dujotiekio rekonstrukcijos darbai. 

J. Griciūnienė teiravosi, kada numatomi statybos darbai.  

A. Mincė informavo, kad šių metų pabaigoje, bet dar tiksli data nėra žinoma. Statybos darbai bus 

vykdomi etapais, atsižvelgiant į daugelį veiksnių, tokių kaip gyventojų poreikiai, paukščių perėjimo 
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laikotarpis, žuvų nerštas ir kt. J. Griciūnienė teiravosi dėl vamzdžio tiesimo per upę. Ar yra numatytos 

čiaupų aikštelės ties sklypu. 

A. Mincė informavo, kad per upes vamzdis bus klojamas po upės dugnu, darbai nakties metu nebus 

vykdomi. Paaiškinta darbų seka. Čiaupų aikštelės trasoje numatomos kas 20 km, arti paklausėjos 

sklypo čiaupų aikštelės nebus. Buvo pademonstruotas brėžinys su čiaupų aikštelės išdėstymo vietomis.  

J. Griciūnienė teiravosi, kada vyks sutarčių dėl kompensacijų pasirašymas, kaip paskaičiuojama suma. 

Z. Labanauskienė ir S. Sabonis informavo, kad sutartys bus pasirašomos artimiausiu metu. Apsaugos 

zonos kompensacijos dydis  –  2000 Lt/ha.  AB „Amber Grid“ geranoriško susitarimo pagrindu siūlo 

30 proc. didesnį  kompensacijos dydį, nei numatyta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. 

gruodžio 2 d. nutarimu Nr. 1541 patvirtintoje Vienkartinės ar periodinės kompensacijos, mokamos už 

naudojimąsi administraciniu aktu nustatytu žemės servitutu, tarnaujančiojo daikto savininkui ar 

valstybinės žemės patikėtiniui apskaičiavimo metodikoje.  

Susirinkimo metu gautas vienas pasiūlymas Nr.1. 

 

 

 

Posėdžio pirmininkas    __________   Jolanta Paplauskienė 
 
 
Posėdžio sekretorius    __________   Viktorija Podgaiskytė 
 
 
Protokolo pasirašymo data              2014-02-14 



 
 

MAGISTRALINIO DUJOTIEKIO KLAIPĖDA – KURŠĖNAI STATYBA 

Poveikio aplinkai vertinimo ataskaita 

 
VIEŠO SUSITIKIMO PROTOKOLAS 

 

2014-02-09 Nr. – II-6 

Raudėnų seniūnija, Tryškių g. 6, Raudėnai, Šiaulių r. sav. 

Posėdžio pradžia 2014-02-09, 13:00. 
          

Pirmininkas:  Jolanta Paplauskienė, UAB „Ardynas“ aplinkos apsaugos sektoriaus vadovė;  

Sekretorius:  Viktorija Podgaiskytė, UAB „AF-Consult“; aplinkosaugos  konsultantė;  

Dalyvavo:  Arvydas Mincė, UAB „Ardynas“ direktorius; 

Jolanta Paplauskienė, UAB“Ardynas“ aplinkos apsaugos sektoriaus vadovė; 

Zita Labanauskienė; UAB „Ardynas“ teritorijų planavimo specialistė; 

Saulius Sabonis, AB „Amber Grid“ Inžinerinio skyriaus viršininkas; 

Erika  Arlauskaitė, , UAB „AF-Consult“ aplinkosaugos konsultantė;                            

  Viktorija Podgaiskytė, UAB „AF-Consult“ aplinkosaugos konsultantė; 

 

 

 

Posėdžio pirmininkas 14:00 h  J. Paplauskienė konstatavo, kad visuomenė nėra suinteresuota 

planuojama ūkine veikla ir viešo supažindinimo procedūra atlikta vadovaujantis Visuomenės 

informavimo ir dalyvavimo planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo procese tvarkos 

aprašo 30 p. 

 

 

Posėdžio pirmininkas    __________   Jolanta Paplauskienė 

 

 

Posėdžio sekretorius    __________   Viktorija Podgaiskytė 

 

Protokolo pasirašymo data       2014-02-14 
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MAGISTRALINIO DUJOTIEKIO KLAIPĖDA – KURŠĖNAI STATYBA 

Poveikio aplinkai vertinimo ataskaita 

 

VIEŠO SUSIRINKIMO PROTOKOLAS 

 

2014-02-08 Nr. – I-1 

Dauparų - Kvietinių seniūnija, Ţemaitės g. 10, Gargţdų m., Klaipėdos r. sav. 

 

 

Posėdţio pradţia: 2014-02-08, 10:00. 

Pirmininkas:  Tomas Staškevičius, UAB „AF-Consult“, inţinierius; 

Sekretorius:  Rūta Blagnytė, UAB „AF-Consult“, aplinkosaugos  konsultantė; 

Dalyvavo:  Valdas Sabaliauskas, UAB „Ardynas“, technikos direktorius; 

Andrė Nutautienė, AB „Amber Grid“, inţinierė; 

Rasa Alkauskaitė-Kokoškina, UAB „AF-Consult“, aplinkosaugos padalinio 

vadovė; 

Olga Vaičienė, UAB „Ardynas“, teritorijų planavimo specialistė; 

Vilija Brazaitytė, UAB „Ardynas“, aplinkosaugos specialistė; 

Tomas Staškevičius, UAB „AF-Consult“, inţinierius; 

Rūta Blagnytė, UAB „AF-Consult“, aplinkosaugos  konsultantė; 

14 visuomenės atstovų (uţsiregistravusių dalyvių sąrašas pridedamas). 

Svarstyta:  Magistralinio dujotiekio Klaipėda – Kuršėnai statybos. poveikio aplinkai 

vertinimo ataskaita. 

14 visuomenės atstovai (uţsiregistravusių dalyvių sąrašas pridedamas). 

 

Pristatymas 

Pirmininko pavedimu Rasa Alkauskaitė-Kokoškina pristatė projekto uţsakovo AB „Amber Grid“, 

poveikio aplinkai vertinimo (toliau – PAV) ataskaitos rengėjų UAB „Ardynas“ ir UAB „AF-Consult“ 

atstovus, susirinkimo darbotvarkę: 1) planuojamos ūkinės veiklos (toliau – PŪV) pristatymas, 2) PAV 

ataskaitos pristatymas, 3) specialiojo plano ir servitutų nustatymo tvarkos pristatymas, 4) diskusijos – 

visuomenės klausimai ir atsakymai. Informavo dalyvius, kad susirinkimas bus protokoluojamas,  

pasisakančiųjų dalyvių kalbos įrašomos į diktofoną.  

Protokolas bus parengtas ir pasirašytas per 5 d. d. nuo viešo susirinkimo, visuomenė galės susipaţinti 

su protokolu interneto tinklalapiuose  www.ardynas.lt, www.ambergrid.lt, seniūnijose ir teikti pastabas 

http://www.ardynas.lt/
http://www.ambergrid.lt/
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per 3 d. d. nuo jo pasirašymo. Pastabos dėl protokolo teikiamos raštu, nurodant vardą, pavardę,  

organizaciją, adresą, datą UAB „Ardynas“, UAB „AF-Consult“ bei skelbimuose nurodytais 

elektroninio pašto adresais. Susirinkimo organizatoriai išnagrinės pastabas ir jas priims arba 

motyvuotai atmes.  

Pasiūlymus dėl PAV ataskaitos galima teikti šio susirinkimo metu ir 10 d. d. nuo viešo susirinkimo 

datos UAB „Ardynas“. Iki susirinkimo pradţios visuomenės pasiūlymų nebuvo gauta. 

Su PAV ataskaita buvo galima susipaţinti savivaldybių administracijose, planavimo organizatoriaus 

(projekto uţsakovo) ir PAV ataskaitos rengėjo UAB „Ardynas“ būstinėse, interneto tinklalapiuose 

www.ardynas.lt, www.ambergrid.lt , o taip pat Dauparų - Kvietinių seniūnijoje. 

