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Dienos ilgumas
7 val. 19 min.

15.52

Gruodžio 14-oji diena, pirmadienis

nuo gruodžio 11 d.  iki
gruodžio 18 d.
17  val. 14  min.

Jaunatis

Vardadienius švenčia:





Vardadienius švenčia:

Gruodžio 15-oji diena, antradienis



Saulė teka
8.33

Gruodžio 13-oji diena, sekmadienis

Vardadienius švenčia:






Elektroninis paštas fondas@aidas.lt
Telefonas +370 65175795

Masinės informacijos priemonės steigimo liudijimas Nr. 210,išd. 1990 m. gegužės 7 d.

Įmonės kodas 124861759.PVM mokėtojo kodas LT248617515
Įregistravimo data 1999 m. gegužės 10 d.

Adresas korespondencijai Odminių g. 11-9, Vilnius.
At. sąsk.:LT484010042402801262 DNB. Banko kodas 40100.

Vyriausiasis redaktorius Algirdas Pilvelis, tel.+370 625 60015

Visa medžiaga, pateikta „Lietuvos aide", - VšĮ "Lietuvos aido" fondas nuosavybė.Ją kopijuoti, perspausdinti ir platinti be VšĮ "Lietuvos
aido" fondas sutikimo draudžiama. Autorių nuomonė nebūtinai sutampa su redakcijos nuomone. Redakcija pasilieka teisę rankraščius
trumpinti ir redaguoti; rankraščiai autoriams negrąžinami. Už spausdinamus laiškus bei nuotraukas honorarų nemokame. Už reklamos
turinį ir kalbą redakcija neatsako. Už dienraštyje publikuojamas medžiagas atsako autoriai. Rinko ir maketavo VšĮ "Lietuvos aido" fondas
techninis centras: vad.  Elena Amstibovskytė, Loreta Nikolenkienė. Spausdina UAB Vakarų spaustuvė

Bendradarbiai: kardinolas Audrys Juozas Bačkis, prof. Vytautas Landsbergis,
prof.  Jonas Grigas,  politikos apžvalgininkas Jonas Adolfas Patriubavičius, Vincentas
Jasiulevičius, Dainius A. Butautas, dr. Petras Jonas Adlys, chirurgas Viktoras
Jencius - Butautas, Prancičkus Alfredas Šliužas, Irena Tumavičiūtė, Vladimiras
Trukšinas, dr.Egidijus Mažintas, Jonas Buinevičius, Stasys Prakapas, Aldona Vasiliauskienė, rašytojai
Vytautas Karalius,Vaclovas Volkus, Lidija Veličkaitė, Justas Jasėnas,Birutė Silevičienė, Eldorada Kovenskaitė,
Zigmas Juškevičius, dr. Petras Stankeras,  Ričardas Simonaitis,  Juozas Dingelis, Gediminas Bareika,  R.
Greimas,dr. Juozas Račkauskas, Gintvilė Switters, Vladas ir Vytautas  Turčinavičiai, LŽS narys Alfonsas
Kairys, dr. Elina Naujokaitienė,  dr. Vidmantas Jonas Vitkauskas, žurnalistas Antanas Ališauskas, Jadvyga
Birutė Budvinaitė, verslininkas Jonas Viesulas, muzikas Stasys Juškus ir kt.

Valstybės laikraštis "Lietuvos aidas"
Leidėjas Viešoji įstaiga "Lietuvos  aido" fondas




Vardadienius švenčia:

Gruodžio 16-oji diena, trečiadienis
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RATAI

 si lo gis ti kos ka rū ną
iš  vežamos pir kė jams tie siai į na-
mus. Mums la bai pa to gu, nes san-
dė lio pro gra ma tiks liai nu ro do, 
kur gu li rei kia ma pa krau ti pre kė. 
Klien tas, tie sio giai pri si jun gęs 
prie sis te mos, ma to, kiek ir ko kių 
jo pre kių li kę san dė ly je“, – kal bė-
jo M.Gied rai tis.

Lie tu vo je, sa ko ma, la bai ge rai 
vei kia stam bios kro vos lo gis ti-
ka. Ta čiau dėl mo der nios san dė-
lio val dy mo sis te mos „Tal gai“ ne-
ki lo di de lių rū pes čių nu spren dus 
priim ti ir daug smul kių vie ne tų.

„Nors pro gra ma ir da bar ge rai 
vei kia, ta čiau pla nuo ja me di din-
ti san dė lia vi mo plo tą, tad sau sį 
pro gra mą at nau jin si me, kad ga-
lė tu me nau do tis ir dar di des nė-
mis jos ga li my bė mis“, – pa sa ko jo 
M.Gied rai tis. Pas ta ro ji in ves ti ci ja 
sieks 70 tūkst. eu rų.

„Tal gos“ san dė liai sie kia apie 
14 tūkst. kv. m. Bend ro vės in-
ves ti ci jos į šiuo lai kiš ką ste la ža-
vi mo sis te mą „Me ca lux“ ir nau-
ją „Toyo tos“ kro vi mo tech ni ką jau 
at si pir ko.

Įkū rė ir ser vi są

„So lot ran sa“ yra vie na di džiau-
sių bi rių jų kro vi nių ve žė jų ša ly je. 
„Mais to pro duk tai, grū dai, pa ša-
rai“, – var di jo, ką daž niau siai ve-
ža, A.Rut kaus kas.

Jis pa sa ko jo, kad ša lies ag ro sek-
to rius kiek vie nais me tais pa sie kia 
vis nau jas aukš tu mas, kiek vie ni jų 
me tai vis re kor di niai, tad ir grū-
dų ve ži mo į uos tus, ar prieš tai ir į 
ele va to rius mas tai vis au ga.

„Kal bant apie tarp tau ti nį per-
ve ži mą, su men kus kro vi nių srau-
tui į Ru si ją, per sio rien ta vo me į 
Va ka rų Eu ro pą, ku rio je da bar yra 
eko no mi kos au gi mas ir jun ta mas 
lo gis ti kos pa slau gų po rei kis. Jei gu 
bū tu me li kę dirb ti dau giau sia su 
Ru si jos rin ka, šian dien vos kvė-
puo tu me“, – sa kė A.Rut kaus kas.

Šiuo me tu „So lot ran so je“ dir-
ba 100 dar buo to jų, bend ro vė tu-
ri apie 70 įvai rių trans por to prie-
mo nių. Tiek da li nius, tiek pil nus 
kro vi nius ve ža ir au tot rau ki niais, 
ten ti nė mis pusp rie ka bė mis, ir 
sa vi var čiais bei au to cis ter no mis, 
taip pat šal dy tu vuo se, skir tuo se 
kro vi niams, ku riems bū ti nas tem-
pe ra tū ros re ži mas.

Anot jo, ir vie ti niams, ir lo gis-
ti kos pa slau gų už sa ko vams iš už-
sie nio svar biau sia yra pa ti ki mu-
mas, pa slau gos kai na ir ko ky bė, 
tai yra, kad kro vi nys bū tų pri sta-
ty tas lai ku ir svei kas, kad vai ruo-
to jai bū tų tin ka mai inst ruk tuo ja-
mi, kad bū tų ge ra ko mu ni ka ci ja.

Nors bend ro vės tu ri mų trans-
por to prie mo nių vi du ti nis am žius 
yra vos tre ji me tai, jie per ve ži mo 
ko ky bei ir punk tua lu mui už tik rin-
ti yra įkū rę ir sunk ve ži mių ser vi są. 
„Lie tu viai tarp tau ti nė je lo gis ti-
kos rin ko je – ir Va ka rų Eu ro po-
je, ir Ru si jo je tu ri ge rą var dą. No-
ri me jį to kį ir iš lai ky ti“, – kal bė jo 
A.Rut kaus kas.

Esant rei ka lui, kro vi niai san dė-
liuo ja mi mo der niuo se 14 tūkst. kv. 
m san dė liuo se Jo na vo je, tei kia mos 
ir mui ti nės tar pi nin kų pa slau gos.

Ga lė tų kon ku ruo ti su uos tu

Ko kių įžvel gia nau jų ni šų? „Ne-
vi siš kai iš nau do ja me ge le žin ke-
lį. Iš Bal ta ru si jos, Ru si jos tran zi tu 
ne ma žai kro vi nių per Lie tu vą va-
žiuo ja į Klai pė dos uos tą, o iš ten – 
lai vais į Va ka rų Eu ro pą ar dar to-
liau“, – pa sa ko jo M.Gied rai tis.

Bend ro vės va do vas kal bė jo, kad, 
pa vyz džiui, trą šos Lie tu vą pa sie-

kia di džiu lė se pa kuo tė se ir jas 
pra šo ma per pa kuo ti. Da bar šie 
dar bai daž niau siai at lie ka mi Klai-
pė dos uos te.

„Tuo ga lė tų už siim ti ir Kau-
no re gio no bend ro vės. Mes jau 
už sii ma me, nes ga li me kon ku-
ruo ti kai na. Uos te pa slau gos ga-
na bran gios. Pre kes jau ir da bar 
per pa kuo ja me, pa krau na me į pa-
rū pin tus jū ri nius kon tei ne rius ir 
pri sta to me į uos tą. Tam tu ri me ir 
rei kia mą inf rast ruk tū rą: ge le žin-
ke lio bė gius, ram pą po sto gu“, – 
sa kė M.Gied rai tis.

Pa sie kė treč da lį pa jė gu mų

Nie kas nea be jo ja, kad funk cio-
nuo jan tys in ter mo da li niai ter mi-
na lai dar la biau ska tins lo gis ti-
kos vers lą plės tis ir kon cent ruo tis 
šiuo se re gio nuo se, ta čiau la bai 
daug pri klau sys nuo glo ba lios 
rin kos po rei kių ir san ty kių su Ry-
tų kai my nė mis, ver ti no Lie tu vos 
lo gis ti kos aso cia ci jos va do vas.

„Ma to me ki nų su si do mė ji mą 
mū sų uos to ga li my bė mis, tad ga-
li ma drą siai teig ti, kad kiek vie nas 
įgy ven din tas inf rast ruk tū ros pro-
jek tas su tei kia ga lių Lie tu vai kon-
ku ruo ti tarp tau ti nė je are no je su ki-
to mis ša li mis“, – sa kė A.Ši me lis.

Pag rin di nė Kau no ir ki tų dvie jų 
in ter mo da li nių ter mi na lų veik la – 
tran zi ti nių kro vi nių per kro vi mas 
nuo eu ro pi nės vė žės ant pla čio-
sios ir at virkš čiai.

„Ne pai sant to, kad „Rail Bal ti-
ca“ ruo žo nuo Len ki jos ir Lie tu vos 
vals ty bių sie nos iki Kau no ati da ry-
mas vy ko spa lio mė ne sį, o jung ties 
su ter mi na lu tie si mo dar bai dar ne-
pra dė ti, jis jau pui kiai vyk do kon-
tei ne rių kro vą se nais marš ru tais 
ir ap tar nau ja srau tus iš Ry tų. Šiuo 
me tu ter mi na lo pa jė gu mai jau sie-
kia apie 30 pro c. iš ga li mų“, – sa-
kė Lie tu vos ge le žin ke lių Ter mi na lų 
val dy mo cent ro Kau no in ter mo da-
li nio ter mi na lo gru pės va do vas Va-
le ri jus Le be de vas.

In ter mo da li nis ter mi na las jun-
gia ke lias trans por to rū šis, to-
dėl pa grin di niai jo klien tai yra 
ge le žin ke lio ve žė jai ir trau ki nių 
ope ra to riai, to kie kaip HU PAC, 
„Hopt rans-Pro jects“, AB „Lie-
tu vos ge le žin ke liai“. „Ter mi na lo 
pa slau ga yra su de da mo ji lo gis ti-
kos da lis, tu ri me daug su tar čių ir 
su įmo nė mis, tei kian čio mis eks-
pe di ja vi mo pa slau gas“, – kal bė jo 
V.Le be de vas.

Įsi kū rus prie to kios 

san kry žos yra la bai 

pa to gu ap tar nau ti 

tran zi ti nį kro vi nių 

srau tą.

Ar tū ras Rut kaus kas:

„Kauno dienos“ reklamos pardavimo skyrius: 

tel. 308 863, 308 865,  

e. paštas reklama@kaunodiena.lt,

skelbimų skyrius: 

tel. 302 231, 302 202,  

e. paštas skelbimai@kaunodiena.lt

kaunodiena.lt/naujienos
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2015 m. gruodžio 18 d.8 Mozaika

Mokėjimų už šilumą analizė Jonavos miesto daugiabučiuose 
gyvenamuosiuose namuose 2015 m. lapkričio mėn.

             Mokėjimų už šilumą vidurkis: Daugiabučių namų – 0,53 €/m²
                                                             Renovuotų  namų – 0,35 €/m²

Vidutinė lauko oro temperatūra  4,9 0C

Dienolaipsniai 393

Šilumos kaina gyventojams  (su PVM) 45,24 €/MWh

Pastatų grupės pagal šilumos 
sunaudojimą Adresas

Butų 
sk.

Šilumos 
sunaudoji-
mas šildyti 

Mokėjimai 
už šilumą 
1 m² ploto 
šildyti 

vnt. MWh/m² €/m²

I. Daugiabučiai, sunaudo-
jantys mažiausiai šilumos 
(naujos statybos, renovuoti 
namai)

1. BIRUTĖS G. 6 (renovuotas) 60 0,00235 0,11

2. LIETAVOS G. 31 (renovuotas) 20 0,00373 0,17

3. CHEMIKŲ G. 92C (renovuotas) 18 0,00394 0,18

4. VYTAUTO G. 4 (renovuotas) 60 0,00403 0,18

5. CHEMIKŲ G. 86 (renovuotas) 22 0,00425 0,19

II. Daugiabučiai, sunaudo-
jantys mažai arba vidutiniš-
kai šilumos 

1. CHEMIKŲ G. 112 30 0,00638 0,29

2. ŽEMAITĖS G. 18A 18 0,00784 0,35

3. KOSMONAUTŲ G. 6 60 0,00795 0,36

4. ŽEIMIŲ TAKAS 3 75 0,00795 0,36

5. A. KULVIEČIO G. 2 45 0,00803 0,36

III. Daugiabučiai, sunaudo-
jantys daug šilumos (senos 
statybos, nerenovuoti namai)

1. LIETAVOS G. 47 75 0,01325 0,60

2. PILIAKALNIO G. 14 80 0,01332 0,60

3. VILNIAUS G. 35 45 0,01336 0,60

4. ŽEMAITĖS G. 9 45 0,01377 0,62

5. CHEMIKŲ G. 116 30 0,01409 0,64

IV. Daugiabučiai, sunaudo-
jantys labai daug šilumos (l. 
prastos šiluminės izoliacijos 
namai)

1. ŽEMAITĖS G. 20 36 0,01699 0,77

2. RUKLIO G. 10 120 0,01871 0,85

3. MOKYKLOS G. 10 50 0,01881 0,85

4. CHEMIKŲ G. 24 22 0,01886 0,85

5. J. RALIO G. 9 8 0,02495 1,13

(U
žs

. N
r. 

12
32

)

INFORMACIJA VISUOMENEI APIE PARENGTĄ 
EUROPINIO STANDARTO GELEŽINKELIO LINIJOS 
KAUNAS–LIETUVOS IR LATVIJOS VALSTYBIŲ 
SIENA POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO ATASKAITĄ

1. Planuojamos ūkinės veiklos užsakovo pavadinimas, adresas, te-
lefonas, faksas: Lietuvos Respublikos ssisiekimo ministerija, Gedimino 
pr. 17, LT-01505, Vilnius, tel. Nr.: +370 5 239 3941, +370 5 239 3942, 
fakso Nr. +370 5 212 4335. 

AB „Lietuvos geležinkeliai“ pagal Lietuvos Respublikos susisiekimo 
ministro 2012 m. spalio 16 d. įsakymu Nr. 3-672 „Dėl įgaliojimo AB „Lie-
tuvos geležinkeliai“ suteikimo“ suteiktus įgaliojimus, juridinio asmens 
kodas 110053842, registruota adresu: Mindaugo g. 12, LT-03603, Vilnius, 
tel. Nr. +370 5 269 2888, +370 5 269 3283, fakso Nr. +370 5 269 2665, 
el. paštas: railbaltica@litrail.lt; v.griganaviciute@litrail.lt; s.poskus@li-
trail.lt, interneto svetainės adresas www.rail-baltica.lt.

2. Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo (toliau 
– PAV) dokumentų rengėjo pavadinimas, adresas, telefonas, faksas:

AECOM Infrastructure & Environment UK Limited, atstovaujama 
AECOM Infrastructure & Environment UK Limited fi lialo Lietuvos Res-
publikoje, juridinio asmens kodas 300104532, registruota adresu: Vytenio 
g. 9, LT-03113, Vilnius, tel. Nr.: +370 5 260 8895, +370 645 98466, fakso 
Nr. +370 5 233 1574, atsakingas asmuo Mantas Kaušylas, el. paštas
mantas.kausylas@aecom.com.

3. Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas: 
Europinio standarto geležinkelio linijos Kaunas–Lietuvos ir Latvijos 

valstybių siena statyba ir eksploatacija.
4. Planuojamos ūkinės veiklos vieta (apskritis, miestas, rajonas, se-

niūnija, kaimas, gatvė): 
Kauno m. sav. (Panemunės, Petrašiūnų sen.), Kauno r. sav. (Garlia-

vos apylinkių, Neveronių, Rokų, Karmėlavos), Jonavos r. sav. (Bukonių, 
Dumsių, Jonavos, Kulvos, Ruklos, Šilų, Upninkų, Užusalių, Žeimių, 
Truskavos), Kėdainių r. sav. (Šėtos, Truskavos sen.), Panevėžio r. sav. 
(Naujamiesčio, Paįstrio, Panevėžio, Ramygalos, Smilgių, Upytės sen.), 
Panevėžio m. sav., Pasvalio r. sav. (Joniškėlio, Namišių, Pumpėnų, Puša-
loto, Saločių, Vaškų sen.).

5. PAV subjektai, kurie pagal kompetenciją nagrinės PAV doku-
mentus, teiks išvadas; atsakinga institucija, kuri priims sprendimą 
dėl planuojamos ūkinės veiklos leistinumo pasirinktoje vietoje: 

Kauno miesto savivaldybė, Kauno rajono savivaldybė, Jonavos rajono 
savivaldybė, Kėdainių rajono savivaldybė, Panevėžio rajono savivaldybė, 
Panevėžio miesto savivaldybė, Pasvalio rajono savivaldybė, Kauno visuo-
menės sveikatos centras, Panevėžio visuomenės sveikatos centras, Kauno 
apskrities priešgaisrinė gelbėjimo valdyba, Panevėžio apskrities prieš-
gaisrinė gelbėjimo valdyba, Kultūros paveldo departamento prie Kultūros 
ministerijos Kauno ir Panevėžio padaliniai, Valstybinė saugomų teritorijų 
tarnyba prie Aplinkos ministerijos, PAV ataskaitą tvirtins ir sprendimą dėl 
planuojamos ūkinės veiklos leistinumo pasirinktoje vietoje priims atsa-
kinga institucija – Aplinkos apsaugos agentūra.

6. Kur, kada ir iki kada galima susipažinti su planuojamos ūkinės 
veiklos PAV ataskaita: 

Su planuojamos ūkinės veiklos PAV ataskaita galima susipažinti per 10 
darbo dienų nuo šios informacijos paskelbimo dienos iki numatyto viešo 
susirinkimo:

AECOM Infrastructure & Environment UK Limited fi liale, Vytenio g. 
9/25, 03113 Vilnius, nuo 8 iki 17 darbo dienomis, tel. (8 5) 260 88 95, 
faksas: (8 5) 233 15 74, el. p. mantas.kausylas@aecom.com, internetinėje 
svetainėje www.publicity.lt;

AB „Lietuvos geležinkeliai“, Mindaugo g. 12, LT-03603, Vilnius, nuo 
7 iki 15 darbo dienomis, tel. Nr. +370 5 269 2888, +370 5 269 3283, fakso 
Nr. +370 5 269 2665, el. paštas: railbaltica@litrail.lt; v.griganaviciute@
litrail.lt; s.poskus@litrail.lt;

7. Kur ir kada vyks viešas susirinkimas (vieta, adresas, laikas):
1) 2016 m. sausio 9 d. 10 val. Panevėžio miesto savivaldybės adminis-

tracijos Posėdžių salėje (1 aukštas), Laisvės a. 20 Panevėžyje;
2) 2016 m. sausio 11 d. 18 val. Pasvalio rajono savivaldybės adminis-

tracijos Didžiojoje posėdžių salėje, Vytauto Didžiojo a. 1 Pasvalyje;
3) 2016 m. sausio 12 d. 18 val. Kėdainių rajono savivaldybės adminis-

tracijos Posėdžių salėje, J. Basanavičiaus g. 36, Kėdainiuose;
4) 2016 m. sausio 14 d. 18 val. Jonavos rajono savivaldybės adminis-

tracijos J. Ralio salėje, Žeimių g. 13, Jonavoje;
5) 2016 m. sausio 15 d. 18 val. Kauno miesto savivaldybės administra-

cijos Mažojoje salėje, Laisvės al. 96, Kaune;
8. Teikti pasiūlymus planuojamos ūkinės veiklos PAV ataskaitos 

klausimais galima iki viešo susirinkimo raštu, el. paštu, paštu ir faksu:
AECOM Infrastructure & Environment UK Limited fi liale, Vytenio g. 

9/25, 03113 Vilnius, tel. (8 5) 260 88 95, faksas (8 5) 233 15 74, el. p. 
mantas.kausylas@aecom.com;

Suinteresuota visuomenė, teikdama pasiūlymus dėl planuojamos ūki-
nės veiklos PAV ataskaitos, privalo nurodyti:

a) vardą, pavardę (organizacijos pavadinimą), adresą;
b) pasiūlymo teikimo datą;
c) informaciją ir aplinkybes, kuo grindžiamas pasiūlymas.

Pasiūlymų kopijos papildomai gali būti pateiktos pagal kompeten-
ciją PAV subjektams ir atsakingai institucijai. 

(U
žs

. N
r. 

12
37

)

UAB „LEFIKAS”
superka juodojo ir spalvotojo 
metalo laužą, atsiskaito iš 

karto, išsiveža savo transportu.
Kreiptis: Miško g. 3, 

tel.: (8 349) 53 553,  611 56 452.

(U
žs

. N
r. 

9)

Superkame automobilius!
Važiuojančius, nevažiuojančius, 
daužtus, su defektais ar be jų. Su-

tvarkome dokumentus, atsiskaito-
me iš karto. Pasiimame patys. 

Tel. 8 672 03 225.

(U
žs

. N
r. 

31
8)

Aišku, maitintis vien daržovė-
mis, vaisiais, riešutais, sėklomis ir 
kitomis gamtos gėrybėmis daliai 
žmonių būtų tikras išbandymas. 
Tačiau tinkamai sudarius pasninko 
valgiaraštį, įmanoma atgaivinti or-
ganizmą, pavargusį nuo šiuolaiki-
nio perdirbto, cheminiais priedais 
„pagardinto“ maisto. Kita vertus, 
ar visiems to reikia? Advento metu 
mūsų protėviai stengdavosi pasnin-
kauti, bet nebuvo savo kūno alini-
mo fanatikai. Šiaurinių platumų 
gyventojams reikia stipriau užkąsti, 
nes tada kūnas geriau laiko šilumą. 

Vienų etnologų manymu, se-
niau lietuviai, artėjant Kalėdoms, 
paprastai mėsos nevalgydavo tris 
dienas per savaitę. Kiti papročių 
tyrinėtojai nurodo, kad mūsų krašto 
gyventojai nuo mėsiškų, pieniškų 
valgių, kiaušinių per adventą susi-
laikydavo, išskyrus sekmadienius. 
Pasninkaudami protėviai maitin-
davosi įvairiomis grūdų košėmis, 
burokėliais, bulvėmis, kopūstais, 
obuoliais, džiovintais grybais ir kt.

Kai kas pasirenka ir visišką pas-
ninką – jo metu geria tik vandenį. 
Visai negaudamas maisto organiz-
mas pradeda valytis. Mokslininkai 
yra nustatę, kad pasninkaujant iš or-
ganizmo šalinami toksinai ir šlakai, 
atsinaujina ląstelės, aktyvėja imu-
ninė sistema, gali sumažėti vėžio, 

Pasninko nauda mūsų sveikatai

kraujotakos, infekcinių ligų rizika. 
Pasnininkas gali būti naudingas 
mažai judantiems, turintiems ants-
vorio asmenims, dirbantiems pro-
tinį darbą. Tačiau pasninkauti gali 
tik sveiki žmonės. Dietologai įspėja, 
kad to nereiktų daryti vaikams, be-
silaukiančioms kūdikio moterims, 
seniems žmonėms ir ligoniams. Ypač 
atidūs turėtų būti virškinimo, krau-
jotakos ligomis, diabetu sergantys 
žmonės. Lėtinės ligos gali paaštrėti 
ir komplikuotis. Nors yra pavyzdžių, 
kai visiškai pasninkaujantys žmonės 
sustabdė odos ligas, alergijas, išsėti-
nę sklerozę – imtis to galima tik su 
gydytojo priežiūra.

Garsi gydytoja ir publicistė Filo-
mena Taunytė yra pastebėjusi, kad 
visiškai tapti vegetarais Lietuvoje 
gyvenantiems žmonėms netinka, 
bet sveikatą sustiprinti padėtų ma-
žesnis mėsos vartojimas, griežto 
pasninko laikymasis keletą kartų 
per metus ar bent vieną dieną per 
savaitę. Trumpi, bet reguliarūs 

Advento laikotarpiu kai kas iš 
raciono išbraukia mėsos, paukš-
tienos ar žuvies patiekalus. 

pasninkai padeda taip pat pasiekti 
gerų rezultatų. Reikia žinoti, kad 
ilgą laiką trunkantis pasninkavimas 
organizmui sukelia stresą. Labai 
svarbu po badavimo impulsyviai 
nepulti prie maisto. Nusprendus 
kuriam laikui kardinaliai pakeisti 
savo mitybą, to iš pradžių nereiktų 
daryti ilgiau nei vieną dieną.  

delfi .lt

Grikiai, laikantis dietos, labiausiai tinkantis maistas. Asociatyvi nuotr.
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Kavinė-baras „Čeburekinė“ siūlo 
paskanauti visada šviežiais rankų 
darbo čeburekais. 

„Visi mūsų kepiniai – be jokių 
priedų, tik iš natūralių, geros kokybės 
produktų“, – pažymėjo Reda Bugenė, 
„Čeburekinės“ bendrasavininkė. Ji, 
kartu su mama Vida Stundžiene, 
prieš septynerius metus Kėdainiuose 
pirmosios pradėjo kepti čeburekus. Ir 
iki šiol joms pavyko išlaikyti ne tik 
puikų produkcijos skonį, bet ir būrį 
ištikimų klientų – šios čeburekinės 
gaminamus traškius kepinius artimieji 
kaip lauktuves veža užsienyje gyve-

Vaida Masilionytė

Visų pamėgtoje „Čeburekinėje“ – gardi naujiena
Kavinė–baras „Čeburekinė“, įsikū-

rusi Kėdainiuose, Gedimino gat-
vėje 35, puikiai žinoma ir pamėgta 
ne tik visų kėdainiečių, bet ir miesto 
svečių. Ištobulinusi auksaspalvių, 
gražiai apskrudusių ir traškių čebu-
rekų gaminimo technologiją, „Čebu-
rekinė“ plečia savo asortimentą ir 
siūlo naujieną – sočių, pagamintų iš 
gardžios tešlos ir sultinga mėsa įda-
rytų kibinų. 

nantiems artimiesiems ar draugams... 
Patirtis ir ištobulintos gaminimo 

technologijos 
R. Bugenė pabrėžė, kad tiek če-

burekai, tiek ir kibinai yra gaminami 
kavinės-baro virtuvėje rankomis, tad 
visada yra šviežūs ir skanūs. 

Nei čeburekų, nei kibinų recepto 
pašnekovė neišdavė, tačiau keliomis 
detalėmis pasidalino.

„Nenaudojame jokių pusgaminių, 

Kavinės-baro „Čeburekinė“ darbo laikas: 
Darbo dienomis ir šeštadieniais: 9 – 19 val. 

Sekmadieniais: 8 – 19 val. 

Užsakymai priimami telefonu: 8 679 93 366. 

Kavinė-baras 
„Čeburekinė“ 
įsikūrusi Kėdai-
niuose, Gedimino 
gatvėje 35. Nuo 
šiol čia galima 
paskaunauti ir 
rankomis darytų 
gardžių ir sočių 
kibinų.

Traškūs, sotūs ir sultinga kiauliena įdaryti kibinai – gardi kavinės-baro nau-
jiena, kainuojanti vos 1 eur! 

Darnus šeimyninis duetas – V. Stundžienė ir dukra R. Bugenė gardžius 
čeburekus kepa jau ne vienerius metus.

viską darome patys. Kiekvieną anks-
tyvą rytą pradedame ruošti dienos 
asortimentą. Tik gavę užsakymą, 
imame tešlą, dedame kliento pagei-
daujamą įdarą ir čia pat – kepame. 
Todėl užsakymo tenka kiek palaukti, 
tačiau neilgiau nei 5 minutes“, – šyp-
sosi pašnekovė. Laikomasi taisyklės 
čeburekų iš anksto nekepti bei vėliau 
– jų nešildyti. 

V. Stundžienė čeburekus kepa jau 
ne vienerius metus, tad įdirbis ir išto-
bulinta technologija užtikrina puikią 
kepinių kokybę ir skonį. 

Kavinė-baras priima ir išanksti-
nius užsakymus – užsisakius telefonu 
iš anksto, atvykusiems klientams 
telieka tik susimokėti ir atsiimti užsa-
kymą. Ir, žinoma, gardžiuotis skaniais 
pietumis. 

Pasirinkimas – itin platus
Siūlomas čeburekų pasirinkimas – 

platus. Čia siūlomi ne tik tradiciniai su 
mėsa, bet ir gausybė įvairių rūšių šių 
auksaspalvių ir traškių kepinių. 

„Keičiasi klientų poreikiai, tad 
reaguojame į jų pageidavimus: vieni 
nevalgo kiaulienos, kiti – vegetarai. 
Tad mūsų meniu yra čeburekų su 

raugintų kopūstų, vištienos, varškės 
įdarais. Čeburekus su varškės įdaru 
ypač mėgsta moterys“, – kalbėjo paš-
nekovė. Gardūs ir mėgstami čeburekai 
ir su mėsos, sūrio įdarais. 

Lankytojai gali rinktis ne tik įdarą, 
bet ir tešlą – mielinę (storesnę) arba 
įprastą (plonesnę). 

Kavinėje-bare galima ne tik nu-
sipirkti čeburekų ar kibinų, tačiau 
pasigardžiuoti ir sriubomis, keptais 
arba virtais koldūnais, gruzdintomis 
bulvytėmis, keptais dešrainiais, kepta 
duona. 

„Atvykus pas mus, galima grei-
tai, skaniai bei sočiai pavalgyti. Ir 
ilgai laukti tikrai nereikia“, – kalbėjo 
pašnekovė. 
Gardi ir soti naujiena vos už 1 eur! 

Nuo šiol čia galima įsigyti gar-

džios naujienos – kibinų. Tai skanus 
ir išties sotus patiekalas – rusvi, 
traškios tešlos pyragėliai su sultingos 
ir minkštos kiaulienos įdaru puikiai 
malšina alkį. Be to, nors kavinė-
je-bare kibinus visada nusipirksite 
tik šiltus, net ir atšalę šie pyragėliai 
nepraranda savo puikaus skonio. To-
dėl juos galima drąsiai imtis į kelionę 
arba prieš darbą užsukti ir pasiimti 
pietų metui. Juolab kad iš kokybiškų 
produktų pagaminti traškūs, sotūs ir 
sultingi kibinai čia kainuoja vos 1 eur! 
„Čia – skaniausi čeburekai Kėdai-
niuose. Čia einame jų skanauti jau 
ne vienerius metus. Labai skanūs bei 
sotūs ir kibinai. Rekomenduojame čia 
užsukti ir išbandyti patiems“, – sutar-
tinai kalbėjo du kavinės-baro siūlomą 
maistą pamėgę vyrai. 

1. Planuojamos ūkinės veiklos 
užsakovo pavadinimas, adresas, te-
lefonas, faksas: Lietuvos Respublikos 
Susisiekimo ministerija, Gedimino pr. 
17, LT-01505, Vilnius, tel. Nr.: +370 5 
239 3941; +370 5 239 3942, fakso Nr. 
+370 5 212 4335. 

AB „Lietuvos geležinkeliai“ pagal, 
Lietuvos Respublikos susisiekimo mi-
nistro 2012 m. spalio 16 d. įsakymu Nr. 
3-672 „Dėl įgaliojimo AB „Lietuvos 
geležinkeliai“ suteikimo“, suteiktus 
įgaliojimus, juridinio asmens kodas 
110053842, registruota adresu Min-
daugo g. 12, LT-03603, Vilnius, tel. Nr. 
+370 5 269 2888; +370 5 269 3283, 
fakso Nr. +370 5 269 2665, el. paštas: 
railbaltica@litrail.lt; v.griganaviciute@
litrail.lt; s.poskus@litrail.lt, interneto 
svetainės adresas www.rail-baltica.lt.

2. Planuojamos ūkinės veiklos 
poveikio aplinkai vertinimo (toliau 
– PAV) dokumentų rengėjo pava-
dinimas, adresas, telefonas, faksas:

AECOM Infrastructure & Envi-
ronment UK Limited, atstovaujama 
AECOM Infrastructure & Environ-
ment UK Limited filialo Lietuvos 
Respublikoje, juridinio asmens kodas 
300104532, registruota adresu Vytenio 
g. 9, LT-03113, Vilnius, tel. Nr.: +370 5 
260 8895; +370 645 98466, fakso Nr. 

INFORMACIJA VISUOMENEI APIE PARENGTĄ EUROPINIO STANDARTO GELEŽINKELIO LINIJOS 
KAUNAS–LIETUVOS IR LATVIJOS VALSTYBIŲ SIENA POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO ATASKAITĄ

+370 5 233 1574, atsakingas asmuo 
Mantas Kaušylas, el. paštas mantas.
kausylas@aecom.com.

3. Planuojamos ūkinės veiklos 
pavadinimas: 

Europinio standarto geležinkelio 
linijos Kaunas–Lietuvos ir Latvijos 
valstybių siena statyba ir eksploatacija.

4. Planuojamos ūkinės veiklos 
vieta (apskritis, miestas, rajonas, 
seniūnija, kaimas, gatvė): 

Kauno m. sav. (Panemunės, Petra-
šiūnų sen.), Kauno r. sav. (Garliavos 
apylinkių, Neveronių, Rokų, Kar-
mėlavos), Jonavos r. sav. (Bukonių, 
Dumsių, Jonavos, Kulvos, Ruklos, 
Šilų, Upninkų, Užusalių, Žeimių, 
Truskavos), Kėdainių r. sav. (Šėtos, 
Truskavos sen.), Panevėžio r. sav. 
(Naujamiesčio, Paįstrio, Panevėžio, 
Ramygalos, Smilgių, Upytės sen.), 
Panevėžio m. sav., Pasvalio r. sav. (Jo-
niškėlio, Namišių, Pumpėnų, Pušaloto, 
Saločių, Vaškų sen.).

5. PAV subjektai, kurie pagal 
kompetenciją nagrinės PAV doku-
mentus, teiks išvadas; atsakinga 
institucija, kuri priims sprendimą 
dėl planuojamos ūkinės veiklos leis-
tinumo pasirinktoje vietoje: 

Kauno miesto savivaldybė, Kauno 
rajono savivaldybė, Jonavos rajono 

savivaldybė, Kėdainių rajono savival-
dybė, Panevėžio rajono savivaldybė, 
Panevėžio miesto savivaldybė, Pasvalio 
rajono savivaldybė, Kauno visuomenės 
sveikatos centras, Panevėžio visuome-
nės sveikatos centras, Kauno apskrities 
priešgaisrinė gelbėjimo valdyba, Pane-
vėžio apskrities priešgaisrinė gelbėjimo 
valdyba, Kultūros paveldo departamen-
to prie Kultūros ministerijos Kauno 
ir Panevėžio padaliniai, Valstybinė 
saugomų teritorijų tarnyba prie Aplin-
kos ministerijos, PAV ataskaitą tvirtins 
ir sprendimą dėl planuojamos ūkinės 
veiklos leistinumo pasirinktoje vietoje 
priims atsakinga institucija – Aplinkos 
apsaugos agentūra.

6. Kur, kada ir iki kada galima 
susipažinti su planuojamos ūkinės 
veiklos PAV ataskaita: 

Su planuojamos ūkinės veiklos 
PAV ataskaita galima susipažinti per 
10 darbo dienų nuo šios informacijos 
paskelbimo dienos iki numatyto viešo 
susirinkimo:

AECOM Infrastructure & Envi-
ronment UK Limited fi liale, Vytenio g. 
9/25, 03113 Vilnius, nuo 8.00 iki 17.00 

darbo dienomis, tel. (8 5) 260 88 95, 
faksas: (8 5) 233 15 74, el. p. mantas.
kausylas@aecom.com, internetinėje 
svetainėje www.publicity.lt;

AB „Lietuvos geležinkeliai“, Min-
daugo g. 12, LT-03603, Vilnius, nuo 
7.00 iki 15.00 darbo dienomis, tel. Nr. 
+370 5 269 2888; +370 5 269 3283, 
fakso Nr. +370 5 269 2665, el. paštas: 
railbaltica@litrail.lt; v.griganaviciu-
te@litrail.lt; s.poskus@litrail.lt;

7. Kur ir kada vyks viešas su-
sirinkimas (vieta, adresas, laikas):

1) 2016 m. sausio 9 d. 10.00 val. 
Panevėžio miesto savivaldybės admi-
nistracijos Posėdžių salėje (1 aukštas), 
Laisvės a. 20, Panevėžyje;

2) 2016 m. sausio 11 d. 18.00 val. 
Pasvalio rajono savivaldybės admi-
nistracijos Didžiojoje posėdžių salėje, 
Vytauto Didžiojo a. 1, Pasvalyje;

3) 2016 m. sausio 12 d. 18.00 val. 
Kėdainių rajono savivaldybės admi-
nistracijos Posėdžių salėje, J. Basana-
vičiaus g. 36, Kėdainiuose;

4) 2016 m. sausio 14 d. 18.00 val. 
Jonavos rajono savivaldybės adminis-
tracijos J. Ralio salėje, Žeimių g. 13, 

Jonavoje;
5) 2016 m. sausio 15 d. 18.00 val. 

Kauno miesto savivaldybės adminis-
tracijos Mažojoje salėje, Laisvės al. 
96, Kaune.

8. Teikti pasiūlymus planuoja-
mos ūkinės veiklos PAV ataskaitos 
klausimais galima iki viešo susirin-
kimo raštu, el. paštu, paštu ir faksu:

AECOM Infrastructure & Envi-
ronment UK Limited fi liale, Vytenio 
g. 9/25, 03113 Vilnius, tel. (8 5) 260 
88 95, faksas: (8 5) 233 15 74, el. p. 
mantas.kausylas@aecom.com;

Suinteresuota visuomenė, teik-
dama pasiūlymus dėl planuojamos 
ūkinės veiklos PAV ataskaitos, privalo 
nurodyti:

a) vardą, pavardę (organizacijos 
pavadinimą), adresą;

b) pasiūlymo teikimo datą;
c) informaciją ir aplinkybes, kuo 

grindžiamas pasiūlymas.
Pasiūlymų kopijos papildomai 

gali būti pateiktos pagal kompeten-
ciją PAV subjektams ir atsakingai 
institucijai.  

Užs. Nr. 71
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Sveikinimai

Santuokos
Miesto Civilinės metrikacijos skyriuje
gruodžio 19 d. tuokiasi:
1. Linas Pakalnis ir Sandra Šidlauskaitė.................................13.45.val.
2. Kęstutis Vaitkus ir Vaiva Navickaitė..................................14.00.val.
Sveikiname!

Mielas Tadai Labuti,

Gyvenimas - perlų nešėjas. Jis rožėm nebarsto 
takų. Gyvenk, kad nereiktų gailėtis Be tikslo 
praleistų dienų.
P.S. Suskilusio veidrodžio šukei, dar karta 
laimingi pabūkim...

Sveikina būvę Vytauto Žemkalnio gimnazijos 
mokiniai ir Tave mokinę mokytojai

Tadą Labutį

Sveikiname Tave su gimtadieniu. 
Išlik toks pat draugiškas, žmogiškas, 
atkaklus,veržlus netiktai
krepšinio aikštelėje,
bet ir gyvenime, versle, politikoje.

Sveikina Tave Panevėžio miesto krepšinio lygos krepšininkai ir
visi oranžinio kamuolio mylėtojai

Tadai Labuti,

Gerbiamasis kolega, leisk Tave pasveikinti
su gimimo diena. Linkime Jums kuo didžiausios
sėkmės gyvenime,darbe, šeimoje. 
Ryžto ir tvirtumo atliekant sprendimus, nuovokos, 
žmogiškumo... einant šias atsakingas pareigas.

Kolegos iš brokerių rūmų

Nuoširdžiai sveikiname gerbiamą
Tadą Labutį gimtadienio proga.

Tadai, norime pasidžiaugti, 
kad Tu esi toks draugišks, kupinas įdėjų ir visada 
pasiruošęs išklausyti ir padėti.
Norime pasidžiaugti kartu su Tavimi ir palinkėti, 
kad užpūsta žvakelė ant gimtadienio torto 
išpildytu visus Tavo norus.

Panevėžio Rožyno bendruominės aktyvistai

Garbingo 75 jubiliejaus proga, 
Genovaitę BRužIeNę 
sveikina ir linki sveikatos, 
laimės, džiaugsmo ir ilgų gyvenimo 
metų sūnus Artūras, 
anūkės Jovita, Santa, Sabina, 
proanūkės Klaudija, 
Adrija ir Alma. 

Regina,

Laiminga.gyvenk.ir.šypsokis,
Lai metų našta neužguls!
Sveikatos beribės ir džiaugsmo!
Ir meilės draugų artimų!
Jubiliejaus proga geros sveikatos
 ilgiems metams linkime!

Bronius, Virginija, Danutė

InformacInIaI 
pranešImaI

Naudoti ir nauji baldai. Darbo dienomis 
10–18 val., šeštadieniais 10–16 val. Nedir-
bame sekmadieniais. Adresas: Elektronikos 
g. 35 (įvažiavimas iš vienos krypties eismo). 
Maloniai kviečiame. Tel. 8-623-59402. (Užs.
Nr. 36292)

INFORMACIJA VISUOMENEI APIE PARENGTĄ 
EUROPINIO STANDARTO GELEŽINKELIO LINIJOS 
KAUNAS–LIETUVOS IR LATVIJOS VALSTYBIŲ SIE-
NA POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO ATASKAITĄ.  
1. Planuojamos ūkinės veiklos užsakovo pava-
dinimas, adresas, telefonas, faksas: Lietuvos 
Respublikos susisiekimo ministerija, Gedimino pr. 
17, LT-01505, Vilnius, tel.: +370 5 239 3941; +370 
5 239 3942, faksas  +370 5 212 4335. AB „Lietuvos 
geležinkeliai“ pagal Lietuvos Respublikos susisieki-
mo ministro 2012 m. spalio 16 d. įsakymu Nr. 3-672 
„Dėl įgaliojimo AB „Lietuvos geležinkeliai“ suteiki-
mo“ suteiktus įgaliojimus, juridinio asmens kodas 
110053842, registruota adresu Mindaugo g. 12, 
LT-03603, Vilnius, tel.: +370 5 269 2888; +370 5 269 
3283, faksas +370 5 269 2665, el. paštas: railbalti-
ca@litrail.lt; v.griganaviciute@litrail.lt; s.poskus@li-
trail.lt, interneto svetainės adresas www.rail-baltica.lt. 
2. Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai verti-
nimo (toliau – PAV) dokumentų rengėjo pavadinimas, 
adresas, telefonas, faksas: AECOM Infrastructure & 
Environment UK Limited, atstovaujama AECOM Inf-
rastructure & Environment UK Limited filialo Lietuvos 
Respublikoje, juridinio asmens kodas 300104532, 
registruota adresu Vytenio g. 9, LT-03113, Vilnius, 
tel.: +370 5 260 8895; +370 645 98466, faksas 
+370 5 233 1574, atsakingas asmuo Mantas 
Kaušylas, el. paštas mantas.kausylas@aecom.com. 
3. Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas: Euro-
pinio standarto geležinkelio linijos Kaunas–Lietuvos 
ir Latvijos valstybių siena statyba ir eksploatacija. 
4. Planuojamos ūkinės veiklos vieta (apskritis, 
miestas, rajonas, seniūnija, kaimas, gatvė): Kauno 
m. sav. (Panemunės, Petrašiūnų sen.), Kauno r. 
sav. (Garliavos apylinkių, Neveronių, Rokų, Karmė-
lavos), Jonavos r. sav. (Bukonių, Dumsių, Jonavos, 
Kulvos, Ruklos, Šilų, Upninkų, Užusalių, Žeimių, 
Truskavos), Kėdainių r. sav. (Šėtos, Truskavos 
sen.), Panevėžio r. sav. (Naujamiesčio, Paįstrio, 
Panevėžio, Ramygalos, Smilgių, Upytės sen.), 
Panevėžio m. sav., Pasvalio r. sav. (Joniškėlio, 
Namišių, Pumpėnų, Pušaloto, Saločių, Vaškų sen.).  
5. PAV subjektai, kurie pagal kompetenciją na-
grinės PAV dokumentus, teiks išvadas; atsakinga 
institucija, kuri priims sprendimą dėl planuojamos 
ūkinės veiklos leistinumo pasirinktoje vietoje: Kauno 
miesto savivaldybė, Kauno rajono savivaldybė, 
Jonavos rajono savivaldybė, Kėdainių rajono savi-
valdybė, Panevėžio rajono savivaldybė, Panevėžio 
miesto savivaldybė, Pasvalio rajono savivaldybė, 
Kauno visuomenės sveikatos centras, Panevėžio 
visuomenės sveikatos centras, Kauno apskrities 
priešgaisrinė gelbėjimo valdyba, Panevėžio aps-
krities priešgaisrinė gelbėjimo valdyba, Kultūros 
paveldo departamento prie Kultūros ministerijos 
Kauno ir Panevėžio padaliniai, Valstybinė saugomų 
teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos, PAV 
ataskaitą tvirtins ir sprendimą dėl planuojamos 
ūkinės veiklos leistinumo pasirinktoje vietoje priims 
atsakinga institucija – Aplinkos apsaugos agentūra. 
6. Kur, kada ir iki kada galima susipažinti su 
planuojamos ūkinės veiklos PAV ataskaita: Su 
planuojamos ūkinės veiklos PAV ataskaita galima 
susipažinti per 10 darbo dienų nuo šios informacijos 
paskelbimo dienos iki numatyto viešo susirinkimo:
AECOM Infrastructure & Environment UK Limited 
filiale, Vytenio g. 9/25, 03113 Vilnius, nuo 8.00 iki 
17.00 darbo dienomis, tel. (8 5) 260 88 95, faksas 
(8 5) 233 15 74, el. p. mantas.kausylas@aecom.
com, internetinėje svetainėje www.publicity.lt; AB 
„Lietuvos geležinkeliai“, Mindaugo g. 12, LT-03603, 
Vilnius, nuo 7.00 iki 15.00 darbo dienomis, tel.: 
+370 5 269 2888; +370 5 269 3283, fakso Nr. 
+370 5 269 2665, el. paštas: railbaltica@litrail.
lt; v.griganaviciute@litrail.lt; s.poskus@litrail.lt; 
7. Kur ir kada vyks viešas susirinkimas (vieta, 
adresas, laikas): 1) 2016 m. sausio 9 d. 10.00 val. 
Panevėžio miesto savivaldybės administracijos po-
sėdžių salėje (1 aukštas), Laisvės a. 20, Panevėžyje; 
2) 2016 m. sausio 11 d. 18.00 val. Pasvalio rajono 
savivaldybės administracijos didžiojoje posėdžių 
salėje, Vytauto Didžiojo a. 1, Pasvalyje; 3) 2016 m. 
sausio 12 d. 18.00 val. Kėdainių rajono savivaldybės 
administracijos posėdžių salėje, J. Basanavičiaus g. 

