Informacija apie parengtą AB „Amber Grid“ Magistralinio dujotiekio
Klaipėda – Kuršėnai statybos poveikio aplinkai vertinimo (PAV)
programą
2013-10-16 Poveikio aplinkai vertinimo ir taršos prevencijos skyrius, Tatjana Dunkauskienė, tel.:
8706 62033.
Planuojamos ūkinės veiklos užsakovo pavadinimas, adresas, telefonas, faksas.
AB „Amber Grid“, Gudelių g. 49, LT-04224 Vilnius, tel.: (8 5) 236 0303, faks.: (8 5) 236 0309,
tel.: (8 5) 232 7789, faks.: (8 5) 236 0850.
Planuojamos ūkinės veiklos (toliau - PAV) dokumentų rengėjo pavadinimas, adresas,
telefonas, faksas.
UAB „Ardynas“, Gedimino g. 47, LT-44242, Kaunas. UAB "AF-Consult", Lvovo g. 25, LT-09320,
Vilnius, tel. (8 5) 210 7210, faks. (8 5) 210 7211.
Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas.
Magistralinio dujotiekio Klaipėda – Kuršėnai statyba.
Planuojamos ūkinės veiklos vieta (apskritis, miestas, rajonas, seniūnija, kaimas, gatvė).
Šalia esamo magistralinio dujotiekio Panevėžys – Šiauliai – Klaipėda, nuo Klaipėdos 2-osios dujų
skirstymo stoties (Kiškėnų k., Dovilių sen., Klaipėdos r. sav.) iki čiaupų aikštelės Nr. 12M
(Lapkasių k., Kuršėnų sen., Šiaulių r.). Magistralinis dujotiekis planuojamas 5-iose savivaldybėse:
Šiaulių r. sav. (Kuršėnų kaimiškoji sen., Raudėnų sen.); Telšių r. sav. (Upynos sen., Luokės sen.,
Viešvėnų sen., Ryškėnų sen., Žarėnų sen.); Plungės r. sav. (Žlibinų sen., Stalgėnų sen., Kulių sen.);
Rietavo sav. (Medingėnų sen., Daugėnų sen., Rietavo sen.); Klaipėdos r. sav. (Dovilų sen.,
Dauparų-Kvietinių sen., Vėžaičių sen., Endrijavo sen.).
PAV subjektai, kurie pagal kompetenciją nagrinės PAV dokumentus, teiks išvadas; atsakinga
institucija, kuri priims sprendimą dėl planuojamos ūkinės veiklos leistinumo pasirinktoje
vietoje.
Šiaulių, Telšių, Plungės, Klaipėdos r. sav. administracijos; Rietavo sav. administracija; Šiaulių,
Telšių, Klaipėdos visuomenės sveikatos centrai; Šiaulių, Telšių, Klaipėdos apsk. Priešgaisrinės
gelbėjimo valdybos; Kultūros paveldo departamento Šiaulių, Telšių, Klaipėdos teritoriniai
padaliniai; Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos. Atsakinga institucija,
kuri priims sprendimą dėl planuojamos ūkinės veiklos leistinumo pasirinktoje vietoje – Aplinkos
apsaugos agentūra.
Kur, kada ir iki kada galima susipažinti su planuojamos ūkinės veiklos PAV programa
(nurodomas adresas ir laikas, susipažinimui su PAV programa rekomenduojama 10 darbo
dienų).
UAB „AF-Consult“, Lvovog. 25, LT-09320 Vilnius, (darbo dienomis nuo 9.00 iki 17.00 val.);
www.ambergrid.lt, www.ardynas.lt.

Informacija apie tai, kad pasiūlymai teikiami PAV dokumentų rengėjui (nurodomas adresas),
o pasiūlymų kopijos papildomai gali būti pateiktos pagal kompetenciją PAV subjektams ir
atsakingai institucijai.
Pasiūlymai teikiami PAV dokumentų rengėjui - UAB "AF-Consult", Lvovo g. 25, LT-09320,
Vilnius, rasa.alkauskaite@afconsult.com. Pasiūlymų kopijos papildomai gali būti pateiktos pagal
kompetenciją PAV subjektams ir atsakingai institucijai.

