Informacija apie priimtus sprendimus dėl privalomo strateginio
pasekmių aplinkai vertinimo (SPAV)
Specialiojo plano rengimo organizatorius – Kauno rajono savivaldybės administracija, Savanorių
pr. 371, LT-49500, Kaunas.
Specialiojo plano rengimo iniciatorius – AB „Amber Grid“, Gudelių g. 49, LT-03116, Vilnius.
Specialiojo plano rengėjas – UAB „Ardynas“, Gedimino g. 47, LT-44242, Kaunas.
SPAV atrankos rengėjas – UAB „AF-Consult“, Lvovo g.25, LT-09320, Vilnius.
Rengiami planai ar programos – Magistralinio dujotiekio Vilnius–Kaunas ir Kaunas–Šakiai
jungties specialusis planas. Rengimo pagrindas (pradžia) Kauno rajono savivaldybės
administracijos direktoriaus 2014 liepos 29 d. buvo priimtas įsakymas Nr. ĮS-1457 „Dėl teritorijų
planavimo proceso inicijavimo“ magistralinio dujotiekio Vilnius-Kaunas ir Kaunas-Šakiai jungties
specialiajam planui.
Planavimo tikslai:
1. Siekiant užtikrinti patikimą ir efektyvų gamtinių dujų perdavimą Lietuvos Respublikos
teritorijoje, numatyti bendro naudojimo inžinerinės infrastruktūros (energetikos tinklų) plėtrai
reikalinga teritorijas.
2. Sudaryti sąlygas vystyti gamtinių dujų perdavimo sistemą – įgyvendinti magistralinio
dujotiekio Vilnius-Kaunas ir Kaunas-Šakiai jungties projektą, užtikrinant dujų tiekimą abiem
kryptimis:
− Iš vakarų, pastačius suskystintų gamtinių dujų (SGD) terminalą Klaipėdoje, Rytų Lietuvos
gyventojams;
− Vakarų kryptimi (esant poreikiui) transportuojant dujas iš Baltarusijos per Kotlovkos dujų
atskaitos stotį (DAS) ir tiekiant jas Pietvakarių, Vakarų Lietuvos vartotojams bei užtikrinti
tranzito į Rusijos Federacijos Kaliningrado sritį poreikius.
Pasiūlymus dėl Specialiojo plano sprendinių galima teikti raštu aukščiau nurodytais adresais
Specialiojo plano rengimo organizatoriui ar Specialiojo plano rengėjui visą planavimo laikotarpį.
Priimtas sprendimas – remiantis SPAV atrankos informacija ir išnagrinėjus vertinimo subjektų
išvadas, 2015-01-06 priimtas Kauno rajono savivaldybės administracijos sprendimas Nr. SD-18
neatlikti magistralinio dujotiekio Vilnius – Kaunas ir Kaunas – Šakiai jungties specialiojo plano
strateginio pasekmių aplinkai vertinimo (SPAV).
Su priimto sprendimo motyvais ir SPAV atrankos medžiaga galima susipažinti UAB AF-Consult
Lvovo g. 25, Vilnius, tel. +370 5 2107210, faks. +370 5 2107211. Pasiūlymus dėl priimto
sprendimo galima teikti raštu per 10 d. d. nuo šio skelbimo datos UAB AF-Consult Lvovo g. 25,
Vilnius, faks. +370 5 2107211, erika.arlauskaite@afconsult.com.