PAV procedūros atliekamos lygiagrečiai rengiamam regiono lygmens magistralinio dujotiekio (toliau - 

MD) Klaipėda – Kuršėnai specialiajam planui (toliau - Planas) ir techniniam projektui. Šiuo metu 

parengta strateginio pasekmių aplinkai vertinimo ataskaita.  

V. Sabaliauskas pristatė planuojamą ūkinę veiklą, R. Alkauskaitė - Kokoškina pristatė PŪV PAV 

(pristatymo skaidrės pridedamos), O. Vaičienė pristatė servitutų nustatymo tvarką planuojamoje 

teritorijoje.  

Klausimai, diskusijos 

Už kokį plotą gyventojams yra planuojama kompensuoti? Už 15 m ar 30 m? 

O. Vaičienė atsakė, kad servitutas yra suprojektuotas dujotiekių darbų zonos ribose: miškuose 14 m 

pločio, o laukuose - 24 m. Taip pat gyventojams bus atlyginama  uţ apribojimus dujotiekio apsaugos 

zonos ribose  – po 25 m nuo dujotiekio ašies į abi puses.  

Ar bus atsižvelgta į gyventojų lūkesčius, kaip juos įvertinsit ir kompensuosit? 

O. Vaičienė atsakė, kad labai sunku yra įvertinti gyventojų lūkesčius. Kompensacijos bus 

skaičiuojamos vadovaujantis  „Vienkartinės ar periodinės kompensacijos, mokamos uţ naudojimąsi 

administraciniu aktu nustatytu ţemės servitutu, tarnaujančiojo daikto savininkui ar valstybinės ţemės 

patikėtiniui apskaičiavimo metodika“ (toliau - Metodika), patvirtinta Lietuvos Respublikos 

Vyriausybės 2004 m. gruodţio 2 d. nutarimu Nr. 1541. Kompensacijas skaičiuoja valstybinės įmonės 

„Valstybinis ţemės fondas“ (VŢF) atsakingi atestuoti darbuotojai. Skaičiuojant kompensacijas remtasi 

VĮ „Registrų centras“ duomenimis.  

 

http://www.ardynas.lt/
http://www.ambergrid.lt/
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AB „Amber Grid“ sukurta prieš pusę metų, pagrindiniai akcininkai: Vokietija - 38,9 proc., Gazprom - 

37,1 proc., Lietuva – 17,7 proc., smulkieji akcininkai – 6,3 proc. Jūs turite tik 17 proc. akcijų, kodėl 

būtent su jumis turime tartis? 

V. Sabaliauskas pakomentavo, kad akcijos – tik nuosavybės forma. Nesvarbu kas savininkas, tačiau 

visi turime vadovautis Lietuvoje galiojančiais įstatymais. Įmonė yra suinteresuota pardavinėti dujas, o 

norint jas pardavinėti reikia turėti vamzdynus. Dujotiekius eksploatuojanti įmonė visus prisiimtus 

įsipareigojimus gyventojams privalo vykdyti nepriklausomai nuo akcijų skaičiaus. 

Man nepatinka ši pasirašyta sutartis, kur vieni įpareigojimai ir atsakomybė yra sklypo savininkui. 

A. Nutautienė atsakė, kad pateikta sutartis nėra su parašais, tai yra sutarties pavyzdys, perduotas 

sklypo savininkui susipaţinti. Šias sutartis parengė AB „Amber Grid“. Kai bus susipaţinta su sutartimi 

ir ţinomi ţemės sklypų savininkų ketinimai, gyventojai, kurie sutinka pasirašyti notarinę sutartį, bus 

informuoti kada ir kur vyks sutarčių pasirašymai. AB „Amber Grid“ papildomai siūlo 30% priedą prie 

pagal Metodiką apskaičiuotos sumos.  

Negalime pabaigti statybos darbų, kadangi Lietuvos dujos nepasirašo. Ką daryti? 

A. Nutautienė pakomentavo, kad yra tam tikros procedūros - tiek Statybos  įstatymas, tiek Teritorijų 

planavimo įstatymas jas reguliuoja, tai nėra mūsų sugalvota tvarka. Procedūros yra vykdomos dviem 

etapais: pirmas – sąlygų išdavimas, antras etapas –projekto derinimas. Neţinoma, kokia konkrečiai yra 

susidariusi situacija, ar  anksčiau  gautos sąlygos iš AB „Lietuvos dujos“, tačiau dabar projekto 

sprendinius jau reikia derinti su AB „Amber Grid“. Jei rengiamas teritorijų planavimo dokumentas 

atitinka rengiamo specialiojo plano sprendinius – jis bus suderintas, kitu atveju – reikės sprendinius 

koreguoti. Šiuo metu situacija yra tokia – pagal Klaipėdos r. savivaldybės informaciją, yra tik keletas 

sklypų, kuriems yra pradėti rengti detalieji planai ir kurie yra vertinami kaip lygiagrečiai specialiajam 

planui rengiami projektai. Teritorijų planavimo įstatymas numato, kad regiono lygmens specialiojo 

plano sprendiniai yra aukštesnio lygmens nei detalieji planai. 

Sunku pakomentuoti, kodėl būtent šiuo atveju nėra derinama, reikia pamatyti detaliojo plano 

sprendinius ir išduotas planavimo sąlygas. Šiuo klausimu reikėtų raštu kreiptis į AB „Amber Grid“. 

Kokie yra esamo ir planuojamo  MD apribojimai namų statybai?  

V. Sabaliauskas atsakė, kad šalia esamo MD galioja normatyvai, nustatyta I vietovės klasė – t. y. 

vietovės klasės vienete 1600 m atkarpoje išilgai esamo dujotiekio po 200 m į abi puses nuo esamo 

dujotiekio ašies - galima statyti ne daugiau 10 namų, ir tiek namų jau yra pastatyta. Aptariamu 
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konkrečiu atveju naujas MD neturės įtakos, kadangi išlieka tas pats esamas apribojimas nuo esamo 

MD. 

Planuojamo MD atveju namus statyti galima ne –arčiau kaip 33 m atstumu nuo planuojamo dujotiekio 

ašies.  

Kodėl žemė nėra išperkama iš gyventojų? 

V. Sabaliauskas atsakė, kad LR įstatymai nenumato galimybės pirkti ţemę magistralinių tinklų 

statybai. Be to, įmonė negali to padaryti, kadangi AB „Amber Grid“ yra reguliuojama valstybės, visos 

papildomos išlaidos įeina į dujų kainą. AB „Amber Grid“ gali sumokėti tik kompensacijas dėl ţemės 

sklypuose atsirandančių veiklos apribojimų. 

Visuomenės atstovas pasisakė, kad planuojamas dujotiekis eina per visą sklypą. Sklypo nebebus 

galima naudoti pagal paskirtį. 

A. Nutautienė atsakė, kad jei tikrai dėl planuojamo MD nebus galima naudoti ţemės sklypo pagal 

paskirtį, AB „Amber Grid“ sudaryta komisija spręs, kaip vertinti tokį atvejį. Bus tariamasi, 

atsiţvelgiant į tai, kokia yra faktinė ţemės paskirtis. 

O. Vaičienė pakomentavo, kad jei ţemės paskirtis yra ţemės ūkio, po MD statybų ţemę bus galima vėl 

naudoti pagal paskirtį. 

Kaip bus su melioracijos sistemomis? Ar ją bus galima eksploatuoti, tvarkyti? Statant naująjį MD, kas 

tvarkys sugadintas melioracines sistemas? Kodėl to nėra nurodyta sutartyje? 

V. Sabaliauskas pakomentavo, kad eksploatuoti, rekonstruoti melioracijos sistemą tikrai galima, 

kadangi tai yra susiję su ţemės ūkio veikla. Tik atsiranda reikalavimas informuoti ir suderinti su AB 

„Amber Grid“ planuojamus atlikti tvarkymo darbus.  

Po statybų darbų, visos melioracinės sistemos bus veikiančios, tai  AB „Amber Grid“ yra privaloma 

atlikti pagal įstatymus. 

