
 
 

  

   

PATIKSLINTA INFORMACIJA APIE PRADEDAMĄ RENGTI MAGISTRALINIO DUJOTIEKIO 
VILNIUS-KAUNAS (II GIJA) ATKARPOS REKONSTRAVIMO KAIŠIADORIŲ RAJONO 

SAVIVALDYBĖS TERITORIJOS DALYJE SPECIALŲJĮ PLANĄ 
 

Kaišiadorių rajono savivaldybės administracija informuoja apie pradedamą rengti Magistralinio dujotiekio 
Vilnius–Kaunas (II gija) atkarpos rekonstravimo Kaišiadorių rajono savivaldybės teritorijos dalyje specialųjį 
planą (vietovės lygmens inžinerinės infrastruktūros vystymo planą). 

 
Planuojamos teritorija: Kaišiadorių rajono savivaldybės Pravieniškių seniūnijos ir Rumšiškių seniūnijos teritorijos 
dalis.  
 
Planavimo organizatorius: Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos direktorius, Katedros g. 4, LT-56121 
Kaišiadorys.  
 
Planavimo iniciatorius: AB „Amber Grid“, Laisvės pr. 10, LT-04215 Vilnius, interneto svetainė: www.ambergrid.lt; 
Informaciją apie projektą teikia: teritorijų planavimo ir techninės priežiūros skyriaus vyresnioji inžinierė Vilma 
Ladygienė, mob.tel. 8 667 59 417, el. p.:  V.Ladygiene@ambergrid.lt; 
 
Planavimo rengėjas: UAB “Ardynas”, Gedimino g. 47, LT-44242 Kaunas, interneto svetainė: www.ardynas.lt.   
Informaciją apie projektą teikia: teritorijų planavimo vadovė Zita Labanauskienė, mob. tel. +370 616 86916,  el. p.: 
z.labanauskiene@ardynas.lt 
 
Planavimo pagrindas:  
▪ Kaišiadorių rajono savivaldybės tarybos 2021 m. liepos 1 d. sprendimas Nr. V17E-164 ,,Dėl vietovės lygmens 
specialiojo inžinerinės infrastruktūros (magistralinio dujotiekio Vilnius-Kaunas (II gijos) atkarpos rekonstravimo) 
Kaišiadorių r. sav. Pravieniškių sen. vystymo plano rengimo pradžios ir tikslų nustatymo“; 
▪ Kaišiadorių rajono savivaldybės tarybos 2021 m. rugsėjo 30 d. sprendimas Nr. V17E-225 „Dėl Kaišiadorių rajono 
savivaldybės tarybos 2021 m. liepos 1 d. sprendimo Nr.V17E-164 ,,Dėl vietovės lygmens specialiojo inžinerinės 
infrastruktūros (magistralinio dujotiekio Vilnius-Kaunas (II gijos) atkarpos rekonstravimo) Kaišiadorių r. sav. 
Pravieniškių sen. vystymo plano rengimo pradžios ir tikslų nustatymo“ pakeitimo“; 
▪ Kaišiadorių r. sav. administracijos direktoriaus 2021 m. liepos 13 d. įsakymas Nr.V1E-1071 ,,Dėl magistralinio 
dujotiekio Vilnius-Kaunas (II gija) atkarpų rekonstravimo Kaišiadorių rajono savivaldybės teritorijos dalyje specialiojo 
plano planavimo darbų programos patvirtinimo“; 
▪ Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. spalio 14 d. įsakymas Nr. V1E-1621 ,,Dėl 
Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. liepos 13 d. įsakymo Nr. V1E-1071 „Dėl 
magistralinio dujotiekio Vilnius–Kaunas (II gija) atkarpų rekonstravimo Kaišiadorių rajono savivaldybės teritorijos 
dalyje specialiojo plano planavimo darbų programos patvirtinimo“ pakeitimo“ ir Kaišiadorių rajono savivaldybės 
administracijos direktoriaus 2021 m. spalio 6 d. įsakymo Nr.V1E-1551 pripažinimo netekusiu galios“. 
Susipažinti su šiais dokumentais galite LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso 
valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje: www.tpdris.lt TPD Nr.S-VT-49-21-431 bei Kaišiadorių r. sav. interneto 
svetainėje: www.kaisiadorys.lt. 
  
Planavimo tikslai ir uždaviniai:  
1. parengti teritorijų planavimo sprendinius magistralinio dujotiekio atkarpų rekonstravimo darbų projektui įgyvendinti; 
2. nustatyti teritorijas (žemės juostas ar plotus), reikalingas magistralinio dujotiekio atkarpų rekonstravimo darbams 
(įskaitant rezervuojamas teritorijas uždarymo įtaisų aikštelėms, elektros tinklo prijungimui, privažiavimo kelių ar kt. 
susijusios magistralinio dujotiekio infrastruktūros objektams) Kaišiadorių rajono savivaldybės teritorijos dalyje atlikti, 
sąlygojant racionalų žemės ir miško naudojimą objekto rekonstravimo ir / ar eksploatacijos metu; 
3. numatyti (pakeisti, nustatyti naujas ir (arba) papildomas ir (arba) panaikinti) specialiąsias žemės naudojimo sąlygas, 
suprojektuoti ir nustatyti reikalingus servitutus, planuojamos Kaišiadorių rajono savivaldybės dalies teritorijos 
naudojimo, tvarkymo, apsaugos ir veiklos plėtojimo toje teritorijoje sąlygas ir kitus reikalavimus.  
 
Pasiūlymus dėl teritorijų planavimo dokumento galima teikti specialiojo plano iniciatoriui AB,,Amber Grid“ el.paštu 
info@ambergrid.lt, specialiojo plano rengėjui el. paštu  ardynas@ardynas.lt ir LR teritorijų planavimo dokumentų 
rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje: www.tpdris.lt (TPD Nr. S-VT-
49-21-431) viso teritorijų planavimo dokumento rengimo metu. Apie parengtą specialųjį planą, susipažinimo su šiuo 
planu vietą, laiką ir tvarką bus paskelbta atskirai. 


