
                                                                                                                                                                                                                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Priedas 1   

Magistralinio dujotiekio Vilnius–Kaunas (II gija) atkarpų rekonstravimo 
Kaišiadorių rajono savivaldybės teritorijos dalyje specialusis planas (vietovės 

lygmens inžinerinės infrastruktūros vystymo planas)  

Situacijos schema 1:5 000   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MAGISTRALINIO DUJOTIEKIO VILNIUS-KAUNAS (II GIJA) ATKARPŲ REKONSTRAVIMO
KAIŠIADORIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOS DALYJE SPECIALUSIS PLANAS (VIETOVĖS

LYGMENS INŽINERINĖS INFRASTRUKTŪROS VYSTYMO PLANAS)

SITUACIJOS SCHEMA
M 1:5 000

    

Rekonstruojamos/įrengiamos čiaupų aikštelės

Suplanuota MD trasa

Rekonstruotos esamo MD atkarpos

Esami magistraliniai dujotiekiai

Administracinės ribos
Savivaldybių ribos

Seniūnijos

Saugomos ir ekologiškai svarbios teritorijos ir objektai
Buveinių apsaugai svarbios "Natura 2000" teritorijos  (BAST)

Paukščių apsaugai svarbios "Natura 2000" teritorijos (PAST)

Parkai

Draustiniai

Rezervatai

Biosferos poligonai

EB svarbos buveinės

Rekreacinės teritorijos

Saugotini želdiniai

Miškai
Valstybinės reikšmės miškai

Kertinės miško buveinės

Miškų grupės
Rezervatiniai miškai

Specialios paskirties miškai

Apsauginiai miškai

Ūkiniai miškai

Paviršinio vandens telkiniai
Upės, kanalai ir drenažo grioviai 

Paviršiniai vandens telkiniai

Pakrančių apsaugos juostos

Vandens telkinių apsaugos zonos

Požeminio vandens telkiniai
Vandenvietės

Vandenviečių apsaugos zonos

Kultūros vertybės, paveldas
Kultūros vertybės (taškiniai)

Kultūros vertybės (plotiniai)

Kultūros vertybių apsaugos zonos

Kapinės (plotiniai objektai)

Kapinių apsaugos zonos

Jautrios teritorijos
Apkasų zonos

Kultūros paveldo požymių turinti vieta

Infrastruktūra ir jos apsaugos zonos
Elektros perdavimo linijos

Geležinkeliai

Keliai

Pėsčiųjų ir dviračių takai

Infrastruktūros objektų apsaugos zonos

Oro uostų ir aerodromų apsaugos zonos

Pastatai

Naudingųjų iškasenų telkiniai

 
    

Rekonstruojamos/įrengiamos čiaupų aikštelės

Suplanuota MD trasa

Rekonstruotos esamo MD atkarpos

Esami magistraliniai dujotiekiai

Administracinės ribos
Savivaldybių ribos

Seniūnijos

Saugomos ir ekologiškai svarbios teritorijos ir objektai
Buveinių apsaugai svarbios "Natura 2000" teritorijos  (BAST)

Paukščių apsaugai svarbios "Natura 2000" teritorijos (PAST)

Parkai

Draustiniai

Rezervatai

Biosferos poligonai

EB svarbos buveinės

Rekreacinės teritorijos

Saugotini želdiniai

Miškai
Valstybinės reikšmės miškai

Kertinės miško buveinės

Miškų grupės
Rezervatiniai miškai

Specialios paskirties miškai

Apsauginiai miškai

Ūkiniai miškai

Paviršinio vandens telkiniai
Upės, kanalai ir drenažo grioviai 

Paviršiniai vandens telkiniai

Pakrančių apsaugos juostos

Vandens telkinių apsaugos zonos

Požeminio vandens telkiniai
Vandenvietės

Vandenviečių apsaugos zonos

Kultūros vertybės, paveldas
Kultūros vertybės (taškiniai)

Kultūros vertybės (plotiniai)

Kultūros vertybių apsaugos zonos

Kapinės (plotiniai objektai)

Kapinių apsaugos zonos

Jautrios teritorijos
Apkasų zonos

Kultūros paveldo požymių turinti vieta

Infrastruktūra ir jos apsaugos zonos
Elektros perdavimo linijos

Geležinkeliai

Keliai

Pėsčiųjų ir dviračių takai

Infrastruktūros objektų apsaugos zonos

Oro uostų ir aerodromų apsaugos zonos

Pastatai

Naudingųjų iškasenų telkiniai

 

Rekonstruojamo MD ruožo Kaišiadorių  r. sav. pabaiga

Rekonstruojamo MD ruožo Kaišiadorių r. sav. pradžia

Sutarartiniaiai žymėjėjimaiai
Planun ouojama rekonsnstruojamo MDMD atkarpos vieta 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Priedas 2   

Magistralinio dujotiekio Vilnius–Kaunas (II gija) atkarpų rekonstravimo 
Kaišiadorių rajono savivaldybės teritorijos dalyje specialusis planas (vietovės 

lygmens inžinerinės infrastruktūros vystymo planas) 

  

Esamo MD pirmos vietovės klasės teritorijos analizė. Schema  M 1:5 000.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MAGISTRALINIO DUJOTIEKIO VILNIUS-KAUNAS (II GIJA) ATKARPŲ REKONSTRAVIMO
KAIŠIADORIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOS DALYJE SPECIALUSIS PLANAS (VIETOVĖS

LYGMENS INŽINERINĖS INFRASTRUKTŪROS VYSTYMO PLANAS)