36, Kėdainiuose; 4) 2016 m. sausio 14 d. 18.00 val. 
Jonavos rajono savivaldybės administracijos J. Ralio 
salėje, Žeimių g. 13, Jonavoje; 5) 2016 m. sausio 
15 d. 18.00 val. Kauno miesto savivaldybės admi-
nistracijos mažojoje salėje, Laisvės al. 96, Kaune; 
7. Teikti pasiūlymus planuojamos ūkinės veiklos PAV 
ataskaitos klausimais galima iki viešo susirinkimo 
raštu, el. paštu, paštu ir faksu: AECOM Infrastructure 
& Environment UK Limited filiale, Vytenio g. 9/25, 
03113 Vilnius, tel. (8 5) 260 88 95, faksas (8 5) 
233 15 74, el. p. mantas.kausylas@aecom.com; 
Suinteresuota visuomenė, teikdama pasiūlymus 
dėl planuojamos ūkinės veiklos PAV ataskaitos, 
privalo nurodyti: a) vardą, pavardę (organizacijos 
pavadinimą), adresą; b) pasiūlymo teikimo datą; 
c) informaciją ir aplinkybes, kuo grindžiamas 
pasiūlymas. Pasiūlymų kopijos papildomai gali 
būti pateiktos pagal kompetenciją PAV subjektams 
ir atsakingai institucijai. (Užs.Nr. 36565) Darbo 
pažymėjimą, išduotą UAB „Ekskomisarų biuras“, 
IP 2015 10 02, Nr. 233, laikyti negaliojančiu. (Užs.
Nr. 36578)

Įvairūs

Ieškome įmonės, norinčios platinti Panevėžio 
regione ar visoje Lietuvoje buitinę chemiją 
(skalbimo geliai, milteliai, valikliai ir kt.). Tel. 
8-607-99134. El. p algimantas.capas@profline.
lt. (Užs.Nr. 36450)

A, B, C, CE, D kat. vairuotojų kursai, mokslei-
viams B kat. kursų kaina 290 Eur. KLAIPĖDOS 
G. 99, II korp., tel. 8-600-22839, www.autotora.
lt. (Užs.Nr. 36113)

parduoda

Baldus

Tik gruodžio mėn. didžiausios nuolaidos, 
net iki 50 %,  naudotiems baldams! „SL 
baldai“, Kniaudiškių g. 2A, Panevėžys. 

www.naudotasbaldas.lt. Tel. 8-603-11066. 
(Užs.Nr. 36248)

Įvairius
Baltarusiški durpių briketai (nuo 87 Eur), beržiniai 
pjuvenų briketai (padėklas nuo 125 Eur, 10 kg 1,45 
Eur), anglys (nuo 160 Eur). UAB „Viprė“, Smėlynės 
g. 112C. Tel. 8-683-08828. (Užs.Nr. 36223)

BALTARUSIŠKUS durpių briketus, LIETUVIŠKUS 
šiaudų briketus, gabalines durpes, akmens 
anglis kūrenti. Fasuoti didmaišiais. Kaina nuo 
69,57 Eur/240 Lt. Nemokamai pristatome tiesiai 
į jūsų kiemą. Grąžinant didmaišį, taikoma 1,45 
Eur/5 Lt nuolaida. Tel. 8-610-00006. (Užs.Nr. 
30685)

Įvairaus didumo kietojo kuro katilai (apatinis de-
gimas, automatinis traukos reguliatorius, degimo 
laikas pjuvenomis 4–6 val., malkomis iki 8 val.), 
kaina 500–800 Eur. Galima pamatyti veikiantį. Tel. 
8-612-74825. (Užs.Nr. 36083)

Kokybiškus baltarusiškus durpių briketus. NAUJIE-
NA: durpių irmedžio pjuvenų briketai. Kaina nuo 37 
iki 43,5 Eur už didmaišį. Atvežame nemokamai. Tel. 
8-653-83353. (Užs.Nr. 36171)

ES standartus atitinkantį buitinių dujų 
balioną. (11 kg, 27 l, aukštis - 590 mm). 
Tel. 8-682-53747. 

Anglis. Durpių briketus kurui – 0,9 t – 85,44 
Eur, beržinius briketus. Pristato. Tel.: 8-674-
02502, 8-45-510346. (Užs.Nr. 36322)

„Riedulės“ dviračių parduotuvėje, Respublikos g. 
34, kalėdinis dviračių išpardavimas nuo 95 Eur. Tel. 
8-699-28544. (Užs.Nr. 36465)

Malkas. 6 m – 120 Eur (mišrios), 10 m – 280 Eur 
(uosis), supjautos (kaladėmis). Atvežame. Tel. 8-
696-47777. (Užs.Nr. 36568)

Ąžuolines, uosines, spygliuočių, beržines atraižas 
(kaladėles). Kaina nuo 135 Eur. Vežame į rajoną, 
atvežimas nekainuoja. Tel. 8-602-68281. (Užs.
Nr. 36569)

Malkas. Beržas 210 Eur; mišrios 190 Eur; alksnis, 
pušis 170 Eur už 10 metrų. Atvežimas nemokamas. 
Tel. 8-620-48862. (Užs.Nr. 36570)

Beržines malkas 3 m ilgio (15 Eur už m), alksnis 
(12 Eur už m) ir spygliuočių atraižas (6 Eur už 
m). Kainos su pristatymu. Tel. 8-680-52874. 
(Užs.Nr. 36039)

Pasiūlymas taupiesiems! Beržo, uosio briketai 
pigiau. Tel. 8-698-55663. (Užs.Nr. 30443)

Parduodu malkas, turiu ir sausų skaldytų. Tel. 8-600-
65330. (Užs.Nr. 32272)

Parduoda beržo, juodalksnio ir kitų lapuočių malkas 
(3 m ilgio, veža miškavežiu). Tel.: 8-600-63820, 8-
617-20473. (Užs.Nr. 33706)

Skaldytas malkas. Atvežame. Kombainu 
greitai ir nebrangiai pjauname ir skaldome 
malkas užsakovo kieme. Tel. 8-627-06539. 
(Užs.Nr. 33812)

Malkas mažais kiekiais. Pristato. Tel. 8-638-06697. 
(Užs.Nr. 34266)

[PARYŠKINTAS MARKERIU, RAUDONAS burbulas]        
Norvegiškų, švediškų dėvėtų drabužių parduotuvė 
Geležinkelio g. 2, Panevėžyje. Darbo laikas I–V 
10–18 val. Tel. 8-614-36836. (Užs.Nr. 35598)

AKCIJA MALKOMS; VEŽA MIŠKAVEŽIAIS (3 m), 
TRINKOMIS, SKALDYTAS. PJUVENŲ BRIKETAI, 
ATRAIŽOS. PERKA MIŠKĄ. MIŠKAVEŽIO PASLAU-
GOS. Tel. 8-603-98955. (Užs.Nr. 36105)

Storas beržines, juodalksnio ir kitų rūšių malkas. 
3 m ilgio, po 10, 16 arba 32 m, arba supjautas, 
skaldytas po 8,5 m. Turi sausesnių. Tel. 8-600-29517. 
(Užs.Nr. 36181)

Gražų virtuvės puodų rinkinį „Blaumann“ (vokiečių 
gamybos, kaina sutartinė). Tel.: 8-687-55666,  8-619-
36738. (Užs.Nr. 36576)

Beveik naują skalbimo mašiną „Whirpool“ (už pusę 
kainos). Tel. 8-618-87047. (Užs.Nr. 36577)

Sausas uosio ir kitas malkas. Tel. 8-616-02160. 
(Užs.Nr. 36597)

Kaimo
230 V–400 V malūnus, automatinius inkubatorius, 
traiškytuvus, motoblokus, pašarų smulkintuvus, šil-
tnamius, granuliatorius. Atvežame. Tel.: 8-643-85888, 
8-652-90888. www.visimalunai.lt. (Užs.Nr. 28801)

Parduodu ekologiškai augintų žąsų, ančių skerdie-
ną. Tel. 8-690-00247. (Užs.Nr. 36553)

Miežius, kviečius, pašarinius miltus, morkas, bulves, 
raudonuosius burokėlius, kopūstus. Atveža. Tel. 
8-650-39360. (Užs.Nr. 36560)

Ūkininkas prekiauja be genetiškai modifikuotų lesalų 
augintais papjautais kalakutais. Tel. 8-612-53934. 
(Užs.Nr. 36587)

Parduoda natūralų medų (4 Eur už kg), pikį (3,5 Eur 
už 100 g). Didesnį kiekį atveža. V. Montvilos g. 24, 
tel.: 8-45-434307, 8-689-99539. (Užs.Nr. 34381)

Skanias, kokybiškas bulves ‘Vineta’ (gelsvos, su-
krenta), ‘Osprey’ –  „mėlynakė“ (baltos, sukrenta). 
Kaina 7,50 Eur už 30 kg, 0,25 Eur už 1 kg. Atveža. 
Tel. 8-614-63147. (Užs.Nr. 36436)

TransporTo priemones
Parduodu kokybiškas naudotas žiemines padangas. 
Tel. 8-630-67993. (Užs.Nr. 36048)

Traktorių JUMZ-6KL (1985 m., nedidelis gedimas, 
su dokumentais, kaina 2300 Eur, negalutinė). Tel. 
8-603-70375. (Užs.Nr. 36583)

 „Audi“, VW, „Renault“ ir kitų markių auto-
mobilius. Su TA, dujiniai, dyzeliniai. Kaina 
nuo 200 iki 1000 Eur. Galima išsimokėtinai. 
Tel. 8-691-76883. (Užs.Nr. 33855)

Padėka

Nuoširdžiai dėkoju ortope-
dui-technikui Remigijui Kriaužai 
ir visam ortopedijos kolektyvui 
už malonų pacientų aptarna-
vimą.

Zita RamaNauSkieNė
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INFORMACIJA VISUOMENEI APIE PARENGTĄ EUROPINIO 
STANDARTO GELEŽINKELIO LINIJOS KAUNAS–LIETUVOS IR 
LATVIJOS VALSTYBIŲ SIENA POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO 
ATASKAITĄ

1. Planuojamos ūkinės veiklos užsakovo pavadinimas, adresas, 
telefonas, faksas: Lietuvos Respublikos Susisiekimo ministerija, Gedimino 
pr. 17, LT-01505, Vilnius, tel. Nr.: +370 5 239 3941; +370 5 239 3942, fakso 
Nr. +370 5 212 4335. 

AB „Lietuvos geležinkeliai“ pagal, Lietuvos Respublikos susisiekimo 
ministro 2012 m. spalio 16 d. įsakymu Nr. 3-672 „Dėl įgaliojimo AB „Lietuvos 
geležinkeliai“ suteikimo“, suteiktus įgaliojimus, juridinio asmens kodas 
110053842, registruota adresu Mindaugo g. 12, LT-03603, Vilnius, tel. Nr. 
+370 5 269 2888; +370 5 269 3283, fakso Nr. +370 5 269 2665, el. paštas: 
railbaltica@litrail.lt; v.griganaviciute@litrail.lt; s.poskus@litrail.lt, interneto 
svetainės adresas www.rail-baltica.lt.

2. Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo (toliau – 
PAV) dokumentų rengėjo pavadinimas, adresas, telefonas, faksas:

AECOM Infrastructure & Environment UK Limited, atstovaujama 
AECOM Infrastructure & Environment UK Limited filialo Lietuvos 
Respublikoje, juridinio asmens kodas 300104532, registruota adresu Vytenio 
g. 9, LT-03113, Vilnius, tel. Nr.: +370 5 260 8895; +370 645 98466, fakso 
Nr. +370 5 233 1574, atsakingas asmuo Mantas Kaušylas, el. paštas mantas.
kausylas@aecom.com.

3. Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas: 
Europinio standarto geležinkelio linijos Kaunas–Lietuvos ir Latvijos 

valstybių siena statyba ir eksploatacija.
4. Planuojamos ūkinės veiklos vieta (apskritis, miestas, rajonas, 

seniūnija, kaimas, gatvė): 
Kauno m. sav. (Panemunės, Petrašiūnų sen.), Kauno r. sav. (Garliavos 

apylinkių, Neveronių, Rokų, Karmėlavos), Jonavos r. sav. (Bukonių, Dumsių, 
Jonavos, Kulvos, Ruklos, Šilų, Upninkų, Užusalių, Žeimių, Truskavos), 
Kėdainių r. sav. (Šėtos, Truskavos sen.), Panevėžio r. sav. (Naujamiesčio, 
Paįstrio, Panevėžio, Ramygalos, Smilgių, Upytės sen.), Panevėžio m. sav., 
Pasvalio r. sav. (Joniškėlio, Namišių, Pumpėnų, Pušaloto, Saločių, Vaškų sen.).

5. PAV subjektai, kurie pagal kompetenciją nagrinės PAV dokumentus, 
teiks išvadas; atsakinga institucija, kuri priims sprendimą dėl planuojamos 
ūkinės veiklos leistinumo pasirinktoje vietoje: 

Kauno miesto savivaldybė, Kauno rajono savivaldybė, Jonavos rajono 
savivaldybė, Kėdainių rajono savivaldybė, Panevėžio rajono savivaldybė, 
Panevėžio miesto savivaldybė, Pasvalio rajono savivaldybė, Kauno visuomenės 
sveikatos centras, Panevėžio visuomenės sveikatos centras, Kauno apskrities 
priešgaisrinė gelbėjimo valdyba, Panevėžio apskrities priešgaisrinė gelbėjimo 
valdyba, Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Kauno 
ir Panevėžio padaliniai, Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos 
ministerijos, PAV ataskaitą tvirtins ir sprendimą dėl planuojamos ūkinės 
veiklos leistinumo pasirinktoje vietoje priims atsakinga institucija – Aplinkos 
apsaugos agentūra.

6. Kur, kada ir iki kada galima susipažinti su planuojamos ūkinės 
veiklos PAV ataskaita: 

Su planuojamos ūkinės veiklos PAV ataskaita galima susipažinti per 10 
darbo dienų nuo šios informacijos paskelbimo dienos iki numatyto viešo 
susirinkimo:

AECOM Infrastructure & Environment UK Limited filiale, Vytenio g. 
9/25, 03113 Vilnius, nuo 8.00 iki 17.00 darbo dienomis, tel. (8 5) 260 88 95, 
faksas: (8 5) 233 15 74, el. p. mantas.kausylas@aecom.com, internetinėje 
svetainėje www.publicity.lt;

AB „Lietuvos geležinkeliai“, Mindaugo g. 12, LT-03603, Vilnius, nuo 
7.00 iki 15.00 darbo dienomis, tel. Nr. +370 5 269 2888; +370 5 269 3283, 
fakso Nr. +370 5 269 2665, el. paštas: railbaltica@litrail.lt; v.griganaviciute@
litrail.lt; s.poskus@litrail.lt;

7. Kur ir kada vyks viešas susirinkimas (vieta, adresas, laikas):
1) 2016 m. sausio 9 d. 10.00 val. Panevėžio miesto savivaldybės 

administracijos Posėdžių salėje (1 aukštas), Laisvės a. 20 Panevėžyje;
2) 2016 m. sausio 11 d. 18.00 val. Pasvalio rajono savivaldybės 

administracijos Didžiojoje posėdžių salėje, Vytauto Didžiojo a. 1 Pasvalyje;
3) 2016 m. sausio 12 d. 18.00 val. Kėdainių rajono savivaldybės 

administracijos Posėdžių salėje, J. Basanavičiaus g. 36, Kėdainiuose;
4) 2016 m. sausio 14 d. 18.00 val. Jonavos rajono savivaldybės 

administracijos J. Ralio salėje, Žeimių g. 13, Jonavoje;
5) 2016 m. sausio 15 d. 18.00 val. Kauno miesto savivaldybės 

administracijos Mažojoje salėje, Laisvės al. 96 Kaune;
7. Teikti pasiūlymus planuojamos ūkinės veiklos PAV ataskaitos 

klausimais galima iki viešo susirinkimo raštu, el. paštu, paštu ir faksu:
AECOM Infrastructure & Environment UK Limited filiale, Vytenio g. 

9/25, 03113 Vilnius, tel. (8 5) 260 88 95, faksas: (8 5) 233 15 74, el. p. mantas.
kausylas@aecom.com;

Suinteresuota visuomenė, teikdama pasiūlymus dėl planuojamos ūkinės 
veiklos PAV ataskaitos, privalo nurodyti:

a) vardą, pavardę (organizacijos pavadinimą), adresą;
b) pasiūlymo teikimo datą;
c) informaciją ir aplinkybes, kuo grindžiamas pasiūlymas.
Pasiūlymų kopijos papildomai gali būti pateiktos pagal kompetenciją 

PAV subjektams ir atsakingai institucijai. 
Užs. Nr. 363

Rūšiuodami atliekas namuose, 
darbe, mokymo įstaigose ne tik 
mažiname į sąvartynus patenkančių 
jų kiekius, bet ir tausojame gamtą, 
aplinką, taupome energiją bei 
žaliavas, reikalingas naujiems 
daiktams pagaminti.

Galime tik pasidžiaugti, kad 
Pasvalio rajono gyventojai jau 
neblogai supranta rūšiavimo svarbą 
– dauguma teisingai ir gana stropiai 
išrūšiuoja buitines atliekas, atskirdami 
plastiką, stiklą bei popierių. Daugeliui 
gyventojų ši pareiga tapo įpročiu. Tai 
byloja tiksliai suskaičiuoti surenkamų 
maišų su atliekomis skaičiai. Galima 
palyginti: 2012 m. buvo surinkta 9,8 
tūkst. maišų plastiko ir 2,7 tūkst. 
stiklo, o 2014 metais – 25 tūkst. 
plastiko ir 4,6 tūkst. stiklo maišų. 
Per 2015 metų 11 mėnesių jau 
surinkta 30 tūkst. plastiko maišų ir 
5 tūkst. stiklo maišų. Manome, kad 
surenkamų antrinių žaliavų kiekio 
didėjimą skatina paliekamos smulkios 
dovanėlės – tualetinio popieriaus 
ritinėliai. Tik kartais keistai atrodo 
tokie gyventojų gudravimai, 
kuomet į plastikui skirtus maišus 
pridedama sulūžusių plastmasinių 
vaikiškų žaislų, kibirų, plastikinių 
apdailos lentelių, putų polistirolo. 
Tokie „rūšiuotojai“ nepagrįstai 
supyksta, nesulaukę dovanėlės. 
Tačiau išdalintose atmintinėse aiškiai 
surašyta, ką galima ir ko negalima dėti 
į antrinių žaliavų maišus, nes daugelis 
plastmasių netinka perdirbimui ir 
turėtų keliauti į mišrių buitinių atliekų 
konteinerius. Kitas gudravimo būdas 
– į stiklui ar plastikui skirtus maišus 
sudedami seni batai, skudurai, kiemo 

sąšlavos ar net lapai, o ant viršaus 
keletas stiklinių ar plastmasinių 
butelių. Už tokį „rūšiavimą“ taip 
pat nedalijamos  dovanėlės. Tokios 
gudrybės nesunkiai perprantamos 
vos pajudinus ar pakėlus maišą su 
„antrinėmis žaliavomis“. Už tokį 
„rūšiavimą“ ne tik nepaliekamas 
tualetinio popieriaus ritinėlis, bet ir iš 
viso galima neimti tokių maišų arba, 
išpylus tuos kelis butelius, palikti tą 
patį maišą su visomis ten sukrautomis 
šiukšlėmis.

Didėjant pakuočių ir vartojimo 
mastams, smarkiai daugėja surenkamų 
ir išvežamų atliekų kiekiai. Atlikus 
išsamius tyrimus ir skaičiavimus, 
nustatyta, kad į sąvartyną išvežama 
žymiai daugiau atliekų, negu turėtų 
susidaryti skaičiuojant pagal nuo 
seno galiojusias susikaupimo normas. 
Todėl rajono  Savivaldybės taryba 
šiemet rugsėjo 29 d. sprendimu Nr. 
T1-136 pakeitė atliekų susikaupimo 

Skatiname tik tvarkingus rūšiuotojus

Šiuo mikroautobusu iš gyventojų surenkami maišai su plastiku ir 
stiklu.

normą Joniškėlio mieste, Pasvalio 
rajono miesteliuose ir kaimuose. 
Visame rajone patvirtinta 0,8 kub. m 
norma vienam gyventojui per metus. 
Pasvalio mieste paliko ta pati  – 1,3 
kub. m norma vienam gyventojui per 
metus. Sprendimas įsigaliojo nuo 
spalio 1 dienos, todėl jau už šių metų 
paskutinį ketvirtį rajono gyventojams 
padidės atliekų tvarkymo mėnesio 
mokestis.

Nuo 2015 m spalio 1 dienos 
vienam rajono gyventojui mėnesio 
atliekų tvarkymo mokestis yra 
1,03 Eur be PVM, su PVM 1,25 
Eur, prikausomai nuo patvirtino 1 
kub. m atliekų sutvarkymo tarifo. 
Pasvalio miesto  gyventojams 
mėnesio atliekų tvarkymo mokestis 
liko tas pats – 2,03 Eur su PVM 
vienam žmogui.

Palyginimui pateikiame vieno 
konteinerio išvežimo kainą: 0,12 kub. 
m talpos – 2,25 Eur su PVM , 0,14 

kub. m talpos – 2,62 Eur su PVM, 
0,24 kub. m – 4,49 Eur su PVM. 
Šios kainos nustatytos  remiantis 
patvirtintu atliekų tvarkymo tarifu.

Smagu, kad atliekų tvarkymo 
paslauga jau pasiekia  net atokiausius 
mūsų rajono kaimus, tad daugumai 
gyventojų jau aišku, kad nevalia 
bet kaip atsikratyti atliekomis. 
Didėjant dėmesiui gamtai, griežtėjant 
aplinkosauginiams reikalavimams, 
auga dėmesys ir atliekų tvarkymui.

UAB „Pasvalio gerovė“ sveikina  
su artėjančiomis šventėmis ir dėkoja 
visiems gyventojams, kurie supranta, 
kad tik nuo mūsų visų geros valios ir 
pastangų priklauso, kokioje aplinkoje 
gyvename ir kokią žemę paliksime 
savo vaikams ir anūkams.

Arvydas ANTANAVIČIUS, 
UAB „Pasvalio gerovė“ 

direktorius
Nuotrauka iš UAB „Pasvalio 

gerovė“ archyvo

Jau ne pirmi metai Lėvens 
pagrindinė mokykla bendradarbiauja 
su Latvijos respublikos Bauskės 
pagrindine mokykla ir Kupiškio 
Povilo Matulionio progimnazija. 
Kartu organizuojame varžybas 
bei kitus renginius. Tęsdama šios 
draugystės tradicijas, gruodžio 11 
dieną mūsų mokykla organizavo 
Kalėdinę judriųjų žaidimų popietę. 
Lėvens pagrindinės mokyklos 5–6 
klasių sportininkai (mergaitės ir 
berniukai ), tądien priėmė svečius 
iš minėtų mokyklų. Moksleivius 
iš Bauskės pagrindinės mokyklos 
atlydėjo direktoriaus pavaduotoja 
ir trys mokytojai. Kupiškio 
Povilo Matulionio progimnazijos 
sportininkai atvyko kartu su 
direktoriumi ir kūno kultūros 
mokytoja.

Susirinkusius sportininkus 
ir svečius pasveikino Lėvens 
pagrindinės mokyklos šokėjai (vad. 
Dalė Norvydienė). Mūsų mokyklos 
direktorė Lina Rauckienė palinkėjo 
jauniesiems sportininkams gražios ir 
garbingos kovos.

Po šventės atidarymo cere-
monijos prasidėjo atkakli, emocinga 
kova. Judriųjų estafečių varžybų 
metu sirgaliai ypač aktyviai 
palaikė šeimininkus – Lėvens 

pagrindinės mokyklos sportininkus. 
Surinkusios po 11 taškų, šios rungties 
nugalėtojomis tapo Lėvens ir Bauskės 
sportininkų komandos.

Pasibaigus judriųjų estafečių 
varžyboms, buvo traukiami 
kvadrato varžybų burtai. Pirmosios 
į kovą stojo Lėvens ir Kupiškio 
mergaičių  komandos. Po atkaklios 
ir energingos kovos, rezultatu  2: 
1 pergalę išplėšė mūsų mokyklos 
mergaičių komanda. Antrąsias 
rungtynes mūsų mergaitės žaidė su 
Bauskės sportininkėmis ir nugalėjo 
jas rezultatu 2:0. Lėvens pagrindinės 
mokyklos berniukai taip pat nesunkiai 
įveikė latvius, bet rezultatu 0:2 
pralaimėjo kupiškėnams.

Susumavus abiejų rungčių 
varžybų rezultatus, pirmąją vietą, 
surinkę 17 taškų, iškovojo varžybų 
šeimininkai – Lėvens pagrindinės 
mokyklos sportininkai.  Antroje 
vietoje su 15 taškų kraite liko 
kupiškėnai, aplenkę Bauskės pa-
grindinės mokyklos atstovus.

Pati įdomiausia renginio dalis 
buvo nugalėtojų apdovanojimas. 
Aidint kalėdinei muzikai, į salę įžengė 
Kalėdų Senelis su dovanų maišu. Jis 
dėkojo vaikams už įdomią sportinę 
kovą ir gerus rezultatus, sveikino su 
artėjančiomis šventėmis. Dovanas 

sportininkams Kalėdų seneliui 
padėjo įteikti mokyklos direktorė 
L. Rauckienė ir kūno kultūros 
mokytojos Aldona Antanaitienė bei 
Rasa Žigienė.

Mūsų mokykla džiaugiasi 
ir didžiuojasi, kad auga gausi 
perspektyvių sportininkų karta. 
Įvairiose sportinėse varžybose gerų 
rezultatų dažnai pasiekia A. Dimšaitė, 
G. Žižmantaitė, J. Gintautaitė, A. 
Kazakevičius, D. Sakalauskas, A. 
Dabužinskas. Jie dažnai gina mūsų 
mokyklos sportinę garbę. Tikėkimės, 
kad iš jų išaugs ne vienas garsus 
sportininkas.

Kiekvienas renginys visada 
įgauna gražesnį atspalvį, kai sulaukia 
rėmėjų. Už pagalbą organizuojant 
šias varžybas esame labai dėkingi 
verslininkui Nerijui Vaitekūnui, 
be kurio pagalbos renginys nebūtų 
taip šauniai pavykęs. Džiugu, kai 
jauni žmonės skatina ir remia vaikų 
sportinį gyvenimą.

Atsisveikindami svečiai padėkojo 
už šauniai organizuotas varžybas ir 
prižadėjo pasikviesti mūsų mokyklos 
sportininkus į panašius renginius 
savo mokyklose. Lauksime tokių 
susitikimų. O moksleiviai sportininkai 
pažadėjo garbingai kovoti, kad mūsų 
mokykla garsėtų ne tik aukštais 
sportiniais pasiekimais, bet ir gražiu 
bendravimu. Juk sportininkas – tai 
aktyvi, kultūringa ir bendraujanti 
asmenybė.

Vilija MAČĖNIENĖ, Pasvalio 
Lėvens pagrindinės mokyklos 

kūno kultūros mokytoja
 Asmeninio albumo 

nuotrauka

Smagi Kalėdinė judriųjų žaidimų popietė

„Pieno žvaigždžių“ arenoje
Šiandien, gruodžio 19 d.,
Lietuvos krepšinio lygos 

čempionatas
17 val. – Pasvalio „Pieno 

žvaigždės“ – Kėdainių „Nevėžis“. 

Komandos pasiruošusios estafečių varžyboms.
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/ INFORMACIJA VISUOMENEI APIE PARENGTĄ EUROPINIO STANDARTO

GELEŽINKELIO LINIJOS KAUNAS–LIETUVOS IR LATVIJOS VALSTYBIŲ SIENA

POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO ATASKAITĄ

INFORMACIJA VISUOMENEI APIE PARENGTĄ
EUROPINIO STANDARTO GELEŽINKELIO LINIJOS
KAUNAS–LIETUVOS IR LATVIJOS VALSTYBIŲ
SIENA POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO ATASKAITĄ

Atnaujinta: 2015-12-21 (Pirmadienis)

1. Planuojamos ūkinės veiklos užsakovo pavadinimas, adresas, telefonas,

faksas: Lietuvos Respublikos Susisiekimo ministerija, Gedimino pr. 17, LT-01505,

Vilnius, tel. Nr.: +370 5 239 3941; +370 5 239 3942, fakso Nr. +370 5 212 4335.

AB „Lietuvos geležinkeliai“ pagal, Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2012 m. spalio

16 d. įsakymu Nr. 3-672 „Dėl įgaliojimo AB „Lietuvos geležinkeliai“ suteikimo“, suteiktus

įgaliojimus, juridinio asmens kodas 110053842, registruota adresu Mindaugo g. 12, LT-

03603, Vilnius, tel. Nr. +370 5 269 2888; +370 5 269 3283, fakso Nr. +370 5 269 2665, el.

paštas: railbaltica@litrail.lt; v.griganaviciute@litrail.lt; s.poskus@litrail.lt, interneto svetainės

adresas www.rail-baltica.lt (http://www.rail-baltica.lt).

2. Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo (toliau – PAV)

dokumentų rengėjo pavadinimas, adresas, telefonas, faksas:

AECOM Infrastructure & Environment UK Limited, atstovaujama AECOM Infrastructure &

Environment UK Limited filialo Lietuvos Respublikoje, juridinio asmens kodas 300104532,

registruota adresu Vytenio g. 9, LT-03113, Vilnius, tel. Nr.: +370 5 260 8895; +370 645

98466, fakso Nr. +370 5 233 1574, atsakingas asmuo Mantas Kaušylas, el. paštas

mantas.kausylas@aecom.com (mailto:.kausylas@aecom.com).

3. Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas:

Europinio standarto geležinkelio linijos Kaunas–Lietuvos ir Latvijos valstybių siena statyba ir

eksploatacija.

4. Planuojamos ūkinės veiklos vieta (apskritis, miestas, rajonas, seniūnija,

kaimas, gatvė):
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Kauno m. sav. (Panemunės, Petrašiūnų sen.), Kauno r. sav. (Garliavos apylinkių, Neveronių,

Rokų, Karmėlavos), Jonavos r. sav. (Bukonių, Dumsių, Jonavos, Kulvos, Ruklos, Šilų,

Upninkų, Užusalių, Žeimių, Truskavos), Kėdainių r. sav. (Šėtos, Truskavos sen.), Panevėžio

r. sav. (Naujamiesčio, Paįstrio, Panevėžio, Ramygalos, Smilgių, Upytės sen.), Panevėžio m.

sav., Pasvalio r. sav. (Joniškėlio, Namišių, Pumpėnų, Pušaloto, Saločių, Vaškų sen.).

5. PAV subjektai, kurie pagal kompetenciją nagrinės PAV dokumentus, teiks

išvadas; atsakinga institucija, kuri priims sprendimą dėl planuojamos ūkinės

veiklos leistinumo pasirinktoje vietoje:

Kauno miesto savivaldybė, Kauno rajono savivaldybė, Jonavos rajono savivaldybė, Kėdainių

rajono savivaldybė, Panevėžio rajono savivaldybė, Panevėžio miesto savivaldybė, Pasvalio

rajono savivaldybė, Kauno visuomenės sveikatos centras, Panevėžio visuomenės sveikatos

centras, Kauno apskrities priešgaisrinė gelbėjimo valdyba, Panevėžio apskrities

priešgaisrinė gelbėjimo valdyba, Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos

Kauno ir Panevėžio padaliniai, Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos

ministerijos, PAV ataskaitą tvirtins ir sprendimą dėl planuojamos ūkinės veiklos leistinumo

pasirinktoje vietoje priims atsakinga institucija – Aplinkos apsaugos agentūra.

6. Kur, kada ir iki kada galima susipažinti su planuojamos ūkinės veiklos PAV

ataskaita:

Su planuojamos ūkinės veiklos PAV ataskaita galima susipažinti per 10 darbo dienų nuo šios

informacijos paskelbimo dienos iki numatyto viešo susirinkimo:

AECOM Infrastructure & Environment UK Limited filiale, Vytenio g. 9/25, 03113 Vilnius, nuo

8.00 iki 17.00 darbo dienomis, tel. (8 5) 260 88 95, faksas: (8 5) 233 15 74, el. p.

mantas.kausylas@aecom.com, internetinėje svetainėje www.publicity.lt;

AB „Lietuvos geležinkeliai“, Mindaugo g. 12, LT-03603, Vilnius, nuo 7.00 iki 15.00 darbo

dienomis, tel. Nr. +370 5 269 2888; +370 5 269 3283, fakso Nr. +370 5 269 2665, el. paštas:

railbaltica@litrail.lt; v.griganaviciute@litrail.lt; s.poskus@litrail.lt;

7. 7. Kur ir kada vyks viešas susirinkimas (vieta, adresas, laikas):

1) 2016 m. sausio 9 d. 10.00 val. Panevėžio miesto savivaldybės administracijos Posėdžių

salėje (1 aukštas), Laisvės a. 20 Panevėžyje;

2) 2016 m. sausio 11 d. 18.00 val. Pasvalio rajono savivaldybės administracijos Didžiojoje

posėdžių salėje, Vytauto Didžiojo a. 1 Pasvalyje;

3) 2016 m. sausio 12 d. 18.00 val. Kėdainių rajono savivaldybės administracijos Posėdžių

salėje, J. Basanavičiaus g. 36, Kėdainiuose;

4) 2016 m. sausio 14 d. 18.00 val. Jonavos rajono savivaldybės administracijos J. Ralio

salėje, Žeimių g. 13, Jonavoje;

5) 2016 m. sausio 15 d. 18.00 val. Kauno miesto savivaldybės administracijos Mažojoje

salėje, Laisvės al. 96 Kaune;

7. Teikti pasiūlymus planuojamos ūkinės veiklos PAV ataskaitos klausimais

galima iki viešo susirinkimo raštu, el. paštu, paštu ir faksu:

AECOM Infrastructure & Environment UK Limited filiale, Vytenio g. 9/25, 03113 Vilnius, tel. (8

5) 260 88 95, faksas: (8 5) 233 15 74, el. p. mantas.kausylas@aecom.com;
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Suinteresuota visuomenė, teikdama pasiūlymus dėl planuojamos ūkinės veiklos PAV

ataskaitos, privalo nurodyti:

1. a) vardą, pavardę (organizacijos pavadinimą), adresą;

2. b) pasiūlymo teikimo datą;

3. c) informaciją ir aplinkybes, kuo grindžiamas pasiūlymas.

 

Pasiūlymų kopijos papildomai gali būti pateiktos pagal kompetenciją PAV

subjektams ir atsakingai institucijai.

TERITORIJŲ PLANAVIMAS

Informacija apie teritorijų planavimo dokumentus

(http://www.kaunas.lt/urbanistika/informacija-apie-teritoriju-planavimo-

dokumentus/)

Bendrasis planavimas (http://www.kaunas.lt/urbanistika/bendrasis-planavimas/)

Specialieji planai (http://www.kaunas.lt/urbanistika/specialieji-planai/)

Detalieji planai (http://www.kaunas.lt/urbanistika/detalieji-planai/)

Žemės sklypo naudojimo paskirties ir būdo keitimas

(http://www.kaunas.lt/urbanistika/zemes-sklypo-naudojimo-paskirties-ir-budo-

keitimas/)

Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektai

(http://www.kaunas.lt/urbanistika/zemes-sklypu-formavimo-ir-pertvarkymo-

projektai/)

Nuolatinė statybos / Teritorijų planavimo komisija

(http://www.kaunas.lt/urbanistika/nuolatine-statybos-teritoriju-planavimo-

komisija/)

Adresų ir gatvių pavadinimų suteikimas (keitimas)

(http://www.kaunas.lt/urbanistika/adresu-ir-gatviu-pavadinimu-suteikimas-

keitimas/)

Žemės sklypų vertės skaičiavimas (http://www.kaunas.lt/urbanistika/zemes-

sklypu-vertes-skaiciavimas/)

ARCHITEKTŪRA

Statinių projektavimas (http://www.kaunas.lt/urbanistika/statiniu-projektavimas/)

Statybą leidžiančių dokumentų išdavimas

(http://www.kaunas.lt/urbanistika/rasytiniai-pritarimai-statinio-projektui/)

Laikini prekybos statiniai (įrenginiai) (http://www.kaunas.lt/urbanistika/laikini-

prekybos-statiniai-irenginiai/)

Išorinės reklamos projektų derinimas (http://www.kaunas.lt/urbanistika/isorines-

reklamos-projektu-derinimas/)

Nepagrindinių TP režimų keitimas

(http://www.kaunas.lt/urbanistika/nepagrindiniu-tp-rezimu-keitimas/)

(http://competitions.malcolmreading.co.uk/scienceisland)(http://akcentai.kaunas.lt)

(http://judeksveikai.kaunas.lt) (http://kaunas2022.eu)

(http://pilnas.kaunas.lt) (http://iniciatyvos.kaunas.lt)

(http://rusiuok.kaunas.lt)

Turite klausimų?
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Teritorijų planavimo dokumentų skelbimai

ARCHYVAS 

Skelbimus prašome siųsti adresu it@krs.lt

2015-12-21
INFORMACIJA VISUOMENEI APIE PARENGTĄ EUROPINIO STANDARTO GELEŽINKELIO LINIJOS
KAUNAS–LIETUVOS IR LATVIJOS VALSTYBIŲ SIENA POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO ATASKAITĄ
1. Planuojamos ūkinės veiklos užsakovo pavadinimas, adresas, telefonas, faksas: Lietuvos Respublikos
Susisiekimo ministerija, Gedimino pr. 17, LT-01505, Vilnius, tel. Nr.: +370 5 239 3941; +370 5 239 3942,
fakso Nr. +370 5 212 4335. 
AB „Lietuvos geležinkeliai“ pagal, Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2012 m. spalio 16 d.
įsakymu Nr. 3-672 „Dėl įgaliojimo AB „Lietuvos geležinkeliai“ suteikimo“, suteiktus įgaliojimus, juridinio
asmens kodas 110053842, registruota adresu Mindaugo g. 12, LT-03603, Vilnius, tel. Nr. +370 5 269
2888; +370 5 269 3283, fakso Nr. +370 5 269 2665, el. paštas: railbaltica@litrail.lt;
v.griganaviciute@litrail.lt; s.poskus@litrail.lt, interneto svetainės adresas www.rail-baltica.lt.
2. Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo (toliau – PAV) dokumentų rengėjo pavadinimas,
adresas, telefonas, faksas:
AECOM Infrastructure & Environment UK Limited, atstovaujama AECOM Infrastructure & Environment UK
Limited filialo Lietuvos Respublikoje, juridinio asmens kodas 300104532, registruota adresu Vytenio g. 9,
LT-03113, Vilnius, tel. Nr.: +370 5 260 8895; +370 645 98466, fakso Nr. +370 5 233 1574, atsakingas
asmuo Mantas Kaušylas, el. paštas mantas.kausylas@aecom.com.
3. Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas: 
Europinio standarto geležinkelio linijos Kaunas–Lietuvos ir Latvijos valstybių siena statyba ir eksploatacija.
4. Planuojamos ūkinės veiklos vieta (apskritis, miestas, rajonas, seniūnija, kaimas, gatvė): 
Kauno m. sav. (Panemunės, Petrašiūnų sen.), Kauno r. sav. (Garliavos apylinkių, Neveronių, Rokų,
Karmėlavos), Jonavos r. sav. (Bukonių, Dumsių, Jonavos, Kulvos, Ruklos, Šilų, Upninkų, Užusalių, Žeimių,
Truskavos), Kėdainių r. sav. (Šėtos, Truskavos sen.), Panevėžio r. sav. (Naujamiesčio, Paįstrio,
Panevėžio, Ramygalos, Smilgių, Upytės sen.), Panevėžio m. sav., Pasvalio r. sav. (Joniškėlio, Namišių,
Pumpėnų, Pušaloto, Saločių, Vaškų sen.).
5. PAV subjektai, kurie pagal kompetenciją nagrinės PAV dokumentus, teiks išvadas; atsakinga
institucija, kuri priims sprendimą dėl planuojamos ūkinės veiklos leistinumo pasirinktoje vietoje: 
Kauno miesto savivaldybė, Kauno rajono savivaldybė, Jonavos rajono savivaldybė, Kėdainių rajono
savivaldybė, Panevėžio rajono savivaldybė, Panevėžio miesto savivaldybė, Pasvalio rajono savivaldybė,
Kauno visuomenės sveikatos centras, Panevėžio visuomenės sveikatos centras, Kauno apskrities
priešgaisrinė gelbėjimo valdyba, Panevėžio apskrities priešgaisrinė gelbėjimo valdyba, Kultūros paveldo
departamento prie Kultūros ministerijos Kauno ir Panevėžio padaliniai, Valstybinė saugomų teritorijų
tarnyba prie Aplinkos ministerijos, PAV ataskaitą tvirtins ir sprendimą dėl planuojamos ūkinės veiklos
leistinumo pasirinktoje vietoje priims atsakinga institucija – Aplinkos apsaugos agentūra.
6. Kur, kada ir iki kada galima susipažinti su planuojamos ūkinės veiklos PAV ataskaita: 
Su planuojamos ūkinės veiklos PAV ataskaita galima susipažinti per 10 darbo dienų nuo šios informacijos
paskelbimo dienos iki numatyto viešo susirinkimo:
AECOM Infrastructure & Environment UK Limited filiale, Vytenio g. 9/25, 03113 Vilnius, nuo 8.00 iki 17.00
darbo dienomis, tel. (8 5) 260 88 95, faksas: (8 5) 233 15 74, el. p. mantas.kausylas@aecom.com,
internetinėje svetainėje www.publicity.lt;
AB „Lietuvos geležinkeliai“, Mindaugo g. 12, LT-03603, Vilnius, nuo 7.00 iki 15.00 darbo dienomis, tel. Nr.
+370 5 269 2888; +370 5 269 3283, fakso Nr. +370 5 269 2665, el. paštas: railbaltica@litrail.lt;
v.griganaviciute@litrail.lt; s.poskus@litrail.lt;
7. Kur ir kada vyks viešas susirinkimas (vieta, adresas, laikas):
1) 2016 m. sausio 9 d. 10.00 val. Panevėžio miesto savivaldybės administracijos Posėdžių salėje (1
aukštas), Laisvės a. 20 Panevėžyje;
2) 2016 m. sausio 11 d. 18.00 val. Pasvalio rajono savivaldybės administracijos Didžiojoje posėdžių salėje,
Vytauto Didžiojo a. 1 Pasvalyje;
3) 2016 m. sausio 12 d. 18.00 val. Kėdainių rajono savivaldybės administracijos Posėdžių salėje, J.
Basanavičiaus g. 36, Kėdainiuose;
4) 2016 m. sausio 14 d. 18.00 val. Jonavos rajono savivaldybės administracijos J. Ralio salėje, Žeimių g.
13, Jonavoje;
5) 2016 m. sausio 15 d. 18.00 val. Kauno miesto savivaldybės administracijos Mažojoje salėje, Laisvės al.
96 Kaune;
7. Teikti pasiūlymus planuojamos ūkinės veiklos PAV ataskaitos klausimais galima iki viešo susirinkimo
raštu, el. paštu, paštu ir faksu:
AECOM Infrastructure & Environment UK Limited filiale, Vytenio g. 9/25, 03113 Vilnius, tel. (8 5) 260 88
95, faksas: (8 5) 233 15 74, el. p. mantas.kausylas@aecom.com;
Suinteresuota visuomenė, teikdama pasiūlymus dėl planuojamos ūkinės veiklos PAV ataskaitos, privalo
nurodyti:
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nurodyti:
a) vardą, pavardę (organizacijos pavadinimą), adresą;
b) pasiūlymo teikimo datą;
c) informaciją ir aplinkybes, kuo grindžiamas pasiūlymas.
Pasiūlymų kopijos papildomai gali būti pateiktos pagal kompetenciją PAV subjektams ir atsakingai
institucijai. 