A. Nutautienė pakomentavo, kad sutartyje statybos metu sugadintų melioracinių sistemų atkūrimo 

sąlygų nėra nurodyta, nes tai yra AB „Amber Grid“ ir rangovo prievolė pagal Statybos įstatymą, ir 

statinio projekto sprendiniai nebus suderinti tol, kol projekte nebus numatyta, kaip sutvarkyti sistemą, 

veikusią iki MD klojimo darbų.  

Per kiek laiko bus galima pareikšti pretenzijas dėl melioracijos po naujojo MD statybų? 
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V. Sabaliauskas pakomentavo, kad visiems statybos darbams yra taikoma garantija – 5 m. Galima 

pareikšti motyvuotas pretenzijas, ir viskas bus tvarkoma rangovų lėšomis. Teritorija turi būti atkurta 

tokia, kokia buvo iki statybos darbų. 

Turime 10 arų, perspektyvoje planuojame sklypą parduoti. Jūs iš mūsų atimate 7 arus, lieka 3 arai, ką 

aš gausiu už tai? Žemė nuvertės, kai bus patiestas naujas MD. 

V. Sabaliauskas pakomentavo, kad jei aptariamas yra ţemės ūkio paskirties sklypas – pakeitus paskirtį 

į gyvenamąją teritoriją, jei ji numatyta Bendrajame plane, bus perskaičiuota didesnė kompensaciją, bet 

tuo pačiu, bus didesni mokesčiai uţ kitos paskirties ţemę. 

Jei ţemės paskirtis - ţemės ūkio, po MD statybų minimą ţemės sklypo dalies ţemę bus galima vėl 

naudoti pagal paskirtį. 

Visuomenės atstovė pakomentavo, kad jei nebus atsižvelgta į visuomenės lūkesčius –Klaipėdos rajono 

taryba netvirtins šio specialiojo plano. 

O. Vaičienė pakomentavo, kad norint atsiţvelgti į lūkesčius, projekto organizatoriai turi gauti 

konkrečius motyvuotus raštiškus prašymus ir atitinkamus dokumentus, kad galėtų tinkamai įvertinti 

kiekvieną konkretų atvejį. Neįmanoma įvertinti situacijos atsiţvelgiant tik į išsakytą nuomonę. 

Lūkesčiai turi būti išreikšti raštiškai ir nustatyta tvarka. 

Ar esamas MD funkcionuos? 

V. Sabaliauskas atsakė, kad esamas MD funkcionuos. Naujas dujotiekis bus klojamas 15 m atstumu 

nuo esamo MD. 

Iki kada galioja AB „Amber Grid“ laikina licencija? Kam paskui reikės reikšti pretenzijas? 

A. Nutautienė pakomentavo, kad visos licencijos išduodamos su nustatytais terminais. Jei kita įmonė 

perims dujotiekio eksploataciją – tai perims ir įsipareigojimus. 

Visuomenės atstovė paprašė, kad būtų užprotokoluota, kad, jos nuomone, vertinant kompensacijų 

dydžius būtinai turi būti atsižvelgta į gyventojų lūkesčius. 

O. Vaičienė informavo, kad specialiojo plano vieši susirinkimai numatomas geguţės mėnesį. 

Informacija bus paskelbta teisės aktų nustatyta tvarka, spaudoje ir savivaldybių interneto 

tinklalapiuose. Gyventojai, kurių ţemės sklypai patenka į planuojamo MD apsaugos zonos teritoriją, 

bus informuoti laiškais. Iki viešųjų susirinkimų visuomenė turi galimybę kreiptis dėl turimų ţemės 
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sklypų ţemės naudojimo paskirties keitimo bei po to (atliktų keitimo procedūrų) pateikti reikiamus 

dokumentus AB „Amber Grid“ sudarytai komisijai dėl kompensacijos perskaičiavimo. 

Specialiojo plano sprendinių viešas svarstymas - tai paskutinė diena, kada bus galima teikti raštiškus 

pasiūlymus. Notaro tvirtinamos sutartys dėl servitutų nustatymo bus pasirašomos iki specialiojo plano 

patvirtinimo. Po specialiojo plano patvirtinimo, duomenys apie ţemės sklypų savininkus, su kuriais 

nepavyko susitarti ar kurie nebuvo rasti pagal deklaruotą gyvenamąją vietą, bus pateikti į Nacionalinės 

ţemės tarnybos teritorinius padalinius dėl servitutų nustatymo administraciniu aktu.  

Kokiu atstumu MD gali būti tiesiamas nuo automagistralės? Jei turime pasiūlymą kaip turėtų eiti 

planuojamas MD, kur kreiptis? 

V. Sabaliauskas atsakė, kad MD nuo automagistralės turi būti planuojamas ne arčiau kaip 50 m. Visus 

pasiūlymus teikite raštu AB „Amber Grid“. 

Dėl privažiavimo projektavimo per dujotiekį, kodėl netvirtino detaliųjų planų gyventojams? 

V. Sabaliauskas pakomentavo, kad privaţiavimų negalima projektuoti lygiagrečiai MD apsaugos 

zonos ribose, bet gali būti projektuojami kertant  MD trumpiausiu atstumu. Kreiptis reikia raštu į AB 

„Amber Grid“, kadangi reikia nagrinėti kiekvieną situaciją (aplinkybes) individualiai. 

 

 

 

Posėdţio pirmininkas    __________   Tomas Staškevičius 

 

 

Posėdţio sekretorius    __________   Rūta Blagnytė 

 

Protokolo pasirašymo data       2014-02-14 



  1 

 
 

MAGISTRALINIO DUJOTIEKIO KLAIPĖDA – KURŠĖNAI STATYBA 

Poveikio aplinkai vertinimo ataskaita 

 

VIEŠO SUSIRINKIMO PROTOKOLAS 

 

2014-02-08 Nr. – I-2 

Kulių kultūros centras, J. T. Vaižganto g. 6, Kulių miestelis, Plungės r. sav. 

 

 

Posėdis įvyko:  2014-02-08, 12:30 val.  

Pirmininkas:  Tomas Staškevičius, UAB „AF-Consult“, inžinierius; 

Sekretorius:  Rūta Blagnytė, UAB „AF-Consult“, aplinkosaugos  konsultantė; 

Dalyvavo:  Valdas Sabaliauskas, UAB „Ardynas“, technikos direktorius; 

Andrė Nutautienė, AB „Amber Grid“, inžinierė; 

Rasa Alkauskaitė-Kokoškina, UAB „AF-Consult“, aplinkosaugos padalinio 

vadovė; 

Olga Vaičienė, UAB „Ardynas“, teritorijų planavimo specialistė; 

Vilija Brazaitytė, UAB „Ardynas“, aplinkosaugos specialistė; 

Tomas Staškevičius, UAB „AF-Consult“, inžinierius; 

Rūta Blagnytė, UAB „AF-Consult“, aplinkosaugos  konsultantė; 

2 visuomenės atstovai (užsiregistravusių dalyvių sąrašas pridedamas). 

Svarstyta:  Magistralinio dujotiekio Klaipėda – Kuršėnai statybos poveikio aplinkai 

vertinimo ataskaita. 

  

Pristatymas 

Pirmininko pavedimu Rasa Alkauskaitė-Kokoškina pristatė projekto užsakovo AB „Amber Grid“, 

poveikio aplinkai vertinimo (toliau – PAV) ataskaitos rengėjų UAB „Ardynas“ ir UAB „AF-Consult“ 

atstovus, susirinkimo darbotvarkę: 1) planuojamos ūkinės veiklos (toliau – PŪV) pristatymas, 2) PAV 

ataskaitos pristatymas, 3) specialiojo plano ir servitutų nustatymo tvarkos pristatymas, 4) diskusijos – 

visuomenės klausimai ir atsakymai. Informavo dalyvius, kad susirinkimas bus protokoluojamas,  

pasisakančiųjų dalyvių kalbos įrašomos į diktofoną.  