Esamo MD 1 vietovės klasės teritorijos 
analizė. Schema  M 1:5 000

Planuojama rekonstruojamo MD atkarpos vieta

Naujai įrengiama čiaupų aikštelė

Esami magistraliniai dujotiekiai

Vietovės klasės
Esamo MD 1 vietovės klasės teritorija

Administracinės ribos
Savivaldybių ribos

Seniūnijos

Infrastruktūra ir jos apsaugos zonos
Elektros perdavimo linijos

Geležinkeliai

Keliai

Kita
Pastatai

Sklypų ribos

Kitos paskirties gyvenamųjų teritorijų žemės sklypai 

Sutartiniai žymėjimai

Planuojama rekonstruojamo MD atkarpos vieta

Naujai įrengiama čiaupų aikštelė

Esami magistraliniai dujotiekiai

Vietovės klasės
Esamo MD 1 vietovės klasės teritorija

Administracinės ribos
Savivaldybių ribos

Seniūnijos

Infrastruktūra ir jos apsaugos zonos
Elektros perdavimo linijos

Geležinkeliai

Keliai

Kita
Pastatai

Sklypų ribos

Kitos paskirties gyvenamųjų teritorijų žemės sklypai 

Sutartiniai žymėjimai

Rekonstruojamo MD ruožo Kaišiadorių  r. sav. pabaiga

Rekonstruojamo MD ruožo Kaišiadorių r. sav. pradžia

2
0

0
 m

2
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0
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Priedas 3   

Aplinkos apsaugos agentūros 2019 m. birželio 27 d. atrankos išvada  

Nr. (30.1)-A4(e)-2465 

  „Dėl magistralinio dujotiekio Vilnius-Kaunas atskirų atkarpų rekonstravimo“  



 

 
APLINKOS APSAUGOS AGENTŪRA 

 
Biudžetinė įstaiga, A. Juozapavičiaus g. 9, LT-09311 Vilnius, te l. 8 706 62 008, el.p. aaa@aaa.am.lt, http: //gamta.lt.  

Duomenys kaupiami i r saugomi Juridinių asmenų regis tre ,  kodas 188784898 
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Kauno rajono savivaldybės administracijai 
El. p. info@krs.lt 
 
Kaišiadorių rajono savivaldybei 
El. p. dokumentai@kaisiadorys.lt 

 
Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie 
Sveikatos apsaugos ministerijos Kauno 
departamentui 
El. p. kaunas@nvsc.lt 
 
Kauno apskrities priešgaisrinei gelbėjimo valdybai 
El. p. kaunas.pgv@vpgt.lt 
 
Kultūros paveldo departamento prie Kultūros 
ministerijos Kauno skyriui 
El. p. kaunas@kpd.lt 
 
Kopija 
UAB „Ardynas“ 
El. p. ardynas@ardynas.lt 
 

Į 2019-05-21 Nr. 7-37 

    

 
 

 
ATRANKOS IŠVADA DĖL MAGISTRALINIO DUJOTIEKIO VILNIUS – KAUNAS 
ATSKIRŲ ATKARPŲ REKONSTRAVIMO, POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO 

2019-06-27 Nr. (30.1)-A4(e)-2465 
 

1. Planuojamos ūkinės veiklos organizatorius (juridinio asmens pavadinimas, fizinis 
asmuo, adresas, tel.).  

AB „Amber Grid“, Savanorių per. 28, Vilnius, LT-03116 , tel.: +370 5 2360303, +370 5 
2327788, el. paštas info@ambergrid.lt . 

 
2. Poveikio aplinkai vertinimo dokumentų rengėjas (juridinio asmens pavadinimas, fizinis 

asmuo, adresas, tel.). 
UAB „Ardynas“, Gedimino g. 47, Kaunas, LT-44242, tel. +370 37 323209, el. paštas: 

ardynas@ardynas.lt. 
 
3. Planuojamos ūkinės veiklos atrankos dėl poveikio aplinkai vertinimo atlikimo teisinis 

pagrindas pagal Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo 
įstatymo 7 straipsnio 2 dalį, nurodant šio įstatymo 2 priedo punktą (-us). 

Vadovaujantis Planuojamos ūkinės veiklos (toliau – PŪV) poveikio aplinkai vertinimo 
įstatymu (toliau – PAV įstatymas), planuojama ūkinė veikla atitinka 2 priedo 14 punkto nuostatas „Į 
Planuojamos ūkinės veiklos, kurios poveikis aplinkai privalo būti vertinamas, rūšių sąrašą ar į 
Planuojamos ūkinės veiklos, kuriai turi būti atliekama atranka dėl poveikio aplinkai vertinimo, rūšių 
sąrašą įrašytos planuojamos ūkinės veiklos bet koks keitimas ar išplėtimas, įskaitant esamų statinių 
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rekonstravimą, gamybos proceso ir technologinės įrangos modernizavimą ar keitimą, gamybos būdo, 
produkcijos kiekio (masto) ar rūšies pakeitimą, naujų technologijų įdiegimą, kai planuojamos ūkinės 
veiklos keitimas ar išplėtimas gali daryti neigiamą poveikį aplinkai, išskyrus šio įstatymo 1 priedo 10 
punkte nurodytus atvejus“, todėl šiai PŪV rengiami informacijos atrankai dėl poveikio aplinkai 
vertinimo (toliau – PAV) dokumentai. 

 
4. Planuojamos ūkinės veiklos vieta. 
Magistralinis dujotiekis (toliau – MD) Vilnius–Kaunas atskirų atkarpų rekonstravimas bus 

vykdomas Kauno raj. sav. ir Kaišiadorių raj. sav. teritorijų (jų dalių) ribose. 
MD Vilnius – Kaunas atskirų atkarpų (toliau - Atkarpų) rekonstravimo preliminarus ilgis: 

 Atkarpos A pradžia – Kaišiadorių raj. sav., Pravieniškių sen., Karčiupio k., pabaiga – Kauno 
raj. sav. Karmėlavos sen. Ramučių k., atkarpos ilgis – ~ 11 006 m; 

 Atkarpos B pradžia – Kauno raj. sav., Karmėlavos sen., Ramučių k., pabaiga - Kauno raj. 
sav., Karmėlavos sen. Vaistariškių k., atkarpos ilgis – ~1589 m; 

 Atkarpos C pradžia ir pabaiga – Kauno raj. sav., Karmėlavos sen., Ramučių k., atkarpos ilgis 
– ~5324 m. 
Viso bendras rekonstruojamų Atkarpų ilgis – 17 919 m. 
Informacija apie visuomeninės paskirties ir gyvenamąsias teritorijas. 
MD Vilnius–Kaunas, kurio atskiras Atkarpas numatoma rekonstruoti, trasa Kaišiadorių rajono 

teritorijoje yra nutiesta greta Aleksandruvkos ir Karčiupo gyvenviečių (Atkarpa A). Kauno rajono 
teritorijoje artimiausios gyvenvietės yra Neveronys, Martinava, Ramučiai, Vaistariškiai (Atkarpa A); 
Vaistriškiai (Atkarpa B) bei Radikiai, Smiltynai I, Romaškiai, Ražiai (Atkarpa C). 