2015-12-17
Informuojame, kad yra parengtas sprendimo dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžios ir
planavimo tikslų projektas. 
Planuojamas žemės sklypas (teritorija):
Žemės sklypo kadastro Nr. 5293/0001:0495
Žemės sklypo adresas Kauno apskr., Kauno r. sav., Zapyškio sen., Braziūkų k., Braziūkų g. 
Žemės sklypo plotas, ha 2,1900
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto tikslas (tikslai): parinkti ūkininko sodybos vietą, parinkti žemės ūkio
veiklai reikalingų statinių statybos vietą.
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto uždaviniai: nustatyti plotus, kuriuose tikslinga įveisti želdinius
(medžius ir krūmus), suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant ūkininko
sodybos statinių statybos zoną, suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją,
nustatant kitos (fermų, ūkio, šiltnamių, kaimo turizmo) paskirties statinių statybos zoną.
Planavimo organizatorius:
Fizinio asmens ar jam atstovaujančio asmens vardas ir pavardė; Lietuvos arba užsienio juridinio asmens ar
kitos užsienio organizacijos pavadinimas AUDRIUS BUCKA 
Lietuvos arba užsienio juridinio asmens ar kitos užsienio organizacijos kodas, buveinės adresas
Susipažinti su šio sprendimo projektu ir su juo susijusiais dokumentais ir pateikti pasiūlymus galima iki
2016-01-04 žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje.

2015-12-17
Informuojame, kad yra parengtas sprendimo dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžios ir
planavimo tikslų projektas. 
Planuojamas žemės sklypas (teritorija):
Žemės sklypo kadastro Nr. 5287/0001:0185
Žemės sklypo adresas Kauno apskr., Kauno r. sav., Vandžiogalos sen., Pociūnų k.
Žemės sklypo plotas, ha 0,9600
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto tikslas (tikslai): parinkti ūkininko sodybos vietą.
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto uždaviniai: suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų)
teritoriją, nustatant ūkininko sodybos statinių statybos zoną.
Planavimo organizatorius:
Fizinio asmens ar jam atstovaujančio asmens vardas ir pavardė; Lietuvos arba užsienio juridinio asmens ar
kitos užsienio organizacijos pavadinimas Mantas Ambrazevičius 
Lietuvos arba užsienio juridinio asmens ar kitos užsienio organizacijos kodas, buveinės adresas
Susipažinti su šio sprendimo projektu ir su juo susijusiais dokumentais ir pateikti pasiūlymus galima iki
2015-12-31 žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje.

2015-12-08
Informuojame, kad pradėtas rengti Kauno r. sav., Domeikavos sen., Žemaitkiemio k., sklypo kadastrinis
Nr. 5217/0010:326, detalusis planas. 
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo (Žin., 1995, Nr. 107-2391, 2004, Nr. 21-
617; 2009, 159-7205) 20 straipsniu, LR Vyriausybės 2004m. gegužės 26 d. nutarimu Nr. 635 patvirtintu
Detaliojo planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo bei sutarties sudarymo tvarkos aprašu (Žin.,
2004, Nr. 86-3120, 2007, Nr. 7-281), Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2010-07-02
Įsakymu Nr. ĮS-1142 ir 2013-09-17 Kauno rajono savivaldybės administracijos Urbanistikos skyriaus
išduotu planavimo sąlygų sąvadu Nr. DP-304, pradėtas rengti Kauno r. sav., Domeikavos sen.,
Žemaitkiemio k., sklypo kadastrinis Nr. 5217/0010:326, detalusis planas.
Detaliojo plano tikslai ir uždaviniai: sklypo pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio
į kitą (gyvenamosios teritorijos/ vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos) ir padalijimas į iki 10
sklypų, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo  bei statybos reglamento nustatymas. 
Planavimo organizatorius: UAB „Empeka“, atstovaujama direktoriaus Arūno Kalvaičio. 
Teritorijų planavimo dokumento rengėjas: UAB „ICS projectus group“. Savanorių pr. 221 (3 a.), LT-50182,
Kaunas, tel.: 8 37 210181, el.p. ics@icsprojectus.lt. Projekto vadovė: Gintarė Karpavičienė, tel.: 8 647
00886, el.p. gintare.karpaviciene@icsprojectus.lt.
Apie galimybę susipažinti su parengtais detalaus plano sprendinais (viešos ekspozicijos bei viešo
svarstymo vietą ir laiką) informuosime papildomai. Planavimo pasiūlymai ir pastabos teikiami detaliojo
plano rengėjui raštu ir el. paštu iki viešo susirinkimo pabaigos.

2015-12-03
Informuojame, kad yra parengtas sprendimo dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžios ir
planavimo tikslų projektas. 
Planuojamas žemės sklypas (teritorija):
Žemės sklypo kadastro Nr. 5257/0004:0587 
Žemės sklypo adresas Kauno apskr., Kauno r. sav., Babtų sen., Urnėžių k.
Žemės sklypo plotas, ha 0,8281
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto tikslas (tikslai): parinkti ūkininko sodybos vietą.
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto uždaviniai: suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų)
teritoriją, nustatant ūkininko sodybos statinių statybos zoną.
Planavimo organizatorius:
Fizinio asmens ar jam atstovaujančio asmens vardas ir pavardė; Lietuvos arba užsienio juridinio asmens ar
kitos užsienio organizacijos pavadinimas Regimantas Bobinas 
Lietuvos arba užsienio juridinio asmens ar kitos užsienio organizacijos kodas, buveinės adresas
Susipažinti su šio sprendimo projektu ir su juo susijusiais dokumentais ir pateikti pasiūlymus galima iki
2015-12-17 žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje adresu čia.

2015-12-03
Informuojame, kad yra parengtas sprendimo dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžios ir
planavimo tikslų projektas. 
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 INFORMACIJA VISUOMENEI APIE PARENGTĄ EUROPINIO
STANDARTO GELEŽINKELIO LINIJOS KAUNAS–LIETUVOS IR
LATVIJOS VALSTYBIŲ SIENA POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO
ATASKAITĄ

1. Planuojamos ūkinės veiklos užsakovo pavadinimas, adresas, telefonas, faksas: Lietuvos Respublikos

Susisiekimo ministerija, Gedimino pr. 17, LT-01505, Vilnius, tel. Nr.: +370 5 239 3941; +370 5 239 3942, fakso Nr.

+370 5 212 4335.

AB „Lietuvos geležinkeliai" pagal, Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2012 m. spalio 16 d. įsakymu Nr.

3-672 „Dėl įgaliojimo AB „Lietuvos geležinkeliai" suteikimo", suteiktus įgaliojimus, juridinio asmens kodas

110053842, registruota adresu Mindaugo g. 12, LT-03603, Vilnius, tel. Nr. +370 5 269 2888; +370 5 269 3283,

fakso Nr. +370 5 269 2665, el. paštas: railbaltica@litrail.lt; v.griganaviciute@litrail.lt; s.poskus@litrail.lt, interneto

svetainės adresas www.rail-baltica.lt (http://www.rail-baltica.lt).

2. Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo (toliau – PAV) dokumentų rengėjo

pavadinimas, adresas, telefonas, faksas:

AECOM Infrastructure & Environment UK Limited, atstovaujama AECOM Infrastructure & Environment UK

Limited filialo Lietuvos Respublikoje, juridinio asmens kodas 300104532, registruota adresu Vytenio g. 9, LT-

03113, Vilnius, tel. Nr.: +370 5 260 8895; +370 645 98466, fakso Nr. +370 5 233 1574, atsakingas asmuo Mantas

Kaušylas, el. paštas mantas.kausylas@aecom.com (mailto:.kausylas@aecom.com).

3. Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas:

Europinio standarto geležinkelio linijos Kaunas–Lietuvos ir Latvijos valstybių siena statyba ir eksploatacija.

4. Planuojamos ūkinės veiklos vieta (apskritis, miestas, rajonas, seniūnija, kaimas, gatvė):
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Kauno m. sav. (Panemunės, Petrašiūnų sen.), Kauno r. sav. (Garliavos apylinkių, Neveronių, Rokų,

Karmėlavos), Jonavos r. sav. (Bukonių, Dumsių, Jonavos, Kulvos, Ruklos, Šilų, Upninkų, Užusalių, Žeimių,

Truskavos), Kėdainių r. sav. (Šėtos, Truskavos sen.), Panevėžio r. sav. (Naujamiesčio, Paįstrio, Panevėžio,

Ramygalos, Smilgių, Upytės sen.), Panevėžio m. sav., Pasvalio r. sav. (Joniškėlio, Namišių, Pumpėnų, Pušaloto,

Saločių, Vaškų sen.).

5. PAV subjektai, kurie pagal kompetenciją nagrinės PAV dokumentus, teiks išvadas; atsakinga

institucija, kuri priims sprendimą dėl planuojamos ūkinės veiklos leistinumo pasirinktoje vietoje:

Kauno miesto savivaldybė, Kauno rajono savivaldybė, Jonavos rajono savivaldybė, Kėdainių rajono

savivaldybė, Panevėžio rajono savivaldybė, Panevėžio miesto savivaldybė, Pasvalio rajono savivaldybė,

Kauno visuomenės sveikatos centras, Panevėžio visuomenės sveikatos centras, Kauno apskrities

priešgaisrinė gelbėjimo valdyba, Panevėžio apskrities priešgaisrinė gelbėjimo valdyba, Kultūros paveldo

departamento prie Kultūros ministerijos Kauno ir Panevėžio padaliniai, Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba

prie Aplinkos ministerijos, PAV ataskaitą tvirtins ir sprendimą dėl planuojamos ūkinės veiklos leistinumo

pasirinktoje vietoje priims atsakinga institucija – Aplinkos apsaugos agentūra.

6. Kur, kada ir iki kada galima susipažinti su planuojamos ūkinės veiklos PAV ataskaita:

Su planuojamos ūkinės veiklos PAV ataskaita galima susipažinti per 10 darbo dienų nuo šios informacijos

paskelbimo dienos iki numatyto viešo susirinkimo:

AECOM Infrastructure & Environment UK Limited filiale, Vytenio g. 9/25, 03113 Vilnius, nuo 8.00 iki 17.00 darbo

dienomis, tel. (8 5) 260 88 95, faksas: (8 5) 233 15 74, el. p. mantas.kausylas@aecom.com, internetinėje

svetainėje www.publicity.lt;

AB „Lietuvos geležinkeliai", Mindaugo g. 12, LT-03603, Vilnius, nuo 7.00 iki 15.00 darbo dienomis, tel. Nr. +370 5

269 2888; +370 5 269 3283, fakso Nr. +370 5 269 2665, el. paštas: railbaltica@litrail.lt; v.griganaviciute@litrail.lt;

s.poskus@litrail.lt;

7. Kur ir kada vyks viešas susirinkimas (vieta, adresas, laikas):

1) 2016 m. sausio 9 d. 10.00 val. Panevėžio miesto savivaldybės administracijos Posėdžių salėje (1 aukštas),

Laisvės a. 20 Panevėžyje;

2) 2016 m. sausio 11 d. 18.00 val. Pasvalio rajono savivaldybės administracijos Didžiojoje posėdžių salėje,

Vytauto Didžiojo a. 1 Pasvalyje;

3) 2016 m. sausio 12 d. 18.00 val. Kėdainių rajono savivaldybės administracijos Posėdžių salėje, J. Basanavičiaus

g. 36, Kėdainiuose;

4) 2016 m. sausio 14 d. 18.00 val. Jonavos rajono savivaldybės administracijos J. Ralio salėje, Žeimių g. 13,

Jonavoje;

5) 2016 m. sausio 15 d. 18.00 val. Kauno miesto savivaldybės administracijos Mažojoje salėje, Laisvės al. 96

Kaune;

7. Teikti pasiūlymus planuojamos ūkinės veiklos PAV ataskaitos klausimais galima iki viešo

susirinkimo raštu, el. paštu, paštu ir faksu:

AECOM Infrastructure & Environment UK Limited filiale, Vytenio g. 9/25, 03113 Vilnius, tel. (8 5) 260 88 95,

faksas: (8 5) 233 15 74, el. p. mantas.kausylas@aecom.com;

Suinteresuota visuomenė, teikdama pasiūlymus dėl planuojamos ūkinės veiklos PAV ataskaitos, privalo

nurodyti:

a) vardą, pavardę (organizacijos pavadinimą), adresą;

b) pasiūlymo teikimo datą;

c) informaciją ir aplinkybes, kuo grindžiamas pasiūlymas.

Pasiūlymų kopijos papildomai gali būti pateiktos pagal kompetenciją PAV subjektams ir atsakingai

institucijai.
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2014. Jonavos rajono savivaldybė. Visos teisės saugomos.

Cituojant būtina nurodyti šaltinį. Įeiti į sistemą (http://www.jonava.lt/c/portal/login?p_l_id=11184)

Atgal į viršų
2015-12-21 | 20 Peržiūros |

Tweet (http://twitter.com/share)

0

Komentarų dar nėra. Būk pirmas.

0Patinka

Būk pirmas iš draugų, kuriam

tai patinka.

Jonavos r…
1,2 tūkst. mėgsta

Mėgti puslapį

 

ATSISIŲSKITE MŪSŲ MOBILIĄJĄ APLIKACIJĄ

 

(https://play.google.com/store/apps/details?

id=lt.lexita.jonavaweb&hl=en)

 

(https://itunes.apple.com/WebObjects/MZStore.woa/wa/viewSoftware?

id=953064669&mt=8)
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Versija neįgaliesiems

KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖ

Kėdainių r. savivaldybės administracija

Biudžetinė įstaiga

J. Basanavičiaus g. 36, 57288 Kėdainiai

Juridinių asmenų registras

Kodas 188768545

Tel. (8 347) 69 550, Faks. (8 347) 61 125

El.paštas administracija@kedainiai.lt

Kėdainiečiai kviečiami dalyvauti apklausoje ir išsakyti savo nuomonę renkant gatvės pavadinimą!

Apklausa

Naujienos

Aktualijos

Struktūra ir kontaktai

Savivalda

Korupcijos prevencija

Teisinė informacija

Veikla

Paslaugos

Sritys

Seniūnijos

Savivaldybės įmonės, įstaigos

Projektai

E. demokratija

Konkursai į valstybės tarnybą

Urbanistika ir architektūra

Teritorijų planavimas

Patvirtinti planai

Statinių projektai

Ieškok pagalbos

Numerių suteikimas

Nuorodos

Kėdainių miestas 360°

Civilinė sauga

TEISĖS AKTŲ PAIEŠKA

VIEŠOJO ADMINISTRAVIMO
KOKYBĖS POLITIKA

ELEKTRONINĖS PASLAUGOS

2015-2017 M. STRATEGINIS
VEIKLOS PLANAS

KĖDAINIŲ MIESTO BENDRASIS
PLANAS 2010-2020 METAMS

GYVENTOJUI VERSLININKUI TURISTUI Ieškoti

Rengiami teritorijų planavimo dokumentai

I. Pagal naująją LR teritorijų planavimo įstatymo redakciją rengiami TP dokumentai

2015-11-09

INRORMACIJA APIE PLANUOJAMĄ RENGTI  KĖDAINIŲ MIESTO PAVIRŠINIŲ NUOTEKŲ TVARKYMO

INFRASTRUKTŪROS PLĖTROS PLANĄ
Europos Sąjungos fondų investicijų fondai 2014-2020 m. finansuoja savivaldybių parengtus aplinkosauginius projektus.
Kėdainių rajono savivaldybė planuoja gauti 3,6 mln. Eur. finansuoti paviršinių nuotekų infrastruktūros plėtrai. Aplinkos
ministerijos parengto priemonės „Paviršinių nuotekų sistemų tvarkymas“ projektų finansavimo sąlygų apraše yra numatyta
sąlyga, kad šiam projektui rengti būtinas dokumentas yra Paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialusis
planas. Kėdainių rajono savivaldybės administracijos direktorius teikia Kėdainių rajono savivaldybės tarybai sprendimo projektą
dėl  šio plano rengimo pražios ir planavimo tikslų.  
 Susipažinti su planuojamos teritorijos ribomis, planavimo tikslais ir uždaviniais galima nuo šių metų lapkričio 9 d. iki lapkričio
20 d. Kėdainių miesto seniūnijos skelbimų lentoje Kėdainiuose, S. Jaugelio Telegos g. 2, ir Kėdainių rajono savivaldybės
administracijos Architektūros ir urbanistikos skyriaus (Kėdainiai, J. Basanavičiaus g. 36) 6-ojo aukšto skelbimų lentoje.
Pastabas ir pasiūlymus teikti Architektūros ir urbanistikos skyriui – kontaktinis asmuo vyr. specialistė Violeta Večėnaitė, tel. 69
531, el. paštas violeta.vecenaite@kedainiai.lt. 
1. Sprendimo projektas

2015-09-10                                                                                                                            

Kėdainių rajono savivaldybės tarybos 2007 m. spalio 26 d. sprendimu Nr. TS-363 patvirtinto detaliojo plano

koregavimas žemės sklypuose Kėdainiuose, Metalistų g. 2, kadastrinis Nr. 5333/0030:62, Metalistų g. 2B,

kadastrinis Nr. 5333/0030:63, kurių bendras plotas yra 6,7321 ha.

Planavimo iniciatorius – KB „Grūdų centras“

Planavimo organizatorius – Kėdainių rajono savivaldybės administracijos direktorius. 
1. Kėdainių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2015-09-08 įsakymas Nr. AD-1-974 „Dėl teritorijų planavimo
proceso inicijavimo“. 
2. Kėdainių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo „Dėl žemės sklypų Kėdainiuose, Metalistų g. 2 ir
Metalistų g. 2B, detaliojo plano koregavimo pradžios ir tikslų“ projektas. 

3. Planuojamos teritorijos schema. 
4. Kėdainių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2015-09-30 įsakymas Nr. AD-1-1048 „Dėl žemės sklypų
Kėdainiuose, Metalistų g. 2 ir Metalistų g. 2B, detaliojo plano koregavimo pradžios ir tikslų“.
5. 2015-10-08 Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis Nr. VP-611.

2015-07-17

Informacija apie planuojamą rengti Kėdainių senamiesčio 73-ojo kvartalo detaliojo plano keitimą

Kėdainių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2015 m. liepos 16 d. įsakymas Nr. AD-1-825„Dėl Kėdainių
senamiesčio 73-ojo kvartalo detaliojo plano keitimo“
Kėdainių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo „Dėl Kėdainių senamiesčio 73-ojo kvartalo detaliojo plano
keitimo pradžios ir tikslų“ projektas

Informacija apie planuojamą rengti Kėdainių senamiesčio 77-ojo kvartalo detaliojo plano ketimą

Kėdainių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2015 m. liepos 16 d. įsakymas Nr. AD-1-824 „Dėl Kėdainių
senamiesčio 77-ojo kvartalo detaliojo plano keitimo“
Kėdainių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo „Dėl Kėdainių senamiesčio 77-ojo kvartalo detaliojo plano
keitimo pradžios ir tikslų“ projektas

2015-07-09 
Pranešame, kad bus rengiamas Kėdainių rajono Milžemių smėlio ir žvyro karjero išteklių dalies žemės gelmių naudojimo planas.
1. Sprendimo projektas dėl plano rengimo.

 2015-03-16

Nociūnų kaimo detalusis planas. Planuojama teritorija ~ 320 ha.

Planavimo organizatorius – Kėdainių rajono savivaldybės administracijos direktorius.

1. Kėdainių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2015-01-21 įsakymas Nr. AD-1-76 „Dėl Nociūnų kaimo detaliojo
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Gruodis

    2015     

1. Kėdainių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2015-01-21 įsakymas Nr. AD-1-76 „Dėl Nociūnų kaimo detaliojo
plano rengimo“. 
2. Kėdainių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus  įsakymo „Dėl Nociūnų kaimo detaliojo plano rengimo pradžios ir
tikslų“ projektas. 
3. Planuojamos teritorijos schema. 
4. Kėdainių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2015-04-01 įsakymas Nr. AD-1-412 „Dėl Nociūnų kaimo detaliojo
plano rengimo pradžios ir tikslų“. 

2015-01-19                                                                                                                            
Kėdainių rajono savivaldybės tarybos 2007 m. gegužės 25 d. sprendimu Nr. TS-205 „Dėl dviejų žemės sklypų daugiabučiams
gyvenamiesiems namams statyti  J. Basanavičiaus g., Kėdainiuose, detaliojo plano tvirtinimo“ patvirtinto detaliojo plano
keitimas žemės sklypuose Kėdainiuose, J. Basanavičiaus g. 148A, kadastrinis Nr. 5333/0028:366, ir J. Basanavičiaus g. 148B,
kadastrinis Nr. 5333/0028:367, kurių bendras plotas yra 0, 6714 ha.

Planavimo organizatorius – Kėdainių rajono savivaldybės administracijos direktorius. 
1. Kėdainių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2014-12-18 įsakymas Nr. AD-1-1518 „Dėl žemės sklypų
Kėdainiuose, J. Basanavičiaus g. 148A ir 148B, detaliojo plano keitimo“. 
2. Kėdainių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo „Dėl žemės sklypų Kėdainiuose, J. Basanavičiaus g. 148A
ir J. Basanavičiaus g. 148B, detaliojo plano keitimo pradžios ir tikslų“ projektas. 
3. Kėdainių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2015-02-06 įsakymas  Nr. AD-1-153 „Dėl žemės sklypų
Kėdainiuose, J. Basanavičiaus g. 148A ir J. Basanavičiaus g. 148B, detaliojo plano keitimo pradžios ir tikslų“.
4. Planuojamos teritorijos schema. 

2014-11-12                                                                                                                            

Žemaitės gatvės daugiabučių namų kvartalo (~18,70 ha teritorija apribota Žemaitės ir P. Lukšio gatvėmis bei Nevėžio ir
Smilgos upėmis)  detalusis planas.

Planavimo iniciatorius ir organizatorius  – Kėdainių rajono savivaldybės administracijos direktorius.
1. Kėdainių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2014-11-12 įsakymas Nr. AD-1-1285 „Dėl septynių Kėdainių
miesto daugiabučių gyvenamųjų namų kvartalų detaliųjų planų rengimo“. 

2. Kėdainių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo „Dėl Žemaitės gatvės daugiabučių gyvenamųjų namų
kvartalo detaliojo plano rengimo pradžios ir tikslų“ projektas. 
3. Kėdainių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2014-11-28 įsakymas Nr. AD-1-1415 „Dėl Žemaitės gatvės
daugiabučių gyvenamųjų namų kvartalo detaliojo plano rengimo pradžios ir tikslų“. 
4. Planuojamos teritorijos schema.
5. Skelbimas apie parengtą planą
6. Aiškinamasis raštas
7. Sprendiniai
8. Viešojo svarstymo protokolas

2014-11-12                                                                                                                            

Smilgos gatvės daugiabučių namų kvartalo (~5,26 ha teritorija apribota J. Basanavičiaus, Tilto, Žydų ir Smilgos gatvėmis)
detalusis planas.

Planavimo iniciatorius ir organizatorius  – Kėdainių rajono savivaldybės administracijos direktorius.
1. Kėdainių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2014-11-12 įsakymas Nr. AD-1-1285 „Dėl septynių Kėdainių
miesto daugiabučių gyvenamųjų namų kvartalų detaliųjų planų rengimo“. 
2. Kėdainių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo „Dėl Smilgos gatvės daugiabučių gyvenamųjų namų
kvartalo detaliojo plano rengimo pradžios ir tikslų“ projektas. 
3. Kėdainių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2014-11-28 įsakymas Nr. AD-1-1416  „Dėl Smilgos gatvės
daugiabučių gyvenamųjų namų kvartalo detaliojo plano rengimo pradžios ir tikslų“. 
4. Planuojamos teritorijos schema.
5. Skelbimas apie parengtą planą
6. Aiškinamasis raštas
7. Sprendiniai
8. Viešojo svarstymo protokolas

2014-11-12                                                                                                                            

Šėtos gatvės daugiabučių namų kvartalo (~18,00 ha teritorija apribota J. Basanavičiaus ir Elektrėnų gatvėmis, geležinkeliu ir
Nevėžio upe) detalusis planas.

Planavimo iniciatorius ir organizatorius  – Kėdainių rajono savivaldybės administracijos direktorius.
1. Kėdainių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2014-11-12 įsakymas Nr. AD-1-1285 „Dėl septynių Kėdainių
miesto daugiabučių gyvenamųjų namų kvartalų detaliųjų planų rengimo“. 
2. Kėdainių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus  įsakymo „Dėl Šėtos gatvės daugiabučių gyvenamųjų namų
kvartalo detaliojo plano rengimo pradžios ir tikslų“ projektas. 
3. Kėdainių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2014-11-28 įsakymas Nr. AD-1-1417 „Dėl Šėtos gatvės
daugiabučių gyvenamųjų namų kvartalo detaliojo plano rengimo pradžios ir tikslų“. 
4. Planuojamos teritorijos schema.
5. Skelbimas apie parengtą planą
6. Aiškinamasis raštas
7. Sprendiniai
8. Viešojo svarstymo protokolas

2014-11-12                                                                                                                            

Kėdainių Ramybės skvero daugiabučių namų kvartalo (~1,97 ha teritorija apribota J. Basanavičiaus ir Lauko gatvėmis ir
Ramybės skvero sklypu) detalusis planas.

Planavimo iniciatorius ir organizatorius  – Kėdainių rajono savivaldybės administracijos direktorius.
1. Kėdainių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2014-11-12 įsakymas Nr. AD-1-1285 „Dėl septynių Kėdainių
miesto daugiabučių gyvenamųjų namų kvartalų detaliųjų planų rengimo“. 
2. Kėdainių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo „Dėl Ramybės skvero daugiabučių gyvenamųjų namų
kvartalo detaliojo plano rengimo pradžios ir tikslų“ projektas. 
3. Kėdainių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2014-11-28 įsakymas Nr. AD-1-1418 „Dėl Ramybės skvero
daugiabučių gyvenamųjų namų kvartalo detaliojo plano rengimo pradžios ir tikslų“. 
4. Planuojamos teritorijos schema.
5. Skelbimas apie parengtą planą
6. Aiškinamasis raštas
7. Sprendiniai
8. Viešojo svarstymo protokolas

                                          870

https://www.facebook.com/pages/K%C4%97daini%C5%B3-rajono-savivaldyb%C4%97/1643721932513496?fref=ts
http://kedainiai.lt/go.php/lit/RENGINIAI-RAJONE
http://kedainiai.lt/go.php/lit/KLAUSIMAI-ATSAKYMAI/22
javascript:rotate_reservation_calendar('2015', '11', '01', 0)
javascript:rotate_reservation_calendar('2016', '01', '01', 0)
javascript:rotate_reservation_calendar('2014', '12', '22', 0)
javascript:rotate_reservation_calendar('2016', '12', '22')
http://kedainiai.lt/go.php/lit/Kedainiu-miesto-bendrasis-planas-2010-2020-metams
http://gis.kedainiai.lt/
http://195.182.73.201/video/Broadcasting.aspx
http://kedainiai.lt/get_file.php?file=YTZLV2wyZVh4R0pwem1pVmJLR1hsbXpKbXFGa28ydWVaTldYWW1XdFpwbVlvTWllYVpqRnBtMlFuc3h3bmNtamE4aklhMmhyYVc1b2xaTmhZNmFjbDJ5ZG5XMWtkSlozYVk2ZWwyeGhtRzVzbWNwbVpLZVluV25JbW02U2NXMCUzRA==
http://kedainiai.lt/get_file.php?file=bWFLWGw1ZVhtbUpzem0yVmNhR1psbW5KbWFGcm81bWVhTlhHWW1pdGJKbVhvSnFlbFppY3BtYVFiTXhwblpxamI4aVhhNXBybVc1Z2xwWmhZSnB1b3BhYW5XMlhuTW1tbk1KbzBXeVR5cWRzMVpTblo2R1pubWJObWFlVWwybW1ibVdZbG1laWs1WnNuSnlobXclM0QlM0Q=
http://kedainiai.lt/get_file.php?file=WmFMRmw1S1h4bUp1em02Vm42R2RscG5KbXFHWW8ycWVZTldZWXBPdGFKbHBvTWVlWVppYXBtMlFhOHh0bmNtam1jaVVhMnRyWm01Z2xKbGhaYVp1bDJlZG5XMW5wcG1XYnNsd3k1MmhuSmlaa1oyb2E1dG9uMktkeDI1bQ==
http://kedainiai.lt/get_file.php?file=WmFLYmwyZVhtV0them1tVmJLR1psbXpKeUtHWG8ycWVsdFdUWW1PdGw1bHFvSnFlYVppV3BtMlFiY3lhbloyamJzaVphNWhzbUdtUmxwWmhsS1p1bDJtZGxtMWxkTVIzWm81dmwyeGhuR3RwbE1kcWFHV1dxV2JHeHBsamNXeHVhQSUzRCUzRA==
http://kedainiai.lt/get_file.php?file=YmFMSGwyR1htV0p2em5HVm42R2NscG5KbHFGa281ZWVZdFdXWXBTdGJwbVlvSmVlWlppWXBwcVFtOHlmblplamJzaWRhMnByYUcxam1aeGhacVp0bDJ5ZG1XMWtaTVpnbXNxYTJYR1Z5YUtjM01xbGFaaGxyR2ZCbVhSamVtMWdiV2pGWDVKa3htaHJrbSUyQmVtMkxLcDIzSGxwNXBjbWgwWXclM0QlM0Q=
http://kedainiai.lt/get_file.php?file=bUtLVWwybVhtbUthem02VmFhR1psbXpKbWFHWG8yaWVadFdXWW1ldG1abVlvSlNla3BpWHBtcVFhTXh0blolMkJqYThpYWE1ZHJaMjJSbUpoaFo1cHNvbTZheUcxbm5NYW1tTUp1MFp5dG5LU2EwcG1YbXFlWXE1YlJ4WjFqWkd5WG02YVhsV1J1bDI1bg==
http://kedainiai.lt/get_file.php?file=YmFLWWwyZVhuR0pvenB1VmJxR1hsbWJKbktGbm8yV2VadFdVWXBTdGJwbHRvTWVlbEppWXBtYVFiTXh0bmNpamFjaVphMnByYW0yUm1wcGhhYWFhbDJ5ZGwyMlZaWmxnbWNxYzJXMlZucUpwM01lbGJKaHJySlBCbW5SZ2VweGdhR2lYWDJOa3hHaHRsR3VVYjZUSG01bkptM05xY3BrJTNE
http://kedainiai.lt/get_file.php?file=bTZMSGwycVhtR0pwem11VmNxSElsbXpKbTZHWW81ZWVaOVhHWXBHdGE1bVpvSnFlazVqR3BtbVFhOHhzblptamFjaWFhMjFyWm0yVW01ZGhaYWFhbDVlZG1XMlZwcG1XYmNsdXkzR2htWmhwa1pxb2E1dWJuMmVkbEc1bA==
http://kedainiai.lt/get_file.php?file=YktMSWwybVhtbUpzem0yVmFhR2VsbW5KbmFGcW8ydWVZOVdaWW1HdG5KbHVvSmVlYXBpYXBweVFic3h2blptam1jaVphNXBybG0lMkJSbDhSaGFLYWFsNW1keG0yWFpKcGdiY3B1Mld5VnlLS1gzSnVsWjVoc3JHQ1FtNk9XbW15WlpYS1ZiWkklM0Q=
http://kedainiai.lt/get_file.php?file=YnFLZGwyYVhtV0pzem11VmJLR2NscHpKbUtGb28yMmVsTlhHWW1PdGJwbHJvSmVlWjVqRnBtdVFtOHh5bmN5amFjakdhNXByYkc5bmxaTmhacHFhb3B1YW0yMlhaWmhnYmNwdzJXJTJCVm42SnUzTVdsYXBpYnJHWEJ4cU9UcUd1aVphR2JsMmVleHFkb3dwdlpuMktabTVyU2xKdG5jcGQwa3clM0QlM0Q=
http://kedainiai.lt/get_file.php?file=YUtLWGwyS1htV0tjem15Vm1xSEpsbW5KbUtGcm81aWVaOVdaWXBHdG1abHRvSnVlbDVpY3BteVFtc3lhbloyam1zaWRhMjFybVclMkJUbHNaaFo2YWNsMnVkbTIyVVpadGdac3FlMld5Vm5LSnYzSldsbXBocXJHU1FuS05rbW1pWm1ITEtiV00lM0Q=
http://kedainiai.lt/get_file.php?file=YWFLYWw1U1htbUp0em1pVmNhR2JscG5KbXFGcm81dWVZOVdUWXBhdG5KbHJvTXFlWlppYnBtdVFiOHljbmN5amE4aWNhMnByYVc5bW1KdGhaYVpwbDI2ZHgyMW5wc2FXYnNsc3kybWhuWmhwa2Npb1pKdHNuMmVkazI1aw==
http://kedainiai.lt/get_file.php?file=YUtMR2wyU1hrMkpwem5DVmNLR2NscG5KbmFGcm8yeWVZOVdaWXBPdGJwbG9vSmllWkppY3BwaVFtOHlmbloyamI4aWNhMnBzYm1sbmxNZGhhWnB1b215YW5HMlVhc1pUYWN5YjNHbVZtYWxzMThpWmxhT2JtbVBMeEZOamlXeWVtWnlWbm1hVnhweHB6bWpIYWFlWlYyN0V5S2lZb0ptZVo0S1hvMmFvYTVTWG01U1hsSmZKbEd2T2JzZHNWSjZwYk1qSHBtZWVaYTJUeTVOVFptaHJZNWxvbFdkbllKaGpicFp4bEcyWXpLWnR4cHR6WkhKbw==
http://kedainiai.lt/get_file.php?file=YUtLWGw1U1h5V0tYenBtVm5hSE1scHpKbUtGbG81ZWVZTldUWW1TdGJKbHFvSnVlWjVqRXBteVFic3h2blo2am1jaVhhMnBzYUclMkJUbE1kaFlKcHJvbVdhbTIxaFpaTmpiSkp0bTNKVXltZG1sOFpsbDJkb2NHaUN4WUJvZXBxRGJsZVlZbWRubTFOdmtabVhhVlRKWDJxa25LRm5xbXFrYWNHWXBXbGthbE5scXBxaWxLV1VtRyUyRlBiTXB2bmNtbGE4eVptV21nYTJKZ2tKT1haYVZ2bHB0eW1HMXA=
http://kedainiai.lt/get_file.php?file=WnFLWGwyU1hsbUpyenB5VmJxSEtsbXZKbGFGcm8yV2VhZFdaWW1hdGw1bHNvSjJlWjVqSHBtbVFiOHh4bmNxamI4aVVhMlJzYUclMkJVazVOaFpxWnFsNWlkeW0xbFpaVmpiSkp1bTV4VWxtZVhsNVZsbFdkc2NHR0N5WUJsZXB5RGJWZVVXbU9EbTVSc3lHdlliSk9ibVczVnlHR1haV2FwWU1iR21aSnhtVzVy
http://kedainiai.lt/get_file.php?file=YWFMSGwyU1h5V0taem11VmNhR2RsbWZKbDZGcW8ycWVaTlhGWW1LdGJKbHBvSnVlYVppVnBwZVFiTXh1bmNxamFzaWJhMnh0YUclMkJXazVSaGtxYWNsMnlkblcyVWpjZVliODVyeDIyZG5xdHV5SnlyYWxkcVlXWFlrNXlXbTJuNG1OaVpvWlZUbHFhWTEyJTJGSGNhYVpxbXZYbUxHWXBHMm9ZNEtXbzJHb21xSnJxNXVobFo3SG9tYk5uc2R2cDU1Z1pwSEtxRzJiYVo5bG5aVnVZUSUzRCUzRA==
http://kedainiai.lt/get_file.php?file=bTZMSWw1U1htV0pwem0yVm5LR2RsbW5KbWFGcW8ydWVhTlhIWW1DdGFabHBvSjJlWTVqSnBweVFiTXh2blpxamFjaWJhMjFyYkhCcGs1WmhaYVpxbDIyZG5XMW5aSk5nbXNwczJXJTJCVnlhSnEzSmVsbDVpYnJHbVF4YU5rbW15WmEzS2FiV1ElM0Q=
http://kedainiai.lt/get_file.php?file=YnFMS2wyZVh4bUpuenBtVmI2R2NsbXJKbEtGdG8ycWVsdFhKWW1XdGJKbHRvSnFlWnBpV3BtMlFtY3lhbmNlamE4aVhhMmRyYVc5bG01aGhaWnFjb3B1YXgyMW9aWmxnYjhwdTJaJTJCVm5hSm4zSlNsYXBpV3JHREJsS05wcUdxaW1hR2JsMktlbXFkdHdwdlpiMkxKbTVuU3lwdGtjbXQwWlElM0QlM0Q=
http://kedainiai.lt/get_file.php?file=bWFLYWwyU1hsV0p0em5HVm42R1psbXZKbXFHYW8ybWVrZFhHWW1ldGI1bVpvTXFlWnBpWHBweVFtY3hybmNtamJzaVhhMlJyYTNDVGtzZGhZcVptbDJ1ZG0yMW9aWmxnbXNxYTJaMlZ6S0p1M01xbFpwaGxyR2FRbTZOZ21tdVphSEtjYldNJTNE
http://kedainiai.lt/get_file.php?file=WnFMS2wyZVhtV0taenBxVmFhR1lsbTdKeDZGcW8yYWVadFdUWW1HdGJKbGxvSnVlWkppWHBtJTJCUWE4eHhuWjJqbk1qR2EyMXJhWEJtbE1kaFk2WnNsMjJkbVcxa3BwaVdhOGxxeTJ1aG5aaHZrWjJvbUp0c24yQ2RsMjVt
http://kedainiai.lt/get_file.php?file=WjZLZGw1U1h5V0p1enBxVmJLR1psbXZKbXFGcG8yV2VrOVdXWW1DdGFwbG9vSmllWTVpV3BtYVFic3h5blolMkJqYU1pWmEybHNtR2xvbE1aaFo1cHJvbW1hbUcxamFzWlRiOHh4M0cyVng2bHYxOGlabGFPYm1tYkxsRk9XaVdtZW1aeWNubWVWbXB4cnpwdkhiNmZKVjVyRXg2aHJvSm1lWjRMSm81YW9hcFJ0bTVhWFpKZVdsRyUyRk9hY2R3VkptcGJjaktwbW1lWnExZ3k1WlRaV2h2WTJob3lHZVhZSnBqYjVhWmxHJTJCWW1hYVh4c2R6YW5Kbw==
http://kedainiai.lt/get_file.php?file=YUtLYWwyT1hsbUptem15Vm5LR2ZsbW5KbmFHWG8ycWVaZFdVWW1DdGFKbHRvSnVlWkpqRXBtMlFtY3hzblp5amFzaWJhMnBzYTI5amtwbGhacVpzbDJpZG1tMW1sSm1jYlNadUI1MmZtS0JyMFp5WmFLUnJySlRMeDZacFZtcWxhSmlYOTJuVW02ZHJ3bTdaYm1LZHAybkhuSjVuY20xMFlnJTNEJTNE
http://kedainiai.lt/get_file.php?file=bWFLWWwyU1hsR0pzem0lMkJWYjZHYmxwbkp5S0ZxbzJpZWFOV2NZbUN0YkpsdG9KZWVhcGpIcG11UW5zeHNuWjJqWjhpYmEycHJibkNUbE1SaGFhWnFsMnlkbW0xbnBwT1dtc2xyeTUlMkJoblppYWtjcW9hSnRybjJDZG1tNW8=
http://kedainiai.lt/get_file.php?file=WmFLVmwyYVhtV0pwem1xVm1xR2ZsbWJKbTZGdG81dWVadFdXWW1tdG5KbHVvSmllbFppWHBwbVFhY3hzblp5amJjaVphMnB0Wm05aWtwbGhscWFZbDJ1ZGwyMW9ocGFnbDhxWjBteWJuS2FZMXBkWWwxJTJCV3IyUEx4NWhsJTJCMnpVYWFhWlVtU214Nmxwd3ByWW5LZkpxMnpjbGFWb3BtWlprOUxIcFdTbGFLZHNwcFNkWTZLYm4yekNidG1hWFp0bGJOT2JuR3FkYlhSbG5aYyUzRA==
http://kedainiai.lt/get_file.php?file=bUtMRmw1S1htMkpxem0yVm5hR2NsbW5KbGFGcm81YWVaOVdhWXBLdGFwbHVvSm1lWjVqR3BwbVFhTXhzbmNtam1NaVZhMnByYm5Ca21KZGhacVpwbDJ1ZG1HMW1aSnRnbXNwcjJXNlZucUtYM01pbGE1aGxySk9RbDZOa21tbVpsM0tkYlpJJTNE
http://kedainiai.lt/get_file.php?file=YUtMSWwyU1htV0tjem11VmI2R2JsbXpKeGFGcW81aWVrZFdaWW1pdGJabG1vSjJlWkppV3BtdVFtOHlkblp1amFjaVZhMmxybVhDU2xwcGhaNXBwb211YXltMW5aWmRnYnNwbzJXeVZscUtaM0pXbGFKaG5yR2ZCazZOa3FHcWlicUdhbDVPZW1hZHN3bXJabkdMSm01blN4WnVhY21oMFpRJTNEJTNE
http://kedainiai.lt/get_file.php?file=WjZMS2wyZVhsbUpyem11Vm5LSEpscHpKeXFGcG8ybWVhZFhIWW1PdGFKbWJvSmVlWXBpVXBtbVFhTXh0blp5amJjaVlhMjFyWlhCa2w1VmhZS1p1bDV1ZG0yMXBaY2xnYWNxZTJaMlZuS0ptM0ppbGJKaWJyR0NRbHFObW1tbVpaM0taYldrJTNE
http://kedainiai.lt/get_file.php?file=YmFLVWwycVhsV0taem11VmNxR2JscG5KbXFGb28yV2VadFdhWW1hdGI1bHRvSlNlYXBpWnBweVFiOHhxblolMkJqbWNpYWE1aHJiSENUbVpsaGs2WnVsNWFkbEcxb3BweVdiTWxyeTJxaHpKaHFrWnVvYkp1Wm4yT2RtMjZX
http://kedainiai.lt/get_file.php?file=YUtLWWw1U1hsbUpwem02VmI2SEpsbTdKeUtHWG81aWVZOVdiWW1tdG1wbG9vSldlWVppYXBtMlFtOHh1blptamFjaVphMlZzbUdsZ2xKVmhscHBzb3BtYW0yMWxhcGRUYXN4cjNHeVZuYWxwMTVxWmw2TnBtbWJMbVZOaWlXbWVhNXpIbm1tVng1eHR6cHpIYWFlZlYyekVuYWhub0dXZVpZS1pvMldvYkpSbm01ZVhsWmVjbEdyT2E4ZWJWTXlwbWNqSHBtZWVtYTJUeThaVGFXaHNZMnBvbG1kbVlKTmphcFp1bEoyWW42YVl4cGx6YUhLWg==
http://kedainiai.lt/get_file.php?file=YXFLZGw1ZVhtV0taem0yVm5hSEpsbXpKbGFGc28ydWVaZFdXWW1PdG1abHJvSjJlWjVqR3BwcVFhOHlhbloyalo4akdhNWhzWjI2U21abGhacHB1b202YW1XMW5aY2xqYkpKdW0yNVVtbWRubDV0bGEyZWJicE9DeVlCbWVtZURtRmZIWW1wcXhGTnRrVzZYYVZTV1g1bWtuYUZxcW1Xa2FjSEZwV1ZrYVZ4c1paZVdaYUxHbG0lMkJjY2FHYg==
http://kedainiai.lt/get_file.php?file=bUtLY2w1S1htMkpvenB5Vm5LR2RscGZKbmFHV28ycWVZTldYWW1XdGE1bHNvSmVlbEppWnBteVFuc3h3blptamw4aVhhNVpzbUc1Z21zUmhZNmFabDVtZG1XMW5aWnRqbVpLYW0zQ1RtbWx2azhWcG1teG5XV2FTbVdkcFkydGpaMnpIVXBTQXlYZWFzWjZHblglMkJmZkplbmwzbVhnSmlIYWF1V2RKWiUyRmFXR1hWNXFGWnBpY3AyelFiZGx5Vk1pZWFaR2RXR3lpWnE5aWtNWmhsS1pzbDJ1ZGxHMW5ic1klM0Q=
http://kedainiai.lt/get_file.php?file=YnFLWmwyaVhsMkp0em5DVmJhSElsbW5KbXFGbm81bWVadFdXWXBTdGJwbHJvSjJlWlpqRnBteVFuTXh5blolMkJqYjhqSGEyZHRaVzVwbThsaFphWnJsNXVkbG0yVWhwYVliTlZzMVdtbm5GZVlpNWV1YXFDV25wUW54OVJscFc1VGFxcklxR0dVazZWbTFHemFtNjJacEczU3gxaHJwMm1yWWRIRnAyQ2xtcDVvcHB1ZWxKVEpwcHFLYnBScXBKMmJsOG1kYzVweVp3JTNEJTNE
http://kedainiai.lt/get_file.php?file=bUtLZGwyU1hrMktaenB1Vm5LR2NsbXpKbktHYW8yeWVaOVdVWW1ldG1abHJvSmVlbFppWnBtMlFjTXh3blolMkJqYk1pYmEydHJhM0dVa3B4aFk2WnBsMldkeW0xaFpKaGdiTXByMld5Vm1LSnAzSmlsWjVocnJHV1FtcU5qbW1xWmJITEhiV28lM0Q=
http://kedainiai.lt/get_file.php?file=YTZLYWw1V1htV0pyenA2Vm1xR1pscGZKbktHVm8ycWVaOVdXWXBhdFpwbHBvSldlbFpqRnBtbVFtY3hzblp5alo4aWRhMnRyYTNDVG1zZGhhSnByb215YW1tMXBaWnRnYk1wczJYQ1Z5cUtZM0pxbGFwaHJySlRCeWFOaXFHcWltNkhIbDVXZW1hZHV3bWpaY1dMSG0yN1N4NXRzY21sMFp3JTNEJTNE
http://kedainiai.lt/get_file.php?file=WjZMSWw1U1htV0pxem5HVmI2SEtsbWJKbWFHYW8yaWVZdFhKWXBPdG1wbHNvSlNlWkppVXBtJTJCUWJjeHhuWjJqYnNpV2EyZHJiWEJqbThaaGs2WnNsNXVkbkcxbVpaZGdhc3B2Mld5VmxxSnQzSldsbHBob3JHT1FscU9VbW0yWmJIS2JiV28lM0Q=
http://kedainiai.lt/get_file.php?file=YUtLZGwyU1hsMkpzenB1VmFhSEpsbWpKeDZGc28ydWVaOVdhWW1TdGI1bVpvSnVlYVpqSnBwaVFhTXlkblp1amJNaVdhMmRyYm5Ga2s1bGhZcVp2bDJ1ZHgyMlRwcGVXYU1scnk1eWhtWmhua1ptb2FwdHRuMldkbTI1ag==
http://kedainiai.lt/get_file.php?file=bWFLYWwyU1htV0p2enB5Vm5LR1psbXJKbDZGbW8yV2VrOVhIWW1XdGJwbHVvSjJlYUppY3BwaVFjTXh2bmN5am5NaWJhMlJzYW1sbWxKcGhZcHBxb202YW5XMWphc2xUbDh4dTNKJTJCVm02bVoxNTJaYWFPWW1wUExsbE5waVcyZWJweVhubXFWbUp5WnpuREhiYWVaVjJmRW5LaWFvR2VlbG9LVG8yT29hcFNZbThlWFpKZVpsR3JPbnNkdlZKJTJCcG1zaVpwbVdlbHExaXk1cFRrV2ljWTJWb3gyZGtZSlpqYTVhY2xKJTJCWW1LWnN4cFp6Wm5KdQ==
http://kedainiai.lt/get_file.php?file=YUtLYWwyR1h4bUtjem02VmNhR2NsbW5KeXFGcW8yNmVrOVhIWXBLdFo1bVpvSlNlYVpqRnBteVFtOHh0bloyamw4aVZhMlpzYVc1bWw1dGhrNXBzb21pYXltMW9aWk5qYlpKdG0yOVVtbWVjbDVsbGwyZWJiWmFDbW9DV2VteURiVmVaWW1abnhsTnRrV3VYbkZTYlgyeWtuYUZycW0ya1pzR1RwWlJrYWx4b1paV1dsYUthbG15Y2NLR2M=
http://kedainiai.lt/get_file.php?file=WmFLWmwyZVh4V0p2enB5Vm42SEpscHJKeDZGa28ydWVsTlhIWXBPdGJKbHJvSmVlWjVqSnBwbVFiOHlkblplamFjaVVhMjFzYlc2VG1KZGhhS1p0bDJtZGxtMXBaY2xqbDVKeG0yOVVtV2RybDV0bGFtZHViV1NDazRCbmVtbURhMWVhZldkNHgzZWFvcG12bTRMS2dHYWttb0Z0Wld0WmFiU2NsR2FqWnF5V21aaVhaNmFhVTJ6VWI5RnlxcHljbWRXWHA1ZFhhcVJtMkpWaFlXUnBvMmFibXBpWGJwcHViUSUzRCUzRA==
http://kedainiai.lt/get_file.php?file=YktLZGw1ZVhtbUthem0lMkJWbmFHZGxtbkp4NkZybzVpZVo5V2FZcEt0YnBtYm9KMmVZWmlacG15UWJzeHhuWiUyQmpiOGpGYTJadGEyNW5tc2RoWjZhY2wybWRsVzFraGNtVWE4NXczMnlXblp4cDFwZFlhVjlycjJETGxKaGklMkIyblVtYWFiVW1hbW1LbHZ3bXZZYjZlWnFXJTJGY25LVnFwbWRaWTlLV3BXT2xiNmVacHAyZGFLS1huMjdDbTlscVhjbGxadE9ibkdTZGFuUnBuY1klM0Q=


12/22/2015 Kėdainių rajono savivaldybė - Rengiami teritorijų planavimo dokumentai

http://kedainiai.lt/go.php/Teritorij%C5%B3%20planavimas326 3/11

8. Viešojo svarstymo protokolas

2014-11-12                                                                                                                            

Kėdainių miesto Liepų alėjos daugiabučių namų kvartalo (~5,45 ha teritorija apribota Liepų alėja, Palangos ir Aušros
gatvėmis) detalusis planas.

