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DĖL MAGISTRALINIO DUJOTIEKIO VILNIUS-KAUNAS (II GIJA) ATKARPŲ 
REKONSTRAVIMO KAIŠIADORIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOS DALYJE 
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VYSTYMO PLANO) STRATEGINIO PASEKMIŲ APLINKAI VERTINIMO ATRANKOS 
DOKUMENTO

Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos pagal kompetenciją „Natura 

2000“ ir nacionalinių saugomų teritorijų bei jose saugomų gamtinių vertybių aspektu išnagrinėjo 

pateiktą Magistralinio dujotiekio Vilnius–Kaunas (II gija) atkarpų rekonstravimo Kaišiadorių rajono 

savivaldybės teritorijos dalyje specialiojo plano (vietovės lygmens inžinerinės infrastruktūros 

vystymo plano) (toliau – Planas) strateginio pasekmių aplinkai vertinimo atrankos dokumentą. 

Plano rengimo tikslai ir uždaviniai: parengti teritorijų planavimo sprendinius magistralinio 

dujotiekio atkarpų rekonstravimo darbų projektui įgyvendinti;  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; 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.

Kaišiadorių rajono savivaldybės teritorijoje esamo magistralinio dujotiekis ruožas (apie 40 

metrų ilgio) praeina Natura 2000 teritorijos - buveinių apsaugai svarbios teritorijos (toliau - BAST) 

ir paukščių apsaugai svarbios teritorijos (toliau – PAST) - Kauno marios (LTKAU008) (LTKAU007)  

pakraščiu. Atstumas nuo esamo magistralinio dujotiekio vamzdyno iki Kauno marių regioninio parko 

ribos - 5 m. Rekonstruojama esamo magistralinio dujotiekio Atkarpa A numatoma apie 7,5 m ir 

daugiau nuo BAST ir PAST ribų bei 12,5 m ir daugiau nuo Kauno marių regioninio parko ribų.
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Įvertinę tai, kad Plano sprendiniai nepatenka į saugomas teritorijas, biologinei įvairovei 

numatytos poveikio mažinimo priemonės, darome išvadą, kad Plano įgyvendinimas negali turėti 

reikšmingų neigiamų pasekmių „Natura 2000” teritorijose saugomoms rūšims ir natūralioms 

buveinėms, nacionalinėms saugomoms teritorijoms ar gamtinėms vertybėms ir šiuo atžvilgiu 

neprivaloma atlikti Plano strateginio pasekmių aplinkai vertinimo.

Direktorius Albertas Stanislovaitis 

R. Uzdras, 8 659 63415, el. p. remigijus.uzdras@vstt.lt
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DĖL MAGISTRALINIO DUJOTIEKIO VILNIUS – KAUNAS (II GIJA) ATKARPŲ 
REKONSTRAVIMO KAIŠIADORIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOS 
DALYJE SPECIALIOJO PLANO (VIETOVĖS LYGMENS INŽINERINĖS 
INFRASTRUKTŪROS VYSTYMO PLANO) SPAV ATRANKOS DOKUMENTO

Aplinkos apsaugos agentūra pagal kompetenciją išnagrinėjo pateiktą Magistralinio 
dujotiekio Vilnius – Kaunas (II gija) atkarpų rekonstravimo Kaišiadorių rajono savivaldybės 
teritorijos dalyje specialiojo plano (toliau – Specialusis planas) strateginio pasekmių aplinkai 
vertinimo atrankos dokumentą (toliau – Atrankos dokumentas). Atsižvelgdami į Atrankos 
dokumente ir „Plano ar programos įgyvendinimo pasekmių aplinkai reikšmingumo“ lentelėje 
pateiktą informaciją, ir įvertinę, kad Specialiojo plano įgyvendinimas nesukels reikšmingų neigiamų 
pasekmių paviršiniams vandens telkiniams bei aplinkos orui, vadovaujantis Planų ir programų 
strateginio pasekmių aplinkai vertinimo tvarkos aprašo1 14 punktu  teikiame išvadą, jog 
Specialiajam planui strateginis pasekmių aplinkai vertinimas neprivalomas2.