Atstumai nuo planuojamos ūkinės veiklos (toliau – PŪV) iki artimiausių gyvenamųjų namų 
sviruoja nuo 45 m iki 190 m, detalesnę informacija pateikta Atrankos informacijos 27.1 – 27.8 
paveiksluose. 

Inžinerinė infrastruktūra. MD rekonstravimo metu privažiavimui į statybos vietą bus naudojami 
esami keliai. Statybvietėje darbams vykdyti rekonstruojamų Atkarpų ilgyje vienoje tranšėjos pusėje 
bus įrengtas laikinas ~ 3,0 m pločio privažiavimo kelias su žvyro danga, skirtas statybos transporto 
judėjimui. 

Siekiant užtikrinti elektros energijos tiekimą planuojamam papildomam MDV uždarymo 
įtaisui numatomas elektros kabelio įrengimas nuo esamų elektros tinklų pagal techninio projekto 
rengimo etape išduotas prisijungimo sąlygas. Nauji (kiti (ne magistralinio dujotiekio)) inžineriniai 
tinklai nebus įrengiami. 

Informacija apie naudingųjų iškasenų telkinius. 
Remiantis žemės gelmių registro (ŽGR) duomenimis rekonstruojamo MD trasos vietoje ir 

gretimoje aplinkoje nėra naudingų iškasenų telkinių. Artimiausias planuojamai teritorijai išžvalgytas 
naudingųjų išteklių telkinys – Kruna, nuo rekonstruojamos Atkarpos A šiaurės kryptimi nutolęs apie 
400 m. Išteklių rūšis – molis. 

Kraštovaizdis. Planuojamos rekonstruoti MD Vilnius–Kaunas Atkarpos patenka į Vidurio 
Pabaltijo žemumų ruožo pietvakarių Lietuvos žemumos srities Nemuno–Neries–Šventosios santakų 
miškingą agrarinę mažai urbanizuotą lygumą. 

Pagal vizualinį-estetinį kraštovaizdžio potencialą planuojamų rekonstruoti Atkarpų A ir B 
kertamos teritorijos priskiriamos neryškios vertikalios sąskaidos (lyguminis kraštovaizdis su vieno 
lygmens videotopais) kraštovaizdžio tipui. Dalyje Atkarpos A vyrauja uždarų neperžvelgiamų 
(miškingų ar užstatytų) erdvių kraštovaizdis be raiškių vertikalių ir horizontalių dominantų. Likusioje 
Atkarpos A dalyje vyrauja pusiau uždarų iš dalies peržvelgiamų erdvių kraštovaizdis, kuriame 
raiškios tik vertikalios dominantės. 

Dalis planuojamos rekonstruoti Atkarpos C kertamos teritorijos priskiriamos vidutinės 
vertikaliosios sąskaidos (kalvotasis bei ryškių slėnių kraštovaizdis su trijų lygmenų videotopų 
kompleksais) vyraujančių pusiau atvirų didžiąja dalimi apžvelgiamų erdvių kraštovaizdžiui su 
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raiškiomis horizontaliomis dominantėmis. Kita dalis – eina per teritorijas, priskiriamas silpnos 
vertikalios sąskaidos vyraujančių uždarų neprežvelgiamų (miškingų ar užstatytų) erdvių 
kraštovaizdžiui be raiškių vertikalių ar horizontalių dominančių. 

Didžiąja dalimi rekonstruojamos Atkarpos numatomos tiesti esamo MD Vilnius–Kaunas 
apsaugos zonoje (išskyrus kelis ruožus Atkarpoje A), suformuotame inžinerinės infrastruktūros 
koridoriuje. Įgyvendinant planuojamą veiklą esminių kraštovaizdžio ar reljefo pokyčių nenumatoma. 

Saugomos teritorijos. Vadovaujantis Saugomų teritorijų kadastro (kadastro duomenų 
tvarkytojas Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos) duomenimis, MD 
Vilnius–Kaunas rekonstruojamos Atkarpos nepatenka į Lietuvos Respublikos (toliau – LR) ar 
Europos ekologinio tinklo „Natura 2000“ saugomas teritorijas. Atkarpos ribojasi arba yra greta 
saugomų ar „Natura“ 2000 teritorijų: 
 Atkarpa A – apie 40 metrų ilgio esamas dujotiekio ruožas eina Kauno marių Buveinių 
apsaugai svarbi teritorijos (toliau – BAST) ir Paukščių apsaugai svarbi teritorijos (toliau – PAST) 
ribos pakraščiu, o atstumas nuo Kauno marių regioninio parko ribos iki planuojamos rekonstruoti 
Atkarpos – 5 m; 
 Atkarpa B nepatenka į „Natura 2000“ ar saugomų teritorijų ribas, tačiau yra BAST Neries 
upės gretimybėje. Nuo Atkarpos B pabaigos iki Neries upės BAST ribos yra apie 110 m. 

PŪV neigiamo poveikio šioms teritorijoms ir Europos ekologinio tinklo „Natura 2000“ 
teritorijoms neturės. 

Rekreacinės teritorijos. Vykdant PŪV rekreacinėms, kurortinėms teritorijoms neigiamos 
įtakos nebus. PŪV numatoma esamame inžinerinės infrastruktūros koridoriuje ir neprieštarauja 
Kauno r. ir Kaišiadorių r. savivaldybių teritorijų bendrųjų planų sprendiniams. 

Didžiąja dalimi PŪV numatoma tuose pačiuose sklypuose, per kuriuos šiuo metu yra 
nutiestas MD Vilnius – Kaunas (išskyrus 2 naujus sklypus Atkarpoje A pradžioje, 8 naujus sklypus 
Atkarpos viduryje ties Kauno DSS ir 1 naują sklypą Atkarpoje C), t. y. PŪV nebus plečiama į 
gretimas teritorijas, todėl gretimų žemės sklypų teritorijos naudojimo reglamentas bus keičiamas 
nežymiai dėl papildomų (ir dalinai naujų) MDV apsaugos zonų nustatymo. 

