Rengiamas dujotiekių jungties tarp Lenkijos ir Lietuvos specialusis planas

Planuojama teritorija:
- Širvintų rajono savivaldybės teritorija;
- Vilniaus rajono savivaldybės teritorija;
- Elektrėnų savivaldybės teritorija;
- Kaišiadorių rajono savivaldybės teritorija;
- Prienų rajono savivaldybės teritorija;
- Birštono savivaldybės teritorija;
- Alytaus rajono savivaldybės teritorija;
- Marijampolės savivaldybės teritorija;
- Lazdijų rajono savivaldybės teritorija.
Planavimo organizatorius:
AB „Amber Grid“, Gudelių g. 49, LT-04224 Vilnius.
Tel. (8 5) 236 0303, (8 5) 232 7793, faksas (8 5) 236 0309, 8 (5) 236 0850
El. paštas: info@ambergrid.lt; s.sabonis@ambergrid.lt; a.nutautiene@ambergrid.lt
Internetinė svetainė: www.ambergrid.lt
Planavimo organizavimo pagrindas:
- Nacionalinės energetinės nepriklausomybės strategija, patvirtinta Lietuvos Respublikos
seimo 2012 m. birželio 26 d. nutarimu NR. XI-2133;
- Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2013 m. spalio 29 d. įsakymas Nr. 1-215 „Dėl
dujotiekių jungties tarp Lenkijos ir Lietuvos specialiojo plano rengimo“;
- Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas ,,Dėl dujotiekių jungties tarp Lenkijos ir Lietuvos
projekto dalies Lietuvos Respublikos teritorijoje pripažinimo valstybei svarbiu ekonominiu
projektu“ 2014 m. lapkričio 5 d. Nr.1220.
Plano rengėjas:
UAB „Ardynas“, Gedimino g. 47, LT-44242 Kaunas
Tel.: (8 37) 323 209, faksas: (8 37) 337 257,
El. paštas: ardynas@ardynas.lt; z.labanauskiene@ardynas.lt; o.vaiciene@ardynas.lt
Internetinė svetainė: www.ardynas.lt
Teritorijų planavimo dokumento pavadinimas:
Dujotiekių jungties tarp Lenkijos ir Lietuvos dalies Lietuvos Respublikos teritorijoje specialusis planas
Teritorijų planavimo lygmuo, rūšis:
Regiono lygmens, specialusis.
Planavimo tikslai ir uždaviniai:
Specialiojo planavimo tikslai:
- įgyvendinant Lietuvos Respublikos Vyriausybės tikslus gamtinių dujų sektoriuje, užtikrinti
alternatyvius gamtinių dujų tiekimo galimybes, diversifikuoti dujų tiekimo šaltinius ir maršrutus bei
padidinti Lietuvos gamtinių dujų perdavimo sistemos saugumą bei pajėgumus;
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- sudaryti sąlygas transeuropinės energetikos infrastruktūros vystymui, sujungiant Europos dujų
perdavimo sistemos operatorių tinklą nauja dujų tiekimo linija tarp Lietuvos ir Lenkijos;
- siekiant integruoti izoliuotas Baltijos šalių ir Suomijos dujų rinkas į bendrą ES dujų rinką, užtikrinti
Europos sąjungos (ES) vidaus rinkai būtino ES energetikos infrastruktūros projekto įgyvendinimą;
- nustatyti gamtinių dujų perdavimo veiklos plėtrai reikalingų teritorijų vystymo, tvarkymo ir
apsaugos kryptis, priemones ir kitus reikalavimus, rezervuoti teritorijas naujos gamtinių dujų
perdavimo linijos statybai;
- parinkti tinkamiausią ES energetikos politikos tikslų įgyvendinimui reikšmingos inžinerinės
infrastruktūros komunikacijų (dujotiekių jungties tarp Lenkijos ir Lietuvos dalies) trasą Lietuvos
Respublikos teritorijoje, sudarant sąlygas darniai valstybės teritorijos raidai.
Specialiojo planavimo uždaviniai:
- parengti teritorijų planavimo sprendinius dujotiekių jungties tarp Lenkijos ir Lietuvos dalies
Lietuvos Respublikos teritorijoje projekto (GIPL) įgyvendinimui;
- nustatyti optimalias vietas (žemės juostas ar plotus) naujos dujų tiekimo linijos (dujotiekių jungties
tarp Lenkijos ir Lietuvos) statybai Lietuvos Respublikos teritorijos dalyje, sąlygojant racionalų žemės
ir miškų naudojimą objekto statybos ir/ar eksploatacijos metu;
- numatyti specialiąsias žemės ir miško naudojimo sąlygas, planuojamų teritorijų naudojimo,
tvarkymo, apsaugos ir veiklos plėtojimo tose teritorijose sąlygas bei kitus reikalavimus.
Planavimo darbų programa:
Su planavimo darbų programa galima susipažinti:
- Planavimo organizatoriaus internetinėje svetainėje www.ambergrid.lt;
- Plano rengėjo internetinėje svetainėje www.ardynas.lt.
Numatomi plano rengimo etapai:
- Parengiamasis etapas;
- Planavimo dokumento rengimo etapas;
- Sprendinių pasekmių vertinimo etapas;
- Baigiamasis etapas.
Rengiant teritorijų planavimo dokumentą, bus atliekamos strateginio pasekmių aplinkai
vertinimo (SPAV) procedūros.
Specialiojo plano sprendinių poveikio vertinimas bus atliekamas teisės aktų nustatyta tvarka.
Apie viešo svarstymo su visuomene procedūras bus papildomai informuojama spaudoje,
planavimo organizatoriaus, plano rengėjo ir savivaldybių internetinėse svetainėse bei seniūnijų
skelbimų lentose.
Pasiūlymų teikimas: pasiūlymai dėl teritorijų planavimo dokumento teikiami raštu planavimo
organizatoriui ir/ar plano rengėjui šiame pranešime nurodytais planavimo organizatoriaus ir/ar
plano rengėjo adresais, taip pat elektroniniu paštu, per visą specialiojo plano rengimo laikotarpį iki
baigiamojo susirinkimo-konferencijos pabaigos.
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