Planavimo iniciatorius ir organizatorius  – Kėdainių rajono savivaldybės administracijos direktorius.
1. Kėdainių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2014-11-12 įsakymas Nr. AD-1-1285 „Dėl septynių Kėdainių
miesto daugiabučių gyvenamųjų namų kvartalų detaliųjų planų rengimo“. 
2. Kėdainių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo „Dėl Liepų alėjos daugiabučių gyvenamųjų namų kvartalo
detaliojo plano rengimo pradžios ir tikslų“ projektas. 
3. Kėdainių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2014-11-28 įsakymas Nr. AD-1-1419 „Dėl Liepų alėjos
daugiabučių gyvenamųjų namų kvartalo detaliojo plano rengimo pradžios ir tikslų“. 
4. Planuojamos teritorijos schema. 
5. Skelbimas apie parengtą planą
6. Aiškinamasis raštas
7. Sprendiniai
8. Viešojo svarstymo protokolas

2014-11-12                                                                                                                            

Kėdainių miesto Josvainių gatvės daugiabučių namų kvartalo (~8,45 ha teritorija apribota J. Basanavičiaus ir Sodų
gatvėmis, Kėdainių senamiesčio riba bei įregistruotais sklypais) detalusis planas.

Planavimo iniciatorius ir organizatorius – Kėdainių rajono savivaldybės administracijos direktorius.
1. Kėdainių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2014-11-12 įsakymas Nr. AD-1-1285 „Dėl septynių Kėdainių
miesto daugiabučių gyvenamųjų namų kvartalų detaliųjų planų rengimo“. 
2. Kėdainių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo „Dėl Josvainių gatvės daugiabučių gyvenamųjų namų
kvartalo detaliojo plano rengimo pradžios ir tikslų“ projektas.
3. Kėdainių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2014-11-28 įsakymas Nr. AD-1-1420 „Dėl Josvainių gatvės
daugiabučių gyvenamųjų namų kvartalo detaliojo plano rengimo pradžios ir tikslų“. 
4. Planuojamos teritorijos schema. 
5. Skelbimas apie parengtą planą
6. Aiškinamasis raštas
7. Sprendiniai
8. Viešojo svarstymo protokolas

2014-11-12                                                                                                                            

Kėdainių miesto J. Basanavičiaus-Kęstučio gatvių daugiabučių gyvenamųjų namų kvartalo (~5,52 ha teritorija apribota
J. Basanavičiaus ir Kęstučio gatvėmis iki įregistruoto garažų bendrijos sklypo) detalusis planas.

Planavimo iniciatorius ir organizatorius  – Kėdainių rajono savivaldybės administracijos direktorius.
1. Kėdainių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2014-11-12 įsakymas Nr. AD-1-1285 „Dėl septynių Kėdainių
miesto daugiabučių gyvenamųjų namų kvartalų detaliųjų planų rengimo“. 
2. Kėdainių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo „Dėl J. Basanavičiaus - Kęstučio gatvių daugiabučių
gyvenamųjų namų kvartalo detaliojo plano rengimo pradžios ir tikslų“ projektas. 
3. Kėdainių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2014-11-28 įsakymas Nr. AD-1-1421 „Dėl J. Basanavičiaus -
Kęstučio gatvių daugiabučių gyvenamųjų namų kvartalo detaliojo plano rengimo pradžios ir tikslų“. 
4. Planuojamos teritorijos schema. 
5. Skelbimas apie parengtą planą
6. Aiškinamasis raštas
7. Sprendiniai
8. Viešojo svarstymo protokolas

2014-11-24                                                                                                                            
Kėdainių rajono savivaldybės tarybos 2007 m. gegužės  25 d. sprendimu Nr. TS-205 patvirtinto detaliojo plano koregavimas
žemės sklypuose Kėdainiuose, J. Basanavičiaus g. 148A, kadastrinis Nr. 5333/0028:366, ir J. Basanavičiaus g. 148B,
kadastrinis  Nr. 5333/0028:367, kurių bendras plotas yra 0, 6714 ha.

Planavimo iniciatorius – Kauno apskrities priešgaisrinė gelbėjimo valdyba.

Planavimo organizatorius – Kėdainių rajono savivaldybės administracijos direktorius. 
1. Kėdainių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2014-10-28 įsakymas Nr. AD-1-1177 „Dėl teritorijų planavimo
proceso inicijavimo“. 

2. Kėdainių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo „Dėl žemės sklypų Kėdainiuose, J. Basanavičiaus g. 148A
ir J. Basanavičiaus g. 148B, detaliojo plano koregavimo“ projektas. 
3. Planuojamos teritorijos schema. 
4. Kėdainių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2014 m. gruodžio 18 d. įsakymas Nr. AD-1-1516 „Dėl Kėdainių
rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2014 m. spalio 13 d. įsakymo Nr. AD-1-1177 „Dėl teritorijų planavimo
proceso inicijavimo“ pripažinimo netekusiu galios“.

2014-10-24                                                                                                                            
Kėdainių rajono savivaldybės tarybos 2008 m. spalio 24 d. sprendimu Nr. TS-305 patvirtinto detaliojo plano koregavimas
žemės sklype Kėdainiuose, Metalistų g. 4, kadastrinis Nr. 5333/0030:41, sklypo plotas 14,1222 ha.

Planavimo organizatorius – Kėdainių rajono savivaldybės administracijos direktorius.

Planavimo iniciatorius – UAB „Kėdainių laisvoji ekonominė zona“.
1. Kėdainių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2014-08-28 įsakymas Nr. AD-1-1018 „Dėl teritorijų planavimo
proceso inicijavimo“. 
2. Kėdainių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo „Dėl žemės sklypo Kėdainiuose, Metalistų g. 4, detaliojo
plano koregavimo“ projektas.  
3. Kėdainių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2014-10-24 įsakymas Nr. AD-1-1223 „Dėl žemės sklypo
Kėdainiuose, Metalistų g.   detaliojo plano koregavimo“. 
4. 2014-11-10 Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis Nr. VP-627. 
5. Skelbimas apie parengtą teritorijų planavimo dokumentą.

2014-09-12                                                                                                                            

Pranešame, kad rengiamas Kėdainių rajono savivaldybės įsteigto Obelies kraštovaizdžio draustinio ribų specialusis

planas.

Planavimo organizatorius – UAB „Kėdainių laisvoji ekonominė zona“.
1. Kėdainių rajono savivaldybės tarybos 2014 m. rugsėjo 26 d. sprendimas Nr. TS-179 „Dėl Obelies kraštovaizdžio draustinio
ribų plano rengimo ir Kėdainių rajono savivaldybės tarybos 2014 m. liepos 4 d. sprendimo Nr. TS-153 „Dėl Obelies
kraštovaizdžio draustinio panaikinimo“ pripažinimo netekusiu galios“. 
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kraštovaizdžio draustinio panaikinimo“ pripažinimo netekusiu galios“. 
2.  Sprendimo projektas. 
3.  Kėdainių rajono savivaldybės tarybos 2014 m. spalio 31 d. sprendimas Nr. TS-261 „Dėl įgaliojimo organizuoti Obelies
kraštovaizdžio draustinio planavimą“.
4. Planavimo darbų programa. 
5. Skelbimas apie rengiamą teritorijų planavimo dokumentą. 
6. Aiškinamasis raštas.
7. Sprendinių brėžinys.

II. Kiti TP dokumentai

2015-12-21

INFORMACIJA VISUOMENEI APIE PARENGTĄ EUROPINIO STANDARTO GELEŽINKELIO LINIJOS KAUNAS–

LIETUVOS IR LATVIJOS VALSTYBIŲ SIENA POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO ATASKAITĄ

2015-11-23

Informuojame, kad rengiamas žemės sklypo, kurio kad. Nr. 5317/0001:66, formavimo ir pertvarkymo projektas

Vytauto g. 33, Dotnuvos mstl., Kėdainių r. sav., Kauno apskr.

Planavimo iniciatorius: Marijona Žemelienė

Plano rengėjas: V. Rukšėno IĮ

Planavimo tikslas: Marijonai Žemelienei  priklausančio gyvenamųjų teritorijų žemės sklypo  Vytauto g. 33, Dotnuvos mstl.
(žemės sklypo kad. Nr. 5317/0001:66) padidinimą laisva įsiterpusia valstybine žeme.
Su parengto sklypo formavimo projekto sprendiniais galima susipažinti plano rengėjo patalpose (Sodų g. 37A-88, Jonava,
darbo dienomis nuo 8.00 val. iki 15.00 val., tel.  8 687 96064) ir Kėdainių r. savivaldybės Dotnuvos seniūnijos patalpose,
Vilties g. 19, Dotnuvoje, LT-58386, Kėdainių r. sav., nuo 2015-11-23 iki 2015-12-08.
Projektas derinamas ir tvirtinamas, vadovaujantis naujausia Visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese nuostatų,
patvirtintų LR Vyriausybės 1996 m. rugsėjo 18 d. nutarimu Nr. 1079, redakcija.

2015-09-28

Įsakymas dėl žemės sklypo Kėdainiuose, Kauno g.3, formavimo ir pertvarkymo projekto rengimo

2015-09-14

Informuojame apie rengiamą žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projektą esantį Kėdainių r. sav., Krakių

sen., Barkūniškio k. 

Planavimo tikslas – naujo žemės sklypo suformavimas prie gyvenamosios paskirties patalpų: gyvenamojo namo (unikalus Nr.
5390-6000-7010), ūkinio pastato (unikalus Nr. 5390-6000-7021), ūkinio pastato (unikalus Nr. 5390-6000-7032), ūkinio
pastato (unikalus Nr. 5390-6000-43).

Planavimo iniciatorius – Donatas Pilinkus.

Projekto rengėjas – UAB "Geomatininkų grupė".
Susipažinti su parengtu projektu galima nuo 2015 m. rugsėjo mėn. 14 d. iki 2015 m. rugsėjo mėn. 28 d. UAB "Geomatininkų
gupė" įmonės patalpose, adresu: Laisvės al. 101A, Kaunas, darbo dienomis 8:00 - 17:00 val., tel.: 865507558.

2015-09-10

DĖL VIETOS GYVENTOJŲ APKLAUSOS REZULTATŲ ĮGYVENDINANT PROJEKTĄ „KĖDAINIŲ RAJONO

GYVENAMŲJŲ VIETOVIŲ RIBŲ NUSTATYMO SPECIALIOJO PLANO PARENGIMAS“ SKELBIMO

Protokolas

2015-09-04

Visuomenė kviečiama dalyvauti svarstant Kauno apskrities miškų tvarkymo schemą
Aplinkos ministerijos užsakymu rengiama Kauno apskrities miškų tvarkymo schema, su kuria galima susipažinti nuo 2015 m.
rugpjūčio 11 d. iki spalio 12 d. VĮ Valstybiniame miškotvarkos institute (Pramonės pr. 11a, LT-51327 Kaunas, tel. (8-37) 490
298, 409 kab.), o nuo rugsėjo 7 d. iki spalio 12 d. savivaldybėse: 

Kėdainių rajono savivaldybėje, adresu: J. Basanavičiaus a. 36, Kėdainiai (Architektūros ir urbanistikos skyriaus skelbimų
lentoje, VI aukšte)
Konsultavimasis su kompetentingomis suinteresuotomis organizacijomis ir suinteresuota visuomene vyks:
Kėdainių rajono savivaldybėje – 2015 m. spalio 13 d. d. 10 val., adresu: J. Basanavičiaus a. 36, Kėdainiai (salėje III aukšte).
Baigiamasis susirinkimas – konferencija vyks 2015 m. spalio 28 d. 14 val. Kauno rajono savivaldybėje, adresu: Savanorių pr.
371, Kaunas (Didžiojoje posėdžių salėje, II aukšte)
Pasiūlymus dėl šio teritorijų planavimo dokumento galima teikti arba siųsti paštu ar faksu planavimo organizatoriui – Aplinkos
ministerijai (Jakšto g. 4/9, LT-01105 Vilnius, tel. (8 5) 266 3661, faks. (8 5) 266 3663, el. paštas info@am.lt,
http://www.am.lt) bei Aplinkos ministerijos Miškų departamentui (A. Juozapavičiaus g. 9, LT-09311 Vilnius, faksas (8 5) 272
2029) arba schemos rengėjui – VĮ Valstybiniam miškotvarkos institutui (Pramonės pr. 11a, LT-51327 Kaunas, tel. (8-37) 490
222, faks. (8-37) 490 233. el. paštas sek@mp.is.lt, http://www.lvmi.lt).
Kviečiame visus suinteresuotus asmenis ir organizacijas dalyvauti Kauno apskrities miškų tvarkymo schemos viešame

svarstyme. 

2015-08-31
Informuojame, kad rengiamas žemės sklypo, kurio kad. Nr. 5333/0019:141, formavimo ir pertvarkymo projektas Kauno g. 3,
Kėdainių miesto sen., Kėdainių m., Kauno apskr.

Planavimo iniciatorius: Daiva Paplauskienė, Eugenijus Paplauskas

Plano rengėjas: V. Rukšėno IĮ

Planavimo tikslas: Daivai Paplauskienei ir Eugenijui Paplauskui priklausančio gyvenamųjų teritorijų žemės sklypo
Kėdainiuose, Kauno g. 3 (žemės sklypo kad. Nr. 5333/0019:141) padidinimas laisva įsiterpusia valstybine žeme. 
Su parengto sklypo formavimo projekto sprendiniais galima susipažinti plano rengėjo patalpose (Sodų g. 37A-87, Jonava,
darbo dienomis nuo 8.00 val. iki 15.00 val., tel.  8 687 96064) ir Kėdainių r. savivaldybės administracijos patalpose J.
Basanavičiaus g. 36, 57288 Kėdainiuose, nuo 2015-08-31 iki 2015-09-14.
Projektas derinamas ir tvirtinamas, vadovaujantis naujausia Visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese nuostatų,
patvirtintų LR Vyriausybės 1996 m. rugsėjo 18 d. nutarimu Nr. 1079, redakcija.

2015-07-22

DĖL VIETOS GYVENTOJŲ APKLAUSOS REZULTATŲ ĮGYVENDINANT PROJEKTĄ „KĖDAINIŲ RAJONO

GYVENAMŲJŲ VIETOVIŲ RIBŲ NUSTATYMO SPECIALIOJO PLANO PARENGIMAS“ SKELBIMO

Protokolas
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http://kedainiai.lt/get_file.php?file=YUtMSWw1T1h4Mkptem5HVmI2R2VsbTNKbDZGcG8ybWVrdFdXWW1XdGFabHFvSldlWjVqSnBtcVFic3lmblphamJNaVhhMmhybVhKb21wZGhacVpzbDJlZGwyMlZoOGFHWjQ1dmwyeHJuSEJza1oyb2FwdG9uMk9kbW01ag==
http://kedainiai.lt/get_file.php?file=YktMR2wyU1hsMkpxenB5Vm5LR1dsbTNKbktHYW81dWVsdFhHWW1pdFpwbHRvSnVlYVpqSnBweVFiOHhzblptamJjaWRhMnhybVhKaGxzZGhrNXB2b21xYW5XMlNwc2VqYnROdXkzS2ltSnRwekpXbGFLYVltR25TbWFWb3BXNmRtNXlYblpPbmxwUnQxRyUyQlViNWljcG1mR3huTnFjbVUlM0Q=
http://kedainiai.lt/get_file.php?file=YTZLVmwyV1hsMkpzem5DVm02SEtscHJKbTZGa28yZWVadFhGWW1TdGE1bG5vTWllWjVqSnBweVFhc3h2blp1amJNaWNhMnByYTNKbm04VmhZNlpwbDJ1ZGxXMlhoNXFHYjQ1cm1HdHFuR2hwa1pxb2FKdHVuNWFkbEc1bA==
http://kedainiai.lt/get_file.php?file=YXFLY2wyR1htV0ptenB5VmFxSEtsbW5KbktHYW8yaWVadFdhWXBHdG1wbHFvTWFlWTVqR3BwaVFtOHh2blp5amJjaVhhMnBybG5Kbm1adGhaS0JzbzJpZXlHMWtvNW1sWnRCcXpXeW1uSmhwMEpxWmwyVnBvNUhTeHBwa2NXeHVhQSUzRCUzRA==
http://kedainiai.lt/get_file.php?file=bWFMSGwyU1htMkpvem1pVmI2R2VsbXpKeDZGcW8yaWVsdFdaWW1PdGJKbHFvSmVlYXBpWnBteVFuTXhzblp5amE4aVhhNXByYW5Ka21KTmhacVpwbDV1ZG1HMlhwcE9lbXNacTBtbVduNkJzMEptWlphcWJaMmZTbFplVG5KbHVhbkxH
http://kedainiai.lt/get_file.php?file=bUtLYWwyR1hsbUthem15VmFhSEpsbXJKbktGcm8yV2VsTldhWW1hdGw1bVlvSjJlYXBpVXBtdVFiY3lkblp5am5NaklhMnByYUhKbGw4WmhhS2FhbDJtZGxHMW9sSnFjYWRSdTBXdWRuNlZ1eEppbGE1aHFyR1RMeHFaalpHbWphWnVjbUdKdXlXNlo=
http://kedainiai.lt/get_file.php?file=YUtLYWwyV1htbUthem1pVmNLR2RsbSUyRkptS0ZxbzJ1ZWx0V1RZbWV0WjVsdG9KMmVZNWpFcHBtUWJzeWNuWm1qYjhqSGEyZHNtR2xtbGNSaFk2Qm1vMmllbVcxaXBabWNhc050MjNLVHpLZWN6OGlaYktXYm1wTFZsbVJsWkpxZGFLZkhtV2R1azI1dQ==
http://kedainiai.lt/get_file.php?file=YTZLV2wyV1htV0p0em02VmFhSEpsbWJKeXFHWW8yeWVadFhHWW1pdGFabHVvTWllWnBpYXBweVFiOHh2bmNxamJjaWNhMnh2YUhCbmxKTmhaNXFjb3BpYXgyMWtoWk4xbDRGdXRtNTFtbzFtZzV5WmFxdG9tbWJWbTU2U2wyMmNaNnVYazJaVHg0WnN6R3JMbjZESm1XM01sS1ZtbUc2c2FZTEZaV1JtYldSb2JKUmpsMlhKWkpxWWE0YWNxcHhYYjVhV1dHdG5hV2xta0plWGFhVnBsbXh5eG0xbQ==
http://kedainiai.lt/get_file.php?file=YmFLYWw1U1hsbUpuenB1VmNxSE1scGZKeDZGcG8yV2VaZFdXWXBHdGJKbG9vTWFlbEpqSnBtMlFuTXh2blp5amI4aWRhMmx1YUd4a2tzZGhhS2FYbDJxZG5HMW45NVBobXRSeHg1cWZ5ckNhMEpTWlo2cHFhbUNYazJOZ2IyeG1hMmVhWUdlamxKZHB4MnVobkclMkZI
http://kedainiai.lt/get_file.php?file=YmFMS2wyU1h5V0p0enA2VmNLR1psbXZKbHFGa28yMmVZZFdiWW1tdGJwbHFvTWllWkpqRnBtYVFtOHhwbloyam1zakZhNWR1bTJwZ2tweGhaWnBxb3BlYWxHMW9wc2FlYk1adTBteVduSlpteXAyeG1LMWxubWZRbWFlVVZtNVRaWmlab21TZXhwJTJCWndwdmJhYWVkcHByV201ZHBxV3llYU55V3FHQ2lhYWRsbU1lbVpQakY1bW1CYkk1dFpwMW5iSlNkYldoa1ptbVdtOGxnWkdhYVptdGdsMUpuWk1saG5NV2UxVzJYbm5Kb25zZyUzRA==
http://kedainiai.lt/get_file.php?file=WmFLWGw1ZVhuR0p1em11VmNxSEtsbW5KbmFGc281bWVZOVhIWXBPdFpwbHJvSm1lWkpqRXBtYVFhTXhwblptamFjaVlhMnR1WjJxUms1ZGhhYVp0bDVpZHltMlRnNW1sWnRCdzJwMmpuYUtaMHNpa2FwaHBvbUtDbDVSanBtaWVtNk9ZazJXb2w2Wm4wR25abkdMS3AyM0hsNTVxY210MFpBJTNEJTNE
http://kedainiai.lt/get_file.php?file=bTJhWm1tcWl4S0JyeG1tVmNhdktjR21YbldwcmJwaG9sTWFUb3BPamFaUnJvSmVnYWFhVFlwZk1jTXR0bUp5WWE4eVhwbTJnbHBwZ3k4ZGhhYUpzcDI1bXg2Sm5xSnVWbU0xdXoyJTJCWGxwWnN5OGVzWnFScXBaT1JsSjZXbTJ1WFptYkhuMmhpeHFCdndKek1uSjNLbzVuSXhhdVlabXV3WThpY25HV2ltWmlZcXAxaGFwbVpuSm5OYk10cFo1cHRhWmJHYTJSbG1KMXAwWmFXWm5GdHBtNmluWmRtbjhhVmw4Q2N6V3l0eWExcHlKZW1aNnRsWjJlQ3hwUm9wbTZlbWFPYWsybW94cVp1MEc3Wm5KT2ZxVyUyRklsckp0ckdxbFl0YkVsR2FxbXZpYjZzVlNaVnVXWldtUm01ZHZhY2xrYjVQSWI1VmthbXRobEpaY1kxWm1aSnRsbkpabm9wU1dicHh1b1o4JTNE
http://kedainiai.lt/get_file.php?file=bUdhWm1wU2l4cUJ1eG02VmFhdVdjR3lYbTJwcGJtaG9rOGFab21PamFaUnJvSjJnbEthV1ltJTJGTWE4dHRtTW1ZYk15Y3BtU2dacHBneTVaaGtxS1hwMnhtbXFKa3FKT1ZiYzJiejJxWGxwWnN5NWVzbUtTWnBXZVJscDVtbTJlWGxtYWRuMmRpbktCcndKbk1jWjNLbzJySW02dHRacGl3WThpWm5HYWluSmhycXBkaFpabVRuSnJOY010eFo4eHRhWmFhYkd0bGJLbVN4cHFabEhGdW8yaXBtYUdVcDVhaW5NeHUxWiUyQmd5cGhwMXB0WVoxOXBnR0xYbTVlVSUyQjJ6eG1hREY5MkxlbHFHWndwblBuRjJXWlpuVHhweVZuWmgwWkoyYQ==


 

INFORMACIJA VISUOMENEI APIE PARENGTĄ EUROPINIO STANDARTO 
GELEŽINKELIO LINIJOS KAUNAS–LIETUVOS IR LATVIJOS VALSTYBIŲ SIENA 

POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO ATASKAITĄ 
 

 

1. Planuojamos ūkinės veiklos užsakovo pavadinimas, adresas, telefonas, faksas: 

Lietuvos Respublikos Susisiekimo ministerija, Gedimino pr. 17, LT-01505, Vilnius, tel. Nr.: 
+370 5 239 3941; +370 5 239 3942, fakso Nr. +370 5 212 4335.  

AB „Lietuvos geležinkeliai“ pagal, Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2012 m. 
spalio 16 d. įsakymu Nr. 3-672 „Dėl įgaliojimo AB „Lietuvos geležinkeliai“ suteikimo“, 
suteiktus įgaliojimus, juridinio asmens kodas 110053842, registruota adresu Mindaugo g. 12, 
LT-03603, Vilnius, tel. Nr. +370 5 269 2888; +370 5 269 3283, fakso Nr. +370 5 269 2665, el. 
paštas: railbaltica@litrail.lt; v.griganaviciute@litrail.lt; s.poskus@litrail.lt, interneto svetainės 
adresas www.rail-baltica.lt. 

2. Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo (toliau – PAV) 
dokumentų rengėjo pavadinimas, adresas, telefonas, faksas: 

AECOM Infrastructure & Environment UK Limited, atstovaujama AECOM Infrastructure 
& Environment UK Limited filialo Lietuvos Respublikoje, juridinio asmens kodas 300104532, 
registruota adresu Vytenio g. 9, LT-03113, Vilnius, tel. Nr.: +370 5 260 8895; +370 645 98466, 
fakso Nr. +370 5 233 1574, atsakingas asmuo Mantas Kaušylas, el. paštas 
mantas.kausylas@aecom.com. 

3. Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas:  
Europinio standarto geležinkelio linijos Kaunas–Lietuvos ir Latvijos valstybių siena 

statyba ir eksploatacija. 
4. Planuojamos ūkinės veiklos vieta (apskritis, miestas, rajonas, seniūnija, kaimas, 

gatvė):  
Kauno m. sav. (Panemunės, Petrašiūnų sen.), Kauno r. sav. (Garliavos apylinkių, 

Neveronių, Rokų, Karmėlavos), Jonavos r. sav. (Bukonių, Dumsių, Jonavos, Kulvos, Ruklos, 
Šilų, Upninkų, Užusalių, Žeimių, Truskavos), Kėdainių r. sav. (Šėtos, Truskavos sen.), 
Panevėžio r. sav. (Naujamiesčio, Paįstrio, Panevėžio, Ramygalos, Smilgių, Upytės sen.), 
Panevėžio m. sav., Pasvalio r. sav. (Joniškėlio, Namišių, Pumpėnų, Pušaloto, Saločių, Vaškų 
sen.). 

5. PAV subjektai, kurie pagal kompetenciją nagrinės PAV dokumentus, teiks 
išvadas; atsakinga institucija, kuri priims sprendimą dėl planuojamos ūkinės veiklos 
leistinumo pasirinktoje vietoje:  

Kauno miesto savivaldybė, Kauno rajono savivaldybė, Jonavos rajono savivaldybė, 
Kėdainių rajono savivaldybė, Panevėžio rajono savivaldybė, Panevėžio miesto savivaldybė, 
Pasvalio rajono savivaldybė, Kauno visuomenės sveikatos centras, Panevėžio visuomenės 
sveikatos centras, Kauno apskrities priešgaisrinė gelbėjimo valdyba, Panevėžio apskrities 
priešgaisrinė gelbėjimo valdyba, Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos 
Kauno ir Panevėžio padaliniai, Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos, 
PAV ataskaitą tvirtins ir sprendimą dėl planuojamos ūkinės veiklos leistinumo pasirinktoje 
vietoje priims atsakinga institucija – Aplinkos apsaugos agentūra. 

6. Kur, kada ir iki kada galima susipažinti su planuojamos ūkinės veiklos PAV 
ataskaita:  

Su planuojamos ūkinės veiklos PAV ataskaita galima susipažinti per 10 darbo dienų nuo 
šios informacijos paskelbimo dienos iki numatyto viešo susirinkimo: 

AECOM Infrastructure & Environment UK Limited filiale, Vytenio g. 9/25, 
03113 Vilnius, nuo 8.00 iki 17.00 darbo dienomis, tel. (8 5) 260 88 95, faksas: (8 5) 233 15 74, 
el. p. mantas.kausylas@aecom.com, internetinėje svetainėje www.publicity.lt; 

AB „Lietuvos geležinkeliai“, Mindaugo g. 12, LT-03603, Vilnius, nuo 7.00 iki 15.00 
darbo dienomis, tel. Nr. +370 5 269 2888; +370 5 269 3283, fakso Nr. +370 5 269 2665, el. 
paštas: railbaltica@litrail.lt; v.griganaviciute@litrail.lt; s.poskus@litrail.lt; 

7. Kur ir kada vyks viešas susirinkimas (vieta, adresas, laikas): 
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1) 2016 m. sausio 9 d. 10.00 val. Panevėžio miesto savivaldybės administracijos 
Posėdžių salėje (1 aukštas), Laisvės a. 20 Panevėžyje; 

2) 2016 m. sausio 11 d. 18.00 val. Pasvalio rajono savivaldybės administracijos 
Didžiojoje posėdžių salėje, Vytauto Didžiojo a. 1 Pasvalyje; 

3) 2016 m. sausio 12 d. 18.00 val. Kėdainių rajono savivaldybės administracijos Posėdžių 
salėje, J. Basanavičiaus g. 36, Kėdainiuose; 

4) 2016 m. sausio 14 d. 18.00 val. Jonavos rajono savivaldybės administracijos J. Ralio 
salėje, Žeimių g. 13, Jonavoje; 

5) 2016 m. sausio 15 d. 18.00 val. Kauno miesto savivaldybės administracijos Mažojoje 
salėje, Laisvės al. 96 Kaune; 

7. Teikti pasiūlymus planuojamos ūkinės veiklos PAV ataskaitos klausimais galima 
iki viešo susirinkimo raštu, el. paštu, paštu ir faksu: 

AECOM Infrastructure & Environment UK Limited filiale, Vytenio g. 9/25, 
03113 Vilnius, tel. (8 5) 260 88 95, faksas: (8 5) 233 15 74, el. p. mantas.kausylas@aecom.com; 

 
Suinteresuota visuomenė, teikdama pasiūlymus dėl planuojamos ūkinės veiklos PAV 

ataskaitos, privalo nurodyti: 
a) vardą, pavardę (organizacijos pavadinimą), adresą; 
b) pasiūlymo teikimo datą; 
c) informaciją ir aplinkybes, kuo grindžiamas pasiūlymas. 
 
Pasiūlymų kopijos papildomai gali būti pateiktos pagal kompetenciją PAV 

subjektams ir atsakingai institucijai.  
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                  Versija neįgaliesiems

Biudžetinė įstaiga Panevėžio rajono savivaldybės administracija 

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre

Įmonės kodas 188774594, Vasario 16-osios g. 27, LT-35185 Panevėžys

Tel. (8 45) 58 29 46, faks. (8 45) 58 29 75, el. p. savivaldybe@panrs.lt
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1. Planuojamos ūkinės veiklos užsakovo pavadinimas, adresas, telefonas, faksas: Lietuvos Respublikos Susisiekimo ministerija,
Gedimino pr. 17, LT-01505, Vilnius, tel. Nr.: +370 5 239 3941; +370 5 239 3942, fakso Nr. +370 5 212 4335.

AB „Lietuvos geležinkeliai“ pagal, Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2012 m. spalio 16 d. įsakymu Nr. 3-672 „Dėl įgaliojimo AB
„Lietuvos geležinkeliai“ suteikimo“, suteiktus įgaliojimus, juridinio asmens kodas 110053842, registruota adresu Mindaugo g. 12, LT-03603,
Vilnius, tel. Nr. +370 5 269 2888; +370 5 269 3283, fakso Nr. +370 5 269 2665, el. paštas: railbaltica@litrail.lt; v.griganaviciute@litrail.lt;
s.poskus@litrail.lt, interneto svetainės adresas www.rail-baltica.lt.

2. Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo (toliau – PAV) dokumentų rengėjo pavadinimas, adresas, telefonas, faksas:

AECOM Infrastructure & Environment UK Limited, atstovaujama AECOM Infrastructure & Environment UK Limited filialo Lietuvos Respublikoje,
juridinio asmens kodas 300104532, registruota adresu Vytenio g. 9, LT-03113, Vilnius, tel. Nr.: +370 5 260 8895; +370 645 98466, fakso Nr.
+370 5 233 1574, atsakingas asmuo Mantas Kaušylas, el. paštas mantas.kausylas@aecom.com.

3. Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas:

Europinio standarto geležinkelio linijos Kaunas–Lietuvos ir Latvijos valstybių siena statyba ir eksploatacija.

4. Planuojamos ūkinės veiklos vieta (apskritis, miestas, rajonas, seniūnija, kaimas, gatvė):

Kauno m. sav. (Panemunės, Petrašiūnų sen.), Kauno r. sav. (Garliavos apylinkių, Neveronių, Rokų, Karmėlavos), Jonavos r. sav. (Bukonių,
Dumsių, Jonavos, Kulvos, Ruklos, Šilų, Upninkų, Užusalių, Žeimių, Truskavos), Kėdainių r. sav. (Šėtos, Truskavos sen.), Panevėžio r. sav.
(Naujamiesčio, Paįstrio, Panevėžio, Ramygalos, Smilgių, Upytės sen.), Panevėžio m. sav., Pasvalio r. sav. (Joniškėlio, Namišių, Pumpėnų,
Pušaloto, Saločių, Vaškų sen.).

5. PAV subjektai, kurie pagal kompetenciją nagrinės PAV dokumentus, teiks išvadas; atsakinga institucija, kuri priims sprendimą dėl
planuojamos ūkinės veiklos leistinumo pasirinktoje vietoje:

Kauno miesto savivaldybė, Kauno rajono savivaldybė, Jonavos rajono savivaldybė, Kėdainių rajono savivaldybė, Panevėžio rajono savivaldybė,
Panevėžio miesto savivaldybė, Pasvalio rajono savivaldybė, Kauno visuomenės sveikatos centras, Panevėžio visuomenės sveikatos centras,
Kauno apskrities priešgaisrinė gelbėjimo valdyba, Panevėžio apskrities priešgaisrinė gelbėjimo valdyba, Kultūros paveldo departamento prie
Kultūros ministerijos Kauno ir Panevėžio padaliniai, Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos, PAV ataskaitą tvirtins ir
sprendimą dėl planuojamos ūkinės veiklos leistinumo pasirinktoje vietoje priims atsakinga institucija – Aplinkos apsaugos agentūra.

6. Kur, kada ir iki kada galima susipažinti su planuojamos ūkinės veiklos PAV ataskaita:

Su planuojamos ūkinės veiklos PAV ataskaita galima susipažinti per 10 darbo dienų nuo šios informacijos paskelbimo dienos iki numatyto
viešo susirinkimo:

AECOM Infrastructure & Environment UK Limited filiale, Vytenio g. 9/25, 03113 Vilnius, nuo 8.00 iki 17.00 darbo dienomis, tel. (8 5) 260 88 95,
faksas: (8 5) 233 15 74, el. p. mantas.kausylas@aecom.com, internetinėje svetainėje www.publicity.lt;

AB „Lietuvos geležinkeliai“, Mindaugo g. 12, LT-03603, Vilnius, nuo 7.00 iki 15.00 darbo dienomis, tel. Nr. +370 5 269 2888; +370 5 269 3283,
fakso Nr. +370 5 269 2665, el. paštas: railbaltica@litrail.lt; v.griganaviciute@litrail.lt; s.poskus@litrail.lt;

7. Kur ir kada vyks viešas susirinkimas (vieta, adresas, laikas):

1) 2016 m. sausio 9 d. 10.00 val. Panevėžio miesto savivaldybės administracijos Posėdžių salėje (1 aukštas), Laisvės a. 20 Panevėžyje;

2) 2016 m. sausio 11 d. 18.00 val. Pasvalio rajono savivaldybės administracijos Didžiojoje posėdžių salėje, Vytauto Didžiojo a. 1 Pasvalyje;

3) 2016 m. sausio 12 d. 18.00 val. Kėdainių rajono savivaldybės administracijos Posėdžių salėje, J. Basanavičiaus g. 36, Kėdainiuose;

4) 2016 m. sausio 14 d. 18.00 val. Jonavos rajono savivaldybės administracijos J. Ralio salėje, Žeimių g. 13, Jonavoje;

5) 2016 m. sausio 15 d. 18.00 val. Kauno miesto savivaldybės administracijos Mažojoje salėje, Laisvės al. 96 Kaune;

7. Teikti pasiūlymus planuojamos ūkinės veiklos PAV ataskaitos klausimais galima iki viešo susirinkimo raštu, el. paštu, paštu ir faksu:

AECOM Infrastructure & Environment UK Limited filiale, Vytenio g. 9/25, 03113 Vilnius, tel. (8 5) 260 88 95, faksas: (8 5) 233 15 74, el. p.
mantas.kausylas@aecom.com;

Suinteresuota visuomenė, teikdama pasiūlymus dėl planuojamos ūkinės veiklos PAV ataskaitos, privalo nurodyti:

a) vardą, pavardę (organizacijos pavadinimą), adresą;

b) pasiūlymo teikimo datą;

c) informaciją ir aplinkybes, kuo grindžiamas pasiūlymas. 

Pasiūlymų kopijos papildomai gali būti pateiktos pagal kompetenciją PAV subjektams ir atsakingai institucijai.

Simona Zapolskytė
 Inžinierė-planuotoja

 T +370 52 608895 vid. 106
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  NAUJIENOS   Aktualijos   "Rail Baltica" vėžės viešasis svarstymas Spausdinti

SAVIVALDYBĖS VADOVAI KONTAKTAI

"Rail Baltica" vėžės viešasis svarstymas
2015.12.21

INFORMACIJA VISUOMENEI APIE PARENGTĄ EUROPINIO STANDARTO GELEŽINKELIO LINIJOS KAUNAS–LIETUVOS IR

LATVIJOS VALSTYBIŲ SIENA POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO ATASKAITĄ

 

1. Planuojamos ūkinės veiklos užsakovo pavadinimas, adresas, telefonas, faksas: Lietuvos Respublikos Susisiekimo

ministerija, Gedimino pr. 17, LT-01505, Vilnius, tel. Nr.: +370 5 239 3941; +370 5 239 3942, fakso Nr. +370 5 212 4335.

AB „Lietuvos geležinkeliai“ pagal, Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2012 m. spalio 16 d. įsakymu Nr. 3-672 „Dėl

įgaliojimo AB „Lietuvos geležinkeliai“ suteikimo“, suteiktus įgaliojimus, juridinio asmens kodas 110053842, registruota adresu

Mindaugo g. 12, LT-03603, Vilnius, tel. Nr. +370 5 269 2888; +370 5 269 3283, fakso Nr. +370 5 269 2665, el. paštas:

railbaltica@litrail.lt; v.griganaviciute@litrail.lt; s.poskus@litrail.lt, interneto svetainės adresas www.rail-baltica.lt.

2. Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo (toliau – PAV) dokumentų rengėjo pavadinimas, adresas, telefonas,

faksas:

AECOM Infrastructure & Environment UK Limited, atstovaujama AECOM Infrastructure & Environment UK Limited filialo Lietuvos

Respublikoje, juridinio asmens kodas 300104532, registruota adresu Vytenio g. 9, LT-03113, Vilnius, tel. Nr.: +370 5 260 8895;

+370 645 98466, fakso Nr. +370 5 233 1574, atsakingas asmuo Mantas Kaušylas, el. paštas mantas.kausylas@aecom.com.

3. Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas:

Europinio standarto geležinkelio linijos Kaunas–Lietuvos ir Latvijos valstybių siena statyba ir eksploatacija.

4. Planuojamos ūkinės veiklos vieta (apskritis, miestas, rajonas, seniūnija, kaimas, gatvė):

Kauno m. sav. (Panemunės, Petrašiūnų sen.), Kauno r. sav. (Garliavos apylinkių, Neveronių, Rokų, Karmėlavos), Jonavos r. sav.

(Bukonių, Dumsių, Jonavos, Kulvos, Ruklos, Šilų, Upninkų, Užusalių, Žeimių, Truskavos), Kėdainių r. sav. (Šėtos, Truskavos

sen.), Panevėžio r. sav. (Naujamiesčio, Paįstrio, Panevėžio, Ramygalos, Smilgių, Upytės sen.), Panevėžio m. sav., Pasvalio r. sav.

(Joniškėlio, Namišių, Pumpėnų, Pušaloto, Saločių, Vaškų sen.).

5. PAV subjektai, kurie pagal kompetenciją nagrinės PAV dokumentus, teiks išvadas; atsakinga institucija, kuri priims

sprendimą dėl planuojamos ūkinės veiklos leistinumo pasirinktoje vietoje:

Kauno miesto savivaldybė, Kauno rajono savivaldybė, Jonavos rajono savivaldybė, Kėdainių rajono savivaldybė, Panevėžio rajono

savivaldybė, Panevėžio miesto savivaldybė, Pasvalio rajono savivaldybė, Kauno visuomenės sveikatos centras, Panevėžio

visuomenės sveikatos centras, Kauno apskrities priešgaisrinė gelbėjimo valdyba, Panevėžio apskrities priešgaisrinė gelbėjimo

valdyba, Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Kauno ir Panevėžio padaliniai, Valstybinė saugomų teritorijų

tarnyba prie Aplinkos ministerijos, PAV ataskaitą tvirtins ir sprendimą dėl planuojamos ūkinės veiklos leistinumo pasirinktoje

vietoje priims atsakinga institucija – Aplinkos apsaugos agentūra.