Kultūros paveldo vertybės. PŪV teritorijoje ar gretimybėje nėra registruotų nekilnojamųjų 
kultūros vertybių, ji nepatenka į kultūros paveldo apsaugos zonas.  

Analizuojamoje teritorijoje planuojant MD Vilnius-Kaunas ir Kaunas-Šakiai jungties trasą 
poveikio aplinkai vertinimo metu buvo atlikti archeologiniai tyrimai. Atlikus vizualinį archeologinį 
žvalgymą natūroje bei ankstyviausių (XIX a. vidurio – XX a. pradžios) žemėlapių sutapatinimą su 
MD Vilnius-Kaunas ir Kaunas-Šakiai jungties trasa, 4 – iose vietose lokalizuotos kultūros paveldo 
aspektu jautrios teritorijos. PAV Ataskaitoje numatyta, kad šiose teritorijose prieš tiesiant planuojamą 
MD, paviršinio grunto nuėmimo metu, visoje žemės darbų zonoje bus atlikti archeologiniai 
žvalgymai, tam, kad būtų išvengta neigiamo poveikio kultūros vertybėms ar galimo jų sunaikinimo. 
Jei atliekant statybos ar kitokius darbus būtų aptinkama archeologinių radinių ar nekilnojamojo daikto 
vertingųjų savybių, remiantis LR Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo 9 str. 3 punktu, 
valdytojai ar darbus atliekantys asmenys apie tai privalo pranešti savivaldybės paveldosaugos 
padaliniui. 
 

5. Trumpas planuojamos ūkinės veiklos aprašymas.  
Planuojama ūkinė veikla (toliau – PŪV) – Magistralinio dujotiekio (toliau MD) Vilnius–Kaunas 
atskirų atkarpų rekonstravimas. MD Vilnius – Kaunas atskirų atkarpų (toliau - Atkarpų) 
rekonstravimo statybos darbų vieta ir preliminarus ilgis: 
 Atkarpa A: Pravieniškių sen. Kaišiadorių raj. sav.; Neveronių ir Karmėlavos sen., Kauno r. 

sav., atkarpos ilgis – ~ 11 006 m; 
 Atkarpa B: Karmėlavos sen., Kauno r. sav., atkarpos ilgis – ~1589 m; 
 Atkarpa C: Domeikavos sen., Kauno r. sav., atkarpos ilgis – ~5324 m. 

Viso bendras rekonstruojamų Atkarpų ilgis – 17 919 m. 
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Kadangi esamas MD Vilnius – Kaunas yra veikiantis, o rekonstravimo darbų metu negali būti 
nutraukiamas dujų tiekimas (ilgesniam negu 8 parų laikotarpiui), rekonstruojamos Atkarpos negali 
būti klojamos toje pačioje esamo MDV ašyje. 

Rekonstruojamos Atkarpos bus klojamos iš esmės nekeičiant esamo MD trasos. Didžiąja dalimi 
Atkarpos numatomos esamo MDV apsaugos zonoje (kurios plotis po 25 m abipus ašies) 5–9 m 
atstumu nuo esamo MDV (išskyrus kelis ruožus Atkarpoje A, kurie planuojami didesniu atstumu 
atsižvelgus į esamą užstatymą nagrinėjamoje teritorijoje bei technologinius aspektus (žr. Atrankos 
informacijos priedą Nr.1). Taip pat kai kurie Atkarpų B ir C ruožai planuojami šalia suprojektuotos 
(dar nepastatytos) MD Vilnius-Kaunas ir Kaunas-Šakiai jungties išlaikant normatyvinį 9 m atstumą. 

MD rekonstravimo metu privažiavimui į statybos vietą bus naudojami esami keliai. 
Statybvietėje darbams vykdyti rekonstruojamų Atkarpų ilgyje vienoje tranšėjos pusėje bus įrengtas 
laikinas ~ 3,0 m pločio privažiavimo kelias su žvyro danga, skirtas statybos transporto judėjimui. 
Siekiant užtikrinti elektros energijos tiekimą planuojamam papildomam MDV uždarymo įtaisui 
numatomas elektros kabelio įrengimas nuo esamų elektros tinklų pagal techninio projekto rengimo 
etape išduotas prisijungimo sąlygas. Nauji (kiti (ne magistralinio dujotiekio)) inžineriniai tinklai 
nebus įrengiami. 

Atlikus atitinkamos rekonstruojamos Atkarpos pagrindinius darbus (žr. Atrankos 
informacijos 5 p. technologinį aprašymą) kiekvienos rekonstruojamos Atkarpos ilgyje atkasamas 
esamas MDV, nupjaunamas, iškeliamas ir dalimis išvežamas į AB „Amber Grid“ arba perduodamas 
pagal sutartį atliekas tvarkančiai įmonei. 

Vadovaujantis Gamtinių dujų perdavimo sistemos eksploatavimo taisyklėmis, patvirtintomis 
LR energetikos ministro 2012 m. liepos 5 d. įsakymu Nr. 1-128 3 sk. 109 p. MDV trasa po 6 m į abi 
puses nuo vamzdynų ašies turi būti periodiškai valoma, kad neaugtų didesnio kaip 7 cm skersmens 
medžiai, kamienostorį matuojant 5 cm atstumu nuo žemės paviršiaus, ir krūmai. 

Vandens naudojimas  
Vanduo bus naudojamas rekonstravimo metu atliekant MDV išvalymo ir hidraulinio bandymo 

procedūras. Tai vienkartinės procedūros, kurios bus atliekamos iš karto paklojus naują vamzdyną ir 
užkasus jį tranšėjoje (vėliau (eksploatavimo metu) jos galimos nebent vamzdyno remonto atveju). 