Direktoriaus pavaduotojas Rikantas Aukškalnis

Diana Kuzabavičienė, tel. 8 315 56755, el. p. diana.kuzabaviciene@aaa.am.lt

1 Patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. rugpjūčio 18 d. nutarimu Nr. 967 „Dėl Planų ir programų 
strateginio pasekmių aplinkai vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.
2 Šį atsakymą Jūs turite teisę apskųsti Aplinkos apsaugos agentūrai (A. Juozapavičiaus g. 9, Vilnius 09311) per 6 
mėnesius nuo pažeidimų paaiškėjimo dienos Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo nustatyta tvarka, 
Lietuvos Respublikos Seimo kontrolieriui dėl valstybės tarnautojų piktnaudžiavimo, biurokratizmo ar kitaip 
pažeidžiamų žmogaus teisių ir laisvių viešojo administravimo srityje per vienerius metus nuo šio atsakymo įteikimo 
dienos (Gedimino g. 56, 01110 Vilnius) Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo nustatyta tvarka.
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DĖL MAGISTRALINIO DUJOTIEKIO VILNIUS-KAUNAS (II GIJA) ATKARPŲ 
REKONSTRAVIMO KAIŠIADORIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOS 
DALYJE SPECIALIOJO PLANO (VIETOVĖS LYGMENS INŽINERINĖS 
INFRASTRUKTŪROS VYSTYMO PLANO) ATRANKOS STRATEGINIAM 
PASEKMIŲ APLINKAI VERTINIMUI ATLIKTI 
 

           Kaišiadorių rajono savivaldybės administracija susipažino su pateiktu nagrinėjimui 
„Magistralinio dujotiekio Vilnius – Kaunas (II gija) atkarpų rekonstravimo Kaišiadorių rajono 
savivaldybės teritorijos dalyje specialiojo plano (vietovės lygmens inžinerinės infrastruktūros 
vystymo plano) atrankos strateginiam pasekmių aplinkai vertinimui atlikti dokumentu, jam 
pritaria ir nesiūlo atlikti plano pilno strateginio pasekmių aplinkai vertinimo. 
          Šis atsakymas per vieną mėnesį nuo jo įsigaliojimo dienos gali būti skundžiamas 
Lietuvos administracinių ginčų komisijos Kauno apygardos skyriui Lietuvos Respublikos 
ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo  tvarkos įstatymo nustatyta tvarka arba Regionų 
apygardos administracinio  teismo Kauno rūmams Lietuvos Respublikos administracinių bylų 
teisenos įstatymo nustatyta tvarka. 
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DĖL STRATEGINIO PASEKMIŲ APLINKAI VERTINIMO ATRANKOS DOKUMENTŲ 

VERTINIMO IR IŠVADOS PATEIKIMO 

 

 

Informacija apie plano ar programos strateginio pasekmių aplinkai vertinimo atrankos 

dokumento rengėją – UAB „Ardynas“ , Gedimino 47, Kaunas, Tel. (8 37) 323 209, Faks. (8 37) 

337 257, El. p. ardynas@ardynas.lt 

 

Plano ar programos rengimo organizatorius – Kaišiadorių rajono savivaldybės administracija   

Katedros g. 4, Kaišiadorys, tel. 8 647 07969, el.p. sonata.jonikaviciene@kaisiadorys.lt 

 

Plano ar programos strateginio pasekmių aplinkai vertinimo atrankos dokumento pavadinimas – 

magistralinio dujotiekio Vilnius-Kaunas (II gija)  atkarpų rekonstravimo Kaišiadorių rajono  

savivaldybės teritorijos dalyje specialusis planas  (vietovės lygmens inžinerinės infrastruktūros vystymo  

planas) (toliau- Vystymo planas). Atrankos strateginiam pasekmių aplinkai vertinimui (SPAV) atlikti 

dokumentas. 

 

Plano ar programos strateginio pasekmių aplinkai vertinimo atrankos dokumente nurodyta 

veiklos vieta – Kaišiadorių  rajono savivaldybės Pravieniškių  ir  Rumšiškių seniūnijų teritorijos. 

 

Plano ar programos strateginio pasekmių aplinkai vertinimo atrankos dokumento vertinimas.  