6. Kur, kada ir iki kada galima susipažinti su planuojamos ūkinės veiklos PAV ataskaita:

Su planuojamos ūkinės veiklos PAV ataskaita galima susipažinti per 10 darbo dienų nuo šios informacijos paskelbimo dienos iki

numatyto viešo susirinkimo:

AECOM Infrastructure & Environment UK Limited filiale, Vytenio g. 9/25, 03113 Vilnius, nuo 8.00 iki 17.00 darbo dienomis, tel. (8 5)

260 88 95, faksas: (8 5) 233 15 74, el. p. mantas.kausylas@aecom.com, internetinėje svetainėje www.publicity.lt;

AB „Lietuvos geležinkeliai“, Mindaugo g. 12, LT-03603, Vilnius, nuo 7.00 iki 15.00 darbo dienomis, tel. Nr. +370 5 269 2888; +370

5 269 3283, fakso Nr. +370 5 269 2665, el. paštas: railbaltica@litrail.lt; v.griganaviciute@litrail.lt; s.poskus@litrail.lt;

7. Kur ir kada vyks viešas susirinkimas (vieta, adresas, laikas):

1) 2016 m. sausio 9 d. 10.00 val. Panevėžio miesto savivaldybės administracijos Posėdžių salėje (1 aukštas), Laisvės a. 20

Panevėžyje;

2) 2016 m. sausio 11 d. 18.00 val. Pasvalio rajono savivaldybės administracijos Didžiojoje posėdžių salėje, Vytauto Didžiojo a. 1
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Pasvalyje;

3) 2016 m. sausio 12 d. 18.00 val. Kėdainių rajono savivaldybės administracijos Posėdžių salėje, J. Basanavičiaus g. 36,

Kėdainiuose;

4) 2016 m. sausio 14 d. 18.00 val. Jonavos rajono savivaldybės administracijos J. Ralio salėje, Žeimių g. 13, Jonavoje;

5) 2016 m. sausio 15 d. 18.00 val. Kauno miesto savivaldybės administracijos Mažojoje salėje, Laisvės al. 96 Kaune;

7. Teikti pasiūlymus planuojamos ūkinės veiklos PAV ataskaitos klausimais galima iki viešo susirinkimo raštu, el. paštu,

paštu ir faksu:

AECOM Infrastructure & Environment UK Limited filiale, Vytenio g. 9/25, 03113 Vilnius, tel. (8 5) 260 88 95, faksas: (8 5) 233 15 74,

el. p. mantas.kausylas@aecom.com;

 

Suinteresuota visuomenė, teikdama pasiūlymus dėl planuojamos ūkinės veiklos PAV ataskaitos, privalo nurodyti:

a) vardą, pavardę (organizacijos pavadinimą), adresą;

b) pasiūlymo teikimo datą;

c) informaciją ir aplinkybes, kuo grindžiamas pasiūlymas.

 

Pasiūlymų kopijos papildomai gali būti pateiktos pagal kompetenciją PAV subjektams ir atsakingai institucijai.

Informacija atnaujinta: 2015.12.21 16:16
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Aktualijos Spausdinti

1. Planuojamos ūkinės veiklos užsakovo pavadinimas, adresas, telefonas, faksas: Lietuvos Respublikos susisiekimo
ministerija, Gedimino pr. 17, LT-01505, Vilnius, tel.: +370 5 239 3941; +370 5 239 3942, faksas +370 5 212 4335.

AB „Lietuvos geležinkeliai“ pagal Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2012 m. spalio 16 d. įsakymu Nr. 3-672 „Dėl
įgaliojimo AB „Lietuvos geležinkeliai“ suteikimo“ suteiktus įgaliojimus, juridinio asmens kodas 110053842, registruota
adresu Mindaugo g. 12, LT-03603, Vilnius, tel. +370 5 269 2888; +370 5 269 3283, faksas +370 5 269 2665, el. paštas:
railbaltica@litrail.lt; v.griganaviciute@litrail.lt; s.poskus@litrail.lt, interneto svetainės adresas www.rail-baltica.lt.

2. Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo (toliau – PAV) dokumentų rengėjo pavadinimas, adresas,
telefonas, faksas:

AECOM Infrastructure & Environment UK Limited, atstovaujama AECOM Infrastructure & Environment UK Limited filialo
Lietuvos Respublikoje, juridinio asmens kodas 300104532, registruota adresu Vytenio g. 9, LT-03113, Vilnius, tel.: +370 5
260 8895; +370 645 98466, faksas +370 5 233 1574, atsakingas asmuo Mantas Kaušylas, el. paštas
mantas.kausylas@aecom.com.

3. Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas:

Europinio standarto geležinkelio linijos Kaunas–Lietuvos ir Latvijos valstybių siena statyba ir eksploatacija.

4. Planuojamos ūkinės veiklos vieta (apskritis, miestas, rajonas, seniūnija, kaimas, gatvė):

Kauno m. sav. (Panemunės, Petrašiūnų sen.), Kauno r. sav. (Garliavos apylinkių, Neveronių, Rokų, Karmėlavos), Jonavos r.
sav. (Bukonių, Dumsių, Jonavos, Kulvos, Ruklos, Šilų, Upninkų, Užusalių, Žeimių, Truskavos), Kėdainių r. sav. (Šėtos,
Truskavos sen.), Panevėžio r. sav. (Naujamiesčio, Paįstrio, Panevėžio, Ramygalos, Smilgių, Upytės sen.), Panevėžio m. sav.,
Pasvalio r. sav. (Joniškėlio, Namišių, Pumpėnų, Pušaloto, Saločių, Vaškų sen.).

5. PAV subjektai, kurie pagal kompetenciją nagrinės PAV dokumentus, teiks išvadas; atsakinga institucija, kuri priims
sprendimą dėl planuojamos ūkinės veiklos leistinumo pasirinktoje vietoje:

Kauno miesto savivaldybė, Kauno rajono savivaldybė, Jonavos rajono savivaldybė, Kėdainių rajono savivaldybė, Panevėžio
rajono savivaldybė, Panevėžio miesto savivaldybė, Pasvalio rajono savivaldybė, Kauno visuomenės sveikatos centras,
Panevėžio visuomenės sveikatos centras, Kauno apskrities priešgaisrinė gelbėjimo valdyba, Panevėžio apskrities
priešgaisrinė gelbėjimo valdyba, Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Kauno ir Panevėžio padaliniai,
Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos, PAV ataskaitą tvirtins ir sprendimą dėl planuojamos ūkinės
veiklos leistinumo pasirinktoje vietoje priims atsakinga institucija – Aplinkos apsaugos agentūra.

6. Kur, kada ir iki kada galima susipažinti su planuojamos ūkinės veiklos PAV ataskaita:

Su planuojamos ūkinės veiklos PAV ataskaita galima susipažinti per 10 darbo dienų nuo šios informacijos paskelbimo

dienos iki numatyto viešo susirinkimo:

AECOM Infrastructure & Environment UK Limited filiale, Vytenio g. 9/25, 03113 Vilnius, nuo 8.00 iki 17.00 darbo dienomis, tel.
(8 5) 260 88 95, faksas: (8 5) 233 15 74, el. p. mantas.kausylas@aecom.com, interneto svetainėje www.publicity.lt;

AB „Lietuvos geležinkeliai“, Mindaugo g. 12, LT-03603, Vilnius, nuo 7.00 iki 15.00 darbo dienomis, tel. +370 5 269 2888; +370
5 269 3283, faksas +370 5 269 2665, el. paštas: railbaltica@litrail.lt; v.griganaviciute@litrail.lt; s.poskus@litrail.lt.

7. Kur ir kada vyks viešas susirinkimas (vieta, adresas, laikas):

1) 2016 m. sausio 9 d. 10.00 val. Panevėžio miesto savivaldybės administracijos Posėdžių salėje (1 aukštas), Laisvės a. 20,
Panevėžyje;

2) 2016 m. sausio 11 d. 18.00 val. Pasvalio rajono savivaldybės administracijos Didžiojoje posėdžių salėje, Vytauto Didžiojo
a. 1, Pasvalyje;

3) 2016 m. sausio 12 d. 18.00 val. Kėdainių rajono savivaldybės administracijos Posėdžių salėje, J. Basanavičiaus g. 36,
Kėdainiuose;

4) 2016 m. sausio 14 d. 18.00 val. Jonavos rajono savivaldybės administracijos J. Ralio salėje, Žeimių g. 13, Jonavoje;

5) 2016 m. sausio 15 d. 18.00 val. Kauno miesto savivaldybės administracijos Mažojoje salėje, Laisvės al. 96, Kaune.

7. Teikti pasiūlymus planuojamos ūkinės veiklos PAV ataskaitos klausimais galima iki viešo susirinkimo raštu, el. paštu,
paštu ir faksu:

AECOM Infrastructure & Environment UK Limited filiale, Vytenio g. 9/25, 03113 Vilnius, tel. (8 5) 260 88 95, faksas: (8 5) 233
15 74, el. p. mantas.kausylas@aecom.com;

 

Suinteresuota visuomenė, teikdama pasiūlymus dėl planuojamos ūkinės veiklos PAV ataskaitos, privalo nurodyti:

a) vardą, pavardę (organizacijos pavadinimą), adresą;

b) pasiūlymo teikimo datą;

c) informaciją ir aplinkybes, kuo grindžiamas pasiūlymas.

 

 

 

INFORMACIJA VISUOMENEI APIE PARENGTĄ EUROPINIO STANDARTO GELEŽINKELIO
LINIJOS KAUNAS–LIETUVOS IR LATVIJOS VALSTYBIŲ SIENA POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO
ATASKAITĄ

         

Gyventojams Verslininkams Turistams
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Pasiūlymų kopijos papildomai gali būti pateiktos pagal kompetenciją PAV subjektams ir atsakingai institucijai.

2015-12-21

Atgal

Norėdami pamatyti detalų
žemėlapį paspauskite ant
paveikslėlio

Kaip mus rasti? Rekvizitai

Pasvalio rajono savivaldybės administracija
Biudžetinė įstaiga
Vytauto Didžiojo a. 1, LT-39143 Pasvalys
Tel. (8 451) 54 101, faks. (8 451) 54 130, el.p. rastine@pasvalys.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre
Įmonės kodas 188753657

Darbo laikas

Pirmadieniais–ketvirtadieniais 8.00–17.00 val.
Penktadieniais 8.00–15.45 val.
Pietų pertrauka 12.00–12.45 val.

@ 2011 Pasvalio rajono savivaldybė. Visos teisės saugomos. Sena svetainė       Sprendimas: Fresh Media. Naudojama EasyWeb 3.2 sistema
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Naujienos

INFORMACIJA VISUOMENEI APIE PARENGTĄ
EUROPINIO STANDARTO GELEŽINKELIO LINIJOS
KAUNAS–LIETUVOS IR LATVIJOS VALSTYBIŲ SIENA
POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO ATASKAITĄ

Spausdinti

Paskelbta: 2015 gruodžio 21

INFORMACIJA VISUOMENEI APIE PARENGTĄ EUROPINIO STANDARTO
GELEŽINKELIO LINIJOS KAUNAS–LIETUVOS IR LATVIJOS VALSTYBIŲ SIENA

POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO ATASKAITĄ

1. Planuojamos ūkinės veiklos užsakovo pavadinimas, adresas, telefonas, faksas:Lietuvos

RespublikosSusisiekimo ministerija, Gedimino pr. 17, LT-01505, Vilnius, tel. Nr.: +370 5 239 3941; +370 5
239 3942, fakso Nr. +370 5 212 4335.

AB „Lietuvos geležinkeliai“ pagal, Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2012 m. spalio 16 d.

įsakymu Nr. 3-672 „Dėl įgaliojimo AB „Lietuvos geležinkeliai“ suteikimo“, suteiktus įgaliojimus, juridinio

asmens kodas 110053842, registruota adresu Mindaugo g. 12, LT-03603, Vilnius, tel. Nr. +370 5 269

2888; +370 5 269 3283, fakso Nr. +370 5 269 2665, el. paštas: railbaltica@litrail.lt;

v.griganaviciute@litrail.lt; s.poskus@litrail.lt, interneto svetainės adresas www.rail-baltica.lt.

2. Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo (toliau – PAV) dokumentų

rengėjo pavadinimas, adresas, telefonas, faksas:

AECOM Infrastructure & Environment UK Limited, atstovaujama AECOM Infrastructure &

Environment UK Limited filialo Lietuvos Respublikoje, juridinio asmens kodas 300104532, registruota

adresu Vytenio g. 9, LT-03113, Vilnius, tel. Nr.: +370 5 260 8895; +370 645 98466, fakso Nr. +370 5

233 1574, atsakingas asmuo Mantas Kaušylas, el. paštas mantas.kausylas@aecom.com.

3. Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas:

Europinio standarto geležinkelio linijos Kaunas–Lietuvos ir Latvijos valstybių siena statyba ir
eksploatacija.

4. Planuojamos ūkinės veiklos vieta (apskritis, miestas, rajonas, seniūnija, kaimas, gatvė):

Kauno m. sav. (Panemunės, Petrašiūnų sen.), Kauno r. sav. (Garliavos apylinkių, Neveronių, Rokų,
Karmėlavos), Jonavos r. sav. (Bukonių, Dumsių, Jonavos, Kulvos, Ruklos, Šilų, Upninkų, Užusalių, Žeimių,

Truskavos), Kėdainių r. sav. (Šėtos, Truskavos sen.), Panevėžio r. sav. (Naujamiesčio, Paįstrio, Panevėžio,

Ramygalos, Smilgių, Upytės sen.), Panevėžio m. sav., Pasvalio r. sav. (Joniškėlio, Namišių, Pumpėnų,

Pušaloto, Saločių, Vaškų sen.).

5. PAV subjektai, kurie pagal kompetenciją nagrinės PAV dokumentus, teiks išvadas;

atsakinga institucija, kuri priims sprendimą dėl planuojamos ūkinės veiklos leistinumo pasirinktoje
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vietoje:

Kauno miesto savivaldybė, Kauno rajono savivaldybė, Jonavos rajono savivaldybė, Kėdainių rajono

savivaldybė, Panevėžio rajono savivaldybė, Panevėžio miesto savivaldybė, Pasvalio rajono savivaldybė,
Kauno visuomenės sveikatos centras, Panevėžio visuomenės sveikatos centras, Kauno apskrities

priešgaisrinė gelbėjimo valdyba, Panevėžio apskrities priešgaisrinė gelbėjimo valdyba, Kultūros paveldo

departamento prie Kultūros ministerijos Kauno ir Panevėžio padaliniai, Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba

prie Aplinkos ministerijos, PAV ataskaitą tvirtins ir sprendimą dėl planuojamos ūkinės veiklos leistinumo

pasirinktoje vietoje priims atsakinga institucija – Aplinkos apsaugos agentūra.

6. Kur, kada ir iki kada galima susipažinti su planuojamos ūkinės veiklos PAV ataskaita:

Su planuojamos ūkinės veiklos PAV ataskaita galima susipažinti per 10 darbo dienų nuo šios

informacijos paskelbimo dienos iki numatyto viešo susirinkimo:

AECOM Infrastructure & Environment UK Limited filiale, Vytenio g. 9/25, 03113 Vilnius, nuo 8.00
iki 17.00 darbo dienomis, tel. (8 5) 260 88 95, faksas: (8 5) 233 15 74, el. p.

mantas.kausylas@aecom.com, internetinėje svetainėje www.publicity.lt;

AB „Lietuvos geležinkeliai“, Mindaugo g. 12, LT-03603, Vilnius, nuo 7.00 iki 15.00 darbo dienomis,
tel. Nr. +370 5 269 2888; +370 5 269 3283, fakso Nr. +370 5 269 2665, el. paštas: railbaltica@litrail.lt;

v.griganaviciute@litrail.lt; s.poskus@litrail.lt;

7. Kur ir kada vyks viešas susirinkimas (vieta, adresas, laikas):

1) 2016 m. sausio 9 d. 10.00 val. Panevėžio miesto savivaldybės administracijos Posėdžių salėje (1
aukštas), Laisvės a. 20 Panevėžyje;

2) 2016 m. sausio 11 d. 18.00 val. Pasvalio rajono savivaldybės administracijos Didžiojoje posėdžių

salėje, Vytauto Didžiojo a. 1 Pasvalyje;

3) 2016 m. sausio 12 d. 18.00 val. Kėdainių rajono savivaldybės administracijos Posėdžių salėje, J.
Basanavičiaus g. 36, Kėdainiuose;

4) 2016 m. sausio 14 d. 18.00 val. Jonavos rajono savivaldybės administracijos J. Ralio salėje,

Žeimių g. 13, Jonavoje;

5) 2016 m. sausio 15 d. 18.00 val. Kauno miesto savivaldybės administracijos Mažojoje salėje,
Laisvės al. 96 Kaune;

7. Teikti pasiūlymus planuojamos ūkinės veiklos PAV ataskaitos klausimais galima iki

viešo susirinkimo raštu, el. paštu, paštu ir faksu:

AECOM Infrastructure & Environment UK Limited filiale, Vytenio g. 9/25, 03113 Vilnius, tel. (8 5)
260 88 95, faksas: (8 5) 233 15 74, el. p. mantas.kausylas@aecom.com;

Suinteresuota visuomenė, teikdama pasiūlymus dėl planuojamos ūkinės veiklos PAV ataskaitos,

privalo nurodyti:

a) vardą, pavardę (organizacijos pavadinimą), adresą;

b) pasiūlymo teikimo datą;
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c) informaciją ir aplinkybes, kuo grindžiamas pasiūlymas.

Pasiūlymų kopijos papildomai gali būti pateiktos pagal kompetenciją PAV subjektams ir
atsakingai institucijai.

 

Poveikio aplinkai vertinimo ataskaitą galite atsisiųsti čia.

Poveikio aplinkai vertinimo ataskaitos priedai:

1 priedas. Gyvenamosios teritorijos;

2 priedas. Saugomos teritorijos;
3 priedas. Gamtos paveldo objektai;
4 priedas. Kultūros paveldo vertybės;

5 priedas. Planuojamos geležinkelio linijos situacija kultūros vertybės atžvilgiu;
6 priedas. Vandens telkiniai;

7 priedas. Pelkių teritorijos;
8 priedas. Vandenvietės;

9 priedas. Miškai;
10 priedas. Archeologinių tyrimų projektas;

11 priedas. Alternatyvų schemos (1 lapas, 2 lapas, 3 lapas);

12 priedas. Visuomenės informavimo ir dalyvavimo PAV procese dokumentai;12 priedas. Visuomenės
informavimo ir dalyvavimo PAV procese dokumentai;12 priedas. Visuomenės informavimo ir dalyvavimo

PAV procese dokumentai;

13 priedas. Tarpvalstybinio poveikio aplinkai vertinimo dokumentai;
14 priedas. PAV rengėjų kvalifikaciniai duomenys;
15 priedas. Raštas dėl PAV programos tvirtinimo;
16 priedas. Triukšmo sklaidos žemėlapiai (dienos metu, vakaro metu, nakties metu);

17 priedas. Latvijos Respublikos aplinkosaugos biuro 2015-05-12 rašto Nr. 7-01-1072 kopija;

18 priedas. Žvalgybinių inžinerinių geologinių ir geotechninių tyrimų ataskaita (2015-02-13);

19 priedas. Žvalgybinių inžinerinių geologinių ir geotechninių tyrimų ataskaita (2015-05-18);
20 priedas. Žvalgybinių inžinerinių geologinių ir geotechninių tyrimų ataskaita (2015-10-25);

21 priedas. Triukšmo sklaidos žemėlapiai;
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http://www.publicity.lt/failai/20151221/priedai/RB%20SP%20PAV%20ataskaita.%207%20priedas.%20Pelkiu%20teritorijos%2020151221%20v.1.00.pdf
http://www.publicity.lt/failai/20151221/priedai/RB%20SP%20PAV%20ataskaita.%208%20priedas%20Archeologiniu%20tyrimu%20pazyma.pdf
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VYKDOMOS PROJEKTO DALYS < Grįžti

NAUJIENOS APIE MUS PARTNERIAI APIE RAIL BALTICA SPAUDOJE DARBUOTOJAI GALERIJA

EUROPINIO STANDARTO GELEŽINKELIO LINIJOS KAUNAS–LIETUVOS IR LATVIJOS VALSTYBIŲ SIENA SPECIALUSIS PLANAS

Susiję dokumentai LRV nutarimas ir LR susisiekimo ministro įsakymas  ;  Skelbimas  ;  Pasitarimo protokolas  ;  Protokolas.

Spec. plano koncepcija 2015-12-15  ;  Informacija apie parengtą spec. planą  ;  Skelbimas dėl PAV ataskaitos  ;

Rengimo pradžios data: 2014-11-27
TPD rūšis: Ypatingos valstybinės svarbos projekto „Rail Baltica“ specialusis planas
BŪSENA: rengiamas.
Rengia - URS Infrastructure & Environment UK Limited filialas Lietuvos Respublikoje. Adresas Vytenio g. 9, LT-03113 Vilnius, Lietuva.
Tel +37052608895, fax. +37052331574.

Parengiamojo etapo dokumentai:
1) LR Vyriausybės 2013 m. gegužės 22 d. nutarimo Nr. 438 „Dėl ypatingos valstybinės svarbos projekto „Rail Baltica“ Europinio standarto
geležinkelio linijos Kaunas–Lietuvos ir Latvijos valstybių siena specialiojo plano rengimo pradžios ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m.
rugsėjo 26 d. nutarimo Nr. 1195 „Dėl europinio standarto geležinkelio linijos nuo Kauno iki Lietuvos ir Latvijos valstybių sienos tiesimo
parengiamųjų darbų plano patvirtinimo' 1 punktas - „pradėti rengti ypatingos valstybinės svarbos projekto „Rail Baltica' Europinio standarto
geležinkelio linijos Kaunas–Lietuvos ir Latvijos valstybių siena specialųjį planą'.
2) LR susisiekimo ministro 2014 m. birželio 26 d. įsakymu Nr. 3-260 „Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2013 m. liepos 10 d.
įsakymo Nr. 3-371 „Dėl Europinio standarto geležinkelio linijos nuo Kauno iki Lietuvos ir Latvijos valstybių siena specialiojo plano planavimo
darbų programos patvirtinimo' pakeitimo' patvirtinta specialiojo plano planavimo darbų programa.

Nuorodos:

http://www.sumin.lt/files/uploads/Isakymai/Isakymas.pdf

http://www.rail-baltica.lt/content/archive.php?act=detail&lang_id=1&cat_id=2&subcat_id=10&cont_id=410
Pranešimas apie teritorijų  planavimo dokumento viešinimą nuoroda:

http://www.rail-baltica.lt/content/archive.php?act=detail&lang_id=1&cat_id=5&subcat_id=13&cont_id=417
Europinio standarto geležinkelio linijos Kaunas–Lietuvos ir Latvijos valstybių siena specialiojo plano rengimo etapo
dokumentai:

Pradedamas rengti Europinio standarto geležinkelio linijos Kaunas-Lietuvos ir Latvijos valstybių siena specialusis planas;
Parengta Europinio standarto geležinkelio linijos Kaunas-Lietuvos ir Latvijos valstybių siena specialiojo plano esamos būklės
įvertinimo ataskaita;
Parengtas Europinio standarto geležinkelio linijos Kaunas-Lietuvos ir Latvijos valstybių siena specialiojo plano sprendinių
pasekmių aplinkai vertinimo apimties nustatymo dokumentas;
Pradedama rengti Europinio standarto geležinkelio linijos Kaunas-Lietuvos ir Latvijos valstybių siena specialiojo plano
strateginio pasekmių aplinkai vertinimo ataskaita;
Parengta Europinio standarto geležinkelio linijos Kaunas-Lietuvos ir Latvijos valstybių siena specialiojo plano koncepcija ir
strateginio pasekmių aplinkai vertinimo ataskaita;
Viešo supažindinimo/susirinkimo su Europinio standarto geležinkelio linijos Kaunas – Lietuvos ir Latvijos valstybių siena
specialiojo plano strateginio pasekmių aplinkai vertinimo ataskaita ir plėtros koncepcija protokolas (Kaunas);
Viešo supažindinimo/susirinkimo su Europinio standarto geležinkelio linijos Kaunas – Lietuvos ir Latvijos valstybių siena
specialiojo plano strateginio pasekmių aplinkai vertinimo ataskaita ir plėtros koncepcija protokolas (Panevėžys);
Visuomenės pasiūlymų dėl Europinio standarto geležinkelio linijos Kaunas - Lietuvos ir Latvijos valstybių siena specialiojo plano
ir strateginio pasekmių aplinkai vertinimo ataskaitos įvertinimo pažyma;
Europinio standarto geležinkelio linijos Kaunas-Lietuvos ir Latvijos valstybių siena specialiojo plano koncepcijos nustatymo
ataskaita (atnaujinta);
Europinio standarto geležinkelio linijos Kaunas-Lietuvos ir Latvijos valstybių siena specialiojo plano strateginio pasekmių
aplinkai vertinimo ataskaita (atnaujinta);
Patikslinta  Europinio standarto geležinkelio linijos Kaunas - Lietuvos ir Latvijos valstybių siena specialiojo  plano SPAV
ataskaita ir planuojamos teritorijos plėtros koncepcija.
Informuojame, kad 2015-12-08 LR susisiekimo ministerija pritarė Europinio standarto geležinkelio linijos Kaunas–Lietuvos ir Latvijos valstybių
siena specialiojo plano plėtros koncepcijos I alternatyvai.
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Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos pasitarimo dėl  Europinio standarto geležinkelio linijos Kaunas–Lietuvos ir
Latvijos valstybių siena specialiojo plano plėtros koncepcijos 2015-12-15 protokolas Nr. 8-172.
Baigiamojo etapo dokumentai:
Informacija visuomenei apie parengtą europinio standarto geležinkelio linijos Kaunas-Lietuvos ir Latvijos valstybių siena
specialųjį planą. 
Europinio standarto geležinkelio linijos Kaunas-Lietuvos ir Latvijos valstybių siena specialiojo plano sprendiniai.
Baigiamojo susirinkimo-konferencijos dėl parengto Europinio standarto geležinkelio linijos Kaunas - Lietuvos ir Latvijos
valstybių siena specialiojo plano protokolas (Kaunas).
Baigiamojo susirinkimo-konferencijos dėl parengto Europinio standarto geležinkelio linijos Kaunas - Lietuvos ir Latvijos
valstybių siena specialiojo plano protokolas (Pasvalys).
Baigiamojo susirinkimo-konferencijos dėl parengto Europinio standarto geležinkelio linijos Kaunas - Lietuvos ir Latvijos
valstybių siena specialiojo plano protokolas (Panevėžys).
Baigiamojo susirinkimo-konferencijos dėl parengto Europinio standarto geležinkelio linijos Kaunas - Lietuvos ir Latvijos
valstybių siena specialiojo plano protokolas (Kėdainiai).
Poveikio aplinkai vertinimo atlikimas:
Parengta Europinio standarto geležinkelio linijos Kaunas-Lietuvos ir Latvijos valstybių siena poveikio aplinkai vertinimo
programa (atnaujinta);
Informacija visuomenei apie parengtą europinio standarto geležinkelio linijos Kaunas–Lietuvos ir Latvijos valstybių siena
poveikio aplinkai vertinimo ataskaitą;
Viešo susirinkimo dėl Europinio standarto geležinkelio linijos Kaunas – Lietuvos ir Latvijos valstybių siena poveikio aplinkai
vertinimo ataskaitos protokolas (Panevėžys).
Viešo susirinkimo dėl Europinio standarto geležinkelio linijos Kaunas – Lietuvos ir Latvijos valstybių siena poveikio aplinkai
vertinimo ataskaitos protokolas (Pasvalys).
Viešo susirinkimo dėl Europinio standarto geležinkelio linijos Kaunas – Lietuvos ir Latvijos valstybių siena poveikio aplinkai
vertinimo ataskaitos protokolas (Kėdainiai).
Viešo susirinkimo dėl Europinio standarto geležinkelio linijos Kaunas – Lietuvos ir Latvijos valstybių siena poveikio aplinkai
vertinimo ataskaitos protokolas (Jonava).
Viešo susirinkimo dėl Europinio standarto geležinkelio linijos Kaunas – Lietuvos ir Latvijos valstybių siena poveikio aplinkai
vertinimo ataskaitos protokolas (Kaunas).
Informacija visuomenei apie parengą patikslintą Kauno r. sav. Neveronių sen. teritorijoje europinio standarto geležinkelio linijos
Kaunas-Lietuvos ir Latvijos valstybių siena poveikio aplinkai vertinimo ataskaitą.
Patikslinta Kauno r. sav. Neveronių sen. teritorijoje Europinio standarto geležinkelio linijos Kaunas-Lietuvos ir Latvijos
valstybių siena poveikio aplinkai vertinimo ataskaita.

Kitos vykdomos projekto dalys

 Į viršų

Ši internetinė svetainė sukurta įgyvendinant transeuropinio transporto tinklo (TEN-T) prioritetinį projektą

„Geležinkelio „Rail Baltica“ maršrutas Varšuva–Kaunas–Ryga–Talinas–Helsinkis“ bendrai finansuojant Lietuvos

valstybei ir Europos Sąjungos TEN-T programai.

Autoriui tenka visa atsakomybė už turinį. Europos Sąjunga neatsako už bet kokį jame esančios informacijos

panaudojimą.
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galiojimo pratęsimo 2015 m.

 

 

Teisės aktai reglamentuojantys PAV

 

 

Aktuali informacija PAV proceso dalyviams

 

                INFORMACIJA  VISUOMENEI  APIE  VIEŠĄ  SUPAŽINDINIMĄ  SU  PARENGTA
EUROPINIO  STANDARTO  GELEŽINKELIO  KAUNASLIETUVOS  IR  LATVIJOS
VALSTYBĖS SIENA POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO ATASKAITA

 

                    Dėl  informacijos  atrankai  dėl  planuojamos  ūkinės  veiklos  poveikio  aplinkai  vertinimo
rengimo

           Informuojame, kad nuo 2005 m. gegužės 1 d.  įsigaliojo nauja Planuojamos ūkinės veiklos atrankos
metodinių  nurodymų  1  priedo  redakcija,  patvirtinta  Lietuvos  Respublikos  aplinkos  ministro  2014  m.
gruodžio 16 d. įsakymu Nr. D11026 "Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. gruodžio 30 d.
įsakymo  Nr.  D1665  "Dėl  planuojamos  ūkinės  veiklos  atrankos  metodinių  nurodymų  patvirtinimo"
pakeitimo"  (toliau    Įsakymas). Atsižvelgiant  į  tai,  nuo  2015 m.  gegužės  1  d.  informacija  atrankai  dėl
planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo turi būti rengiama ir Aplinkos apsaugos agentūrai
pateikiama  vadovaujantis  naujais  reikalavimais.  Iki  2015  m.  gegužės  1  d.  pradėtos  poveikio  aplinkai
vertinimo procedūros baigiamos iki Įsakymo įsigaliojimo galiojusią tvarką.

           Su Įsakymu galite susipažinti čia.

 

       Dėl Radiacinės saugos centro kaip poveikio aplinkai vertinimo subjekto

     Vadovaujantis Lietuvos Respublikos branduolinės energetikos įstatymo 10 str. 2 p. ir Radiacinės saugos
centro  nuostatų,  patvirtintų  Lietuvos  Respublikos  sveikatos  apsaugos  ministro  2005  m.  liepos  22  d.
įsakymu Nr. V612 "Dėl Radiacinės saugos centro nuostatų patvirtinimo", 10.2.14 p., Radiacinės  saugos
centras  yra Lietuvos Respublikos  sveikatos  apsaugos ministerijos    įgaliotas  planuojamos ūkinės  veiklos
poveikio aplinkai vertinimo subjektas, atsakingas už sveikatos apsaugą radiacinės saugos srityje.

              Radiacinės  saugos  centras  dalyvauja  PAV  procese  lygiavertiškai  Visuomenės  sveikatos  centrams
apskrityse pagal Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo 5
str. 1 d. 2 p., kai planuojama ūkinė veikla:

1) su jonizuojančios spinduliuotės šaltiniais;

2) branduolinės energetikos objektų veikla;
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INFORMACIJA VISUOMENEI APIE PARENGTĄ EUROPINIO STANDARTO 
GELEŽINKELIO LINIJOS KAUNAS–LIETUVOS IR LATVIJOS VALSTYBIŲ SIENA 

POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO ATASKAITĄ 
 

 

1. Planuojamos ūkinės veiklos užsakovo pavadinimas, adresas, telefonas, faksas: 

Lietuvos Respublikos Susisiekimo ministerija, Gedimino pr. 17, LT-01505, Vilnius, tel. Nr.: 
+370 5 239 3941; +370 5 239 3942, fakso Nr. +370 5 212 4335.  

AB „Lietuvos geležinkeliai“ pagal, Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2012 m. 
spalio 16 d. įsakymu Nr. 3-672 „Dėl įgaliojimo AB „Lietuvos geležinkeliai“ suteikimo“, 
suteiktus įgaliojimus, juridinio asmens kodas 110053842, registruota adresu Mindaugo g. 12, 
LT-03603, Vilnius, tel. Nr. +370 5 269 2888; +370 5 269 3283, fakso Nr. +370 5 269 2665, el. 
paštas: railbaltica@litrail.lt; v.griganaviciute@litrail.lt; s.poskus@litrail.lt, interneto svetainės 
adresas www.rail-baltica.lt. 

2. Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo (toliau – PAV) 
dokumentų rengėjo pavadinimas, adresas, telefonas, faksas: 

AECOM Infrastructure & Environment UK Limited, atstovaujama AECOM Infrastructure 
& Environment UK Limited filialo Lietuvos Respublikoje, juridinio asmens kodas 300104532, 
registruota adresu Vytenio g. 9, LT-03113, Vilnius, tel. Nr.: +370 5 260 8895; +370 645 98466, 
fakso Nr. +370 5 233 1574, atsakingas asmuo Mantas Kaušylas, el. paštas 
mantas.kausylas@aecom.com. 

3. Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas:  
Europinio standarto geležinkelio linijos Kaunas–Lietuvos ir Latvijos valstybių siena 

statyba ir eksploatacija. 
4. Planuojamos ūkinės veiklos vieta (apskritis, miestas, rajonas, seniūnija, kaimas, 

gatvė):  
Kauno m. sav. (Panemunės, Petrašiūnų sen.), Kauno r. sav. (Garliavos apylinkių, 

Neveronių, Rokų, Karmėlavos), Jonavos r. sav. (Bukonių, Dumsių, Jonavos, Kulvos, Ruklos, 
Šilų, Upninkų, Užusalių, Žeimių, Truskavos), Kėdainių r. sav. (Šėtos, Truskavos sen.), 
Panevėžio r. sav. (Naujamiesčio, Paįstrio, Panevėžio, Ramygalos, Smilgių, Upytės sen.), 
Panevėžio m. sav., Pasvalio r. sav. (Joniškėlio, Namišių, Pumpėnų, Pušaloto, Saločių, Vaškų 
sen.). 

5. PAV subjektai, kurie pagal kompetenciją nagrinės PAV dokumentus, teiks 
išvadas; atsakinga institucija, kuri priims sprendimą dėl planuojamos ūkinės veiklos 
leistinumo pasirinktoje vietoje:  

Kauno miesto savivaldybė, Kauno rajono savivaldybė, Jonavos rajono savivaldybė, 
Kėdainių rajono savivaldybė, Panevėžio rajono savivaldybė, Panevėžio miesto savivaldybė, 
Pasvalio rajono savivaldybė, Kauno visuomenės sveikatos centras, Panevėžio visuomenės 
sveikatos centras, Kauno apskrities priešgaisrinė gelbėjimo valdyba, Panevėžio apskrities 
priešgaisrinė gelbėjimo valdyba, Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos 
Kauno ir Panevėžio padaliniai, Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos, 
PAV ataskaitą tvirtins ir sprendimą dėl planuojamos ūkinės veiklos leistinumo pasirinktoje 
vietoje priims atsakinga institucija – Aplinkos apsaugos agentūra. 

6. Kur, kada ir iki kada galima susipažinti su planuojamos ūkinės veiklos PAV 
ataskaita:  

Su planuojamos ūkinės veiklos PAV ataskaita galima susipažinti per 10 darbo dienų nuo 
šios informacijos paskelbimo dienos iki numatyto viešo susirinkimo: 

AECOM Infrastructure & Environment UK Limited filiale, Vytenio g. 9/25, 
03113 Vilnius, nuo 8.00 iki 17.00 darbo dienomis, tel. (8 5) 260 88 95, faksas: (8 5) 233 15 74, 
el. p. mantas.kausylas@aecom.com, internetinėje svetainėje www.publicity.lt; 

AB „Lietuvos geležinkeliai“, Mindaugo g. 12, LT-03603, Vilnius, nuo 7.00 iki 15.00 
darbo dienomis, tel. Nr. +370 5 269 2888; +370 5 269 3283, fakso Nr. +370 5 269 2665, el. 
paštas: railbaltica@litrail.lt; v.griganaviciute@litrail.lt; s.poskus@litrail.lt; 

7. Kur ir kada vyks viešas susirinkimas (vieta, adresas, laikas): 
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1) 2016 m. sausio 9 d. 10.00 val. Panevėžio miesto savivaldybės administracijos 
Posėdžių salėje (1 aukštas), Laisvės a. 20 Panevėžyje; 

2) 2016 m. sausio 11 d. 18.00 val. Pasvalio rajono savivaldybės administracijos 
Didžiojoje posėdžių salėje, Vytauto Didžiojo a. 1 Pasvalyje; 

3) 2016 m. sausio 12 d. 18.00 val. Kėdainių rajono savivaldybės administracijos Posėdžių 
salėje, J. Basanavičiaus g. 36, Kėdainiuose; 

4) 2016 m. sausio 14 d. 18.00 val. Jonavos rajono savivaldybės administracijos J. Ralio 
salėje, Žeimių g. 13, Jonavoje; 

5) 2016 m. sausio 15 d. 18.00 val. Kauno miesto savivaldybės administracijos Mažojoje 
salėje, Laisvės al. 96 Kaune; 

7. Teikti pasiūlymus planuojamos ūkinės veiklos PAV ataskaitos klausimais galima 
iki viešo susirinkimo raštu, el. paštu, paštu ir faksu: 

AECOM Infrastructure & Environment UK Limited filiale, Vytenio g. 9/25, 
03113 Vilnius, tel. (8 5) 260 88 95, faksas: (8 5) 233 15 74, el. p. mantas.kausylas@aecom.com; 

 
Suinteresuota visuomenė, teikdama pasiūlymus dėl planuojamos ūkinės veiklos PAV 

ataskaitos, privalo nurodyti: 
a) vardą, pavardę (organizacijos pavadinimą), adresą; 
b) pasiūlymo teikimo datą; 
c) informaciją ir aplinkybes, kuo grindžiamas pasiūlymas. 
 
Pasiūlymų kopijos papildomai gali būti pateiktos pagal kompetenciją PAV 

subjektams ir atsakingai institucijai.  
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INFORMACIJA VISUOMIiNEI APIE PARENGTA EUROPINIO STANDARTO(
cEiEZiNKEiio r-rNrJos KAUNAS-LrETUVos rR Lnrvuos vALSTYBIU sIE

POVEIKIO API,TN I VERTINIMO ATASKAI'I'4

1. Planuojamos rlkines veiklos uzsakovo pavarlinimas, adresas, telefonas' fa :

Lietuvos Respublikos Susisiekimo ministerija, Gedimino pr' 17' LT-01505' Vilnius, tel' :

+370 5 23g 3g4I;+370 5 239 3942, fakso Nr. +370 5 212 4335.

AB ,,Lietuvos ge I-ietuvos I{espublikos

spalio 16 d. isakymu igaliojimo AR-,,Lietu

,ut.iktut igaliojimus, j odas 110053842, regis

LT-03603, Vilnius, tel. 888; +370 5 269 3283'

paStas : ratlbaltica@l itrai I . lt; v. gri ganav iciute@litrai 1, lt; s' po sku

adresas www.rail-baltica. lt.
Z. planuojamos iikines veiklos poveil<io aplinkai vertinimo (toliau PAV)

dokumentq rengdjo Pavadinima tel
AEcoMlnfrasiructurre&E tU rLlcture

& Environment UK Limited filialo Lietuvos R 04532'

registruota adresu Vytenio ' 9, LT-03113, Vilni r, " 
t'8466'

fufro Nr, +370 5 2 3 1574, atsakingas asmuo Mantas Kau5ylas, el. pa5tas

mantas.kausylas@aecon-r. com.

3. Planuojamos tikinds veiklos pavadinimas:
Europinio standar.to geleZinkelio ti,-ri.jo; Kaunas--Lietuvos ir Latvijos valstybiq siena

statyba ir eksplo a.

4. Planu os fikines veil<los vieta (apskritis, miestas, rajonas, senitinija, kaimas,

gatv€):
Kauno m. sav, (Panemunes, Petra5i[

Never ol(Ll. . .lott

Sitq. rI. U 'Iiq.Panev sav. clo,
Panev sav., sav.

sen.).
5. PAV subjektai, kurie pagal kompetencijq nagrines PAV dokumentus, teiks

i5vadas; atsakinga institucija, kiri priirns iprcndinr4 d6l planuojamos iikin6s vciklos

leistinumo Pasirinktoj e vietoj e:

Kauno miesto"savivaidybi, Kauno rajono savi,,zaldybe, Jonavos rajono savivaldybe'

Kedainiq rajono savivaldybe, FaneveZio rajo ro savivaLdybe, PaneveZio miesto savivaldybe,

Pasvalio rajono savivaldybe, Kauno visuom

sveikatos centras, Kattno apskrities prieSgai

prie5gaisrine gelbejimo valdl'ba, Kult[ros
kuuno ir PaneveZio padaliniai. Valstybine sa

PAV ataskait4 tvirtins ir sprendim4 del plan

vietoje priims atsakinga institucija - Aplinkos ap s al3enttJra.

6. Kur, kada ir iki katia galima su ii ti su planuojamos flkinOs veiklos PAV

ataskaita:
Su planuo1arnos [lcines veiklos PAV ataskaita galin.ra susipaZinti per 10 darbo dienq nuo

Sios informacij os paskelbirno ciienos iki numaty'to v ieSo,sus irinkimo :

AECOM lnfiastructure & Environment UI( Limited filiale, V}'tenio g' 912_5,

03113 Vilnius, nuo g.00 iki 17.00 darbo dienomis, tel. (8 5)260 88 95, faksas: (8 5) 233 15 74,

el. p. mantas.kausylas@aecom.con, intemetineje svetaint licity.lt;

AB ,,Lietuvos-geleZinkeliai:', Mindaugt g. l2,l ilnius, nuo 7.00 iki 15'00

darbo dienomis, tel. Ni. +370 5 269 2888: +llO 5 269 Nr' +370 5 269 2665' el'

pastas: railbaltica ; v.griganaviciute@litrail.lt; s.poskus@litrail'it;

7. Kur ir s viesas susirinkimas (vieta, ndresas, laikas):
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aneveZio miesto savivaldybes administracijos

LYie;
Pasvalio rajono savivaldybes administracijos

PasvalYje;
iq rajono savivaldybes administracijos PosedZiq

os rajono savivaldybes administracijos J' Ralio

saleje, Zeimit4g. 13, Jonavoje;
5) 2016 m. sausio t3 O. r8,00 val. Kauno miesto savivaldybes administraciios Ma7'ojoje

saleje, Laisves al' 96 Kaune;

7. Teikti pasifllymus planuoja [kinos veiklos PAV ataskaitos klausimais galima

iki vie5o susirinkimo ra5tu, el. pa5tu, u ir faksu:

AECOMlnfiastructure&EnvironmentUKLimitedfiliale'Vyteniog'9125'
03113 Vilnius, tef. (g jj260 8S 95, faksas: (8 5) 233 1574,el' p' mantas'kausylas@aecom'com;

Suinteresuota visuomene, teikdama pasiulymus del planuojamos [kines veiklos PAV

ataskaitos, privalo nurodYti :

a)' i ar dq, pav ardq (or gani zacij o s pavad inim4)' adre s 4;

b) pasifllYmo teikimo dat4;

cj info.macij4 ir aplinkybes' kuo grindZiamas pasillymas'

PasifllymqkopijospapildomaigatibItipateiktospaga|kompetencij4PAV
subjektams ir atsakingai institucijai'
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^ _ _IN{OR-fiIACIJA VTSUOMENET APIE PARENGT,{ EUROPTNIO STANDARTO
GELEZINo"o'bT[{ff 

#Htl#"#Rl?$'l#r"tTXr'€i'{tLSTYBIUSIENA

1. Planuojamos ukinds veiklos uisakovo pavadinimas, adresas, telefonaso faksas:
Lietuvos Respublikos Susisiekimo ministerija, Gedimino pr. 17, LT-01505, Vilnius, tel. Nr.:
+370 5 239 3941;+37A 5 239 3942, fakso Nr. +370 5 212 4335.

AB ,,Lietuvos geleZinkeliai" pagal, Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2012 m.
spalio 16 d. isakymu Nr. 3-672 ,,Del igaliojimo AB ,,Lietuvos geleZinkeliai" suteikimo",
suteiktus igaliojimus, juridinio asmens kodas 110053842, registruota adresu Mindaugo g. 12,
LT-03603, Vilnius, tel. Nr. +370 5 269 2888; +370 5 269 3283, fakso Nr. +370 5 269 2665, el.
pa5tas: railbaltica@litrail.lt; v.griganaviciute@litrail.lt; s.poskus@litrail.lt, interneto svetaines
adresas www.rail-baltica. lt.

2. Planuojamos flkin6s veiklos poveikio aplinkai vertinimo (toliau PAV)
dokumentq rengdjo pavadinimas, adresaso telefonas, faksas:

AECOM Infrastructure & Environment UK Limited, atstovaujama AECOM Infrastructure
& Environment UK Limited filialo Lietuvos Respublikoje, juridinio asmens kodas 300104532,
registruota adresu Vytenio g. 9, LT-03113, Vilnius, tel. Nr.: +370 5 260 8895; +370 645 98466,
fakso Nr. +370 5 233 1574, atsakingas asmuo Mantas Kau5ylas, el. pa5tas
mantas.kausylas @aecom. com.