Vandens paėmimas priklausomai nuo vietos bus vykdomas iš pasirinktų paviršinių vandens 
telkinių. Preliminariai numatoma, kad MDV atskirų Atkarpų hidrauliniam bandymui bus reikalingi 
vandens kiekiai: 

 visos Atkarpos A išvalymui bus sunaudojama ~ 2540 m3 vandens, hidraulinio stiprumo 
bandymui ~16 934 m3 vandens; 

 visos Atkarpos B išvalymui bus sunaudojama ~ 367 m3 vandens, hidraulinio stiprumo 
bandymui ~ 2445 m3 vandens; 

 visos Atkarpos C išvalymui bus sunaudojama ~ 1229 m3 vandens, hidraulinio stiprumo 
bandymui ~ 8192 m3 vandens; 

Preliminariai Atkarpos A (ar atskirų jos ruožų) užpildymas vandeniu numatomas iš Krunos 
upelio, Atkarpos B užpildymui galėtų būti paimamas iš Neries upės arba atvežamas cisternomis, o 
Atkarpos C (ar atskirų jos ruožų) – iš Lapienės upelio. Vandens paėmimui numatoma naudoti 260 
m3/h našumo siurblius, tačiau MDV užpildymo laikas nėra ribojamas, todėl gali būti naudojami 
mažesnio našumo siurbliai arba vandens paėmimas vykdomas su technologinėmis pertraukomis. 

Vykdant bet kokius darbus prie atvirų vandens telkinių, reikia atsižvelgti į vandens telkinių 
pakrantės juostoms ir apsaugos zonoms keliamus reikalavimus, kurie yra nustatyti Specialiosiose 
sąlygose. 

Nuotekų tvarkymas 
Rekonstruoto MDV eksploatavimo metu nuotekų nesusidarys. 
Rekonstravimo metu po MDV išvalymo ir hidraulinio bandymo procedūrų susidarys 

panaudotas vanduo, kuris turi būti tvarkomas. PŪV įgyvendinti bus naudojami nauji vamzdžiai, 
numatoma, kad vamzdyno valymo ir hidraulinio bandymo metu panaudotas vanduo bus sąlyginai 
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švarus. Jame gali būti rūdžių nuo metalinio vamzdžio bei statybų metu į vamzdžio vidų patekusio 
dirvožemio, grunto dalelių. Preliminarus (vienkartinis) po vamzdyno išvalymo išleidžiamas vandens 
kiekis atskirai Atkarpai sudarys nuo 367 m3 iki 2540 m3. Prieš išleidžiant vamzdyno praplovimo 
vandenį į aplinką, privaloma atlikti tyrimus dėl vandens užterštumo lygio nustatymo, 
rekomenduojama atlikti tyrimus dėl vandens užterštumo laipsnio nustatymo. 

Jei pagal atliktus vandens užterštumo tyrimus bus nustatyta, kad vandens užterštumas neviršija 
DLK, vanduo gali būti išleidžiamas į tą patį vandens telkinį, iš kurio buvo imamas. 

Leistinas išleidžiamo iš dujotiekio vandens užterštumas: naftos produktų koncentracija ne 
didesnė nei 5 mg/l, skendinčių medžiagų koncentracija ne didesnė nei 25 mg/l, BDS5 koncentracija 
ne didesnė kaip 25 mg/l. 

Atliekų susidarymas ir tvarkymas 
Objekto rekonstravimo metu vykdant statybos darbus susidariusios statybinės atliekos bus 

tvarkomos vadovaujantis LR aplinkos ministro 2006 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. D1-637 
patvirtintomis „Statybinių atliekų tvarkymo taisyklėmis“, LR Atliekų tvarkymo įstatymu Nr. VIII-
787, LR aplinkos ministro 1999 m. liepos 14 d. įsakymu Nr. 217 patvirtintomis „Atliekų tvarkymo 
taisyklėmis“. 

Statybvietėje bus rūšiuojamos ir atskirai laikomos susidarančios: 
 komunalinės atliekos − maisto likučiai, tekstilės gaminiai, kitos buitinės ir kitokios atliekos, 
kurios savo pobūdžiu ar sudėtimi yra panašios į buitines atliekas; 
 inertinės atliekos − betonas ir kitos atliekos, kuriose nevyksta jokie pastebimi fizikiniai, 
cheminiai ar biologiniai pokyčiai; 
 perdirbti ir pakartotinai naudoti tinkamos atliekos, antrinės žaliavos − pakuotės, popierius, 
stiklas, plastikas ir kitos tiesiogiai perdirbti tinkamos atliekos ir (ar) perdirbti ar pakartotinai naudoti 
tinkamos iš atliekų gautos medžiagos; 
 pavojingosios atliekos − tirpikliai, dažai, jų pakuotės ir kitos kenksmingos, degios, 
sprogstamosios, ėsdinančios, toksiškos, sukeliančios koroziją ar turinčios kitų savybių, galinčių 
neigiamai įtakoti aplinką ir žmonių sveikatą; 
 netinkamos perdirbti atliekos (izoliacinės medžiagoa ir kt.). 

Išrūšiuotos atliekos turi būti perduodamos įmonėms, turinčioms teisę tvarkyti tokias atliekas, 
pagal sutartis dėl jų naudojimo ir šalinimo. Baigus statybos darbus statybos vieta turi būti sutvarkyta 
taip, kad joje neliktų darbų metu susidariusių atliekų. 

Vykdant MDV rekonstruojamų Atkarpų statybos darbus miško žemėje statybos darbų zonos 
ribose (14 m) bus iškertami krūmai ir medžiai (išvalyti būtinas trasos plotis (kirtimo kiekiai) 
tikslinami pagal faktinį poreikį). Susidariusios kirtimo atliekos (šakos, kelmai) gali būti 
panaudojamos biokuro gamybai. Kelmai ir šakos taip pat gali būti smulkinami vietoje, o susidarę 
medienos plaušai paskleidžiami darbų zonoje ir paliekami natūraliai supūti. Kelmai ir šakos taip pat 
gali būti surenkami ir išvežami į biodegraduojančių medžiagų surinkimo aikštelę. Medienos atliekų 
tvarkymo būdą pasirenka statybos rangovas. 