Protokolas bus parengtas ir pasirašytas per 5 d. d. nuo viešo susirinkimo, visuomenė galės susipažinti 

su protokolu interneto tinklalapiuose  www.ardynas.lt, www.ambergrid.lt, seniūnijose ir teikti pastabas 

per 3 d. d. nuo jo pasirašymo. Pastabos dėl protokolo teikiamos raštu, nurodant vardą, pavardę,  

http://www.ardynas.lt/
http://www.ambergrid.lt/
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organizaciją, adresą, datą UAB „Ardynas“, UAB „AF-Consult“ bei skelbimuose nurodytais 

elektroninio pašto adresais. Susirinkimo organizatoriai išnagrinės pastabas ir jas priims arba 

motyvuotai atmes.  

Pasiūlymus dėl PAV ataskaitos galima teikti šio susirinkimo metu ir 10 d. d. nuo viešo susirinkimo 

datos UAB „Ardynas“. Iki susirinkimo pradžios visuomenės pasiūlymų nebuvo gauta. 

Su PAV ataskaita buvo galima susipažinti savivaldybių administracijose, užsakovo ir rengėjų 

būstinėse, Endriejavo ir Stalgėnų seniūnijų patalpose, taip pat interneto tinklalapiuose www.ardynas.lt, 

www.ambergrid.lt. 

PAV procedūros atliekamos lygiagrečiai rengiamam regiono lygmens magistralinio dujotiekio (toliau - 

MD) Klaipėda – Kuršėnai specialiajam planui (toliau - Planas) ir techniniam projektui. Šiuo metu 

parengta strateginio pasekmių aplinkai vertinimo ataskaita.  

V. Sabaliauskas pristatė planuojamą ūkinę veiklą, R. Alkauskaitė - Kokoškina pristatė PŪV PAV 

ataskaitą (pristatymo skaidrės pridedamos).  

Klausimai, diskusijos 

Visuomenės atstovė pasiteiravo kokie subjektai vertins PAV ataskaitą? 

R. Alkauskaitė-Kokoškina atsakė, kad planuojamos ūkinės veiklos PAV vertinimo subjektai: Šiaulių 

r., Telšių r., Plungės r., Rietavo, Klaipėdos r. savivaldybių administracijos; Šiaulių, Telšių, Klaipėdos 

visuomenės sveikatos centrai; Šiaulių, Telšių, Klaipėdos apskrities priešgaisrinės gelbėjimo valdybos; 

Kultūros paveldo departamento Šiaulių, Telšių, Klaipėdos teritoriniai padaliniai; Valstybinė saugomų 

teritorijų tarnyba prie LR aplinkos ministerijos. 

Ar yra kultūros paveldo vertybių šalia planuojamo MD Kulių seniūnijoje? 

R. Alkauskaitė-Kokoškina atsakė, kad Didžiųjų Mostaičių teritorijoje yra Koplytstulpis su 

ornamentuotu kryželiu ir  Marijos Magdalenos skulptūra, kuris yra  nutolęs nuo magistralinio 

dujotiekio 400 m, todėl poveikis kultūros vertybei nenumatomas. 

Kokiai rizikai priskiriamas magistralinis dujotiekis? 

R. Alkauskaitė-Kokoškina atsakė, kad magistralinis dujotiekis priskiriamas vidutinės rizikos 

kategorijai, bet ši rizika yra priimtina. 

Kaip buvo įvertintas PŪV poveikis žmonėms? 
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R. Alkauskaitė-Kokoškina atsakė, kad rengiant PAV ataskaitą buvo atliktas poveikio visuomenės 

sveikatos vertinimas bei socialinis ir ekonominis vertinimas. Su žemės sklypų savininkais kurių žemes 

kirs MD, bus tariamasi dėl kompensavimo, siūlant pasirašyti notarines sutartis.  

Ar magistralinis dujotiekis kirs pagrindinį kelią, einantį per Didžiuosius Mostaičius? 

V. Sabaliauskas atsakė, kad susikirtimų su krašto ir magistraliniais keliais vietose MD bus klojamas 

uždaruoju būdu. Kelio kokybė dėl MD statybos nepablogės. Po MD statybų, turi būti atkurta prieš tai 

buvusi aplinka, ir žemės naudmenos turi būti sutvarkytos taip, kad jos būtų tinkamos toliau naudoti 

pagal paskirtį. 

 

 

Posėdžio pirmininkas    __________   Tomas Staškevičius 

 

 

Posėdžio sekretorius    __________   Rūta Blagnytė 

 

Protokolo pasirašymo data       2014-02-14 
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MAGISTRALINIO DUJOTIEKIO KLAIPĖDA – KURŠĖNAI STATYBA 

Poveikio aplinkai vertinimo ataskaita 

 

VIEŠO SUSIRINKIMO PROTOKOLAS 

 

2014-02-08 Nr. – I-3 

Ţlibinų sen., Ţlibinų k., Plungės r. sav. 

 

 

Posėdis įvyko:  2014-02-08, 15:30 val.  

Pirmininkas:  Tomas Staškevičius, UAB „AF-Consult“, inţinierius; 

Sekretorius:  Rūta Blagnytė, UAB „AF-Consult“, aplinkosaugos  konsultantė; 

Dalyvavo:  Valdas Sabaliauskas, UAB „Ardynas“, technikos direktorius; 

Andrė Nutautienė, AB „Amber Grid“, inţinierė; 

Rasa Alkauskaitė-Kokoškina, UAB „AF-Consult“, aplinkosaugos padalinio 

vadovė; 

Olga Vaičienė, UAB „Ardynas“, teritorijų planavimo specialistė; 

Vilija Brazaitytė, UAB „Ardynas“, aplinkosaugos specialistė; 

Tomas Staškevičius, UAB „AF-Consult“, inţinierius; 

Rūta Blagnytė, UAB „AF-Consult“, aplinkosaugos  konsultantė; 

Svarstyta:  Magistralinio dujotiekio Klaipėda – Kuršėnai statybos poveikio aplinkai 

vertinimo ataskaita. 

4 visuomenės atstovai (uţsiregistravusių dalyvių sąrašas pridedamas). 

 

Pristatymas 

Pirmininko pavedimu Rasa Alkauskaitė-Kokoškina pristatė projekto uţsakovo AB „Amber Grid“, 

poveikio aplinkai vertinimo (toliau – PAV) ataskaitos rengėjų UAB „Ardynas“ ir UAB „AF-

Consult“atstovus, susirinkimo darbotvarkę: 1) planuojamos ūkinės veiklos (toliau – PŪV) pristatymas, 

2) PAV ataskaitos pristatymas, 3) specialiojo plano ir servitutų nustatymo tvarkos pristatymas, 4) 

diskusijos – visuomenės klausimai ir atsakymai. Informavo dalyvius, kad susirinkimas bus 

protokoluojamas,  pasisakančiųjų dalyvių kalbos įrašomos į diktofoną.  

Protokolas bus parengtas ir pasirašytas per 5 d. d. nuo viešo susirinkimo, visuomenė galės susipaţinti 

su protokolu per 3 d. d. nuo jo pasirašymo interneto tinklalapiuose  www.ardynas.lt, 

www.ambergrid.lt, seniūnijose ir teikti pastabas dėl protokolo teikiamos raštu, nurodant vardą, 

http://www.ardynas.lt/
http://www.ambergrid.lt/
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pavardę, organizaciją, adresą, datą. Susirinkimo organizatoriai išnagrinės pastabas ir jas priims arba 

motyvuotai atmes.  

Pasiūlymus dėl PAV ataskaitos galima teikti šio susirinkimo metu ir 10 d. d. nuo viešo susirinkimo 

datos UAB „Ardynas“. Iki susirinkimo pradţios visuomenės pasiūlymų nebuvo gauta. 

Su PAV ataskaita buvo galima susipaţinti savivaldybių administracijose, uţsakovo ir rengėjų būstinėse 

Ţlibinų seniūnijos patalpose, interneto tinklalapiuose www.ardynas.lt, www.ambergrid.lt. Iki 

susirinkimo pradţios visuomenės pasiūlymų nebuvo gauta. 