3. Planuojamos flkinds veiklos pavadinimas:
Europinio standarto geleZinkelio linijos Kaunas-Lietuvos ir Latvijos valstybiq siena

statyba ir eksploatacija.
4. Planuojamos trkin6s veiklos vieta (apskritis, miestaso rajonas, senitinija, kaimas,

gatvd):
Kauno m. sav. (Panemunes, Petra5iunq sen.), Kauno r. sav. (Garliavos apylinkiq,

$.everoniq, f.okqr_Kanlelavos), Jonavos r. sav. (Bukoniq, Dumsiq, Jonavos, Kulvos, Rukloi,
!ilq, Upninkq, UZusaliq, Zeimiq, Truskavos), Kedainiq r. sav. (Setos, Truskavos sen.),
PaneveZio r. sav. (Naujamiesdio, Paistrio, PanevdZio, Ramygalos, Smilgiq, Upytes sen.),
PaneveZio m. sav., Pasvalio r. sav. (Joni5kelio, Nami5iq, Pump?nq, Pu5aloio, Sal68iq, Va5(q
sen.).

5. PAV subjektai, kurie pagal kompetencij4 nagrinds PAV dokumentus, teiks
i5vadas; atsakinga institucija, kuri priims sprendim4 d6l planuojamos tikinds veiklos
leistinumo pasirinktoje vietoje:

Kauno miesto savivaldybd, Kauno rajono savivaldybd, Jonavos rajono savivaldybe,
Kedainiq rajono savivaldybe, PaneveZio rajono savivaldybe, PaneveZio miesto savivaldybe,
Pasvalio rajono savivaldybd, Kauno visuomenes sveikatos centras, PaneveZio visuomends
sveikatos centras, Kauno apskrities prie5gaisrine gelbejimo valdyba, Paneve1io apskrities
prie5gaisrine gelbejimo valdyba, Kulturos paveldo departamento prie Kulturos ministerijos
Kauno ir PaneveZio padaliniai, Valstybine saugomr+ teritorijq tarnyba prie Aplinkos ministerijos,
PAV ataskait4 tvirtins ir sprendim4 del planuojamos fikines veiklos leistinumo pasirinktoje
vietoje priims atsakinga institucija - Aplinkos apsaugos agentura.

6. Kur, kada ir iki kada galima susipaZinti su planuojamos iikinds veiklos PAV
ataskaita:

Su planuojamos iikines veiklos PAV ataskaita galima susipaZinti per 10 darbo dienq nuo
Sios informacijos paskelbimo dienos iki numatyto vie5o susirinkimo:

AECOM Infrastructure & Environment UK Limited filiale, Vy.tenio g. 9125,
03113 Vilnius, nuo 8.00 iki 17.00 darbo dienomis, tel. (8 5)260 88 95, faksas: (8 5) 233 15 74,
el. p. mantas.kausylas@aecom.com, internetineje svetaineje www.publicity.lt;

AB ,,Lietuvos geleZinkeliai", Mindaugo g. 12, LT-03603, Vilnius, nuo 7.00 iki 15.00
darbo dienomis, tel. Nr. +370 5 269 2888; +370 5 269 3283, fakso Nr. +370 5 269 2665, eI.
pa5tas: railbaltica@litrail.lt; v.griganaviciute@litrail.lt; s.poskus@litrail.lt;

7. Kur ir kada vyks vie5as susirinkimas (vieta, adresas, laikas):

:'.
FSff" SAiffCA
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I) 2016 m. sausio 9 d. 10.00 val. PaneveZio miesto savivaldybes administracijos
PosedZiq saleje (1 auk5tas), Laisves a. 20 Panevezyie;

2) 2016 m. sausio 1l d. 18.00 val. Pasvalio rajono savivaldybes administracijos
DidZiojoje posedZiq saleje, Vytauto DidZiojo a. 1 pasvalyje;

3) 2016 m. sausio l2 d. 18.00 val. Kedainiq rajono savivaldybes administracijos PosedZiq
saleje, J. Basanavidiaus g.36, Kedainiuose;

!)2016 m. sausio 14 d. 18.00 val. Jonavos rajono savivaldybes administracijos J. Ralio
saleje, Zeimi4g. 13, Jonavoje;

5)2016 m. sausio 15 d. 18.00 val. Kauno miesto savivaldybes administracijos MaZojoje
saleje, Laisves aL.96 Kaune;

7. Teikti pasitrlymus planuojamos iikin6s veiklos PAV ataskaitos klausimais galima
iki vie5o susirinkimo ra5tu, el. pa5tu, paStu ir faksu:

AECOM Infrastructure & Environment UK Limited filiale, Vytenio g. 9125,
03113 Vilnius, tel. (8 5) 260 88 95, faksas: (S 5) 233 15 74, el. p. mantas.kausylas@aecorn.com;

Suinteresuota visuomene, teikdama pasillymus del planuojamos flkines veiklos PAV
ataskaitos, privalo nurodyi :

a) vard4, pavardg (organizacijos pavadinim4), adres4;
b) pasillymo teikimo dat4;
c) informacij4 ir aplinkybes, kuo grindZiamas pasifllymas.

Pasiiilymq kopijos papildomai gali btrti pateiktos pagal kompetencij4 PAV
subjektams ir atsakingai institucijai.

tu.'rfimPs*r*iC6rP I
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INFORMACI.| A VTSTJOMENEI ApIE PARENGTA EUROPINIo"STANDARTO \r,- tl]-,^62}

GET,E,ZINKEt,Io I,INIJoS KAUNAS_I,IE.I.UVOS IR I,ATVIJOS V.ALSTYBIU SIEN.f ..;
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Kuta ltt ?rteni
1. Planuojamos ukines veiklos uZsakovo pavadinimas, adresas, telefonas, faksas:

Lietuvos Respublikos Susisiekimo ministerija, Gedimino pr. 17, L1'-01505, Vilnius, tel. Nr.:
+370 5 239 3941. +370 5 23c) 3942, fakso Nr. +370 5 212 4335.

AB ,,Lietuvos geleZinkeliai" pagal, Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2012 n.
spalio 16 d. lsakymu Nr. 3-672 ,,Del igaiiojimo AB ,,Lietuvos geleZinkeliai" sttteikimo",

sirteiktus igaliojimus, juridinio asmens hodas 110053842, registruota adresu Mindaurgo g.\2,
l.T-03603, vilnius, tel' Nr' +3lo 5 269 2888; +370 5 269 3283' fakso Nr' +310 5 269 2665' el'
paStas: railbaltica@,litrail.lt; v.griganaviciute@litrail.lt: s.poskus@litrail.lt, interneto svetaines

adresas wrvw. rail-baltica. 1t.

2. Planuojamos [kinOs veiklos poveikio aplinkai vertinimo (toliau PAV)

dokumentq rcngejo p:rvadinimas, adresas, telcftrnas, thksas:
AECOM Infiustrr,rctr-rre & Er-rvironment UI( Limited, atstovaujama AECOM infiastructure

& Elvironrnent UI( I-imited trlialo Lietr-rvos Respublihoje, juridinio astnens kodas 300104532,

registruota adresu Vytenio g. 9, LT-03113, Vilnius, tel. Nr.: +370 5 260 8895; +370 645 98466,

lakso Nr. +370 5 233 1574, atsakingas asmuo Mantas Kau5y1as, el. paStas

mantas.hausyl as(llaecorn. co1r.
3. Planuojamos Ikines veiklos pavadinimas:
Eurropinio stanclarto geleZinkelio liniios Kar-rnas-Lietuvos ir Latvijos valstybiq siena

statyba ir eksploatacii a.

4. Planuojamos iikin€s veiklos vieta (apskritis, miestas, rajonas, seniiinija, kaimas,
gatvd):

Kauno m. sav. (Panemunes, PetraSi[nq sen.), Kauno r. sav. (Garliavos apylinhiq,
Neveroniq" Rokq, I(armelavos), Jonavos r. sav. (Bukoniq, Dumsitl, Jgnavos, Kulvos, Ruhlos,
Silq, UpninkLl, 

'LlZr-rsalir1, 
Zein'rir4, Truskavos), I(edainitl r. say. (Setos., .Truskavos sen.),

PapeveZio r. sa\,. (Nar-rjamiesdio, Paistrio. PaneveZio, Ramygalos, Smilgiq. LJpytes _:el.),
Paner.,eZio p-I. sav., Pasvalio r. sav. (JoniShelio, Nami5ii1, Pumpenq, PuSaloto, Salodiul, Va5kq
scn.).

5. IIAV subjektai, kurie pagal kompetencii4 nagrin€s PAV dokumentus, teiks

ilvaclas; atsakinga institucija, kuri priims sprendim4 del planuojamos trkin0s veiklos

leistinumo pasirinktoj e vietoj e:

I(auno rriesto savivalclybe, I(auno rajono savivaldybe, .louavos rajono savivaldybe,

Kedainiq rajono savivalclybe. PaneveZio ra.jono savivald.vbe, PaneveZio miesto savivaldybe,

Pasvalio rajono savivaldybe, Kauno visuourenes sveikatos centras, PaneveZio visuomends

sveiliatos centras, I{auno apshrities prieSgaisrine gelbejimo valdyba, PaneveZio apskrities

prieSgaisrine gelbe.jimo valdyba, Kultr-rros paveldo depafiamento prie Kr-rltlros ministeriios

kuuno ir PaneveZio padaliniai, Valstybind saugornq teritorij14 tarnyba prie Aplinkos ministeriios,

PAV ataskait4 tvirtins ir sprendirn4 del planr-rojamos hkines veiklos leistinumo pasirinktoje

vietoje priims atsakinga institLrcif a - Aplinkos apsaugos agentfira.- 
6. K,.r, kada ir iki kada galima'susipaZinti su planuojamos tikines veiklos PAV

atashaita:
Su planLro.jamos lrliines veiklos PAV atarskaita -ealima susipaZinti per 10 darbo dienq nuo

Sios infbrn-raciios paskelbirno dienos iki numatyto vieso susirinkimo:
AECOM lnfl-astructure &. Environment UK Limited filiale, V1'tenio g. 9125.

03113 Vilniurs, nuo 8.00 iki 17.00 darbo dienomis, tel. (8 5)260 88 95, faksas: (8 5) 233 15 74,

e1. p. mantas.kagsylas(D,aeoom.com, internetineje svetaineje www.publicity'lt;
AB..Lietrivos geleZinkeliai", Minderugo g. 12, LT-03603, Viinius. nuo 7'00 iki 15.00

rjarbo dienon-iis. tel. Ni. r,37C) 5 269 2888; r370 5 269 3283, lairso Nr. +370 5 269 2665, eI.

paStas: railbaltica(ilitrail.lt: r,.griganaviciurter.@1itrail.lt; s.poskurs@litrail.lt;

7. Kur ir kad:r vyks vie5as susirinkimas (l'ieta, adresas, laikas):

f uropos Sqjungos bendrai finansuota
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1)2016m.sausio9d'l0.00val.PaneveZiomiestosavivalclybesadministraciios
PosedZiLi saleje (1 aukStas), Laisves a' 20 PaneveZyje;

2) 2016 m. .uurio 1 1 d. i 8.00 val. Pasvalio rajono savivalclybes administracijos

niaZioioje poseclZiq saleie, Vytayo^ DidZioio a' l.Pasvalf ie;

3)2016 m. sausio 12 a. 1g.00 vai. (.eclainiq rajono savivaldybes administracijos PosedZiti

saleje. J. Basauaviciaus g. 36, K0dainiuose; . : -- ^
4) 2010 -. ,u.rril 14 d. 1g.00 val. Jonavos rajono savivaldybes administracijos J' Ralio

saleje, Zeimiq g' 13, .Jonavoie;

5)2016tn'sausio15d.18.00val'Kaunomiestosavivaldybesaclministraci.iosMaZojoje
saldie, Laisves al. 96 i(aurle;

7. Teikti pasiiilymus planuojamos flkin€s veiklos PAV ataskaitos klausimais galima

iki vie5o susirinkimo ra5tu, el' pa5tu, pa5tu ir faksu:,-.

AECOM lnfiastructure & dnriron-.rt UI( Limited filiale' Vytenio g' 9125'

03113 Vilnirs, t.l. i^8-;t160 88 95, rur.tut' 1a ,T3 1514,e1' p' mantas'kausylas@aecom'com;

Suinteresuota visuomen€' teikclama pasi[11'mus del planuojamos lkines veiklos PAV

ataskaitos, Privalo nurodYti :

a) rrard4' pavaldq (organizacijos pavaclinim4)' adres4;

b) PasirllYmo teikin'ro dat4;

c) infbrmacij4 ir aplinkybes, huo grindZiamas pasiulymas'

PasiUlymq kopijos papildomai gali biiti pateiktos pagal kompetencij4 PAV

subjektams ir atsakingai institucijai'

r irypq: 9.,EJ-U199s 
bendrai finansuata
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B}{ACIJA VISUOMENEI APIE PARENGTA EUROPINIO STANDARTO
IO LINIJOS KAUNAS-LIETUVOS IR LATVIJOS VALSTYBIU SIENA

POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO ATASKAITA

1. Planuojamos rlikinOs veiklos uZsakovo pavadinimas, adresas, telefonas, faksas:
Lietuvos Respublikos Susisiekimo ministerija, Gedimino pr. 17, LT-01505, Vilnius, tel. Nr.:
+370 5 239 3941; +370 5 239 3942, fakso Nr. +370 5 212 4335.

AB ,,Lietuvos geleZinkeliai" pagal, Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2012 m.
spalio 16 d. isakymu Nr. 3-672 ,,Del igaliojimo AB ,,Lietuvos geleZinkeliai" suteikimo",
suteiktus igaliojimus, juridinio asmens kodas 110053842, registruota adresu Mindaugo 9.72,
LT-03603, Vilnius, tel. Nr. +370 5 269 2888; +370 5 269 3283, fakso Nr. +370 5 269 2665, el.
pa5tas: railbaltica@litrail.lt; v.griganavi ciute@litrail.lt; s.poskus@litrail.lt, interneto svetaines
adresas www.rail-baltica. lt.

2. Planuojamos [kinds veiklos poveikio aplinkai vertinimo (toliau PAV)
dokumentq rengdjo pavadinimas, adresas, telefonas, faksas:

AECOM Infrastructure & Environment UK Limited, atstovaujama AECOM Infrastructure
& Environment UK Limited filialo Lietuvos Respublikoje, juridinio asmens kodas 300104532,
registruota adresu Vytenio g. 9, LT-03113, Vilnius, tel. Nr.: +370 5 260 8895; +370 645 98466,
fakso Nr. +370 5 233 1574, atsakingas asmuo Mantas KauSylas, el. paStas
mantas.kausylas@aecom. com.

3. Planuojamos trkinds veiklos pavadinimas:
Europinio standarto geleZinkelio linijos Kaunas-Lietuvos ir Latvijos valstybiq siena

statyba ir eksploatacija. I

4. Planuojamos trkin6s veiklos vieta (apskritis, miestas, rajonas, seniunija, kaimas,
gatv6):

Kauno m. sav. (Panemunes, Petra5iflnq sen.), Kauno r. sav. (Garliavos apylinkiq,
N.everoliq, Rokq, Karmelavgs), Jonavos r. sav. (Bukoniq, Dumsiq, Jonavos, Kulvos, Ruklos,
Silq, Upninkq, UZusaliq, Zeimi4, Truskavos), Kedainiq r. sav. (Setos, Truskavos sen.),
PaneveZio r. sav. Q.,laujamiesdio, Paistrio, Panev,iZio, Ramygalos, Smilgiq, Upytes sen.),
PaneveZio m. sav., Pasvalio r. sav. (JoniSkelio, Nami5iq, Pumpenq, Pu5aloto, Salodiq, Va5kq
sen.).

5. PAV subjektai, kurie pagal kompetencij4 nagrinds PAV dokumentus, teiks
iSvadas; atsakinga institucija, kuri priims sprendim4 d6l planuojamos iikin6s veiklos
leistinumo pasirinktoje vietoje:

Kauno miesto savivaldybe, Kauno rajono savivaldybe, Jonavos rajono savivaldybe,
Kedainiq rajono savivaldybe, PaneveZio rajono savivaldybe, PanevdZio miesto savivaldybe,
Pasvalio rajono savivaldybd, Kauno visuomends sveikatos centras, PaneveZio visuomenes
sveikatos centras, Kauno apskrities priesgaisrine gelbejimo valdyba, PaneveZio apskrities
prie5gaisrine gelbejimo valdyba, Kulturos paveldo departamento prie Kultflros ministerijos
Kauno ir PaneveZio padaliniai, Valstybine saugomq teritorijq tamyba prie Aplinkos ministerijos,
PAV ataskaitq tvirtins ir sprendim4 del planuojamos [kines veiklos leistinumo pasirinktoje
vietoje priims atsakinga institucija - Aplinkos apsaugos agentura.

6. Kur, kada ir iki kada galima susipaZinti su planuojamos trkinds veiklos PAV
ataskaita:

Su planuojamos flkines veiklos PAV ataskaita galima susipaZinti per 10 darbo dienq nuo
Sios informacijos paskelbimo dienos iki numatyto vie5o susirinkimo:

AECOM Infrastructure & Environment UK Limited filiale, Vytenio g. 9125,
03113 Vilnius, nuo 8.00 iki 17.00 darbo dienomis, tel. (8 5)260 88 95, faksas: (8 5) 233 75 74,
el. p. mantas.kausylas@aecom,com, internetineje svetaineje www.publicity.lt;

AB ,,Lietuvos geleZinkeliai", Mindaugo g. 72, LT-03603, Vilnius, nuo 7.00 iki 15.00
darbo dienomis, tel. Nr. +370 5 269 2888; +370 5 269 3283, fakso Nr. +370 5 269 2665, el.
pa5tas: rarlbalttca@litrail.lt; v.griganaviciute@litrail.lt; s.poskus@litrail.lt;

7. Kur ir kada lyks vie5as susirinkimas (vieta, adresas, laikas):

W W r s^rr.s^rn*s***ljs.s Rc{$qblits
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1) 2016 m. sausio 9 d. 10.00 val. PaneveZio miesto savivaldybes administracijos
PosedZiq saleje (1 auk5tas), Laisves a.20 panevdiyje;

2) 2016 m' sausio 11 d. 18.00 val. Pasvalio rajono savivaldybes administracijos
DidZiojoie posedZiq saleje, Vl.tauto DidZiojo a. 1 pasvalyje;

3) 2016 m. sausio 12 d. 18.00 val. Kedainiq rajono savivaldybes administracijos posedZiq
saleje, J. Basanavidiaus g.36, Kedainiuose;

!).20.16 m. sausio 14 d. 18.00 val. Jonavos rajono savivaldybes administracijos J. Ralio
saleje, Zeimir4 g. 13, Jonavoje;

5)2016 m. sausio 15 d. 18.00 val. Kauno miesto savivaldybes administracijos MaZojoje
saleje, Laisves aL.96 Kaune;

7. Teikti pasi[lymus planuojamos tikinds veiklos PAV ataskaitos klausimais galima
iki vieSo susirinkimo raStu, el. pa5tu, pa5tu ir faksu:

AECOM Infrastructure & Environment UK Limited filiale, Vytenio g. 9125,
031 13 Vilnius, tel. (8 5) 260 88 95, faksas: (8 5) 233 15 74, el. p. mantas.kausylas@a..o*.co*; 

'

Suinteresuota visuomene, teikdama pasiulymus del planuojamos fikines veiklos pAV
ataskaitos, privalo nurodyi:

a) vard4, pavardg (organizacijos pavadinim4), adres4;
b) pasillymo teikimo dat4;
c) informacij4 ir aplinkybes, kuo grindLiamas pasiUlyrnas.

Pasitilymq kopijos papildomai gali buti pateiktos pagal kompetencijq pAV
subjektams ir atsakingai institucijai. \

Wr ff.rrrr.**rr*N*'Lid(q Rc$Sst{i*s
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INFORMACIJA VISUOMENEI APIE PARENGTA EUROPINIO STAI{DARTO GELEZINKELIO
LINIJOS KAUNAS-LIETUVOS IR LATVIJOS VALSTYBIV SIENA POVEIKIO APLINKAI

VERTINIMO ATASKAITA

l. Planuojamos iikin€s veiklos uZsakovo pavadinimas, adresas, telefonas, faksas: Lietuvos Respublikos Susisiekimo
ministerija, Gedimino pr. 17, LT-01 505, Vilnius, tel. Nr.: +370 5 239 3941; +370 5 239 3942, fakso Nr. +370 5 212 4335.

AB ,,Lietuvos geleZinkeliai" pagal, Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2012 m. spalio 16 d. isakymu Nr. 3-672,,DeI
igaliojimo AB ,,Lietuvos geleZinkeliai" suteikimo", suteiktus lgaliojimus, juridinio asmens kodas 110053842, registruota adresu
Mindaugo g. 12, LT-03603, Vilnius, tel. Nr. +370 5 269 2888; +370 5 269 3283, fakso Nr. +370 5 269 2665, el. pa5tas:
railbaltica@litrail.lt; v.griganaviciute@litrail.lt; s.poskus@litrail.lt, interneto svetaines adresas www.rail-baltica.lt.

2. Planuojamos ukinds veiklos poveikio aplinkai vertinimo (toliau - PAV) dokumentq rengOjo pavadinimas, adresas,
telefonas, faksas:

AECOM Infiastructure & Environment UK Limited, atstovaujama AECOM Inliastructure & Environment UK Limited filialo
Lietuvos Respublikoje, juridinio asmens kodas 300104532, registruota adresu Vytenio g. 9, LT-03113, Vilnius, tel. Nr.: +370 5 260
8895; +370 645 98466, fakso Nr. +370 5 233 1574, atsakingas asmuo Mantas Kau5ylas, el. pa5tas mantas.kausylas@aecom.com.

3. Planuojamos iikines veiklos pavadinimas:
Europinio standafio geleZinkelio linijos Kaunas-Lietuvos ir Latvijos valstybiq siena statyba ir eksploatacija.
4. Planuojamos ukinCs veiklos vieta (apskritis, miestas, rajonas, seniunija, kaimas, gatvd):
Kauno m. sav. (Panemunes, PetraSiunq sen.), Kauno r. sav. (Garliavos apylinkiq, Neveroniq, Rokq, Karmelavos), Jonavos r.

sav. (Bukoniq, Dumsiq, Jonavos, Kulvos, Ruklos, Silq, Upninkq, UZusaliq, Zeimiq, Truskavos), Kedainiq r. sav. (Setos, Truskavos
sen.), PaneveZio r. sav. (Naujamiesdio, Pafstrio, PaneveZio, Ramygalos, Smilgiq, Upy.tes sen.), PaneveZiom. sav., .'...,.. . . ,

,.t'.t,...--..,. l;.,..:-..,. r... -.-\:-,.- . .,-..r,i... : .,:. s,....-
5. PAV subjektai, kurie pagal kompetencij4 nagrin6s PAV dokumentus, teiks iSvadas; atsakinga institucija, kuri priims

sprendim4 ddl planuojamos iikin€s veiklos leistinumo pasirinktoje vietoje:
Kauno miesto savivaldybe, Kauno rajono savivaldybe, Jonavos rajono savivaldybd, Kedainiq rajono savivaldybe, PaneveZio

rajono savivaldybe, PaneveZio miesto savivaldybe, Pasvalio rajono savivaldybe, Kauno visuomends sveikatos centras, PanevdZio
visuomends sveikatos centras, Kauno apskrities prieSgaisrine gelbejimo valdyba, PaneveZio apskrities prieSgaisrine gelbejimo valdyba,
Kulturos paveldo departamento prie Kulturos ministerijos Kauno ir PaneveZio padaliniai, Valstybine saugomq teritorijq tarnyba prie
Aplinkos ministerijos, PAV ataskaitq tvirtins ir sprendim4 del planuojamos ukines veiklos leistinumo pasirinktoje vietoje priims
atsakinga institucija - Aplinkos apsaugos agentUra.

6. Kur, kada ir iki kada galima susipaZinti su planuojamos iikin€s veiklos PAV ataskaita:
Su planuojamos [kines veiklos PAV ataskaita galima susipaZinti per l0 darbo dienq nuo Sios informacijos paskelbimo dienos

iki numatyto vieSo susirinkimo:
AECOM Infrastructure & Environment UK Limited filiale, Vytenio g. 9125,03 I I 3 Vilnius, nuo 8.00 iki I 7.00 darbo dienomis,

tel. (8 5) 260 88 95, faksas: (8 5) 233 15 74, el. p. mantas.kausylai@aecom.com, internetineje svetaineje www.publicity.lt;
AB,,Lietuvos geleZinkeliai", Mindaugo g. 12,LT-03603, Vilnius, nuo 7.00 iki 15.00 darbo dienomis, tel. Nr. +310 5 269

2888; +370 5 269 3283, fakso Nr. +370 5 269 2665, el. pa5tas: railbaltica@litrail.lt; v.griganaviciute@litrail.lt; s.poskus@litrail.lt;
7. Kur ir kada vyks vie5as susirinkimas (vieta, adresas, laikas):
1)2016 m. sausio 9 d. 10.00 val. Paneveilo miesto savivaldybes administracijos PosedZiq saleje (1 aukStas), Laisvds a.20

3) 2016 m. sausio 12 d. 18.00 val. Kedainiq rajono savivaldybes administracijos PosedZiq saleje, J. Basanavidiaus g. 36,
K6dainiuose;

4) 2016 m. sausio 14 d. 18.00 val. Jonavos rajono savivaldybes administracijos J. Ralio saleje, Zeimiq g. 13, Jonavoje;
5) 2016 m. sausio l5 d. 18.00 val. Kauno miesto savivaldybes administracijos MaZojoje saleje, Laisves al. 96 Kaune;
7. Teikti pasiulymus planuojamos iikines veiklos PAV ataskaitos klausimais galima iki vie5o susirinkimo raStu, el.

pa5tu, paStu ir faksu:
AECOM Infrastructure & Environment UK Limited filiale, Vl,tenio g.9125,03113 Vilnius, tel. (8 5)260 88 95, faksas: (8 5)

233 15 74, el.p. mantas.kausylas@aecom.com;

Suinteresuota visuomene, teikdama pasiulymus del planuojamos Dkines veiklos PAV ataskaitos, privalo nurodyi:
a) vard4, pavardg (organizacijos pavadinim4), adres4;
b) pasiiilymo teikimo dat4;
c) informacij4 ir aplinkybEs, kuo grindZiamas pasiDlymas.

Pasiiilymq kopijos papildomai gali buti pateiktos pagal kompetencij4 PAV subjektams ir atsakingai institucijai.
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INFoRMACIJA VISUoMENEI APIE PARENGTA EURoTIT!9 qtANblnf o
cEinZiNKfriio llxlros KAUNAS-LIEruvos rR La.rvuos vALSIXPJTY sIENA ir - (; / ',

POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO ATASKAITA

l. planuojamos tikin6s veiklos uZsakovo pavadinimas, adresas, telefonas, faksas:

Lietuvos Respublikos Susisiekimo ministerija, Gedimino pr. 17, LT-O1505, Vilnius, tel. Nr':

+370 5 239 3941; +370 5 239 3942, fakso Nr. +370 5 212 4335 '

AB ,,Lietuvos geleZink eliai" pagal, Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2012 m'

spalio 16 d. isakymu Nr. 3-672 ,,Del igaliojimo AB-,,Lietuvos geleZinkeliai" suteikimo",

,.rt.ikt6 igaliojimus, juridinio asmens kodas ttOOS:S+2, registruota adresu_Mindaugo g'12,

LT-03603, Vilnius, tel. Nr. +370 5 269 2888; +310 5 269 3283, fakso Nr. +310 5 269 2665, el'

pa5tas: ,uilbutti"uglitrail.lt; v.griganaviciute@litrail.lt; s.poskus@litrail.lt, interneto svetaines

adresas www.rail-baltica.lt.
Z. planuojamos iikin€s veiklos poveikio aplinkai vertinimo (toliau PAV)

dokumentq rengdjo pavadinimas, adresas, telefonas, faksas:

AECOM Infrasiructure & Environment UK Limited, atstovaujama AECOM Infrastructure

& Environment UK Limited filialo Lietuvos Respublikoje, juridinio asmens kodas 300104532,

registruota adresu Vytenio g. 9, LT-03113, Vilniui, tel. Nr.: +370 5 260 8895; +370 645 98466'

fufro Nr. +370 5 2h 1574, atsakingas asmuo Mantas Kau5ylas, el. pa5tas

mantas.kausylas @aecom. com.
3. Planuojamos tikinds veiklos pavadinimas:
Europinio standarto geleZinkeHb Hnijos Kaunas-Lietuvos ir Latvijos valstybiq siena

statyba ir eksploatacij a.
4. planuojamos [kin€s veiklos vieta (apskritis, miestas, rajonas, senifinija, kaimas,

gatvd):
Kauno m. sav. (Panemunes, Petra5ilnq sen.), .Kauno r- sav. (Garliavos apylinkiq,

Neveroniq, Rokq, fu.tndtu"os), Jonavos J. sav.'-(Bukoniq, Dumsiq, Jonavos, Kulvos, Ruklos,

bliu, 
^ 
ffii.k,;'i;il;lii z"i^:q, {ruskavol), 

'K9$.ainiq 
r. sav. (S;to1 Truskavos sen'),

PaneveZio r. tuu. 
-6Nu"iu-iesdio,' 

Paistrio, PaneveZio, Ramygalos,- Smilgiq, ̂ Vpytes -:e1')'
paneveZio m. sav., iuruifio r. sav. (foniSkelio, Nami5iq, Pump?nq, Pu5aloto, Salodiq, Va5krl

sen.).
5. pAV subjektai, kurie pagal kompetencijq nagrinds PAV dokumentus, teiks

i5vadas; atsakinga institucija, kuri-priims iprendim4 ddl planuojamos iikin€s veiklos

leistinumo pasirinktoj e vietoj e:
Kauno miesto"savivaidyb6, Kauno rajono savivaldybe, Jonavos rajono savivaldybe,

Kedainiq rajono savivaldybe, FaneveZio rajono savivaldybe, PaneveLio miesto savivaldybe,
pasvalio rajono savivaldybe, Kauno visuomenes sveikatos centras, PaneveZio visuomends

sveikatos centras, Kauno apskrities prie5gaisrine gelbejimo valdyba, _PaneveZio apskrities

prie5gaisrine gelbejimo valdyba, Kulturos-paveldo departamento prie Kultfiros ministerijos

Kauno ir paneveZio padaliniai, Vulrtybin. suugo*q teritorijq tarnyb_a_ prie Aplinkos ministerijos,

pAV ataskait4 tvirtins ir sprendim4 del planuojamos ukines veiklos leistinumo pasirinktoje

vietoje priims atsakinga institucija - Aplinkos apsaugos agenttlra. n ^ r," 
6. K.,., kada ir iki kada galima susipaZinti su planuojamos trkinds veiklos PAV

ataskaita:
Su planuojamos Dkines veiklos PAV ataskaita galima susipaZinti per 10 darbo dienq nuo

Sios informacijos paskelbimo dienos iki numatlto vie3o susirinkimo:

AECOM Infrastructure 8. Environment UK Limited filiale, V}'tenio g' 912,5,

03113 Vilnius, nuo 8.00 iki 17.00 darbo dienomis, tel.  (8 5)260 88 95, faksas: (8 5) 233 15 74,

el. p. mantas.kausylas@aecom.com, internetineje svetaineje www'publicity'lt;

AB ,,Lietuvos-geleZinkeliail', Mindaugo g. 12, LT-03603, Vilnius, nuo 7.00 iki 15'00

darbo dienomis, tel. Ni. +370 5 269 2888; lzlo 5 269 3283, fakso Nr. +310 5 269 2665, el'

paStas: railbaltica@litrail.lU v.griganaviciute@litrail.lt; s.poskus@litrail.lt;

7. Kur ir kada vyks viesas susirinkimas (vieta, adresas, laikas):

W Fu'"pou P3.rrnq?r,,??,r{ffi,ir?::u"t" ":r t.r.,"o',ropifris transporto tint<las (T[N-T] KAIL EALTTCA
ffiln
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sveikatos cent
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Kauno ir Panev
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darbo dienomi
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1. Plan

Europin
ir ekspl
4. Plan

7. Kur

ojamos iikinds veiklos uisakovo pavadinimas,
rlikos Susisiekimo ministerija, Gedimino pr. 17,

adresas,
LT-O15

faksas:
tel. Nr.:

dienq nuo

e. 9125,
233 15 74,

7.00 iki 1s.00
269 2665, el.

: +370 5 239 3942. fakso Nr. +370 5 2f2 $35.
vos geleZinkeliai" pagal, Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2012 m.

ymu Nr. 3^612 ,,De] igaliojimo AB .,Lietuvos geleZinkeliai" suteikimo",
us, juridinio asmens kodas 110053842, registruota adresu Mindaugo g. 12,

us, tel. Nr. +370 5 269 2888; +370 5 269 3283, fakso Nr. +370 5 269 2665, el.

litrail.lt; v.griganaviciute@litrai1.lt; s.poskus@litrail.lt, irrterneto svetaines

2. PIan ojamos tikines veikltos poveikio aplinkai vertinimo (toliau PAV)
gdjo pavadinimas, adresas, telefonLas, faksas:
nfrastructure & Environment UK Limited, atstovaujama AEC(JM Infrastructure

UK Limited filialo Lietuvos Respublikoje, juridinio asmens kodas 300104532,

Vytenio g. 9, LT-031 t3, Vilnius, tel. Nr.: +370 5 260 8895; +370 645 98466,

70 5 233 1574, atsakingas asmuo Mantas Kausylas, el. pastas

aecom.com.
3. Plan jamos tikin€s veiklos pavadinimas:

standarto eeleZinkeli,r liniios Kaunas-l,ietuvos

1-baltica.lt.

ac1ja.

ojamos fikinds veiklos vieta (apshritis, miestas,

ir Latvijos valstybitl siena

rajonas, seniiinija, kaimas,

n. sav. (Panemunes, F',etra5iLinq sen.), Kauno r. stlv. (Gar{i?vos apylinkiq,
q, Karmelavos), Jonavc)s r. sav.'(Fiukoniq, Dumsiq, Jonavos, Kulvos, Ruklos,-tt;;iiU, 

L"i^i,A, Truskavos), 
'l(edainiq r. say. (Setos, Tru,skavos sen.),

rv. (Naujamiesdio,. Paistrio, Pane'veZio, Ramygalos,-Smilgiq,^Vpyttt-:"*'),
v., iasvalio r. sav. (Jdni5kelio, N3mi5iq, Pumpenq, Puialoto, Salodiq, Va5kq

subjektai, kurie pagal kompetrencij4 nagrinds I'AV dokumentus, teiks

nga institucija, kuri priims sprendim4 d6l planuojamos trkinds veiklos

rinktoje vietoje:
niesto"savivaidybe, Kauno rajono savivaldybd, Jonavos rajono savivaldybe,

savivaldybe, FaneveZio rajono savivaldybd, PaneveZio miesto savivaldybe,

savivaldybd. Kauno visuomends sveikatos centrasi, PaneveZio visuomenes

rS, I(auno apskrities prieSgaisrine: gelbejimo valdyba, PanevdZio apskrities

lbejimo valdyba, Kult,:rros paveldo departamento prie Kultlros ministerijos

io padaliniai, Vulrtybi,le salrgorxrl teritorijq tarnyba prie Aplinkos ministerijos,

tvirtins ir sprendim4 aet ptuuuojamos Dkines veiklos leistinumo pasirinktoje

;akinga institucija * Apl.inkos apsaugos agentfira.

kada ir iki kada galima susipaiiinti su planuojarnos flkinds veiklos PAV

Su plan ,iarnos ukines veiklos PAV ataskaita galima susipaZirrti per i0 darbo

AECO
paskelbimo dienos iki numatl'to vie5o susirinkimo:
Infrastructure & Environrrent UK Limited filiale, \/ytenio

uo 8.00 iki 17.00 darbo dienomis, tel. (8 5) 260 88 9:i, faksas;: (8 5)

AB ,,Li
Lsylas@aecom. com, internetinej e sv'etainej e www'putllcity' lt;
tuvos geleZinkeliai", Nlindaugo g. 12, LT-03603, Vilnius, nuo

tel. Ni, +370 5 269 2888: +370 :i 269 3283, fakso Nr. -1-3i'0 5

:a@htratl.lt; v. griganavi,:iute@litrai [.lt; s.poskus@litrail' lt;

r kada wks vie5as susirinkimas (vietao adresas, laikas):

surlrpos $q,j u nsss bqr$1at.$g:ggglg
Transeuropinrs lransporto tirtkias ( ltN- I )

onas,
ilnius.
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1) 2016 m. sausio 9 d. 10.00 val. PaneveZio miesto savivaldybes admiLnistracijos

PosedZiq saleje (1 auk5tas), Laisves a' 20 PaneveLyje;

2) 2016 m. rurrrio 11 d. 18.00 val. Pasvalio rajono savivaldybes administracijos

DidZiojoje posedZiq saleje' Vltauto DidZiojo a' 1 Pasvalyje;

3) 2OI6m. sausio IZ d. 18.00 val. Kedainiq rajono savivaldybes administracijos PosedZiq

saleje, J. Basanavidiaus g. 36, Kedainiuose;

4)2016r. ruur[ 14 d. 18.00 val. Jonavos rajono savival<lybds admin,istracijos i' Ralio

saleje, Zeimiq g. 13, Jonavoie;
5) 2016 m. iausio t3 a. t8.00 val. Katno miesto savivaldybes adminir;tracijos MaZojoje

saleje, Laisves aL.96 Kaune;
7. Teikti pasiiilymus planuojamos trkin6s veiklos PAV ataskaitos klausimais galima

iki vie5o susirinkimo ra5tu, el. pa5tu, pa5tu ir faksu:
AECOM lnfrastructure & Environment uK Limited filiale, \rylenio g' 9125,

031 13 Vilnius, tel. (8 5) 260 88 95, faksas: (8 5) 233 15 74, el. p. mantas.kausylas@aecom'com;

Suinteresuota visuomene, teikdama pasiulymus del planuojamos ukiLnes veiklos PAV

ataskaitos, privalo nurodYti:
a) i ar dq, p avardg (organizacij o s pavadinim4), adres4;

b) pasiDlYmo teikimo dat4;

cj infor*u.ij4 ir aplinkybes, kuo grtndLiamas pasiulymas.

Pasiulymq kopijos papildomai gali biiti pateiktos pagal kompeterrcij4 PAV

subjektams ir atsakingai institucijai'

ffiN" WW SutqP?l',?,?5'nsqs 
bendrai finansuota ''

ffi *upg r,a"x 
--- 

#.rll{.8eL1tt'A
ffi ffire
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.•.
GAUTA:

KEDAINIV RAJONO
SA}'},;VALDYB?,tDMINISTRAiYA
2012..m. men. d.

Asta Bratasiene

From:
Sent:
To:
Subject:
Attachments:

Administracija <administracija@kedainiai.lt>
2015 m. gruodis 21 d. 15:49
asta.bratasiene@kedainiaLlt
FW: Del parengtos Rail Baltica PAY ataskaitos skelbimo
RB PAY ataskaita Skelbimas 20151217 v.3.00.doc

Pagarbiai
Erika Petraityte
Kedainit{ rajono savivaldybes
administracijos direktoriaus priimamojo vedeja

J. Basanaviciaus g. 36, 57288 Kedainiai
Tel. (8347) 69550, Tel. mob. 868621101
El. pastas administracija@kedainiai./t
www.kedainiai./t

From: Daiva Ramanauskiene [mailto:daiva.ramanauskiene@kedainiai.lt]
sent: Monday, December 21, 2015 3:48 PM
To: administraciia@kedainiai.lt
Subject: FW: Del parengtos Rail Baltica PAY ataskaitos skelbimo

From: Zapolskyte, Simona [mailto:simona.zaoolskyte@aecom.com]
sent: Monday, December 21,20153:17 PM
To: daiva.ramanauskiene@kedainiai.lt
Cc: Kausylas, Mantas
Subject: Del parengtos Rail Baltica PAY ataskaitos skelbimo

Laba diena,

Siunciame skelbimq apie parengtq Europinio standarto gelezinkelio linijos Kaunas - Lietuvos ir Latvijos valstybi4
siena poveikio aplinkai vertinimo ataskaitq ir planuojamus vies us susirinkimus.

Prasome si skelbimq pakabinti JOS4 seniOnijos skelbim4 lentoje s. m. gruodzio 21 dienq, pirmadieni·

Taip pat labai lauksime mineto skelbimo skenuotos versijos su antspaudu "GAUTA", data ir parasu.

Oekojame!

1
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VIEŠO SUSIRINKIMO DĖL EUROPINIO STANDARTO GELEŽINKELIO LINIJOS KAUNAS – 
LIETUVOS IR LATVIJOS VALSTYBIŲ SIENA POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO 

ATASKAITOS PROTOKOLAS 
 

2016 m. sausio 15 d. 
Kaunas 

 
Viešas susirinkimas vyko 2016 m. sausio 15 d. 18.00 val. Kauno miesto savivaldybės 

administracijos Mažojoje salėje, Laisvės al. 96, Kaune.  
 
Viešo susirinkimo pirmininkas – AECOM Infrastructure & Environment UK Limited filialo 

(toliau – AECOM) plėtros vadovas Mantas Kaušylas; 
Viešo susirinkimo sekretorius – AECOM inžinierė-planuotoja Simona Zapolskytė. 
 
DALYVAVO: Dalyvių sąrašas pridedamas. 
 
DARBOTVARKĖ: 
1. Dėl supažindinimo (viešo susirinkimo) su parengta Europinio standarto geležinkelio 

linijos Kaunas – Lietuvos ir Latvijos valstybių siena poveikio aplinkai vertinimo 
ataskaita; 

 
SVARSTYTA: 
1) AECOM parengta Europinio standarto geležinkelio linijos Kaunas – Lietuvos ir Latvijos 

valstybių siena poveikio aplinkai vertinimo (toliau – PAV) ataskaita; 
 
Posėdžio pirmininkas Mantas Kaušylas pristato susirinkimo darbotvarkę, supažindina su 

viešo susirinkimo bei pasiūlymų teikimo tvarka. Pažymi, kad su PAV ataskaita supažindinama 
Kauno m. sav. ir Kauno r. sav. teritorijų visuomenė. Informuoja, kad planuojamos ūkinės veiklos 
organizatorius yra Lietuvos Respublikos Susisiekimo ministerija bei AB „Lietuvos geležinkeliai“. 
PAV dokumentų rengėjas – AECOM Infrastructure & Environment UK Limited filialas Lietuvoje. 

 
Mantas Kaušylas pristato susirinkimo darbotvarkę, supažindina su viešo susirinkimo bei 

pasiūlymų teikimo tvarka. Informuoja, kad pasiūlymus dėl PAV ataskaitos galima teikti iki 
2016 m. sausio 29 d. Taip pat informuoja, kad iki viešojo susirinkimo dėl poveikio aplinkai 
vertinimo ataskaitos pasiūlymų nebuvo gauta. Pažymi, kad teikiant pasiūlymus raštu, būtina 
nurodyti vardą, pavardę, elektroninio pašto adresą, kt. kontaktinius duomenis. 

 
 
PAV ataskaitos pristatymas. 
 
Mantas Kaušylas informuoja, kad poveikio aplinkai vertinimas buvo pradėtas 2015 m. II 

ketvirtį, numatomas baigti 2016 m. II ketvirtį. Taip pat informuoja, kad PAV atliekamas, kadangi 
planuojama ūkinė veikla (europinio standarto geležinkelio linijos Kaunas – Lietuvos ir Latvijos 
valstybių siena tiesimas bei eksploatacija) patenka į Planuojamos ūkinės veiklos PAV įstatyme 
nurodytų veiklų sąrašą, kurioms yra privalomas atlikti PAV.  

 
Mantas Kaušylas informuoja, kad PAV yra atliekamas lygiagrečiai su Europinio standarto 

geležinkelio linijos Kaunas – Lietuvos ir Latvijos valstybių siena specialiuoju planu (toliau – 
specialusis planas). PAV ataskaitoje yra naudojama minėto specialiojo plano informacija. 
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Mantas Kaušylas informuoja apie subjektus, kurie teiks išvadas dėl PAV ataskaitos bei 
pažymi, kad sprendimą dėl planuojamos ūkinės veiklos galimybių priims atsakinga institucija – 
Aplinkos apsaugos agentūra. 

 
Mantas Kaušylas supažindina su Europinio standarto geležinkelio linijos Kaunas – 

Lietuvos ir Latvijos valstybių siena svarstomomis alternatyvomis: 

 Alternatyva Nr. 1: Rokai – Palemonas (Kauno m. sav.) – Neveronys (Kauno r. sav.) – 
Jonava – Pagiriai (Kėdainių r. sav.) – Ramygala – Upytė – Janališkiai (Panevėžio r. 
sav.) – Pušalotas – Joniškėlis – Vaškai – Kiemėnai – Dagiai (Pasvalio r. sav.); 

 Alternatyva Nr. 2: Rokai – Palemonas (Kauno m. sav.) – Neveronys (Kauno r. sav.) – 
Jonava – Pagiriai (Kėdainių r. sav.) – Ramygala – Upytė – Janališkiai (Panevėžio r. 
sav.) – Pušalotas – Joniškėlis – Vaškai – Kiemėnai – Kamardė (Pasvalio r. sav.). 

 
Mantas Kaušylas informuoja apie tarptautines specialiojo plano derinimo procedūras su 

Latvijos valstybe. Informuoja, kad minėtų derinimo procedūrų metu buvo nuspręsta, kad 
alternatyva Nr. 1 yra tinkama abiems valstybėms, o alternatyva Nr. 2 yra atmetama, kadangi 
Latvijos valstybės teritorijoje jos trasa kirstų kultūros paveldo teritorijas. Pažymi, kad sienos 
kirtimo taškas yra nurodytas toje pačioje vietoje kaip ir 2011 m. AECOM parengtoje galimybių 
studijoje. Informuoja, kad sienos kirtimo taškas kartu su SPAV ataskaita ir plėtros koncepcija, 
buvo patvirtintas LR Susisiekimo ministerijos 2015 m. gruodžio 15 dieną. 