 Pagrindiniai Vystymo plano rengimo tikslai ir uždaviniai: parengti teritorijų planavimo 

sprendinius magistralinio dujotiekio atkarpų rekonstravimo darbų projektui įgyvendinti; 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; 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. 
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 Planuojama teritorija – Kaišiadorių rajono savivaldybės Pravieniškių ir Rumšiškių seniūnijų 

teritorijos, kuriose numatoma rekonstruoti esamo MD Vilnius–Kaunas (II gija) (toliau – esamas MD) 

atkarpą (toliau – Atkarpa A). Rekonstruojama esamo MD Atkarpa A nutiesta netoli  Aleksandruvkos ir 

Karčiupo gyvenviečių pavienių sodybų. Kaišiadorių rajono savivaldybės teritorijoje rekonstruojamos 

Atkarpos A ilgis sudaro apie 2,09 km. Nurodyta, kad rekonstruojama Atkarpa A bus klojama iš esmės 

nekeičiant esamos MD trasos. Dalis Atkarpos A numatoma esamo MD vamzdyno apsaugos zonoje 5–9 

m atstumu nuo esamo MD vamzdyno. Kita  rekonstruojamos Atkarpos A dalis, kuri praeina lygiagrečiai 

esamos 330 kW elektros perdavimo linijos numatoma didesniu atstumu nuo esamo MD vamzdyno. 

Rekonstruojamos Atkarpos A pradžioje numatyta nauja MD uždarymo įtaiso aikštelė ČA-11D. Žemės 

sklypų, į kuriuos patenka rekonstruojama Atkarpa A, žemės paskirties ar būdo keitimas bei  žemės 

paėmimas visuomenės poreikiams nenumatomas. 

 Kaišiadorių rajono savivaldybės teritorijoje rekonstruojama esamo MD Atkarpos dalis praeina per 

miškų ūkio paskirties sklypus, kurių naudojimo būdas – ūkinių miškų sklypai. Šiuose žemės sklypuose 

esamo inžinerinio koridoriaus ribose miškas jau yra iškirstas. Likusi rekonstruojama esamo MD dalis 

patenka į kitos paskirties žemės sklypus, naudojimo būdas - susisiekimo ir inžinerinių komunikacijų 

aptarnavimo objektų teritorijos. 

 Esamo MD  Atkarpos A rekonstravimo darbų metu galimi sveikatai įtaką darantys veiksniai: oro 

tarša ir triukšmas. Galimas laikinas neigiamas triukšmo poveikis gyventojams ir visuomenės sveikatai 

dėl statybos transporto intensyvesnio judėjimo, mechanizmų veikimo, esamo MD vamzdyno 

demontavimo bei žemės kasybos darbų. Statybos metu kylantys veiksniai tam tikrose teritorijose (ties 

rekonstruojama Atkarpa) bus trumpalaikiai, epizodiniai, darbai bus vykdomi tik dienos metu. Nurodyta, 

kad šie triukšmo šaltiniai nelaikytini stacionariais triukšmo šaltiniais, trumpalaikis jų poveikis aplinkai 

nereikšmingas. 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 vertintas kaip trumpalaikis ir lokalus, galimas 

betarpiškai vykdomų darbų vietose. Vykdant naujo vamzdyno ruožų lauko suvirinimo darbus (vertinami 

kaip neorganizuoti taršos šaltiniai) gali išsiskirti minimalūs teršalų kiekiai, kurių įtaka taip pat bus lokali, 

epizodinė ir reikšmingo poveikio aplinkos orui neturės. Pateikta išvada: vystymo plano sprendinių 

įgyvendinimo pasekmės gyvenamajai, visuomeninei ir rekreacinei aplinkai fizikinio poveikio aspektu 

mažai tikėtinos. 

 

Vertinimo išvada: strateginis pasekmių aplinkai vertinimas yra neprivalomas.                       

 

 

 

Kauno departamento direktorius                                                                              Aurimas Raulinaitis 
 

 

 

 

 

 

 

 

J. Vilčinskienė, tel. (8 346) 52296, el. p. jurgita.vilcinskiene@nvsc.lt   
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