PAV procedūros atliekamos lygiagrečiai rengiamam regiono lygmens magistralinio dujotiekio (toliau - 

MD) Klaipėda – Kuršėnai specialiajam planui (toliau - Planas) ir techniniam projektui. Šiuo metu 

parengta strateginio pasekmių aplinkai vertinimo ataskaita.  

V. Sabaliauskas pristatė planuojamą ūkinę veiklą, R. Alkauskaitė - Kokoškina pristatė PŪV PAV 

(pristatymo skaidrės pridedamos), A. Nutautienė pristatė kompensavimo tvarką. 

Klausimai, diskusijos 

Kaip nustatomas kompensavimo plotis (servituto ir apsaugos zonos)? Nuo esamo MD? 

V. Sabaliauskas atsakė, kad planuojamas MD  esamo MD apsaugos zonje. Įvertinus esamo MD 

apsaugos zoną, bendra esamo ir planuojamo MD apsaugos zona padidėja apie 12-15 m į tą  pusę, kur 

planuojamas MD. Esamo MD apsaugos zona yra galiojanti, privalo būti įrašyta į nuosavybės 

dokumentus.  

Kokiais keliais planuojama važiuoti MD statybų metu? Dideli srautai gadins seniūnijos kelius. 

V. Sabaliauskas atsakė, kad poveikis seniūnijos keliams bus minimalus, kadangi pagrindinis transporto 

judėjimas numatomas lygiagrečiai tiesiamam MD šalia esamo MD. Tuo tikslu yra numatyta 24 m 

pločio zona statybos darbams vykdyti. Darbų zonos ribose bus įrengiamas laikinas kelias, kuriuo į 

statybos vietą bus pristatoma reikiama technika, vamzdţių klotuvai ir vamzdţiai.  

Jei MD statybų metu bus sugadinti seniūnijos keliai, jie tikrai bus atstatyti iki būklės prieš pradedant 

statybos darbus. 

Nuo erelio lizdo reikia 100 m apsauginės zonos -  aš suprantu, bet kodėl nuo dujotiekio reikia 25 m 

apsaugos zonos? Nuo ko čia reikia saugoti? 

V. Sabaliauskas atsakė, kad MD yra pavojinga ţmogui komunikacija, todėl reikalavimai dėl ţmonių 

saugumo yra grieţti – po 25 m nuo MD ašies.  

Ar bus galima per MD tiesti paprastą servitutinį kelią (žmonių poreikiams)?  

http://www.ardynas.lt/
http://www.ambergrid.lt/
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V. Sabaliauskas atsakė, kad lygiagrečiai MD vietinės reikšmės kelias gali būti tiesiamas ne arčiau kaip 

25 m nuo MD ašies.  

Atstumas nuo valstybinės reikšmės ir krašto kelių iki MD turi būti ne maţesnis kaip 50 m.  

Pagal visuomenės atstovo pateiktą sklypo planą buvo paaiškinta, kokie atstumai turi būti išlaikomi nuo 

MD projektuojant kelią į sodybą. Paaiškinta, kaip pagal magistralinių dujotiekių projektavimo 

taisykles nustatoma vietovės klasė, ir kokie taikomi reikalavimai. 

Pagal kokias metodikas skaičiuojamos kompensacijos iškertamiems miškams? 

A. Nutautienė atsakė, kad kompensacijos yra skaičiuojamos vadovaujantis „Vienkartinės ar periodinės 

kompensacijos, mokamos uţ naudojimąsi administraciniu aktu nustatytu ţemės servitutu, 

tarnaujančiojo daikto savininkui ar valstybinės ţemės patikėtiniui apskaičiavimo metodika“ (toliau – 

Metodika), kuri yra patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. gruodţio 2 d. nutarimu Nr. 

1541. Metodiką galima rasti internetinėje svetainėje www.lrs.lt . 

Kompensacijas skaičiuoja valstybinės įmonės Valstybinės ţemės fondas“ (VŢF) atsakingi atestuoti 

specialistai. Pasirašant notarinę sutartį AB „Amber Grid“ siūlo 30% priedą prie pagal Metodiką 

apskaičiuotos sumos. 

Ar bus kompensuojama už nukirstą medieną? 

Iškirstas miškas paliekamas savininkui, arba savininko nurodymu nuveţama į sandėliavimo ar 

pardavimo vietą. Mediena paliekama savininkui, kompensuojama yra uţ miško ţemės sklypo dalį. 

Kas sumokės už medienos nukirtimą? 

A. Nutautienė atsakė, kad medienos nukirtimo darbus finansuos AB „Amber Grid“. 

Ar galima pačiam išsikirsti medieną? 

Galimybės pačiam iškirsti miško dalį yra, tik turi būti iškirsta pagal tikslų plotą ir rangovo nustatytais 

įkainiais. Sąskaitą reikės pateikti AB „Amber Grid“ išrinktam rangovui ir su juo susitarus.  

Už prarastą sklypo paskirtį kokia numatoma kompensacija? 

A. Nutautienė: ţemės sklypo paskirtis nėra prarandama, uţ prarastą galimybe naudotis sklypu 

kompensuojama kai negalima naudotis visu sklypu pagal ţemės sklypo naudojimo paskirtį. Miškas 

negali augti po 3 m iš abiejų pusių lygiagrečiai MD. 

V. Sabaliauskas atsakė, kad medţiai negali augti ant dujotiekio, magistralinius dujotiekius 

eksploatuojanti įmonė turi  valyti zoną po 3 m į abi puses nuo dujotiekio ašies.  

A. Nutautienė: Kompensavimas pagal Metodiką yra tik uţ miško praradimą. 

http://www.lrs.lt/
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Kodėl nėra skaičiuojama rinkos kaina? 

A. Nutautienė atsakė, kad kompensacijos yra skaičiuojamos vadovaujantis Metodika.AB „Amber 

Grid“ yra sudaryta komisija, kuri nagrinės individualius atvejus. Visus pageidavimus ir motyvuotus 

pasiūlymus prašome raštu pateikti AB „Amber Grid“ nurodytais kontaktais. 

Kodėl  AB „Amber Grid“ negali nupirkti žemių? 

V. Sabaliauskas atsakė, kad įmonė negali to padaryti, kadangi AB „Amber Grid“ yra reguliuojama 

valstybės, visi kaštai įeina į dujų kainą. AB „Amber Grid“ gali sumokėti tik kompensacijas. 

Kodėl skaičiuojant ta pačia metodika Lit Grid ir Amber Grid įkainiai skiriasi? 

A. Nutautienė atsakė, kad skiriasi vertinami plotai. Lit Grid nustatinėja kitokį plotą, jų apsaugos zona 

yra 76 m,   AB „Amber Grid“ bendras vertinamas plotas – 50 m. Tai yra skirtingos įmonės, skiriasi jų 

veikla ir jai taikomi skirtingi reikalavimai. Įprastai lektros perdavimo tinklams servitutą nustato per 

visą apsaugos zonos plotį, tinklai yra aukštos įtampos antţeminės komunikacijos, , jų skaičiavimai gali 

būti kitokie, bet vadovaujamasi ta pačia skaičiavimo Metodika. V. Sabaliauskas pakomentavo, kad 

vadovaujamasi tokia, kokia yra nustatyta, tvarka, jei yra nesutinkančių su apskaičiuota kompensacija, 

gali kreiptis raštu į AB „Amber Grid“ komisiją, kuri išnagrinės individualius atvejus. 

O. Vaičienė pakomentavo, kad šiuo metu vyksta PAV ataskaitos pristatymas, o Plano sprendinių vieši 

svarstymai yra planuojami apie pirmą geguţės savaitę. Iki to laiko per kelis mėnesius suinteresuoti 

asmenys turėtų viską surašyti raštu ir pateikti AB „Amber Grid“ sudarytai komisija, kuri perţiūrės 

skaičiavimus, įvertins ar nėra padarytų techninių klaidų bei priims galutinį sprendimą. 