 
Mantas Kaušylas supažindina, kuriose vietose yra numatomi pagrindiniai geležinkelio 

infrastruktūros objektai (1435 mm pločio vėžės kelynas, lokomotyvų-vagonų depas, Vilnius – 
Kaunas atšaka, KUN keleivių stotis), pristato pagrindinius Kauno r. sav. teritorijoje numatomus 
sprendinius. Pažymi, kad KUN keleivių stotis numatoma Kauno r. sav. ir Jonavos r. sav. 
teritorijų riboje. 

 
Mantas Kaušylas pristato susirinkusiems planuojamos geležinkelio linijos skersinius 

profilius bei nurodo pagrindines geležinkelio sudedamąsias dalis. Informuoja, kad minėti 
skersiniai profiliai lėmė vėžės plotį bei padėjo suformuoti planuojamo geležinkelio įrengimui 
reikalingus žemės sklypus.  

 
Mantas Kaušylas supažindina su planuojamos geležinkelio linijos techniniais parametrais 

(maksimalia ašies apkrova, projektiniu iki 250 km/val. greičiu, traukinių ir peronų ilgiu). Pristato 
planuojamą traukinių eismo prognozę (42 traukiniai per parą). 

 
Mantas Kaušylas įvardina pagrindinius, trasos padėtį įtakojusius veiksnius: strateginiai 

dokumentai ir programos, plėtros dokumentai, techniniai reikalavimai, teritorijų planavimo 
dokumentai, statybos kaštai, aplinkos komponentai, visuomenės sveikata, inžinerinė 
infrastruktūra, susisiekimo komunikacijos, inžineriniai tinklai. 

 
Mantas Kaušylas pristato statybos laikotarpiu ir eksploatacijos laikotarpiu galimą neigiamą 

poveikį aplinkai (aplinkos orui, paviršiniam vandeniui, geologinėms ir hidrogeologinėms 
sąlygoms, dirvožemiui, kraštovaizdžiui, saugomoms teritorijoms, augmenijai, gyvūnijai, 
visuomenės sveikatai, kultūros paveldui) bei priemones minėtam poveikiui mažinti. Nurodo 
neigiamo poveikio aplinkai mažinimo priemonių (triukšmo mažinimo sienučių bei pylimų) 
įrengimo vietas. Supažindina su automobilių kelių pertvarkymo sprendiniais bei numatoma 
žemės paėmimo visuomenės poreikiams tvarka. 
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Klausimai – atsakymai. 
 
Gediminas Kasilauskas teiraujasi, ar teisingai suprato, kad svarstomos 1 ir 2 alternatyvos 

ir jų tikslesni sprendiniai bus numatomi specialiajame plane. 
 
Mantas Kaušylas informuoja, kad LR Susisiekimo ministerija 2015-12-15 patvirtino 

specialiojo plano plėtros koncepciją ir SPAV ataskaitą, kuria optimali alternatyva nustatyta 
alternatyva Nr. 1. Taip pat pažymi, kad daugiau alternatyvos nebus planuojamos ir vertinamos. 

 
Audrius Naseckas prašo pakomentuoti, kaip bus suvaldomas triukšmas. 
 
Mantas Kaušylas informuoja, kad triukšmo sienelės yra numatytos nuo 3,5 m iki 5,0 m 

aukščio – priklausomai nuo vietos. 
 
Audrius Naseckas taip pat nori pasiteirauti ar įrengiamos triukšmo sienelės bus skaidrios. 
 
Mantas Kaušylas atsako, kad triukšmo sienelių medžiagiškumas turės būti nustatytas 

techninio projekto rengimo metu. 
 
Mantas Kaušylas papildomai informuoja, kad atsižvelgiant į Kauno r. sav. administracijos 

siūlymą, vietose, kuriose tinkamas žemės reljefas, vietoje triukšmo mažinimo sienučių 
numatoma įrengti žemės pylimus.  

 
Audrius Naseckas prašo patikslinti, ar tuo atveju reikėtų išpirkti daugiau žemės. 
 
Mantas Kaušylas atsako, kad žemės pylimai būtų numatyti tose vietose, kuriose yra 

pakankamas žemės plotas ir leidžia sąlygos. 
 
Audrius Naseckas teiraujasi, ar neteko girdėti apie prie Marijampolės įrengtas skaidrias 

triukšmo sieneles. 
 
Mantas Kaušylas atsako, kad nuomonių yra įvairių ir bendrai informuoja apie procesą – 

PAV dokumentų rengėjas įvertina triukšmo sklaidą, tose vietose, kur gyvenamosiose teritorijose 
triukšmas yra viršijamas, numatomos triukšmo mažinimo priemonės, vėliau numatytos triukšmo 
mažinimo priemonės yra konkretizuojamos techninio projekto rengimo metu, t. y. parenkama jų 
konstrukcija, parenkamas jų skaidrumas, kt. elementai ir vadovaujantis techniniu projektu, 
rangovas privalo minėtas priemones pastatyti. Taip pat pažymi, kad priduodant projektą tikėtina, 
kad įdiegtų triukšmo mažinimo priemonių efektyvumas yra įvertinamas. 
 

Audrius Naseckas klausia, ar visas ruožas bus aptvertas tvora ar tik atskiros dalys. 
 
Mantas Kaušylas patvirtina, kad bus aptvertas visas ruožas. 
 
Audrius naseckas klausia, ar minėta tvora bus įrengiama ant sklypo ribos. 
 
Mantas Kaušylas patvirtina, kad tvora bus įrengiama ant planuojamos geležinkelio linijos 

žemės sklypo ribos. 
 
Vilius Marozas klausia, kokia kaina bus išperkama žemė. 
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Mantas Kaušylas atsako, kad žemė bus išperkama rinkos kaina, t. y. vadovaujantis 
konkrečioje vietose vyraujančia rinkos kaina. 

 
Audrius Naseckas teiraujasi ar ir privatus asmuo galės pasitelkti savo turto vertintoją. 
 
Mantas Kaušylas atsako, kad pirmajame etape turto vertintoją pasirinks valstybė, bet jeigu 

žemės savininkas nesutiks (su atliktu turto vertinimu), tuomet žemės savininkas turi teisę 
samdyti kitą turto vertintoją. 

 
Mantas Kaušylas informuoja, kad žemės paėmimas visuomenės poreikiams bus 

atliekamas vadovaujantis Žemės paėmimo visuomenės poreikiams rengiant ypatingos 
valstybinės svarbos projektus įstatymu. 
 

Saulius Žaldokas pažymi, kad VĮ „Registrų centras“ turi nustatęs žemės sklypų rinkos 
kainą, bet teiraujasi ar bus atsižvelgiama į pirkimo – pardavimo sandorius. 

 
Mantas Kaušylas atsako, kad bus atsižvelgiama į pirkimo-pardavimo sandorius. 
 
Saulius Žaldokas pažymi, kad parengtame plane nurodyta, kad Kauno m. sav. teritorijoje 

išsiskiria dvi trasos, viena trasa eina pro Kauno geležinkelio stotį, o kita – pro Palemoną, Kauno 
HES ir teiraujasi, ar tokiu būdu bus atskiriamas keleivinis ir krovininis transportas. 

 
Mantas Kaušylas informuoja, kad Europinio standarto geležinkelio linija driekiasi nuo 

Marijampolės, o ties Jiesia trasa išsiskiria – viena driekiasi pro Kauno geležinkelio stotį, o kita – 
tiesiai nuo Rokų iki Palemono. Taip pat pažymi, kad pro Kauno geležinkelio stotį yra numatytas 
keleivinių traukinių eismas, kadangi Kauno geležinkelio stotis bus pagrindinė keleivių stotis, o 
Jiesia – Rokai – Palemonas atkarpoje yra numatytas prekinių traukinių eismas. 

 
Saulius Žaldokas klausia, ar planuojama geležinkelio linija bus įrengta lygiagrečiai esamai 

rusiškos vėžės geležinkeliui. 
 
Mantas Kaušylas atsako, kad minėtose vietose yra numatyta įrengti lygiagrečiai. 
 
Vilius Marozas klausia, kiek bus geležinkelio kelių tarp Rokų ir Palemono. 
 
Mantas Kaušylas atsako, kad bus įrengti du geležinkelio keliai. 
 
Vilius Marozas klausia, ar visoje trasoje bus įrengti du geležinkelio keliai. 
 
Mantas Kaušylas patvirtina teiginį. 
 
Vilnius Marozas klausia, ar liks tik europinio standarto geležinkelio vėžė, o rusiško 

geležinkelio neliks. 
 
Mantas Kaušylas atsako, bus tiek rusiškos vėžės, tiek europinės vėžės geležinkelis, o nuo 

Palemono bus įrengta dvikelė europinio standarto geležinkelio linija. 
 
Saulius Žaldokas klausia, ar toje vietoje, kur šiuo metu yra Kauno HES, viskas bus skirta 

geležinkeliui, o atskirą tiltą darys automobiliams, kurie važiuoja šiuo metu per pačią užtvanką. 
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Mantas Kaušylas į klausimą paprašo atsakyti AB „Lietuvos geležinkeliai“ atstovus, 
kadangi šios geležinkelio linijos atkarpos PAV šiuo projektu nebuvo atliekamas. Informuoja, kad 
šiuo metu yra rengiamas Rokai-Palemonas – Kaunas techninis projektas. 

 
Saulius Žaldokas klausia ar tiesa, kad Marijampolė – Kaunas atkarpoje bus mažesnis 

traukinių greitis, kadangi trasa įrengta labai vingiuota, taip pat pažymi, kad panaši trasos 
konfigūracija yra ties Kauno miestu. 

 
Mantas Kaušylas atsako, kad minėtoje teritorijoje geležinkelio kreivės išlaikytos pagal 

1520 mm pločio vėžės geležinkelį. 
 
Saulius Žaldokas klausia, ar tuo atveju traukinių greitis bus mažesnis. 
 
Mantas Kaušylas atsako, kad AECOM planuojama atkarpa nuo Kauno iki Lietuvos ir 

Latvijos valstybių sienos atitinka europinio standarto geležinkelio vėžei keliamus reikalavimus ir 
projektinis greitis yra 250 km/h. 

 
Vilius Marozas nori pasitikslinti, ar teisingai suprato, kad planuojama geležinkelio linija iki 

Jonavos eis šalia esamo geležinkelio ir kirs Neries upę tuo pačiu tiltu. 
 
Mantas Kaušylas atsako, kad Neries upė bus kertama atskirai (kitoje vietoje) ir informuoja, 

kad vėliau galės parodyti konkrečią vietą. 
 
Saulius Žaldokas pažymi, kad planuojamas viadukas per 1435 mm pločio vėžės 

geležinkelio kelyną ties Neveronimis labai nepatogus gyventojams. Pasiūlo minėtą viaduką  
įrengti toje vietoje, kur numatomas tunelis (požeminė perėja) pėstiesiems ir dviratininkams. 

 
Mantas Kaušylas informuoja, kad toje vietoje įrengti dviejų lygių sankryžos nėra 

galimybės, nes toks sprendinys netelpa. Sutinka, kad būtų patogiausia numatyti viaduką 
esamoje vietoje, tačiau toks sprendinys yra neįma nomas viaduko gabaritų, todėl viadukas ir yra 
patrauktas link magistralinio kelio A1. 

 
Saulius Žaldokas nori pasitikslinti dėl KUN stoties ir pažymi, kad ji numatyta palyginus toli. 
 
Mantas Kaušylas atsako, kad planuojama KUN stotis yra maksimaliai arti nuo Kauno oro 

uosto teritorijos ir nuo vietos, kurioje susijungia planuojama geležinkelio linija Kaunas – Lietuvos 
ir Latvijos valstybių siena bei perspektyvinė geležinkelio atšaka Kaunas – Vilnius. 

 
Saulius Žaldokas klausia, ar toje vietoje ir bus įrengta geležinkelio atšaka Kaunas – 

Vilnius. 
 
Mantas Kaušylas informaciją patvirtina. 
 
Mantas Kaušylas komentuoja preliminarius specialiojo plano sprendinius pateiktuose 

brėžiniuose (M 1:5 000) ir atsako į visus iškilusius klausimus. 
 
Mantas Kaušylas paskelbia apie viešo susirinkimo pabaigą. 
 
Susirinkimas baigtas 19 val. 16 min. 
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Protokolo pasirašymo data: 2016-01-22. 
 
 
Susirinkimo pirmininkas       Mantas Kaušylas 
 
 
Susirinkimo sekretorė       Simona Zapolskytė 
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Planuojamos ūkinės veiklos 

organizatorius (užsakovas): 

 

Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija,  

AB „Lietuvos geležinkeliai“ 

Poveikio aplinkai dokumentų 

rengėjas: 

AECOM Infrastructure &  

Environment UK Limited filialas 

EUROPINIO STANDARTO GELEŽINKELIO 
LINIJOS KAUNAS – LIETUVOS IR 
LATVIJOS VALSTYBIŲ SIENA 
POVEIKIO APLINKAI VERTINIMAS 

2016-01-15 

 

VIEŠAS SUPAŽINDINIMAS SU POVEIKIO 

APLINKAI VERTINIMO ATASKAITA 
 

 

Kauno m. sav. ir Kauno r. sav. teritorija 
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Poveikio aplinkai vertinimo rengimo pagrindas 

– Planuojama ūkinė veikla (europinio standarto geležinkelio linijos 

Kaunas – Lietuvos ir Latvijos valstybių siena tiesimas bei 

eksploatacija) yra nurodyta Planuojamos ūkinės veiklos poveikio 

aplinkai vertinimo įstatymo 1 priedo „Planuojamos ūkinės veiklos, 

kurios poveikis aplinkai privalo būti vertinamas, rūšių sąrašas“ 8.5 p. 

„Inžineriniai statiniai: Pagrindinių viešojo naudojimo geležinkelių 

tiesimas“; 

 

– Taip pat vadovaujantis Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai 

vertinimo įstatymo 7 straipsnio 5 p. „Planuojamos ūkinės veiklos 

organizatorius (užsakovas) gali pradėti poveikio aplinkai vertinimą be 

atrankos procedūros“ – PAV organizatorius nurodė atlikti PAV Lietuvos 

Respublikos susisiekimo ministro 2014 m. birželio 26 d. įsakymu  

Nr. 3-260 „Dėl Europinio standarto geležinkelio linijos nuo Kauno iki 

Lietuvos ir Latvijos valstybių siena specialiojo plano planavimo darbų 

programos patvirtinimo“ pakeitimo“; 
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PAV procedūros pradžia ir pabaiga 

– Pradžia: 2015 m. II ketvirtis; 

– Pabaiga: 2016 m. II ketvirtis; 

 

– Planuojamos ūkinės veiklos PAV atliekamas lygiagrečiai 

Europinio standarto geležinkelio linijos Kaunas – Lietuvos ir 

Latvijos valstybių siena specialiojo plano rengimo etapui. PAV 

ataskaitai naudojama rengiamo specialiojo plano koncepcijos 

nustatymo ir sprendinių konkretizavimo etapų informacija. 
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PAV subjektai, kurie teikia išvadas dėl PAV ataskaitos 

– Kauno miesto savivaldybės administracija; 

– Kauno rajono savivaldybės administracija; 

– Jonavos rajono savivaldybės administracija; 

– Kėdainių rajono savivaldybės administracija; 

– Panevėžio miesto savivaldybės administracija; 

– Panevėžio rajono savivaldybės administracija; 

– Pasvalio rajono savivaldybės administracija; 

– Kauno visuomenės sveikatos centras; 

– Panevėžio visuomenės sveikatos centras; 

– Kauno apskrities priešgaisrinė gelbėjimo valdybos; 

– Panevėžio apskrities priešgaisrinė gelbėjimo valdybos; 

– Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Kauno skyrius; 

– Kultūros paveldo departamento Panevėžio skyrius; 

– Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos; 

–  

Sprendimą dėl planuojamos ūkinės veiklos leistinumo pasirinktoje 

vietoje priims atsakinga institucija – Aplinkos apsaugos agentūra. 
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Informacija apie planuojamą ūkinę veiklą 

– Planuojamos europinio standarto geležinkelio linijos Kaunas – Lietuvos 

ir Latvijos valstybių siena pagrindinės svarstomos alternatyvos: 

– Europinės vėžės geležinkelių linijos (Rail Baltica) Estijoje, Latvijoje ir Lietuvoje 

galimybių studija (rengėjas: AECOM); 

– Europinio standarto geležinkelio linijos Kaunas-Lietuvos ir Latvijos valstybių 

siena strateginio pasekmių aplinkai vertinimu (rengėjas: Sweco Lietuva); 

– Europinio standarto geležinkelio linijos Kaunas – Lietuvos ir Latvijos valstybių 

siena specialiojo plano Esamos būklės įvertinimo ataskaitos, Koncepcijos 

nustatymo stadijos koncepcijos ir SPAV ataskaitos duomenimis, rezultatais bei 

išvadomis. 

Pagrindinės svarstomos alternatyvos 

• Alternatyva Nr. 1: Rokai – Palemonas (Kauno m. sav.) – Neveronys (Kauno r. 

sav.) – Jonava – Pagiriai (Kėdainių r. sav.) – Ramygala – Upytė – Janališkiai 

(Panevėžio r. sav.) – Pušalotas – Joniškėlis – Vaškai – Kiemėnai – Dagiai 

(Pasvalio r. sav.); 

• Alternatyva Nr. 2: Rokai – Palemonas (Kauno m. sav.) – Neveronys (Kauno r. 

sav.) – Jonava – Pagiriai (Kėdainių r. sav.) – Ramygala – Upytė – Janališkiai 

(Panevėžio r. sav.) – Pušalotas – Joniškėlis – Vaškai – Kiemėnai – Kamardė 

(Pasvalio r. sav.); 
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Planuojama Kauno oro uosto keleivių stotis 

Rekonstruojama esama 

geležinkelio linija 
Įrengiama požeminė 

pėsčiųjų perėja 
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Planuojama Kauno oro uosto keleivių stoties skersinis 

pjūvis ties 5+900 KM ir 6+000 KM 
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Perspektyvinės jungtys 

Perspektyvinė Vilniaus 

1435 mm pločio vėžės 

jungtis 

Perspektyvinė Palemonas – Gaižiūnai 

1520 mm pločio vėžės jungtis 
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Planuojamas prekinių vagonų remonto depas 
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Planuojamas prekinių vagonų remonto depo skersinis 

pjūvis ties 3+900 KM ir 4+000 KM 
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Planuojamas 1435 mm pločio vėžės kelynas 

Rekonstruojama esama 

geležinkelio linija 

Iešmas į LEZ 

(Iešmo vieta turi būti 

tikslinama pagal LEZ 

galimybių studiją) 

1435 mm pločio vėžės 

kelynas 
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Planuojamas 1435 mm pločio vėžės kelyno skersinis 

pjūvis ties 2+300 KM ir 2+400 KM 
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Planuojamos 1435 mm pločio vėžės geležinkelio linijos 

skersinis pjūvis tarpstotyje ties 1+400 KM  
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Siekiant nustatyti techninius apribojimus, AECOM studijoje buvo priimta, 

kad „Rail Baltica“ bus nutiesta pagal naujausias technines sąveikos 

specifikacijas (2014-11-18 Komisijos reglamentą (ES) Nr. 1299/2014 dėl 

Europos Sąjungos geležinkelių sistemos infrastruktūros posistemio 

techninių sąveikų specifikacijų): 

 

– Linijos kategorija – P2-F1; 

– Statinių artumo gabaritas – GC; 

– Ašies apkrova – 22,5 tonos; 

– Geležinkelio linijos greitis – 200-250km/h (greitis, naudojamas bėgių kelio 

tiesinimo ir geometrijos projektui) – keleiviniams traukiniams, 100-120 km/h 

krovininiams traukiniams; 

– Traukinio ilgis – 740-1050 m; 

– Naudingas perono ilgis – 200-400 m. 

 

Planuojamos geležinkelio linijos techniniai parametrai 
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– Keleivinių traukinių eismas numatomas apytikriai nuo 6.00 iki 24.00 val., kas 2 

valandas intervalu; 

– Prekinių traukinių eismas numatomas organizuoti nakties metu nuo 24.00 iki  6.00 val.; 

– Sekmadieniais numatomi geležinkelio linijos tikrinimo bei priežiūros darbai, todėl 

keleivinių traukinių grafikas nustatomas skirtingai nei kitomis savaitės dienomis; 

 

Planuojamas traukinių eismo intensyvumas, traukiniai 

per parą (šaltinis: AECOM 2011 m. studija) 

Metai Prekiniai traukiniai Keleiviniai traukiniai Viso 

2020 13 18 31 

2030 18 18 36 

2040 24 18 42 
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Planuojamos geležinkelio linijos trasą įtakojantys 

veiksniai  

– Strateginiai dokumentai ir programos;  

– Plėtros dokumentai; 

– Techniniai reikalavimai; 

– Teritorijų planavimo dokumentai; 

– Statybos kaštai; 

 

Aplinkos komponentai: 

– Paviršiniai telkiniai; 

– Geologinės ir hidrogeologinės sąlygos; 

– Dirvožemis; 

– Kraštovaizdis; 

– Saugomos teritorijos; 

– Augmenija; 

– Gyvūnija; 

– Visuomenės sveikata; 

 

– Inžinerinė infrastruktūra: 

– Susisiekimo komunikacijos 

– Inžineriniai tinklai 
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1. Galimas poveikis aplinkai ir priemonės poveikiui  

aplinkai mažinti (aplinkos oras)  

Poveikio 

aplinkai ir 

priemonės jam 

mažinti 

Statybos laikotarpiu Eksploatacijos laikotarpiu 

Galimas 

poveikis aplinkai 

Planuojamas tiesioginis neigiamas 

trumpalaikis poveikis aplinkos orui 

geležinkelio linijos statybos laikotarpiu dėl 

statybos technikos eksploatavimo bei 

sunkiasvorių krovininių transporto priemonių 

eismo; 

Atsižvelgiant į tai, kad planuojama linija 

bus elektrifikuota, t.y. lokomotyvai su 

vidaus degimo varikliais nebus 

naudojami, geležinkelio transporto 

priemonių teršalų emisija į orą 

nenumatoma.  

Elektrifikuotų traukinių eismas perims 

dalį automobilių transportu vežamų 

keleivių ir krovinių, todėl numatomas 

transporto emisijos į orą sumažėjimas, 

t.y. ilgalaikės teigiamos pasekmės; 

Priemonės 

reikšmingam 

neigiamam 

poveikiui 

aplinkai 

sumažinti ar 

kompensuoti 

Statybos laikotarpiu naudojami automobilių 

keliai šalia gyvenamųjų vietovių turi būti 

įrengiami su kieta danga (asfaltbetonio, 

betono, kt. danga) dulkėtumui sumažinti; 

Turi būti užtikrinta, kad būtų naudojama tik tai 

statybos technika atitinkanti aplinkosauginius 

ir techninius reikalavimus; 

Keleivių ir krovinių vežimui turi būti 

naudojami elektriniai traukiniai; 
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2. Paviršiniai vandenys 

Įrengiamos pralaidos 

Įrengiami geležinkelio tiltai 

Paviršinių vandens telkinių 

Kauno m. ir Kauno  r. sav. 

teritorijoje, 2 km atstumu nuo 

naujai numatomos įrengti 

geležinkelio linijos trasos 

alternatyvų, neidentifikuota. 
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2. Galimas poveikis aplinkai ir priemonės poveikiui  

aplinkai mažinti (paviršiniai vandenys)  

Poveikio 

aplinkai ir 

priemonės jam 

mažinti 

Statybos laikotarpiu Eksploatacijos laikotarpiu 

Galimas poveikis 

aplinkai 

Įrengiant pralaidas bei statant tiltus per kertamus 

vandens telkinius gali būti įrengiami laikini vandens 

užtvenkimai bei vandens apvedimai, todėl laikinai bus 

keičiamas kertamų vandens telkinių hidrologinis 

režimas, t.y. keičiamas vandens debitas, kryptis bei 

vandens lygis; 

Didelė tikimybė įvykti vandens telkinių taršai bei 

avarijoms, gali turėti ilgalaikį tiesioginį neigiamą 

poveikį vandens augalijai ir gyvūnijai, netiesioginį 

ilgalaikį neigiamą poveikį gretimų vandens telkinių 

būklei; 

Galimas ilgalaikio bei vidutinio laikotarpio 

neigiamas poveikis paviršiniams vandens 

telkiniams dėl geležinkelio transporto priemonių 

avarijų (riktų, traukinių susidūrimų, nesandarių 

vagonų bei lokomotyvų) bei su jomis susijusios 

vandens telkinių taršos; 

Priemonės 

reikšmingam 

neigiamam 

poveikiui aplinkai 

sumažinti ar 

kompensuoti 

Būtina atitinkamai pertvarkyti pažeistas melioracijos  

sistemas, vandens nuvedimo sprendinius; 

Draudžiama įrengti arčiau kaip 50 m už pakrantės 

apsaugos juostos statybos aikšteles. Pavojingų 

medžiagų, naftos produktų saugyklos, technikos 

aikštelės, kiti statybos objektai turėtų būti draudžiami 

įrengti vandens telkinių apsaugos zonose; 

Eksploatuojama tik tai statybos technika bei 

transporto priemonės atitinkančios aplinkosauginius ir 

techninius reikalavimus; 

Eksploatuojant geležinkelį turi būti laikomasi 

visų reikalavimų riedmenims, infrastruktūrai bei 

eismo valdymui, padėsiančių sumažinti minėtas 

rizikas; 
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2. Priemonės poveikiui  aplinkai mažinti (paviršiniai 

vandenys)  

Geotekstilės užtvaros, kai yra kertamas vandens telkinys 

Paviršiaus stabilizavimui 

turi būti naudojama: 

mulčiavimas, laikinas 

užsėjimas, apsauginės 

geotekstilinės dangos 

panaudojimas 
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3. Galimas poveikis aplinkai ir priemonės poveikiui  

aplinkai mažinti (žemės gelmės)  

Poveikio 

aplinkai ir 

priemonės jam 

mažinti 

Statybos laikotarpiu Eksploatacijos laikotarpiu 

Galimas poveikis 

aplinkai 

Galimas žemės geologinės sandaros pažeidimo 

reikšmingas tiesioginis neigiamas poveikis. Minėti 

veiksniai gali pasireikšti geležinkelio linijos bei gretimų 

teritorijų įgriuvomis, šlaitų nuošliaužiamomis, statomų 

geležinkelio statinių (kelių ir tiltų) konstrukcijos 

pažeidimais; 

Gali būti užteršiami požeminiai vandenys bei 

vandenvietės; 

Dėl žemės geologinių sandaros pažeidimų 

galimos geležinkelio linijos bei gretimų teritorijų 

įgriuvos, įtakoti traukinių avarijas ir kt. 

ekstremalias situacijas; 

Karstinėse teritorijose galimos karstinės žemės 

įgriuvos. Dėl įgriuvų gali būti pažeidžiama net 

keliolikos kilometrų geležinkelio infrastruktūros 

konstrukcija. Nuriedėjus nuo bėgių traukinio 

sąstatui būtų užteršiami gruntiniai ir požeminiai 

vandenys; 

Gali būti užteršiami požeminiai vandenys bei 

vandenvietės; 

Priemonės 

reikšmingam 

neigiamam 

poveikiui aplinkai 

sumažinti ar 

kompensuoti 

Rengiant geležinkelio linijos techninį projektą turi būti 

atlikti geologiniai tyrinėjimai. Nustačius potencialias 

karstines vietoves, privalomas geležinkelio linijos 

konstrukcijos stiprinimas; 

Draudžiama vykdyti darbus vandenviečių sanitarinėse 

apsaugos zonose;  

Eksploatuojama tik tai statybos technika ir TP 

atitinkančios aplinkosauginius ir techninius 

reikalavimus; 

Siekiant išvengti avarijų, eksploatuojant 

geležinkelį turi būti laikomasi visų reikalavimų 

riedmenims, infrastruktūrai bei eismo valdymui; 

Siekiant apsaugoti požeminius vandenis bei 

vandenvietes nuo taršos turėtų būti draudžiama 

įrengti vandenviečių sanitarinėse apsaugos 

zonose geležinkelio liniją; 

Karstinėse teritorijose stiprinamos geležinkelio 

konstrukcijos; 
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4. Naudingosios iškasenos 

Naudingųjų iškasenų telkinių Kauno m. ir Kauno  r. sav. teritorijoje, 2 km 

atstumu nuo planuojamos geležinkelio linijos trasos alternatyvų, 

neidentifikuota. 

                                          989



4. Galimas poveikis aplinkai ir priemonės poveikiui  

aplinkai mažinti (naudingosios iškasenos) 

Poveikio 

aplinkai ir 

priemonės jam 

mažinti 

Statybos laikotarpiu Eksploatacijos laikotarpiu 

Galimas poveikis 

aplinkai 

Gali būti užteršiami ar kitaip apribojami naudingųjų 

iškasenų telkiniai ir veikla juose.  

Minėti veiksniai gali pasireikšti tuo atveju jei 

geležinkelio linija bus statoma virš naudingųjų 

iškasenų telkinių ar greta jų teritorijų. Visi šie veiksniai 

gali turėti reikšmingą tiesioginį, ilgalaikį ir nuolatinį 

poveikį naudingųjų išteklių telkiniams. 

- 

Priemonės 

reikšmingam 

neigiamam 

poveikiui aplinkai 

sumažinti ar 

kompensuoti 

Tais atvejais, kada dėl kitų trasos padėtį lemiančių 

aspektų vis tik planuojamas naudingųjų iškasenų 

telkinio kirtimas, prieš tiesiant geležinkelio liniją 

naudingųjų iškasenų telkinys nustatyta tvarka turi būti 

išeksploatuotas. 

 

- 
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5. Galimas poveikis aplinkai ir priemonės poveikiui  

aplinkai mažinti (dirvožemis) 

)  Poveikio 

aplinkai ir 

priemonės jam 

mažinti 

Statybos laikotarpiu Eksploatacijos laikotarpiu 

Galimas poveikis 

aplinkai 

Didelė tikimybė, kad dalis dirvožemio bus suspausta 

statybinės technikos, krovinių transporto priemonių, 

užteršta statybinėmis medžiagomis ar šiukšlėmis; 

Eksploatuojant nesandarius statybos mechanizmus 

bei transporto priemones, išsiliejus statybinėms 

medžiagoms, naftos produktams, galima dirvožemio 

tarša. Minėti veiksniai turėtų ilgalaikį neigiamą poveikį 

dirvožemiui bei dirvožemio mikroflorai; 

Geležinkelio linijos eksploatacijos laikotarpiu 

galimas ilgalaikis bei vidutinio laikotarpio 

neigiamas poveikis dirvožemiui dėl geležinkelio 

transporto priemonių avarijų (riktų, traukinių 

susidūrimų, nesandarių vagonų bei lokomotyvų) 

bei su jomis susijusios dirvožemio taršos;  

Priemonės 

reikšmingam 

neigiamam 

poveikiui aplinkai 

sumažinti ar 

kompensuoti 

 

Visas dirvožemis statybos teritorijoje prieš pradedant 

statybos darbus turi būti nuimamas ir sandėliuojamas 

atskirai nuo kitų medžiagų kaupuose, apsaugant nuo 

užteršimo bei lietaus ir paviršinių vandenų išplovimo; 

 

Siekiant išvengti dirvožemio taršos dėl avarijų, 

eksploatuojant geležinkelį turi būti laikomasi 

visų reikalavimų riedmenims, infrastruktūrai bei 

eismo valdymui; 
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6. Kraštovaizdis 

Planuojamos geležinkelio linijos trasos 

alternatyvos patenka į: 

 Lietuvos vidurio žemumą; 

 Nevėžio žemumą; 

 Mūšos – Nemunėlio žemuma; 

 Žiemgalos žemuma. 

Planuojant geležinkelio liniją atsižvelgta į: 

 Fiziomorfotopus; 

 Biomorfotopus; 

 Technomorfotopus; 

 Videomorfotopus; 

 Geochemines toposistemas. 
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6. Galimas poveikis aplinkai ir priemonės poveikiui  

aplinkai mažinti (kraštovaizdis) 

)  Poveikio 

aplinkai ir 

priemonės jam 

mažinti 

Statybos laikotarpiu Eksploatacijos laikotarpiu 

Galimas poveikis 

aplinkai 

Dėl statybinių įrenginių (kranų, pastolių, kt.) 

naudojimo, taip pat žemės reljefo keitimo darbų, 

dirvožemio kaupų įrengimo planuojamas trumpalaikis 

neigiamas poveikis kraštovaizdžiui, kuris bus 

pašalintas statybos laikotarpio pabaigoje. 

 

Įrengiant geležinkelio linijos pylimus, sankasas, tiltus 

ir viadukus, geležinkelio stotis, triukšmo mažinimo 

sienutes, pertvarkant automobilių kelius, bus 

keičiamas vietovių kraštovaizdis. Dėl minėtų veiksnių 

numatomas ilgalaikis neigiamas poveikis 

kraštovaizdžiui. 

Geležinkelio linijos eksploatacijos laikotarpiu 

neigiamas poveikis kraštovaizdžiui planuojamas 

dėl geležinkelio riedmenų eismo. 

Priemonės 

reikšmingam 

neigiamam 

poveikiui aplinkai 

sumažinti ar 

kompensuoti 

Rengiant geležinkelio linijos techninį projektą bei 

parenkant geležinkelio tiltų, triukšmo sienučių, kt. 

statinių konstrukcijas ir spalvas, turi būti atsižvelgiama 

į vietovei būdingą kraštovaizdį. Atitinkamai taikomi 

geležinkelio linijos apželdinimo sprendiniai.  

Želdinių įrengimas ir priežiūra. 
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8. Galimas poveikis aplinkai ir priemonės poveikiui  

aplinkai mažinti (augalija) 

)  Poveikio 

aplinkai ir 

priemonės jam 

mažinti 

Statybos laikotarpiu Eksploatacijos laikotarpiu 

Galimas poveikis 

aplinkai 

Planuojamas miškų kirtimas;  

Geležinkelio linijai kertant miško teritoriją bus 

pašalinama apie 50 m pločio geležinkelio juostoje 

esantys miškai; 

Užteršimas ekstremalių situacijų metu; 

Priemonės 

reikšmingam 

neigiamam 

poveikiui aplinkai 

sumažinti ar 

kompensuoti 

Naujų želdinių įrengimas, geležinkelio linijos 

apželdinimas; 

Siekiant išvengti traukinių avarijų, riktų ir kt. 

ekstremalių situacijų ir dėl minėtų veiksnių 

vandens užteršimo, geležinkelio linijos 

eksploataciniu laikotarpiu būtina laikytis visų 

reikalavimų riedmenims, infrastruktūrai bei 

eismo valdymui; 
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7. Galimas poveikis aplinkai ir priemonės poveikiui  

aplinkai mažinti (gyvūnija) 

)  Poveikio 

aplinkai ir 

priemonės jam 

mažinti 

Statybos laikotarpiu Eksploatacijos laikotarpiu 

Galimas poveikis 

aplinkai 

Žuvų lokalių buveinių pasikeitimas; 

Žinduolių lokalių buveinių pasikeitimas;  

Tarša; 

Žinduolių buveinių pasikeitimas. Dėl galimo 

triukšmo, vibracijos žinduoliai gali palikti 

esamas buveines;  

Įrengus geležinkelio liniją bus sukurtas barjeras 

žinduolių migracijai, buveinių fragmentacijai bei 

gamtinio karkaso fragmentacijai; 

Neigiamos poveikis dėl žinduolių žūties bei 

sužeidimų traukinio pervažiavimo ar numušimo 

metu; 

Priemonės 

reikšmingam 

neigiamam 

poveikiui aplinkai 

sumažinti ar 

kompensuoti 

Būtina nepažeisti hidrologinio režimo; 

Siekiant išvengti upės šlaitų ir krantų pažeidimo 

(galimos erozija ateityje) būtina baigus tilto statybos 

darbus sutvirtinti ir apželdinti šlaitus; 

Turi būti eksploatuojama tik tai statybos technika 

atitinkanti aplinkosauginius ir techninius reikalavimus; 

Vykdant statybos darbus šalia gyvūnijai svarbių 

saugomų teritorijų gali būti naudojamos laikinos 

triukšmo užtvaros; 

Siekiant išvengti traukinių avarijų, riktų ir kt. 

ekstremalių situacijų ir dėl minėtų veiksnių 

vandens užteršimo, geležinkelio linijos 

eksploataciniu laikotarpiu būtina laikytis visų 

reikalavimų riedmenims, infrastruktūrai bei 

eismo valdymui; 

Turi būti įrengiamos žinduolių praginos – žalieji 

tiltai; 

Siekiant išvengti žinduolių žūties bei sužeidimų 

traukinio pervažiavimo ar numušimo metu, visa 

geležinkelio linija aptveriama tvora; 
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7. Priemonės poveikiui  aplinkai mažinti (gyvūnija) (1) 

-Žalieji tiltai 

-Praginos 

-Aptvėrimas tvora 

-Pralaidos varliagyviams 
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9. Kultūros paveldo vertybės 

Kultūros paveldo vertybių Kauno r. 

sav. Ir Kauno m. sav. teritorijose, 2 km 

atstumu nuo planuojamos 

geležinkelio linijos trasos alternatyvų, 

neidentifikuota. 
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9. Galimas poveikis aplinkai ir priemonės poveikiui  

aplinkai mažinti (kultūros paveldo vertybės) 

)  Poveikio 

aplinkai ir 

priemonės jam 

mažinti 

Statybos laikotarpiu Eksploatacijos laikotarpiu 

Galimas poveikis 

aplinkai 

Vertybių sunaikinimas; 

Vertybių pritaikomumo ir pasiekiamumo apribojimas; 

Geležinkelio keliamas triukšmas gali turėti 

neigiamą poveikį kultūros paveldo vertybės 

lankomumui; 

Priemonės 

reikšmingam 

neigiamam 

poveikiui aplinkai 

sumažinti ar 

kompensuoti 

Numatoma pertvarkyti kelius prie kultūros paveldo 

vertybių; 

Triukšmo mažinimo priemonių įrengimas; 
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Saugomos teritorijos 

Saugomų teritorijų Kauno m. 

sav. ir Kauno r. sav. teritorijose, 

2 km atstumu nuo planuojamos 

geležinkelio linijos trasos 

alternatyvų, neidentifikuota. 
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Galimas poveikis aplinkai ir priemonės poveikiui  

aplinkai mažinti (saugomos teritorijos) 

Poveikio 

aplinkai ir 

priemonės jam 

mažinti 

Statybos laikotarpiu Eksploatacijos laikotarpiu 

Galimas poveikis 

aplinkai 

Hidrologinio režimo pakeitimas; 

Avaringų situacijų (vandens užteršimo), upės šlaitų ir 

krantų pažeidimas (galima erozija ateityje), upės 

vagos pakeitimas; 

Saugomų teritorijų naikinimas ar užteršimas 

statybinėmis medžiagomis statybos laikotarpiu; 

Užteršimas ekstremalių situacijų metu; 

Priemonės 

reikšmingam 

neigiamam 

poveikiui aplinkai 

sumažinti ar 

kompensuoti 

Būtina nepažeisti saugomų teritorijų hidrologinio 

režimo; 

Siekiant išvengti upės šlaitų ir krantų pažeidimo 

(galimos erozija ateityje) būtina baigus tilto statybos 

darbus sutvirtinti ir apželdinti šlaitus; 

Būtina nepažeisti upės vagos; 

Siekiant išvengti taršos turi būti naudojama tik tai 

statybos technika atitinkanti aplinkosauginius ir 

techninius reikalavimus; 

Vykdant statybos darbus turėtų būti naudojamos 

laikinos triukšmo užtvaros; 

Siekiant išvengti traukinių avarijų, riktų ir kt. 

ekstremalių situacijų ir dėl minėtų veiksnių 

vandens užteršimo, geležinkelio linijos 

eksploataciniu laikotarpiu būtina laikytis visų 

reikalavimų riedmenims, infrastruktūrai bei 

eismo valdymui; 
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Galimas poveikis aplinkai ir priemonės poveikiui  

aplinkai mažinti (visuomenės sveikata) 

)  Poveikio 

aplinkai ir 

priemonės jam 

mažinti 

Statybos laikotarpiu Eksploatacijos laikotarpiu 

Galimas poveikis 

aplinkai 

Triukšmo lygio padidėjimas; 

Vibracijos padidėjimas geležinkelio linijos statybos 

teritorijoje, naudojant statybinius įrenginius bei 

krovinines transporto priemones; 

Triukšmas dėl geležinkelio transporto priemonių 

eismo; 

Priemonės 

reikšmingam 

neigiamam 

poveikiui aplinkai 

sumažinti ar 

kompensuoti 

Siekiant sumažinti triukšmo lygį turi būti ribojami 

statybos darbai poilsio ir švenčių laikotarpiu; 

Vykdant statybos darbus turi būti naudojamos laikinos 

triukšmo užtvaros; 

Naudojamos bei diegiamos vibracijos mažinimo 

priemonės ir technologijos 

Triukšmą slopinančių sienelių, pylimų, vibracijos 

mažinimo priemonių įrengimas ties 

gyvenamosiomis teritorijomis; 
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Triukšmo sklaida Kauno m. ir Kauno r. sav. teritorijoje (1) 

Page 37 

1 

Triukšmo lygis 

nakties metu 

dB(A) 

2 

3 
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Triukšmo sklaida Kauno m. ir Kauno r. sav. teritorijoje (2) 

Page 38 
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Triukšmo lygis 

nakties metu 
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Triukšmo sklaida Kauno m. ir Kauno r. sav. teritorijoje (3) 

Page 39 

Triukšmo lygis 

nakties metu 
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Triukšmo sklaida Kauno m. ir Kauno r. sav. teritorijoje (4) 

Page 40 

Triukšmo lygis 

nakties metu 

dB(A) 

3 

4 
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Triukšmo sklaida Kauno m. ir Kauno r. sav. teritorijoje (5) 

Page 41 

Triukšmo lygis 

nakties metu 

dB(A) 

3 

4 
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Triukšmo sklaida Kauno m. ir Kauno r. sav. teritorijoje (6) 

Page 42 

Triukšmo lygis 

nakties metu 

dB(A) 

4 
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Automobilių kelių pertvarkymas 
• Vadovaujantis Pervažų įrengimo ir naudojimo taisyklių 29 punktu neleidžiama įrengti naujų 

pervažų, kai pervažų ir perėjų geležinkelio keliuose, kuriuose esamas arba numatomas traukinių 

greitis didesnis kaip 120 km/h 

• Visuose planuojamos geležinkelio linijos susikirtimuose su automobilių keliais numatomos dviejų 

lygių sankirtos, įrengiant viadukus; 

• Valstybinės reikšmės magistraliniai, krašto, rajoniniai keliai nepertvarkomi. Susikirtimuose su planuojama 

geležinkelio linija viadukams įrengti suformuojami žemės sklypai; 

• Planuojamos geležinkelio linijos kertamus vietinės reikšmės kelius numatoma pertvarkyti, juos 

apjungiant tarpusavyje, prijungiant prie valstybinės reikšmės kelių tinklo arba įrengiant dviejų lygių 

susikirtimus – geležinkelio viadukus.  

• Planuojant automobilių kelių pertvarkymą yra siekiama užtikrinti visų abipus geležinkelio linijos 

išsidėsčiusių žemės sklypų pasiekiamumą. 

• Vietinės reikšmės kelius prijungiant prie valstybinės reikšmės kelių tinklo atsižvelgta į atstumų tarp 

valstybinės reikšmės kelių sankryžų reikalavimus: 

– Magistraliniai (kas 1000-5000 m); 

– Krašto (kas 500 m); 

– Rajoniniai (kas 100 m); 

• Planuojant geležinkelio linijos alternatyvų išilginius profilius ir numatomų viadukų parametrus buvo 

atsižvelgta į specialiojo plano „Sunkiasvorių ir didžiagabaričių krovinių gabenimo maršrutas 

Klaipėdos valstybinis jūrų uostas – Visagino atominė elektrinė” sprendinius. 
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Neveronių seniūnija. Rajoninio kelio Nr. 1918 Palemonas–

Neveronys–Ramučiai susikirtimas su geležinkeliu 2+712 KM netoli 

Neveronių gyvenvietės 
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Ačiū už dėmesį! 

Lithuania@aecom.com 

 

2016-01-15 
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VIEŠO SUSIRINKIMO DĖL EUROPINIO STANDARTO GELEŽINKELIO LINIJOS KAUNAS – 
LIETUVOS IR LATVIJOS VALSTYBIŲ SIENA POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO 

ATASKAITOS PROTOKOLAS 
 

2016 m. sausio 14 d. 
Jonava 

 
Viešas susirinkimas vyko 2016 m. sausio 14 d. 18.00 val. Jonavos rajono savivaldybės 

administracijos J. Ralio salėje, Žeimių g. 13, Jonavoje.  
 
Viešo susirinkimo pirmininkas – AECOM Infrastructure & Environment UK Limited filialo 

(toliau – AECOM) plėtros vadovas Mantas Kaušylas; 
Viešo susirinkimo sekretorius – AECOM inžinierė-planuotoja Simona Zapolskytė. 
 
DALYVAVO: Dalyvių sąrašas pridedamas. 
 
DARBOTVARKĖ: 
1. Dėl supažindinimo (viešo susirinkimo) su parengta Europinio standarto geležinkelio 

linijos Kaunas – Lietuvos ir Latvijos valstybių siena poveikio aplinkai vertinimo 
ataskaita; 

 
SVARSTYTA: 
1) AECOM parengta Europinio standarto geležinkelio linijos Kaunas – Lietuvos ir Latvijos 

valstybių siena poveikio aplinkai vertinimo (toliau – PAV) ataskaita; 
 
Posėdžio pirmininkas Mantas Kaušylas pristato susirinkimo darbotvarkę, supažindina su 

viešo susirinkimo bei pasiūlymų teikimo tvarka. Pažymi, kad su PAV ataskaita supažindinama 
Jonavos r. sav. teritorijos visuomenė. Informuoja, kad planuojamos ūkinės veiklos 
organizatorius yra Lietuvos Respublikos Susisiekimo ministerija bei AB „Lietuvos geležinkeliai“. 
PAV dokumentų rengėjas – AECOM Infrastructure & Environment UK Limited filialas Lietuvoje. 