Vykdant MDV rekonstravimo darbus gali susidaryti atliekos: Medinės pakuotės (mediniai 
padėklai) atl. kodas - 15 01 03 – 8 t; Mišrios statybinės ir griovimo atliekos, nenurodytos 17 09 01, 17 09 02 
ir 17 09 03 atl. kodas – 17 09 04 – 2 t; Miškininkystės atliekos (šakos, kelmai, krūmai), atl. kodas 02 01 07 – 
645 t; Absorbentai, filtrų medžiagos (įskaitant kitaip neapibrėžtus tepalų filtrus),pašluostės, apsauginiai 
drabužiai, užteršti pavojingosiomis medžiagomis, atl. kodas – 15 02 02* - 0,05 t; Pakuotės, kuriose yra 
pavojingųjų medžiagų likučių arba kurios yra jomis užterštos, atl. kodas – 15 01 10* - 0,.3 t; Plastikinės (kartu 
su PET (polietilentereftalatas) pakuotės, atl. koadas – 15 01 02 – 0,2 t. Susidarančios atliekos, atliekų 
kiekiai bus tikslinami objekto statybos metu sudarant atliekų išvežimo sutartis. Visas statybos metu 
susidariusias atliekas tvarko statybos rangovas ir pateikia PŪV organizatoriui (Statytojui) 
dokumentus, įrodančius, kad statybinės atliekos buvo perduotos atliekų tvarkytojui arba pažymas apie 
neapdorotų atliekų sunaudojimą. 

Aplinkos oro teršalų susidarymas 
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MD Vilnius–Kaunas eksploatavimo metu dujų nutekėjimo į aplinką nebus, stacionarių taršos 
šaltinių objekte nenumatoma, todėl galima teigti, kad objektas tiesioginio poveikio atmosferai 
nedarys. 

Prieš pradedant statybos darbus iš rekonstruojamo MDV ruožo tarp MDV uždarymo įtaisų, 
kompresoriaus pagalba dujos bus perpumpuojamos į kitas numatytas MD atšakas, o likęs kiekis 
savitaka bus išleidžiamos į orą. Toks vienkartinis gamtinių dujų išleidimas reikšmingo poveikio 
aplinkos oro kokybei neturės. 

Statybos darbų metu oro kokybei įtakos gali turėti veikiantys mechanizmai ir atvažiuojantis 
transportas. Vykdant Atkarpų MDV lauko suvirinimo darbus (vertinami kaip neorganizuoti taršos 
šaltiniai) taip pat išsiskirs minimalūs teršalų kiekiai, kurių įtaka bus lokali, epizodinė ir reikšmingo 
poveikio aplinkos orui neturės. 

Iš transporto priemonių bei statybos technikos vidaus degimo variklių, priklausomai nuo kuro 
rūšies, bus išmetami šie teršalai: anglies monoksidas (anglies dioksidas) – 9,752;, azoto oksidai – 
4,042 t; sieros dioksidas – 0,013 t; kietosios dalelės – 0,045 t; angliavandeniliai – 0,65 t. 

Laikinas neigiamas poveikis aplinkos orui gali būti statybos darbų metu dėl vamzdyno 
suvirinimo darbų. Statybų metu suvirinimo darbams numatoma sunaudoti: ~1050 kg AHO-4 
elektrodų, ~850 kg CB -08Г2C vielos. Teršalų kiekis, išsiskiriantis atliekant suvirinimo - kietosios 
dalelės: 0,058 t; fluoro vandeniliai: 0,002 t; anglies monoksidas: 0,002 t; azoto oksidai: 0,002 t; 
manganas (ir jo oksidai): 0,002 t; silicio junginiai: 0,001 t; geležies oksidai: 0,004 t. 

Kadangi darbams vykdyti reikalingi mechanizmai bus naudojami ne visi vienu metu, per visą 
statybos darbų laikotarpį iš mobilių ir neorganizuotų aplinkos oro taršos šaltinių susidarys 
nereikšmingi teršalų kiekiai, nedarantys reikšmingo poveikio aplinkos oro kokybei, todėl atlikti 
teršalų sklaidos skaičiavimus aplinkos ore nėra tikslinga. 

Kvapų susidarymas ir poveikis 
Vadovaujantis Lietuvos higienos norma HN 121: 2010 „Kvapo koncentracijos ribinė vertė 

gyvenamosios aplinkos ore“ (toliau – HN 121: 2010), patvirtinta LR sveikatos apsaugos ministro 
2010 m. spalio 4 d. įsakymu Nr. V-885 su visais pakeitimais, kvapas gali būti nustatomas 
laboratoriniais metodais arba modeliuojamas. Modeliavimui būtina nustatyti kvapo koncentraciją 
šaltinyje hedoniniais balais. Kitas būdas nustatyti kvapo lygį yra palyginti nustatytas kai kurių 
cheminių medžiagų koncentracijas su jų kvapo slenksčio verte. Pastaroji patalpų orui nustatyta 
higienos normoje HN 35: 2007 „Didžiausia leidžiama cheminių medžiagų (teršalų) koncentracija 
gyvenamosios aplinkos ore“. 

MDV rekonstravimo ir eksploatavimo metu taršos kvapais nenumatoma. 
Triukšmas 
Pagrindiniai triukšmo ir vibracijos šaltiniai numatomi statybos darbų metu. Galimas 

trumpalaikis triukšmo ir vibracijos padidėjimas statybos darbų metu dėl naudojamos statybos 
technikos, autotransporto judėjimo ir vykdomų žemės darbų. Pažymėtina, kad statybos metu turi būti 
naudojami tik techniškai tvarkingi mechanizmai, kurie atitinka STR 2.01.08:2003 „Lauko sąlygomis 
naudojamos įrangos į aplinką skleidžiamo triukšmo valdymas“ reikalavimus. 

MDV rekonstravimo metu statybos darbų zonoje skleidžiamas triukšmas bus nepastovus ir 
trumpalaikis. Statybos darbai bus vykdomi dienos metu, todėl galima teigti, kad statybos metu 
triukšmo poveikis bus laikinas ir reikšmingos įtakos gyvenamajai aplinkai neturės. Darbuotojai, 
dirbantys statybos aikštelėje, naudosis asmeninėmis apsaugos nuo triukšmo priemonėmis. 

Rekonstruoto MDV eksploatavimo metu triukšmo ir vibracijos šaltinių nenumatoma, ribiniai 
dydžiai pagal Lietuvos higienos normas HN 33:2011 „Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir 
visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje“ bei HN 51:2003 „Visą žmogaus kūną veikianti 
vibracija: didžiausi leidžiami dydžiai ir matavimo reikalavimai gyvenamuosiuose bei 
visuomeniniuose pastatuose“ gyvenamojoje teritorijoje nebus viršijami. 
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6. Priemonės numatomam reikšmingam neigiamam poveikiui aplinkai išvengti arba 
užkirsti jam kelią. 