Kada prasidės trasos nužymėjimai? 

V. Sabaliauskas atsakė, kad darbai bus pradedami AB „Amber Grid“ pasirinkus rangovą.  Darbus 

planuojama pradėti šių metų liepą – rugpjūtį. 

Kur galima siųsti raštu pateiktus nepasitenkinimus dėl kompensacijos dydžio? 

A. Nutautienė atsakė, kad raštu kreiptis galima į AB „Amber Grid“, Gudelių  g. 47 ar Savanorių pr. 28, 

Vilnius. 

 

Posėdţio pirmininkas    __________   Tomas Staškevičius 

 

Posėdţio sekretorius    __________   Rūta Blagnytė 

 

Protokolo pasirašymo data       2014-02-14 
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MAGISTRALINIO DUJOTIEKIO KLAIPĖDA – KURŠĖNAI STATYBA 

Poveikio aplinkai vertinimo ataskaita 

 

VIEŠO SUSIRINKIMO PROTOKOLAS 

 

2014-02-08 Nr. – I-4 

Viešvėnų kultūros centras, Getautės g. 1, Viešvėnų k. I, Telšių r. sav. 

 

 

Posėdis įvyko:  2014-02-08, 18:00 val.  

Pirmininkas:  Tomas Staškevičius, UAB „AF-Consult“, inţinierius; 

Sekretorius:  Rūta Blagnytė, UAB „AF-Consult“, aplinkosaugos  konsultantė; 

Dalyvavo:  Valdas Sabaliauskas, UAB „Ardynas“, technikos direktorius; 

Aandrė Nutautienė, AB „Amber Grid“, inţinierė; 

Rasa Alkauskaitė-Kokoškina, UAB „AF-Consult“, aplinkosaugos padalinio 

vadovė; 

Olga Vaičienė, UAB „Ardynas“, teritorijų planavimo specialistė; 

Vilija Brazaitytė, UAB „Ardynas“, aplinkosaugos specialistė; 

Tomas Staškevičius, UAB „AF-Consult“, inţinierius; 

Rūta Blagnytė, UAB „AF-Consult“, aplinkosaugos  konsultantė; 

4 visuomenės atstovų (uţsiregistravusių dalyvių sąrašas pridedamas). 

Svarstyta:  Magistralinio dujotiekio Klaipėda – Kuršėnai statybos poveikio aplinkai 

vertinimo ataskaita. 

 

Pristatymas 

Pirmininko pavedimu Rasa Alkauskaitė-Kokoškina pristatė projekto uţsakovo AB „Amber Grid“, 

poveikio aplinkai vertinimo (toliau – PAV) ataskaitos rengėjų UAB „Ardynas“ ir UAB „AF-Consult“ 

atstovus, susirinkimo darbotvarkę: 1) planuojamos ūkinės veiklos (toliau – PŪV) pristatymas, 2) PAV 

ataskaitos pristatymas, 3) specialiojo plano ir servitutų nustatymo tvarkos pristatymas, 4) diskusijos – 

visuomenės klausimai ir atsakymai. Informavo dalyvius, kad susirinkimas bus protokoluojamas,  

pasisakančiųjų dalyvių kalbos įrašomos į diktofoną.  

Protokolas bus parengtas ir pasirašytas per 5 d. d. nuo viešo susirinkimo, visuomenė galės susipaţinti 

su protokolu interneto tinklalapiuose  www.ardynas.lt, www.ambergrid.lt, seniūnijose ir teikti pastabas 

per 3 d. d. nuo jo pasirašymo. Pastabos dėl protokolo teikiamos raštu, nurodant vardą, pavardę,  

http://www.ardynas.lt/
http://www.ambergrid.lt/
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organizaciją, adresą, datą UAB „Ardynas“, UAB „AF-Consult“ bei skelbimuose nurodytais 

elektroninio pašto adresais. Susirinkimo organizatoriai išnagrinės pastabas ir jas priims arba 

motyvuotai atmes.  

Pasiūlymus dėl PAV ataskaitos galima teikti šio susirinkimo metu ir 10 d. d. nuo viešo susirinkimo 

datos UAB „Ardynas“. Iki susirinkimo pradţios visuomenės pasiūlymų nebuvo gauta. 

Su PAV ataskaita buvo galima susipaţinti savivaldybių administracijose, planavimo organizatoriaus 

(projekto uţsakovo) ir PAV ataskaitos rengėjo UAB „Ardynas“ būstinėse, interneto tinklalapiuose 

www.ardynas.lt, www.ambergrid.lt , o taip pat Ryškėnų ir Viešvėnų seniūnijose. 

PAV procedūros atliekamos lygiagrečiai rengiamam regiono lygmens magistralinio dujotiekio (toliau - 

MD) Klaipėda – Kuršėnai specialiajam planui (toliau - Planas) ir techniniam projektui. Šiuo metu 

parengta strateginio pasekmių aplinkai vertinimo ataskaita.  

V. Sabaliauskas pristatė planuojamą ūkinę veiklą, R. Alkauskaitė - Kokoškina pristatė PŪV PAV 

(pristatymo skaidrės pridedamos), A. Nutautienė pristatė kompensavimo tvarką. 

 

Klausimai , diskusijos 

Pagal kokias metodikas skaičiuojamos kompensacijos iškertamiems miškams? Kodėl ne pagal rinkos 

kainą? 

A. Nutautienė atsakė, kad kompensacijos yra skaičiuojamos vadovaujantis „Vienkartinės ar periodinės 

kompensacijos, mokamos uţ naudojimąsi administraciniu aktu nustatytu ţemės servitutu, 

tarnaujančiojo daikto savininkui ar valstybinės ţemės patikėtiniui apskaičiavimo metodika“ (toliau- 

Metodika), kuri yra patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. gruodţio 2 d. nutarimu Nr. 

1541. Skaičiavimo Metodiką galima rasti internetinėje svetainėje www.lrs.lt. 

Kompensacijas skaičiuoja valstybinės įmonės Valstybinės ţemės fondas“ (VŢF) atsakingi atestuoti 

specialistai. Pasirašant notarinę sutartį AB „Amber Grid“ siūlo 30% priedą prie pagal Metodiką 

apskaičiuotos sumos. 

AB „Amber Grid“ yra sudaryta komisija, kuri nagrinėja individualius atvejus. Visus motyvuotus 

pasiūlymus prašome raštu pateikti AB „Amber Grid“ nurodytais kontaktais. 

Kur galima siųsti raštu pateiktus nepasitenkinimus dėl kompensacijos dydžio? 

A. Nutautienė atsakė, kad raštu kreiptis galima į AB „Amber Grid“, Gudelių  g. 47 ar Savanorių pr. 28, 

Vilnius. Galima kreiptis raštu, el. paštu, faksu, kurie yra nurodyti AB „Amber Grid“ pateiktame 

pasiūlyme. 

http://www.ardynas.lt/
http://www.ambergrid.lt/
http://www.lrs.lt/
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Ar galioja konstitucijos punktas, kad privati nuosavybė yra neliečiama? 

V. Sabaliauskas atsakė, kad šis punktas galioja, bet kartu galioja ir kiti LR įstatymai. Visuomenės 

poreikiams reikia pakloti magistralinį dujotiekį, net jei 3 ţmonės nesutinka – vis tiek ta komunikacija 

turi būti nutiesta. Ţemės sklypo savininkas turi teisę kreiptis į teismą ir ginčytis tik  dėl kompensacijos 

dydţio. 

Visuomenės atstovė klausė kaip bus kompensuojami nuostoliai avarijų atvejais? 

Avarijos atveju nuostoliai bus kompensuojami LR teisės aktų nustatyta tvarka. 

Kodėl  AB „Amber Grid“ negali nupirkti ar nuomoti žemių? 

V. Sabaliauskas atsakė, kad LR įstatymai nenumato galimybės pirkti ţemę magistralinių tinklų 

statybai. Be to  įmonė negali to padaryti, kadangi AB „Amber Grid“ yra reguliuojama valstybės, visos 

papildomos išlaidos  įeina į dujų kainą. AB „Amber Grid“ gali sumokėti tik kompensacijas dėl 

atsirandančių apribojimų. 

A. Nutautienė visuomenės atstovams paaiškino kaip buvo parinkti notarai savivaldybėse. 

Ar galima pačiam išsikirsti medieną? 

Galimybės pačiam iškirsti miško dalį yra, tik turi būti iškirsta pagal tikslų plotą ir rangovo nustatytais 

įkainiais. Sąskaitą reikės pateikti AB „Amber Grid“ išrinktam rangovui ir su juo susitarus.  Pasiūlyta 

informuoti AB Amber Grid“  raštu apie pageidavimus išsikirsti mišką, nesinaudojant statybos rangovo 

paslaugomis. 

 

 

 

Posėdţio pirmininkas    __________   Tomas Staškevičius 

 

 

Posėdţio sekretorius    __________   Rūta Blagnytė 

 

Protokolo pasirašymo data       2014-02-14 
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MAGISTRALINIO DUJOTIEKIO KLAIPĖDA – KURŠĖNAI STATYBA 

Poveikio aplinkai vertinimo ataskaita 

 

VIEŠO SUSIRINKIMO PROTOKOLAS 

 

2014-02-09 Nr. – I-5 

Upynos pagrindinė m-kla, Kuršėnų g. 45, Upynos k., Telšių r. 

 

 

Posėdis įvyko:  2014-02-09, 10:00 val.  

Pirmininkas:  Tomas Staškevičius, UAB „AF-Consult“, inţinierius; 

Sekretorius:  Rūta Blagnytė, UAB „AF-Consult“, aplinkosaugos  konsultantė; 

Dalyvavo:  Valdas Sabaliauskas, UAB „Ardynas“, technikos direktorius; 

Andrė Nutautienė, AB „Amber Grid“, inţinierė; 

Rasa Alkauskaitė-Kokoškina, UAB „AF-Consult“, aplinkosaugos padalinio 

vadovė; 

Olga Vaičienė, UAB „Ardynas“, teritorijų planavimo specialistė; 

Vilija Brazaitytė, UAB „Ardynas“, aplinkosaugos specialistė; 

Tomas. Staškevičius, UAB „AF-Consult“, inţinierius; 

Rūta Blagnytė, UAB „AF-Consult“, aplinkosaugos  konsultantė; 

14 visuomenės atstovų (uţsiregistravusių dalyvių sąrašas pridedamas). 

Svarstyta:  Magistralinio dujotiekio Klaipėda – Kuršėnai statybos. poveikio aplinkai 

vertinimo ataskaita. 

  

 

Pristatymas 

Pirmininko pavedimu Rasa Alkauskaitė-Kokoškina pristatė projekto uţsakovo AB „Amber Grid“, 

poveikio aplinkai vertinimo (toliau – PAV) ataskaitos rengėjų UAB „Ardynas“ ir UAB „AF-Consult“ 

atstovus, susirinkimo darbotvarkę: 1) planuojamos ūkinės veiklos (toliau – PŪV) pristatymas, 2) PAV 

ataskaitos pristatymas, 3) specialiojo plano ir servitutų nustatymo tvarkos pristatymas, 4) diskusijos – 

visuomenės klausimai ir atsakymai. Informavo dalyvius, kad susirinkimas bus protokoluojamas,  

pasisakančiųjų dalyvių kalbos įrašomos į diktofoną.  

Protokolas bus parengtas ir pasirašytas per 5 d. d. nuo viešo susirinkimo, visuomenė galės susipaţinti 

su protokolu interneto tinklalapiuose  www.ardynas.lt, www.ambergrid.lt, seniūnijose ir teikti pastabas 

http://www.ardynas.lt/
http://www.ambergrid.lt/
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per 3 d. d. nuo jo pasirašymo. Pastabos dėl protokolo teikiamos raštu, nurodant vardą, pavardę,  

organizaciją, adresą, datą UAB „Ardynas“, UAB „AF-Consult“ bei skelbimuose nurodytais 

elektroninio pašto adresais. Susirinkimo organizatoriai išnagrinės pastabas ir jas priims arba 

motyvuotai atmes.  

Pasiūlymus dėl PAV ataskaitos galima teikti šio susirinkimo metu ir 10 d. d. nuo viešo susirinkimo 

datos UAB „Ardynas“. Iki susirinkimo pradţios visuomenės pasiūlymų nebuvo gauta. 

Su PAV ataskaita buvo galima susipaţinti savivaldybių administracijose, planavimo organizatoriaus 

(projekto uţsakovo) ir PAV ataskaitos rengėjo UAB „Ardynas“ būstinėse, interneto tinklalapiuose 

www.ardynas.lt, www.ambergrid.lt, o taip pat Upynos seniūnijoje. 

PAV procedūros atliekamos lygiagrečiai rengiamam regiono lygmens magistralinio dujotiekio (toliau - 

MD) Klaipėda – Kuršėnai specialiajam planui (toliau - Planas) ir techniniam projektui. Šiuo metu 

parengta strateginio pasekmių aplinkai vertinimo ataskaita. 

V. Sabaliauskas pristatė planuojamą ūkinę veiklą, R. Alkauskaitė - Kokoškina pristatė PŪV PAV 

(pristatymo skaidrės pridedamos), A. Nutautienė pristatė kompensavimo ir notarinių sutarčių 

pasirašymo tvarką. 

Klausimai, diskusijos 

Kas ir kada tiksliai nužymės trasos liniją žemėje? 

V. Sabaliauskas atsakė, kad trasa statybos vietoje (ţemėje) bus ţymima apie liepos-rugpjūčio mėnesį.  

Ką daryti su žeme, per kurią planuojama tiesti MD? Žemė ūkinės paskirties, jau suarta. 

V. Sabaliauskas atsakė, kad yra numatyta kompensacija uţ tai, kad laikinai, kol vyksta statybos darbai, 

apie 12-ka mėnesių, nieko statybos vietoje nebus galima auginti.  

Pavasarį prasideda žemės darbai,  jau tada  reikia žinoti, kur bus trasa, kaip deklaruoti žemes? 

O. Vaičienė  atsakė, kad bus bendradarbiaujama su kiekvieno rajono ţemėtvarkos padaliniais, jiems 

bus pateikti duomenys, todėl deklaruojant pasėlius neturėtų kilti problemų, nes Nacionalinė ţemės 

tarnyba turės informaciją ir atitinkamus duomenis. 

Kaip šiemet reikia deklaruoti? 

O. Vaičienė  atsakė, kad ūkininkai turi  pasėti ir deklaruoti, ką pasėjo, o prasidėjus statyboms uţ 

derliaus netekimą bus mokamos kompensacijos. 

V. Sabaliauskas pakomentavo, kad atskirais atvejais galima bandyti tartis su rangovu, siekiant išvengti 

derliaus praradimo,susiderinus statybų ir derliaus nuėmimo datas. 

http://www.ardynas.lt/
http://www.ambergrid.lt/
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Kodėl kompensacija numatyta už vienus metus, jei realiai nebus galima žemės dirbti du metus? 

V. Sabaliauskas atsakė, kad kompensacijos yra skaičiuojamos vadovaujantis „Vienkartinės ar 

periodinės kompensacijos, mokamos uţ naudojimąsi administraciniu aktu nustatytu ţemės servitutu, 

tarnaujančiojo daikto savininkui ar valstybinės ţemės patikėtiniui apskaičiavimo metodika“ (toliau-

Metodika), kuri yra patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. gruodţio 2 d. nutarimu Nr. 

1541. Šią metodiką galima susirasti internete www.lrs.lt . 

Kompensacijas skaičiuoja valstybinės įmonės „Valstybinės ţemės fondas“ (VŢF) atsakingi atestuoti 

specialistai. Pasirašant notarinę sutartį AB „Amber Grid“ siūlo 30% priedą prie pagal Metodiką 

apskaičiuotos sumos. AB „Amber Grid“ yra sudaryta komisija, kuri nagrinėja individualius atvejus. 