6.1. Vykdomos veiklos metu paaiškėjus, kad daromas didesnis poveikis aplinkai už atrankos 
informacijoje pateiktus arba teisės aktuose nustatytus rodiklius, veiklos vykdytojas privalės 
nedelsiant taikyti papildomas poveikį aplinkai mažinančias priemones arba mažinti veiklos apimtis/ 
nutraukti veiklą. 

6.2. Veiklos vykdytojas visais atvejais privalės laikytis visų aktualių veiklą reglamentuojančių 
teisės aktų reikalavimų, keičiantis teisiniam reglamentavimui atitinkamai keisti veiklos rodiklius. 

6.3. Statybų metu turi būti naudojami tik techniškai tvarkinga įranga ir mechanizmai, kuri 
atitinka STR 2.01.08:2003 „Lauko sąlygomis naudojamos įrangos į aplinką skleidžiamo triukšmo 
valdymas“ reikalavimus. Statybos darbų metu, prieš transporto priemonėms išvažiuojant iš statybos 
darbų zonos į kelius su danga, nuvalomos prie ratų prilipusios žemės ir purvas. Išvežant dulkančias 
atliekas, jos privalo būti uždengtos. 

6.4. Statybos metu turi būti naudojami techniškai tvarkingi mechanizmai, taip minimizuojant 
galimą cheminį poveikį dirvožemiui. Statybos aikštelėje prieš atliekant žemės kasimo darbus, 
viršutinis derlingas dirvožemio sluoksnis turi būti nukastas ir atskirai saugomas, o baigus žemės 
kasimo darbus – grąžintas atgal į pažeistą plotą atstatant buvusią teritorijos reljefo būklę. 

6.5. Vykdant dujotiekio tiesimo darbus atviru būdu per upes, ribojamas darbų laikas (pvz.: žuvų 
neršto ar migravimo metu). Šis darbų laiko ribojimas taikomas ir hidrauliniams bandymams dėl 
galimo vandens drumstimo. Darbų apribojimai dėl skirtingų žuvų neršto: nuo balandžio 1 d. iki liepos 
1 d., o Neryje spalio 1 d. iki gruodžio 1d. Prieš išleidžiant vamzdyno praplovimo ir hidraulinio 
bandymo vandenį į aplinką reikia atlikti tyrimus, siekiant nustatyti vandens užterštumo laipsnį. 
Atlikus tyrimus ir nustačius, kad vanduo yra užterštas, jis gali būti valomas vietoje, iškviečiant įmonę, 
turinčią leidimą valyti tokias nuotekas, arba išvežamas ir perduodamas įmonei, turinčiai leidimą 
užsiimti tokio tipo nuotekų tvarkymu. 

6.6. Siekiant minimizuoti dirvožemio eroziją vandens telkinių šlaituose, rekomenduojama 
Karčiupio, Krunos ir Žversos, upelių šlaitus apsėti daugiamečiais žoliniais augalais bei pagal poreikį 
sutvirtinti papildomomis priemonėmis (organiniais dembliais). 

6.7. Darbuotojai, dirbantys statybos aikštelėje, esant reikalui, turi naudotis asmeninėmis 
apsaugos nuo triukšmo priemonėmis. Statybų metu triukšmas ribojamas kontroliuojant darbo 
valandas ir statybos transporto judėjimą, naudojant techniškai tvarkingą įrangą. Svarbus yra 
išankstinis darbų planavimas ir darbų vykdymo ribojimas, siekiant pagal galimybes mažiausio galimo 
poveikio (ir (ar) trukdymo) natūraliai aplinkai bei artimiausiems gyventojams. Gyventojai turi būti 
informuojami apie statytbos darbų pradžią ir numatomus darbų vykdymo terminus. 

6.8. Vykdant statybos darbus miške medžiai, augantys šalia statybos darbų zonos, nekertami ir 
saugomi nuo bet kokių mechaninių pažeidimų. Esant poreikiui, rekomenduojama apsaugoti medžių 
kamienus uždengiant lentų kevalu. 

6.9. Siekiant išvengti paukščių trikdymo miško teritorijose, miško proskynos valymo darbai 
nebus vykdomi paukščių perėjimo metu, t. y. balandžio–liepos mėn. 

6.10. Užbaigus statybos darbus atstatomos buvusios reljefo formos. 
6.11. Į apkasų zoną patenkančiose rekonstruojamų Atkarpų ruožuose rekomenduojama atlikti 

archeologinius žvalgymus (apkasų zonos teritorijai, kurioje žemės darbai nebus vykdomi, 
archeologinių žvalgymų atlikti nereikia). Archeologinius žvalgymus rekomenduojama atlikti 
teritorijų planavimo ar techninio projekto metu (prieš tiesiant planuojamą MD. 

6.12. Jei atliekant statybos ar kitokius darbus būtų aptinkama archeologinių radinių ar 
nekilnojamojo daikto vertingųjų savybių, remiantis LR Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos 
įstatymo (LRS 1994-12-22 Nr. I-733) 9 str. 3 punktu, valdytojai ar darbus atliekantys asmenys apie 
tai privalo pranešti savivaldybės paveldosaugos padaliniui, o šis informuoja Departamentą. 
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6.12. Atliekos rūšiuojamos, tinkamai sandėliuojamos ir perduodamos atitinkamiems 
(turintiems teisę tvarkyti) atliekų tvarkytojams. Baigus statybos darbus statybos vieta turi būti 
sutvarkyta taip, kad joje neliktų darbų metu susidariusių atliekų. 

 
7. Motyvai, kuriais remtasi priimant atrankos išvadą. 
7.1. UAB „Žalvaris“ planuojama ūkinė veikla neprieštarauja Kauno r. savivaldybės  ir 

Kaišiadorių r. savivaldybės teritorijų bendrojo plano sprendiniams. Didžiąja dalimi PŪV numatoma 
tuose pačiuose sklypuose, per kuriuos šiuo metu yra nutiestas MD Vilnius – Kaunas. 