Visi motyvuoti pasiūlymai dėl kompensacijų apskaičiavimo turi būti pateikti raštu AB „Amber Grid“ 

nurodytais kontaktais. 

Jeigu nesutinku, kad per mano žemę eitų dujotiekis? 

V. Sabaliauskas atsakė, kad ir esant prieštaravimui, vis tiek ta visuomenės poreikiams reikalinga 

komunikacija bus klojama, bet prieš statybos darbus, jei kai baigsis Plano svarstymai iki Plano 

patvirtinimo, bus išreikštas atsisakymas pasirašyti notaro tvirtinamą susitarimą su AB „Amber Grid“, 

ţemės sklypui bus nustatytas servitutas administraciniu aktu, t.y. 24 m pločio koridoriuje galės teisėtai 

galės vykti vamzdţio klojimo darbai.  Ţemės klypo savininkas turi teisę kreiptis į teismą ir ginčytis dėl 

kompensacijos dydţio. 

Kodėl  AB „Amber Grid“ negali nupirkti žemių? 

V. Sabaliauskas atsakė, kad įmonė negali to padaryti, kadangi AB „Amber Grid“ yra reguliuojama 

valstybės, visos papildomos išlaidos  įeina į dujų kainą. AB „Amber Grid“ gali sumokėti tik 

kompensacijas. 

Negalima mažinti ekologinio ūkio kvotų, kurias turim, bet jeigu eis trasa per ūkį, plotas automatiškai 

sumažės. Kaip reikės pasiaiškinti, kad tas plotas sumažėjo ne dėl žemės sklypo savininko kaltės? 

V. Sabaliauskas atsakė, kad pagrindiniai argumentai bus – išduotas statybos leidimas, kad tas ploto 

sumaţėjimas yra laikinas, statybų metu.  

Kaip bus su miško paskirties žemėmis? 

V. Sabaliauskas atsakė, kad paklojus MD, po 3 m iš abiejų pusių nuo MD ašies, nebus galima auginti 

medţių. Statybų metu bus iškirsta 14 m pločio juosta, kad būtų galima atlikti visus statybos darbus, bet 

ši juosta bus kertama esamo MD trasos apsaugos zonos ribose ir miško kirtimas bus labai neţymus. 

http://www.lrs.lt/
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Kas bus daroma su iškirsta mediena? 

V. Sabaliauskas atsakė, kad iškirsta mediena paliekama savininkui. Uţ kirtimo ir transportavimo 

darbus AB „Amber Grid“ apmokės pasirinktam statybos rangovui. 

Kodėl nustatytos tokios kompensacijos? Gal norėčiau gauti daugiau? 

V. Sabaliauskas atsakė, kad kompensacijos yra skaičiuojamos vadovaujantis patvirtinta Metodika ir 

pakartojo informaciją apie siūlomas notarinių sutarčių sąlygas ir galimybes teikti motyvuotus 

pasiūlymus 

Tie 24 m bus skaičiuojami nuo esamo MD ar naujojo? 

V. Sabaliauskas atsakė, kad nuo naujojo MD. Nuo esamo MD naujas planuojamas MD klojamas 15 m 

atstumu laukuose ir 12 m - miškuose. Tam, kad būtų paklojamas naujas MD, technologiniams statybos 

darbų procesams reikalinga darbų zona turi būti 24 m pločio. Bendriniu atveju, 24 m dalinami 

maţdaug taip - apie10 m nuo naujojo MD į vieną pusę ir apie 14 m į kitą pusę. 

Ar bus naikinamas esamas dujotiekis? 

V. Sabaliauskas atsakė, kad kol kas nenumatoma naikinti esamo MD, jis bus eksploatuojamas toliau.  

Kokie apribojimai taikomi dujotiekio apsaugos zonoje? 

V. Sabaliauskas paaiškino, kad bendrai apsaugos zona susidarytų iš nuo esamo MD 25 m į vieną pusę 

ir nuo planuojamo MD 25 m į kitą pusę  bei tarp abiejų MD išlaikant 15 m atstumą, iš viso  – 65 m 

pločio juosta, kurioje negalima statyba, kasinėjimo darbai gilesni nei 0,5 m, taip pat negalima tiesti 

kelio išilgai dujotiekio, tačiau ţemės ūkio darbai galimi. Veiklos apribojimų sąrašas bus pateiktas.  

Kokia temperatūra yra žemės, kurioje yra nutiestas dujotiekis? Ji mažiau derlinga, augalai žymiai 

mažesni, kas kompensuos nuostolius? 

V. Sabaliauskas atsakė, kad poveikis ţemei nėra numatytas. MD trasa bus paklota maţdaug 1,20- 1,30 

m gylyje, t.y., ţemiau įšalimo ribos, o dujų temperatūra yra 10 -15 
o
C.  Dėl visų nusiskundimų reikėtų 

kreiptis raštu į AB „Amber Grid“. 

Kada Upyna galės naudoti dujas, tiekiamas nauju MD? 

V. Sabaliauskas atsakė, kad Upyna dujų „paimti“ negalės, dėl dujų prijungimo Upynos gyventojams 

turėtų būti statoma dujų reguliavimo stotis arba nagrinėjama galimybė dujas tiekti iš Telšių 

reguliavimo stoties. kol kas nėra numatyta tokią stotį statyti Upynoje. Jei yra poreikis dujų vartojimui, 

siūloma kreiptis į Telšių r. valdţią ar į AB „Lietuvos dujos“, kadangi šiai bendrovei priklauso 

skirstomieji tinklai ir jie sprendţia naujų vartotojų prijungimo klausimus. 
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V. Sabaliauskas priminė visiems susirinkusiems,  kad kilus  klausimams dėl kompensacijų 

apskaičiavimo, motyvuotus pasiūlymus  raštu galima teikti AB „Amber Grid“. Galima kreiptis raštu, 

el. paštu, faksu, kurie yra nurodyti AB „Amber Grid“ pateiktame pasiūlyme. 

 

 

Posėdţio pirmininkas    __________   Tomas Staškevičius 

 

Posėdţio sekretorius    __________   Rūta Blagnytė 
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MAGISTRALINIO DUJOTIEKIO KLAIPĖDA – KURŠĖNAI STATYBA 

Poveikio aplinkai vertinimo ataskaita 

 
VIEŠO SUSITIKIMO PROTOKOLAS 

 

2014-02-09 Nr. – I-6 

Kuršėnų kaimiškoji seniūnija, V. Dambrausko g. 17, Kuršėnai, Šiaulių r. sav. 

Posėdis įvyko 2014-02-09, 13:00. 
          

Pirmininkas:  Tomas Staškevičius, UAB „AF-Consult“, inžinierius; 

Sekretorius:  Rūta Blagnytė, UAB „AF-Consult“, aplinkosaugos  konsultantė; 

Dalyvavo:  Valdas Sabaliauskas, UAB „Ardynas“, technikos direktorius; 

Andrė Nutautienė, AB „Amber Grid“, inžinierė; 

Rasa Alkauskaitė-Kokoškina, UAB „AF-Consult“, aplinkosaugos padalinio 

vadovė; 

Olga Vaičienė, UAB „Ardynas“, teritorijų planavimo specialistė; 

Vilija Brazaitytė, UAB „Ardynas“, aplinkosaugos specialistė; 

Tomas Staškevičius, UAB „AF-Consult“, inžinierius; 

Rūta Blagnytė, UAB „AF-Consult“, aplinkosaugos  konsultantė; 

 

 

Posėdžio pirmininkas 14:00 val. T. Staškevičius konstatavo, kad visuomenė nėra suinteresuota 

planuojama ūkine veikla ir viešo supažindinimo procedūra atlikta vadovaujantis Visuomenės 

informavimo ir dalyvavimo planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo procese tvarkos 

aprašo 30 p. 
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