7.2. Kadangi Atkarpos 1 ir 4 ribojasi arba yra greta saugomų ar „Natura 2000“ teritorijų buvo 
parengtas planuojamos ūkinės veiklos įgyvendinimo poveikio įsteigtoms ar potencialioms „Natura 
2000“ teritorijoms reikšmingumo nustatymo dokumentas bei pateiktas derinimui Valstybinei 
saugomų teritorijų tarnybai prie Aplinkos ministerijos. Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie 
Aplinkos ministerijos 2019-03-06 raštu Nr.(4)-V3-275 (7.21) priėmė išvadą, kad planuojamos ūkinės 
veiklos įgyvendinimas negali daryti reikšmingo neigiamo poveikio ,,Natura 2000“ teritorijoms ir šiuo 
atžvilgiu neprivaloma atlikti planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo. 

7.3. Siekdama užtikrinti magistralinių dujotiekių patikimumą ir saugumą, AB „Amber Grid“ 
vadovaujasi Magistralinių dujotiekių saugumo strategija, patvirtinta 2010 m. birželio 10 d., kurioje 
numatytos tęstinės ir naujos priemonės, apimančios magistralinių dujotiekių linijinės dalies, 
atnaujinimą bei modernizavimą. 

7.4. Veiksniai, darantys įtaką žmonių sveikatai, yra aplinkos oro tarša, kvapai, triukšmas, 
vibracija ir kt. PŪV – rekonstruojamo MDV Atkarpų – statybos metu kylantys veiksniai (oro tarša, 
triukšmas ir vibracija) bus trumpalaikiai, epizodiniai, todėl rizikos žmonių sveikatai nesukels. 

7.5. Laikinas poveikis aplinkos orui galimai bus tik statybų darbų metu išsiskiriant teršalams iš 
mobilių taršos šaltinių (transporto priemonių ir kitų mechanizmų su vidaus degimo varikliais) ir 
kasybos darbų sukeltomis dulkėmis. Toks poveikis vertinamas kaip trumpalaikis ir lokalus, galimas 
betarpiškai vykdomų darbų vietose. O užbaigus rekonstravimo darbus, MDV eksploatavimo metu 
poveikio gyvenamajai aplinkai visiškai nebus. 

7.6. Vykdant MDV rekonstravimo darbus miške medžiai, augantys šalia statybos darbų zonos, 
nekertami ir saugomi nuo bet kokių mechaninių pažeidimų. Esant poreikiui, rekomenduojama 
apsaugoti medžių kamienus uždengiant lentų kevalu. 

7.7. Poveikio aplinkai vertinimo subjektas – Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie 
Sveikatos apsaugos ministerijos Kauno departamentas (toliau – NVSC) pagal PAV įstatymo 6 
straipsnio 5 dalies 1 punktu, atsakingas už planuojamos ūkinės veiklos veiksnių, darančių įtaką 
visuomenės sveikatai, galimo poveikio visuomenės sveikatai vertinimą 2019-06-07 ra6tu Nr. (2-11 
14.3.5E)2-28609 pateikė išvadą, jog poveikio aplinkai vertinimas yra neprivalomas. 

7.8. Kauno apskrities priešgaisrinė gelbėjimo valdyba pagal PAV įstatymo 6 straipsnio 5 dalies 
3 punktu, atsakinga už planuojamos ūkinės veiklos vykdymo metu galimų įvykių, ekstremaliųjų 
įvykių, ekstremaliųjų situacijų, numatomų priemonių joms išvengti ar sušvelninti ir padariniams 
likviduoti, pasiūlymų informacijai atrankai, pagal kurią priimama ši atrankos išvada, bei pasiūlymų, 
kad planuojamai ūkinei veiklai reikalinga atlikti poveikio aplinkai vertinimą nepateikė. 

7.9. Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Kauno skyrius pagal PAV 
įstatymo 6 straipsnio 5 dalies 2 punktu, atsakingas už galimą planuojamos ūkinės veiklos poveikį 
nekilnojamajam kultūros paveldui, pasiūlymų informacijai atrankai, pagal kurią priimama ši atrankos 
išvada, bei pasiūlymų, kad planuojamai ūkinei veiklai reikalinga atlikti poveikio aplinkai vertinimą 
nepateikė. 

7.10. Kaišiadorių r. savivaldybės administracija pagal PAV įstatymo 6 straipsnio 5 dalies 5 
punktu, atsakinga už planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo ir šios veiklos galimo 
poveikio aplinkai, pasiūlymų informacijai atrankai, pagal kurią priimama ši atrankos išvada, bei 
pasiūlymų, kad planuojamai ūkinei veiklai reikalinga atlikti poveikio aplinkai vertinimą 2019-06-10 
raštu Nr. (3.14)V8-1040 pateikė išvadą, jog planuojamai ūkinei veiklai pastabų ir papildymų neturi. 
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8. Priimta atrankos išvada. 
Atsižvelgiant į išdėstytus motyvus, numatomas priemones reikšmingam neigiamam poveikiui 

aplinkai išvengti, vadovaujantis PAV įstatymo 7 straipsnio 7 dalimi priimama atrankos išvada: pagal 
atrankos išvadai pateiktą informaciją planuojamai ūkinei veiklai – magistralinio dujotiekio Vilnius–
Kaunas atskirų atkarpų rekonstravimas, poveikio aplinkai vertinimas neprivalomas. 

 
9. Nurodoma atrankos išvados apskundimo tvarka. 
Šį sprendimą Jūs turite teisę apskųsti Lietuvos administracinių ginčų komisijai (Vilniaus g. 27, 

01402 Vilnius) Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos 
įstatymo nustatyta tvarka arba Vilniaus apygardos administraciniam teismui (Žygimantų g. 2, 01102 
Vilnius) Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka per vieną 
mėnesį nuo jo paskelbimo arba įteikimo dienos. 
 
 
 
 
Direktoriaus įgaliotas direktoriaus pavaduotojas         Vytautas Krušinskas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
N. Šulga-Jakučionienė, 8 706 68086 el. p. natalja.jakucioniene@aaa.am.lt 
 



  

 

 

 

 

Priedas 4   

Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos 2019 m. kovo 6 d. išvada  

Nr.(4)-V3-275 (7.21)  

„Dėl planuojamos ūkinės veiklos įgyvendinimo poveikio įsteigtoms ar potencialioms 
Natura 2000 teritorijoms reikšmingumo išvados“: 
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