 
Mantas Kaušylas pristato susirinkimo darbotvarkę, supažindina su viešo susirinkimo bei 

pasiūlymų teikimo tvarka. Informuoja, kad pasiūlymus dėl PAV ataskaitos galima teikti iki 
2016 m. sausio 29 d. Taip pat informuoja, kad iki viešojo susirinkimo dėl poveikio aplinkai 
vertinimo ataskaitos pasiūlymų nebuvo gauta. Pažymi, kad teikiant pasiūlymus raštu, būtina 
nurodyti vardą, pavardę, elektroninio pašto adresą, kt. kontaktinius duomenis. 

 
 
PAV ataskaitos pristatymas. 
 
Mantas Kaušylas informuoja, kad poveikio aplinkai vertinimas buvo pradėtas 2015 m. II 

ketvirtį, numatomas baigti 2016 m. II ketvirtį. Taip pat informuoja, kad PAV atliekamas, kadangi 
planuojama ūkinė veikla (europinio standarto geležinkelio linijos Kaunas – Lietuvos ir Latvijos 
valstybių siena tiesimas bei eksploatacija) patenka į Planuojamos ūkinės veiklos PAV įstatyme 
nurodytų veiklų sąrašą, kurioms yra privalomas atlikti PAV.  

 
Mantas Kaušylas informuoja, kad PAV yra atliekamas lygiagrečiai su Europinio standarto 

geležinkelio linijos Kaunas – Lietuvos ir Latvijos valstybių siena specialiuoju planu (toliau – 
specialusis planas). PAV ataskaitoje yra naudojama minėto specialiojo plano informacija. 
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Mantas Kaušylas informuoja apie subjektus, kurie teiks išvadas dėl PAV ataskaitos bei 
pažymi, kad sprendimą dėl planuojamos ūkinės veiklos galimybių priims atsakinga institucija – 
Aplinkos apsaugos agentūra. 

 
Mantas Kaušylas supažindina su Europinio standarto geležinkelio linijos Kaunas – 

Lietuvos ir Latvijos valstybių siena svarstomomis alternatyvomis: 

 Alternatyva Nr. 1: Rokai – Palemonas (Kauno m. sav.) – Neveronys (Kauno r. sav.) – 
Jonava – Pagiriai (Kėdainių r. sav.) – Ramygala – Upytė – Janališkiai (Panevėžio r. 
sav.) – Pušalotas – Joniškėlis – Vaškai – Kiemėnai – Dagiai (Pasvalio r. sav.); 

 Alternatyva Nr. 2: Rokai – Palemonas (Kauno m. sav.) – Neveronys (Kauno r. sav.) – 
Jonava – Pagiriai (Kėdainių r. sav.) – Ramygala – Upytė – Janališkiai (Panevėžio r. 
sav.) – Pušalotas – Joniškėlis – Vaškai – Kiemėnai – Kamardė (Pasvalio r. sav.). 

 
Mantas Kaušylas informuoja apie tarptautines specialiojo plano derinimo procedūras su 

Latvijos valstybe. Informuoja, kad minėtų derinimo procedūrų metu buvo nuspręsta, kad 
alternatyva Nr. 1 yra tinkama abiems valstybėms, o alternatyva Nr. 2 yra atmetama, kadangi 
Latvijos valstybės teritorijoje jos trasa kirstų kultūros paveldo teritorijas. Pažymi, kad sienos 
kirtimo taškas yra nurodytas toje pačioje vietoje kaip ir 2011 m. AECOM parengtoje galimybių 
studijoje. Informuoja, kad sienos kirtimo taškas kartu su SPAV ataskaita, kurioje trasa buvo 
pakreipta nuo Ragožių kaimo link Dijokiškių kaimo, buvo patvirtintas LR Susisiekimo ministerijos 
2015 m. gruodžio 15 dieną. 

 
Mantas Kaušylas atsižvelgdamas į tai, kad Jonavos r. sav. teritorija ribojasi su Kauno r. 

sav. teritorija, kurioje yra numatomi pagrindiniai geležinkelio infrastruktūros objektai (1435 mm 
pločio vėžės kelynas, lokomotyvų-vagonų depas, Vilnius – Kaunas atšaka, KUN keleivių stotis), 
pristato pagrindinius Kauno r. sav. teritorijoje numatomus sprendinius. Pažymi, kad KUN 
keleivių stotis numatoma Kauno r. sav. ir Jonavos r. sav. teritorijų riboje. 

 
Mantas Kaušylas pristato susirinkusiems planuojamos geležinkelio linijos skersinius 

profilius bei nurodo pagrindines geležinkelio sudedamąsias dalis. Informuoja, kad minėti 
skersiniai profiliai lėmė vėžės plotį bei padėjo suformuoti planuojamo geležinkelio įrengimui 
reikalingus žemės sklypus.  

 
Mantas Kaušylas supažindina su planuojamos geležinkelio linijos techniniais parametrais 

(maksimalia ašies apkrova, projektiniu iki 250 km/val. greičiu, traukinių ir peronų ilgiu). Pristato 
planuojamą traukinių eismo prognozę (42 traukiniai per parą). 

 
Mantas Kaušylas įvardina pagrindinius, trasos padėtį įtakojusius veiksnius: strateginiai 

dokumentai ir programos, plėtros dokumentai, techniniai reikalavimai, teritorijų planavimo 
dokumentai, statybos kaštai, aplinkos komponentai, visuomenės sveikata, inžinerinė 
infrastruktūra, susisiekimo komunikacijos, inžineriniai tinklai. 

 
Mantas Kaušylas pristato statybos laikotarpiu ir eksploatacijos laikotarpiu galimą neigiamą 

poveikį aplinkai (aplinkos orui, paviršiniam vandeniui, geologinėms ir hidrogeologinėms 
sąlygoms, dirvožemiui, kraštovaizdžiui, saugomoms teritorijoms, augmenijai, gyvūnijai, 
visuomenės sveikatai, kultūros paveldui) bei priemones minėtam poveikiui mažinti. Nurodo 
neigiamo poveikio aplinkai mažinimo priemonių (triukšmo mažinimo sienučių bei pylimų) 
įrengimo vietas. Supažindina su automobilių kelių pertvarkymo sprendiniais bei numatoma 
žemės paėmimo visuomenės poreikiams tvarka. 
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Klausimai – atsakymai. 
 
Eugenija Chakalauskaitė prašo peržiūrėti ir pakomentuoti kelių pertvarkymo sprendinius 

ties Martyniškių k., Kulvos sen., Jonavos r. sav., kur planuojama geležinkelio linija susikerta su 
krašto keliu Nr. 144 (vadinamu Kėdainių keliu).  

 
Mantas Kaušylas informuoja, kad ties minėtu susikirtimu yra numatytas viadukas, taip pat 

nurodo, kad ties 29+995 KM ir 30+907 KM planuojamos geležinkelio linijos susikirtimais su 
vietinės reikšmės keliais viadukai nebus įrengiami, o bus atliktas kelių pertvarkymas 
suplanuojant naują vietinės reikšmės kelią lygiagretų planuojamai geležinkelio linijai, todėl 
gyventojai galės naudotis automobilių viaduku, kurį numatoma įrengti ties 34+750 KM ir pasiūlo 
sprendinius papildomai išnagrinėti peržiūrint preliminarius specialiojo plano brėžinius, kuriuose 
detaliau matytųsi situacija. 

 
Vladimiras Sebežovas informuoja, kad jo ir žmonos žemės yra Dumsių seniūnijoje, prie 

Šveicarijos k., ir klausia, kur galėtų sužinoti, ar per jų žemę „eis“ planuojama geležinkelio linija. 
 
Mantas Kaušylas informuoja, kad būtų galima peržiūrėti preliminarius specialiojo plano 

brėžinius, kurie parengti masteliu 1:5 000 arba, kitu atveju, galima pateikti pasiūlymą, nurodant 
žemės sklypo kadastrinį numerį, o plano rengėjai elektroniniu ar paprastu paštu pateiktų 
atsakymą į klausimą, kokiu atstumu nuo Jūsų žemės sklypo yra planuojama geležinkelio linija. 

 
Mantas Kaušylas taip pat pasiteirauja, ar yra daugiau klausimų. 
 
Eugenija Chakalauskaitė atsako, kad kiti klausimai susiję su specialiojo plano 

sprendiniais. 
 
Mantas Kaušylas papildomai informuoja, kad automobilių kelių pertvarkymo sprendiniai 

(pagrinde susiję su vietinės reikšmės keliais) yra specialiojo plano dalis. Taip pat nurodo, kad 
specialusis planas yra beveik parengtas, artimiausiu metu bus paskelbta visose aktualiose 
savivaldybėse apie tai, kur būtų galima su juo susipažinti, o žemės savininkai ir naudotojai, kurių 
žemės bus paimamos visuomenės poreikiams, taip pat apribojamos geležinkelio apsaugos 
zonomis, gaus registruotais laiškais informaciją ir galės kreiptis bei teikti pasiūlymus 2 mėn. 
laikotarpyje po minėtų laiškų išsiuntimo dienos, t. y. specialiojo plano viešinimo laikotarpis – 2 
mėn. Taigi šiandien plano rengėjai žinodami, kad tai yra viena svarbiausių projekto dalių 
(automobilių kelių pertvarkymas), turi galimybę susipažinti visuomenę su detaliais sprendiniais, 
bet nori dar kartą pažymėti, kad minėti sprendiniais bus tvirtinami parengus specialųjį planą, o 
ne šiuo metu pristatomą PAV ataskaitą.  

 

Donatas Vaičialiūnas klausia, ar bus naudojami gamtiniai ištekliai. 
 
Mantas Kaušylas atsako, kad buvo gauta keletas pasiūlymų raštu šiuo klausimu dėl 

specialiojo plano, bet ne dėl PAV, todėl buvo suformuluota bendra išvada kartu su Lietuvos 
geologijos tarnyba, kad nei vienas naudingųjų iškasenų telkinys negali būti kertamas ir negali 
būti apribojamas, t. y. prieš statybą kiekvienas toks telkinys turi būti išeksploatuotas, todėl kaip 
minėjau, kadangi minėti telkiniai yra labai reikalingi ir panaudojami geležinkelio linijos statybai – 
tiek žvyras, tiek smėlis, tai reikės vertinti kituose projekto rengimo etapuose, kokiu būdu minėti 
telkiniai turėtų būti išeksploatuoti ir ar jie galės būti naudojami, ir kokiu būdu jie galėtų būti 
naudojami būtent šio geležinkelio statybai, kadangi statybines medžiagas, kaip ir kitų projektų 
atveju, parinks pats rangovas, t. y. spręs iš kur reikalingas medžiagas įsigyti. 
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Donatas Vaičialiūnas teiraujasi, ar minėtos statybinės medžiagos bus gabenamos 
esamais transporto keliais. 

 
Mantas Kaušylas atsako, kad tokio pobūdžio sprendiniai bus parengti techninio projekto 

metu, bet yra du variantai – arba statybinės medžiagos privežamos automobilių keliais, arba 
nutiestu geležinkeliu. Greičiausiai bus naudojamas antrasis variantas. Taip pat informuoja, kad 
jeigu žemės, reikalingos įrengti geležinkelio sankasą, būtų vežamos automobilių keliais, tuo 
atveju turės būti sutvirtinti visi keliai, kurie būtų naudojami ir užtikrinamas saugus eismas bei 
poveikis aplinkai ir visuomenės sveikatai nebuvimas. 

 
Mantas Kaušylas susirinkimo dalyvius pakvietė peržiūrėti preliminarius specialiojo plano 

brėžinius ir susipažinti su numatomais automobilių kelių pertvarkymo sprendiniais, taip pat 
pakomentavo ir atsakė į visus iškilusius klausimus. 

 
Mantas Kaušylas paskelbia apie viešo susirinkimo pabaigą. 
 
Viešo susirinkimo metu gauti 3 pasiūlymai raštu. 
 
Susirinkimas baigtas 20 val. 5 min. 
 
 
 
Protokolo pasirašymo data: 2016-01-21. 
 
 
Susirinkimo pirmininkas       Mantas Kaušylas 
 
 
Susirinkimo sekretorė       Simona Zapolskytė 
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Planuojamos ūkinės veiklos 

organizatorius (užsakovas): 

 

Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija,  

AB „Lietuvos geležinkeliai“ 

Poveikio aplinkai dokumentų 

rengėjas: 

AECOM Infrastructure &  

Environment UK Limited filialas 

EUROPINIO STANDARTO GELEŽINKELIO 
LINIJOS KAUNAS – LIETUVOS IR 
LATVIJOS VALSTYBIŲ SIENA 
POVEIKIO APLINKAI VERTINIMAS 

2016-01-14 

 

VIEŠAS SUPAŽINDINIMAS SU POVEIKIO 

APLINKAI VERTINIMO ATASKAITA 
 

 

Jonavos r. sav. teritorija 
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Poveikio aplinkai vertinimo rengimo pagrindas 

– Planuojama ūkinė veikla (europinio standarto geležinkelio linijos 

Kaunas – Lietuvos ir Latvijos valstybių siena tiesimas bei 

eksploatacija) yra nurodyta Planuojamos ūkinės veiklos poveikio 

aplinkai vertinimo įstatymo 1 priedo „Planuojamos ūkinės veiklos, 

kurios poveikis aplinkai privalo būti vertinamas, rūšių sąrašas“ 8.5 p. 

„Inžineriniai statiniai: Pagrindinių viešojo naudojimo geležinkelių 

tiesimas“; 

 

– Taip pat vadovaujantis Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai 

vertinimo įstatymo 7 straipsnio 5 p. „Planuojamos ūkinės veiklos 

organizatorius (užsakovas) gali pradėti poveikio aplinkai vertinimą be 

atrankos procedūros“ – PAV organizatorius nurodė atlikti PAV Lietuvos 

Respublikos susisiekimo ministro 2014 m. birželio 26 d. įsakymu  

Nr. 3-260 „Dėl Europinio standarto geležinkelio linijos nuo Kauno iki 

Lietuvos ir Latvijos valstybių siena specialiojo plano planavimo darbų 

programos patvirtinimo“ pakeitimo“; 
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PAV procedūros pradžia ir pabaiga 

– Pradžia: 2015 m. II ketvirtis; 

– Pabaiga: 2016 m. II ketvirtis; 

 

– Planuojamos ūkinės veiklos PAV atliekamas lygiagrečiai 

Europinio standarto geležinkelio linijos Kaunas – Lietuvos ir 

Latvijos valstybių siena specialiojo plano rengimo etapui. PAV 

ataskaitai naudojama rengiamo specialiojo plano koncepcijos 

nustatymo ir sprendinių konkretizavimo etapų informacija. 
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PAV subjektai, kurie teikia išvadas dėl PAV ataskaitos 

– Kauno miesto savivaldybės administracija; 

– Kauno rajono savivaldybės administracija; 

– Jonavos rajono savivaldybės administracija; 

– Kėdainių rajono savivaldybės administracija; 

– Panevėžio miesto savivaldybės administracija; 

– Panevėžio rajono savivaldybės administracija; 

– Pasvalio rajono savivaldybės administracija; 

– Kauno visuomenės sveikatos centras; 

– Panevėžio visuomenės sveikatos centras; 

– Kauno apskrities priešgaisrinė gelbėjimo valdybos; 

– Panevėžio apskrities priešgaisrinė gelbėjimo valdybos; 

– Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Kauno skyrius; 

– Kultūros paveldo departamento Panevėžio skyrius; 

– Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos; 

–  

Sprendimą dėl planuojamos ūkinės veiklos leistinumo pasirinktoje 

vietoje priims atsakinga institucija – Aplinkos apsaugos agentūra. 

 

 

                                          1.019



Informacija apie planuojamą ūkinę veiklą 

– Planuojamos europinio standarto geležinkelio linijos Kaunas – Lietuvos 

ir Latvijos valstybių siena pagrindinės svarstomos alternatyvos: 

– Europinės vėžės geležinkelių linijos (Rail Baltica) Estijoje, Latvijoje ir Lietuvoje 

galimybių studija (rengėjas: AECOM); 

– Europinio standarto geležinkelio linijos Kaunas-Lietuvos ir Latvijos valstybių 

siena strateginio pasekmių aplinkai vertinimu (rengėjas: Sweco Lietuva); 

– Europinio standarto geležinkelio linijos Kaunas – Lietuvos ir Latvijos valstybių 

siena specialiojo plano Esamos būklės įvertinimo ataskaitos, Koncepcijos 

nustatymo stadijos koncepcijos ir SPAV ataskaitos duomenimis, rezultatais bei 

išvadomis. 

Pagrindinės svarstomos alternatyvos 

• Alternatyva Nr. 1: Rokai – Palemonas (Kauno m. sav.) – Neveronys (Kauno r. 

sav.) – Jonava – Pagiriai (Kėdainių r. sav.) – Ramygala – Upytė – Janališkiai 

(Panevėžio r. sav.) – Pušalotas – Joniškėlis – Vaškai – Kiemėnai – Dagiai 

(Pasvalio r. sav.); 

• Alternatyva Nr. 2: Rokai – Palemonas (Kauno m. sav.) – Neveronys (Kauno r. 

sav.) – Jonava – Pagiriai (Kėdainių r. sav.) – Ramygala – Upytė – Janališkiai 

(Panevėžio r. sav.) – Pušalotas – Joniškėlis – Vaškai – Kiemėnai – Kamardė 

(Pasvalio r. sav.); 
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1-2 alternatyva 
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1-2 alternatyva 
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1-2 alternatyva 
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1-2 alternatyva 
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1-2 alternatyva 
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Planuojama Kauno oro uosto keleivių stotis 
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Planuojama Kauno oro uosto keleivių stotis 

Rekonstruojama esama 

geležinkelio linija 
Įrengiama požeminė 

pėsčiųjų perėja 
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Planuojama Kauno oro uosto keleivių stoties skersinis 

pjūvis ties 5+900 KM ir 6+000 KM 
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Perspektyvinės jungtys 

Perspektyvinė Vilniaus 

1435 mm pločio vėžės 

jungtis 

Perspektyvinė Palemonas – Gaižiūnai 

1520 mm pločio vėžės jungtis 
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Planuojamas prekinių vagonų remonto depas 
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Planuojamas prekinių vagonų remonto depo skersinis 

pjūvis ties 3+900 KM ir 4+000 KM 
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Planuojamas 1435 mm pločio vėžės kelynas 

Rekonstruojama esama 

geležinkelio linija 

Iešmas į LEZ 

(Iešmo vieta turi būti 

tikslinama pagal LEZ 

galimybių studiją) 

1435 mm pločio vėžės 

kelynas 
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Planuojamas 1435 mm pločio vėžės kelyno skersinis 

pjūvis ties 2+300 KM ir 2+400 KM 
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Planuojamos 1435 mm pločio vėžės geležinkelio linijos 

skersinis pjūvis tarpstotyje ties 26+000 KM ir 26+100 KM  
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Siekiant nustatyti techninius apribojimus, AECOM studijoje buvo priimta, 

kad „Rail Baltica“ bus nutiesta pagal naujausias technines sąveikos 

specifikacijas (2014-11-18 Komisijos reglamentą (ES) Nr. 1299/2014 dėl 

Europos Sąjungos geležinkelių sistemos infrastruktūros posistemio 

techninių sąveikų specifikacijų): 

 

– Linijos kategorija – P2-F1; 

– Statinių artumo gabaritas – GC; 

– Ašies apkrova – 22,5 tonos; 

– Geležinkelio linijos greitis – 200-250km/h (greitis, naudojamas bėgių kelio 

tiesinimo ir geometrijos projektui) – keleiviniams traukiniams, 100-120 km/h 

krovininiams traukiniams; 

– Traukinio ilgis – 740-1050 m; 

– Naudingas perono ilgis – 200-400 m. 

 

Planuojamos geležinkelio linijos techniniai parametrai 

                                          1.035



 

 

 

 

 

 

 

– Keleivinių traukinių eismas numatomas apytikriai nuo 6.00 iki 24.00 val., kas 2 

valandas intervalu; 

– Prekinių traukinių eismas numatomas organizuoti nakties metu nuo 24.00 iki  6.00 val.; 

– Sekmadieniais numatomi geležinkelio linijos tikrinimo bei priežiūros darbai, todėl 

keleivinių traukinių grafikas nustatomas skirtingai nei kitomis savaitės dienomis; 

 

Planuojamas traukinių eismo intensyvumas, traukiniai 

per parą (šaltinis: AECOM 2011 m. studija) 

Metai Prekiniai traukiniai Keleiviniai traukiniai Viso 

2020 13 18 31 

2030 18 18 36 

2040 24 18 42 
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Planuojamos geležinkelio linijos trasą įtakojantys 

veiksniai  

– Strateginiai dokumentai ir programos;  

– Plėtros dokumentai; 

– Techniniai reikalavimai; 

– Teritorijų planavimo dokumentai; 

– Statybos kaštai; 

 

Aplinkos komponentai: 

– Paviršiniai telkiniai; 

– Geologinės ir hidrogeologinės sąlygos; 

– Dirvožemis; 

– Kraštovaizdis; 

– Saugomos teritorijos; 

– Augmenija; 

– Gyvūnija; 

– Visuomenės sveikata; 

 

– Inžinerinė infrastruktūra: 

– Susisiekimo komunikacijos 

– Inžineriniai tinklai 
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1. Galimas poveikis aplinkai ir priemonės poveikiui  

aplinkai mažinti (aplinkos oras)  

Poveikio 

aplinkai ir 

priemonės jam 

mažinti 

Statybos laikotarpiu Eksploatacijos laikotarpiu 

Galimas 

poveikis aplinkai 

Planuojamas tiesioginis neigiamas 

trumpalaikis poveikis aplinkos orui 

geležinkelio linijos statybos laikotarpiu dėl 

statybos technikos eksploatavimo bei 

sunkiasvorių krovininių transporto priemonių 

eismo; 

Atsižvelgiant į tai, kad planuojama linija 

bus elektrifikuota, t.y. lokomotyvai su 

vidaus degimo varikliais nebus 

naudojami, geležinkelio transporto 

priemonių teršalų emisija į orą 

nenumatoma.  

Elektrifikuotų traukinių eismas perims 

dalį automobilių transportu vežamų 

keleivių ir krovinių, todėl numatomas 

transporto emisijos į orą sumažėjimas, 

t.y. ilgalaikės teigiamos pasekmės; 

Priemonės 

reikšmingam 

neigiamam 

poveikiui 

aplinkai 

sumažinti ar 

kompensuoti 

Statybos laikotarpiu naudojami automobilių 

keliai šalia gyvenamųjų vietovių turi būti 

įrengiami su kieta danga (asfaltbetonio, 

betono, kt. danga) dulkėtumui sumažinti; 

Turi būti užtikrinta, kad būtų naudojama tik tai 

statybos technika atitinkanti aplinkosauginius 

ir techninius reikalavimus; 

Keleivių ir krovinių vežimui turi būti 

naudojami elektriniai traukiniai; 
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2. Paviršiniai vandenys 

Įrengiamos pralaidos 

Įrengiami geležinkelio tiltai 

1 – 4 alternatyvos 

   Nėries upė 

Jonavos r. sav. 

Kertama 
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2. Paviršiniai vandenys. Numatomi įrengti tiltai ir jų 

parametrai 

Kliūtis KM Ilgis, m Plotis 

Vėsa 9.279,89 100,00 11,00 

Šešuva 9.518,04 300,00 11,00 

Neris 20.718,56 1.700,00 12,50 
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2. Galimas poveikis aplinkai ir priemonės poveikiui  

aplinkai mažinti (paviršiniai vandenys)  

Poveikio 

aplinkai ir 

priemonės jam 

mažinti 

Statybos laikotarpiu Eksploatacijos laikotarpiu 

Galimas poveikis 

aplinkai 

Įrengiant pralaidas bei statant tiltus per kertamus 

vandens telkinius gali būti įrengiami laikini vandens 

užtvenkimai bei vandens apvedimai, todėl laikinai bus 

keičiamas kertamų vandens telkinių hidrologinis 

režimas, t.y. keičiamas vandens debitas, kryptis bei 

vandens lygis; 

Didelė tikimybė įvykti vandens telkinių taršai bei 

avarijoms, gali turėti ilgalaikį tiesioginį neigiamą 

poveikį vandens augalijai ir gyvūnijai, netiesioginį 

ilgalaikį neigiamą poveikį gretimų vandens telkinių 

būklei; 

Galimas ilgalaikio bei vidutinio laikotarpio 

neigiamas poveikis paviršiniams vandens 

telkiniams dėl geležinkelio transporto priemonių 

avarijų (riktų, traukinių susidūrimų, nesandarių 

vagonų bei lokomotyvų) bei su jomis susijusios 

vandens telkinių taršos; 

Priemonės 

reikšmingam 

neigiamam 

poveikiui aplinkai 

sumažinti ar 

kompensuoti 

Būtina atitinkamai pertvarkyti pažeistas melioracijos  

sistemas, vandens nuvedimo sprendinius; 

Draudžiama įrengti arčiau kaip 50 m už pakrantės 

apsaugos juostos statybos aikšteles. Pavojingų 

medžiagų, naftos produktų saugyklos, technikos 

aikštelės, kiti statybos objektai turėtų būti draudžiami 

įrengti vandens telkinių apsaugos zonose; 

Eksploatuojama tik tai statybos technika bei 

transporto priemonės atitinkančios aplinkosauginius ir 

techninius reikalavimus; 

Eksploatuojant geležinkelį turi būti laikomasi 

visų reikalavimų riedmenims, infrastruktūrai bei 

eismo valdymui, padėsiančių sumažinti minėtas 

rizikas; 

                                          1.041



2. Priemonės poveikiui  aplinkai mažinti (paviršiniai 

vandenys)  

Geotekstilės užtvaros, kai yra kertamas vandens telkinys 

Paviršiaus stabilizavimui 

turi būti naudojama: 

mulčiavimas, laikinas 

užsėjimas, apsauginės 

geotekstilinės dangos 

panaudojimas 

                                          1.042



3. Galimas poveikis aplinkai ir priemonės poveikiui  

aplinkai mažinti (žemės gelmės)  

Poveikio 

aplinkai ir 

priemonės jam 

mažinti 

Statybos laikotarpiu Eksploatacijos laikotarpiu 

Galimas poveikis 

aplinkai 

Galimas žemės geologinės sandaros pažeidimo 

reikšmingas tiesioginis neigiamas poveikis. Minėti 

veiksniai gali pasireikšti geležinkelio linijos bei gretimų 

teritorijų įgriuvomis, šlaitų nuošliaužiamomis, statomų 

geležinkelio statinių (kelių ir tiltų) konstrukcijos 

pažeidimais; 

Gali būti užteršiami požeminiai vandenys bei 

vandenvietės; 

Dėl žemės geologinių sandaros pažeidimų 

galimos geležinkelio linijos bei gretimų teritorijų 

įgriuvos, įtakoti traukinių avarijas ir kt. 

ekstremalias situacijas; 

Karstinėse teritorijose galimos karstinės žemės 

įgriuvos. Dėl įgriuvų gali būti pažeidžiama net 

keliolikos kilometrų geležinkelio infrastruktūros 

konstrukcija. Nuriedėjus nuo bėgių traukinio 

sąstatui būtų užteršiami gruntiniai ir požeminiai 

vandenys; 

Gali būti užteršiami požeminiai vandenys bei 

vandenvietės; 

Priemonės 

reikšmingam 

neigiamam 

poveikiui aplinkai 

sumažinti ar 

kompensuoti 

Rengiant geležinkelio linijos techninį projektą turi būti 

atlikti geologiniai tyrinėjimai. Nustačius potencialias 

karstines vietoves, privalomas geležinkelio linijos 

konstrukcijos stiprinimas; 

Draudžiama vykdyti darbus vandenviečių sanitarinėse 

apsaugos zonose;  

Eksploatuojama tik tai statybos technika ir TP 

atitinkančios aplinkosauginius ir techninius 

reikalavimus; 

Siekiant išvengti avarijų, eksploatuojant 

geležinkelį turi būti laikomasi visų reikalavimų 

riedmenims, infrastruktūrai bei eismo valdymui; 

Siekiant apsaugoti požeminius vandenis bei 

vandenvietes nuo taršos turėtų būti draudžiama 

įrengti vandenviečių sanitarinėse apsaugos 

zonose geležinkelio liniją; 

Karstinėse teritorijose stiprinamos geležinkelio 

konstrukcijos; 
                                          1.043



4. Naudingosios iškasenos 

1 – 2 alternatyvos 

   Šveicarija I 

Jonavos r. sav. 

1 – 2 alternatyvos 

   Bartoniai III, Bartoniai IV ir Bartoniai VII 

Jonavos r. sav. 

                                          1.044



4. Naudingosios iškasenos 

1 – 2 alternatyvos 

   Mimainiai 

Jonavos r. sav. 

                                          1.045



4. Naudingosios iškasenos 

Pavadinimas Rūšis Būklė 
Bendras 

plotas, ha 

Atstumas iki 

trasos, m 
Trasos atkarpa, km 

Šveicarija (I sklypas) Smėlis Nenaudojamas 136,49 0 (kerta) 17,0 - 18,0 

Bartoniai - 2 Žvyras Nenaudojamas 143,36 0 (kerta) 20,0 - 21,0 

Bartoniai VII 

Smėlis ir 

žvyras Naudojamas  12,16 0 (kerta) 20,0 - 21,0 

Bartoniai III Žvyras Naudojamas  4,34 221 20,0 - 21,0 

Bartoniai IV 

Smėlis ir 

žvyras Naudojamas  18,04 493 20,0 - 21,0 

Mimainiai Žvyras Nenaudojamas 318,83 165 44,0 – 45,0 

                                          1.046



4. Galimas poveikis aplinkai ir priemonės poveikiui  

aplinkai mažinti (naudingosios iškasenos) 

Poveikio 

aplinkai ir 

priemonės jam 

mažinti 

Statybos laikotarpiu Eksploatacijos laikotarpiu 

Galimas poveikis 

aplinkai 

Gali būti užteršiami ar kitaip apribojami naudingųjų 

iškasenų telkiniai ir veikla juose.  

Minėti veiksniai gali pasireikšti tuo atveju jei 

geležinkelio linija bus statoma virš naudingųjų 

iškasenų telkinių ar greta jų teritorijų. Visi šie veiksniai 

gali turėti reikšmingą tiesioginį, ilgalaikį ir nuolatinį 

poveikį naudingųjų išteklių telkiniams. 

- 

Priemonės 

reikšmingam 

neigiamam 

poveikiui aplinkai 

sumažinti ar 

kompensuoti 

Tais atvejais, kada dėl kitų trasos padėtį lemiančių 

aspektų vis tik planuojamas naudingųjų iškasenų 

telkinio kirtimas, prieš tiesiant geležinkelio liniją 

naudingųjų iškasenų telkinys nustatyta tvarka turi būti 

išeksploatuotas. 

 

- 

                                          1.047



5. Galimas poveikis aplinkai ir priemonės poveikiui  

aplinkai mažinti (dirvožemis) 

)  Poveikio 

aplinkai ir 

priemonės jam 

mažinti 

Statybos laikotarpiu Eksploatacijos laikotarpiu 

Galimas poveikis 

aplinkai 

Didelė tikimybė, kad dalis dirvožemio bus suspausta 

statybinės technikos, krovinių transporto priemonių, 

užteršta statybinėmis medžiagomis ar šiukšlėmis; 

Eksploatuojant nesandarius statybos mechanizmus 

bei transporto priemones, išsiliejus statybinėms 

medžiagoms, naftos produktams, galima dirvožemio 

tarša. Minėti veiksniai turėtų ilgalaikį neigiamą poveikį 

dirvožemiui bei dirvožemio mikroflorai; 

Geležinkelio linijos eksploatacijos laikotarpiu 

galimas ilgalaikis bei vidutinio laikotarpio 

neigiamas poveikis dirvožemiui dėl geležinkelio 

transporto priemonių avarijų (riktų, traukinių 

susidūrimų, nesandarių vagonų bei lokomotyvų) 

bei su jomis susijusios dirvožemio taršos;  

Priemonės 

reikšmingam 

neigiamam 

poveikiui aplinkai 

sumažinti ar 

kompensuoti 

 

Visas dirvožemis statybos teritorijoje prieš pradedant 

statybos darbus turi būti nuimamas ir sandėliuojamas 

atskirai nuo kitų medžiagų kaupuose, apsaugant nuo 

užteršimo bei lietaus ir paviršinių vandenų išplovimo; 

 

Siekiant išvengti dirvožemio taršos dėl avarijų, 

eksploatuojant geležinkelį turi būti laikomasi 

visų reikalavimų riedmenims, infrastruktūrai bei 

eismo valdymui; 

                                          1.048



6. Kraštovaizdis 

Planuojamos geležinkelio linijos trasos 

alternatyvos patenka į: 

 Lietuvos vidurio žemumą; 

 Nevėžio žemumą; 

 Mūšos – Nemunėlio žemuma; 

 Žiemgalos žemuma. 

Planuojant geležinkelio liniją atsižvelgta į: 

 Fiziomorfotopus; 

 Biomorfotopus; 

 Technomorfotopus; 

 Videomorfotopus; 

 Geochemines toposistemas. 

                                          1.049



6. Galimas poveikis aplinkai ir priemonės poveikiui  

aplinkai mažinti (kraštovaizdis) 

)  Poveikio 

aplinkai ir 

priemonės jam 

mažinti 

Statybos laikotarpiu Eksploatacijos laikotarpiu 

Galimas poveikis 

aplinkai 

Dėl statybinių įrenginių (kranų, pastolių, kt.) 

naudojimo, taip pat žemės reljefo keitimo darbų, 

dirvožemio kaupų įrengimo planuojamas trumpalaikis 

neigiamas poveikis kraštovaizdžiui, kuris bus 

pašalintas statybos laikotarpio pabaigoje. 

 

Įrengiant geležinkelio linijos pylimus, sankasas, tiltus 

ir viadukus, geležinkelio stotis, triukšmo mažinimo 

sienutes, pertvarkant automobilių kelius, bus 

keičiamas vietovių kraštovaizdis. Dėl minėtų veiksnių 

numatomas ilgalaikis neigiamas poveikis 

kraštovaizdžiui. 

Geležinkelio linijos eksploatacijos laikotarpiu 

neigiamas poveikis kraštovaizdžiui planuojamas 

dėl geležinkelio riedmenų eismo. 

Priemonės 

reikšmingam 

neigiamam 

poveikiui aplinkai 

sumažinti ar 

kompensuoti 

Rengiant geležinkelio linijos techninį projektą bei 

parenkant geležinkelio tiltų, triukšmo sienučių, kt. 

statinių konstrukcijas ir spalvas, turi būti atsižvelgiama 

į vietovei būdingą kraštovaizdį. Atitinkamai taikomi 

geležinkelio linijos apželdinimo sprendiniai.  

Želdinių įrengimas ir priežiūra. 

                                          1.050



8. Galimas poveikis aplinkai ir priemonės poveikiui  

aplinkai mažinti (augalija) 

)  Poveikio 

aplinkai ir 

priemonės jam 

mažinti 

Statybos laikotarpiu Eksploatacijos laikotarpiu 

Galimas poveikis 

aplinkai 

Planuojamas miškų kirtimas;  

Geležinkelio linijai kertant miško teritoriją bus 

pašalinama apie 50 m pločio geležinkelio juostoje 

esantys miškai; 

Užteršimas ekstremalių situacijų metu; 

Priemonės 

reikšmingam 

neigiamam 

poveikiui aplinkai 

sumažinti ar 

kompensuoti 

Naujų želdinių įrengimas, geležinkelio linijos 

apželdinimas; 

Siekiant išvengti traukinių avarijų, riktų ir kt. 

ekstremalių situacijų ir dėl minėtų veiksnių 

vandens užteršimo, geležinkelio linijos 

eksploataciniu laikotarpiu būtina laikytis visų 

reikalavimų riedmenims, infrastruktūrai bei 

eismo valdymui; 

                                          1.051



7. Galimas poveikis aplinkai ir priemonės poveikiui  

aplinkai mažinti (gyvūnija) 

)  Poveikio 

aplinkai ir 

priemonės jam 

mažinti 

Statybos laikotarpiu Eksploatacijos laikotarpiu 

Galimas poveikis 

aplinkai 

Žuvų lokalių buveinių pasikeitimas; 

Žinduolių lokalių buveinių pasikeitimas;  

Tarša; 

Žinduolių buveinių pasikeitimas. Dėl galimo 

triukšmo, vibracijos žinduoliai gali palikti 

esamas buveines;  

Įrengus geležinkelio liniją bus sukurtas barjeras 

žinduolių migracijai, buveinių fragmentacijai bei 

gamtinio karkaso fragmentacijai; 

Neigiamos poveikis dėl žinduolių žūties bei 

sužeidimų traukinio pervažiavimo ar numušimo 

metu; 

Priemonės 

reikšmingam 

neigiamam 

poveikiui aplinkai 

sumažinti ar 

kompensuoti 

Būtina nepažeisti hidrologinio režimo; 

Siekiant išvengti upės šlaitų ir krantų pažeidimo 

(galimos erozija ateityje) būtina baigus tilto statybos 

darbus sutvirtinti ir apželdinti šlaitus; 

Turi būti eksploatuojama tik tai statybos technika 

atitinkanti aplinkosauginius ir techninius reikalavimus; 

Vykdant statybos darbus šalia gyvūnijai svarbių 

saugomų teritorijų gali būti naudojamos laikinos 

triukšmo užtvaros; 

Siekiant išvengti traukinių avarijų, riktų ir kt. 

ekstremalių situacijų ir dėl minėtų veiksnių 

vandens užteršimo, geležinkelio linijos 

eksploataciniu laikotarpiu būtina laikytis visų 

reikalavimų riedmenims, infrastruktūrai bei 

eismo valdymui; 

Turi būti įrengiamos žinduolių praginos – žalieji 

tiltai; 

Siekiant išvengti žinduolių žūties bei sužeidimų 

traukinio pervažiavimo ar numušimo metu, visa 

geležinkelio linija aptveriama tvora; 

                                          1.052



7. Priemonės poveikiui  aplinkai mažinti (gyvūnija) (1) 

-Žalieji tiltai 

-Praginos 

-Aptvėrimas tvora 

-Pralaidos varliagyviams 

                                          1.053



7. Priemonės poveikiui  aplinkai mažinti (gyvūnija) (2) 

Priemonės numatomos ties: 

14,0 – 15,0 KM; 

                                          1.054



9. Kultūros paveldo vertybės 

 Ribojasi 

1 – 2 alternatyvos. Akmuo su „Meškos“ ir 

„Veršelio“ pėdomis (2010) 

Jonavos r. sav. 

                                          1.055



9. Galimas poveikis aplinkai ir priemonės poveikiui  

aplinkai mažinti (kultūros paveldo vertybės) 

)  Poveikio 

aplinkai ir 

priemonės jam 

mažinti 

Statybos laikotarpiu Eksploatacijos laikotarpiu 

Galimas poveikis 

aplinkai 

Vertybių sunaikinimas; 

Vertybių pritaikomumo ir pasiekiamumo apribojimas; 

Geležinkelio keliamas triukšmas gali turėti 

neigiamą poveikį kultūros paveldo vertybės 

lankomumui; 

Priemonės 

reikšmingam 

neigiamam 

poveikiui aplinkai 

sumažinti ar 

kompensuoti 

Numatoma pertvarkyti kelius prie kultūros paveldo 

vertybių; 

Triukšmo mažinimo priemonių įrengimas; 

                                          1.056



Saugomos teritorijos 

Kerta 

1 – 2 alternatyvos 

   Nėries upė (1000000000119) - BAST 

Jonavos r. sav. 

2023 m 

1 – 2 alternatyvos 

   Kulvos geomorfologinis draustinis – valstybinis 

(0210200000019) 

Jonavos r. sav. 

                                          1.057



Galimas poveikis aplinkai ir priemonės poveikiui  

aplinkai mažinti (saugomos teritorijos) 

Poveikio 

aplinkai ir 

priemonės jam 

mažinti 

Statybos laikotarpiu Eksploatacijos laikotarpiu 

Galimas poveikis 

aplinkai 

Hidrologinio režimo pakeitimas; 

Avaringų situacijų (vandens užteršimo), upės šlaitų ir 

krantų pažeidimas (galima erozija ateityje), upės 

vagos pakeitimas; 

Saugomų teritorijų naikinimas ar užteršimas 

statybinėmis medžiagomis statybos laikotarpiu; 

Užteršimas ekstremalių situacijų metu; 

Priemonės 

reikšmingam 

neigiamam 

poveikiui aplinkai 

sumažinti ar 

kompensuoti 

Būtina nepažeisti saugomų teritorijų hidrologinio 

režimo; 

Siekiant išvengti upės šlaitų ir krantų pažeidimo 

(galimos erozija ateityje) būtina baigus tilto statybos 

darbus sutvirtinti ir apželdinti šlaitus; 

Būtina nepažeisti upės vagos; 

Siekiant išvengti taršos turi būti naudojama tik tai 

statybos technika atitinkanti aplinkosauginius ir 

techninius reikalavimus; 

Vykdant statybos darbus turėtų būti naudojamos 

laikinos triukšmo užtvaros; 

Siekiant išvengti traukinių avarijų, riktų ir kt. 

ekstremalių situacijų ir dėl minėtų veiksnių 

vandens užteršimo, geležinkelio linijos 

eksploataciniu laikotarpiu būtina laikytis visų 

reikalavimų riedmenims, infrastruktūrai bei 

eismo valdymui; 

                                          1.058



Galimas poveikis aplinkai ir priemonės poveikiui  

aplinkai mažinti (visuomenės sveikata) 

)  Poveikio 

aplinkai ir 

priemonės jam 

mažinti 

Statybos laikotarpiu Eksploatacijos laikotarpiu 

Galimas poveikis 

aplinkai 

Triukšmo lygio padidėjimas; 

Vibracijos padidėjimas geležinkelio linijos statybos 

teritorijoje, naudojant statybinius įrenginius bei 

krovinines transporto priemones; 

Triukšmas dėl geležinkelio transporto priemonių 

eismo; 

Priemonės 

reikšmingam 

neigiamam 

poveikiui aplinkai 

sumažinti ar 

kompensuoti 

Siekiant sumažinti triukšmo lygį turi būti ribojami 

statybos darbai poilsio ir švenčių laikotarpiu; 

Vykdant statybos darbus turi būti naudojamos laikinos 

triukšmo užtvaros; 

Naudojamos bei diegiamos vibracijos mažinimo 

priemonės ir technologijos 

Triukšmą slopinančių sienelių, pylimų, vibracijos 

mažinimo priemonių įrengimas ties 

gyvenamosiomis teritorijomis; 

                                          1.059



Triukšmo sklaida Jonavos r. sav. teritorijoje (1) 

Page 45 

1 

Triukšmo lygis 

nakties metu 

dB(A) 

2 

                                          1.060



Triukšmo sklaida Jonavos r. sav. teritorijoje (2) 

Page 46 

3 

Triukšmo lygis 

nakties metu 

dB(A) 

5 

6 

4 

                                          1.061



Triukšmo sklaida Jonavos r. sav. teritorijoje (3) 

Page 47 

7 

Triukšmo lygis 

nakties metu 

dB(A) 

8 

                                          1.062



Triukšmo sklaida Jonavos r. sav. teritorijoje (4) 

Page 48 

Triukšmo lygis 

nakties metu 

dB(A) 

9 

                                          1.063



Triukšmo sklaida Jonavos r. sav. teritorijoje (5) 

Page 49 

Triukšmo lygis 

nakties metu 

dB(A) 

10 

11 

                                          1.064



Triukšmo sklaida Jonavos r. sav. teritorijoje (6) 

Page 50 

Triukšmo lygis 

nakties metu 

dB(A) 

12 

Nr. 12 (Ilgis: 255,0 m; 

aukštis: 5,0 m) 

                                          1.065



Triukšmo sklaida Jonavos r. sav. teritorijoje (7) 

Page 51 

Triukšmo lygis 

nakties metu 

dB(A) 

13 

Nr. 13 (Ilgis: 108,0 m; 

aukštis: 5,0 m) 

                                          1.066



Automobilių kelių pertvarkymas 
• Vadovaujantis Pervažų įrengimo ir naudojimo taisyklių 29 punktu neleidžiama įrengti naujų 

pervažų, kai pervažų ir perėjų geležinkelio keliuose, kuriuose esamas arba numatomas traukinių 

greitis didesnis kaip 120 km/h 

• Visuose planuojamos geležinkelio linijos susikirtimuose su automobilių keliais numatomos dviejų 

lygių sankirtos, įrengiant viadukus; 

• Valstybinės reikšmės magistraliniai, krašto, rajoniniai keliai nepertvarkomi. Susikirtimuose su planuojama 

geležinkelio linija viadukams įrengti suformuojami žemės sklypai; 

• Planuojamos geležinkelio linijos kertamus vietinės reikšmės kelius numatoma pertvarkyti, juos 

apjungiant tarpusavyje, prijungiant prie valstybinės reikšmės kelių tinklo arba įrengiant dviejų lygių 

susikirtimus – geležinkelio viadukus.  

• Planuojant automobilių kelių pertvarkymą yra siekiama užtikrinti visų abipus geležinkelio linijos 

išsidėsčiusių žemės sklypų pasiekiamumą. 

• Vietinės reikšmės kelius prijungiant prie valstybinės reikšmės kelių tinklo atsižvelgta į atstumų tarp 

valstybinės reikšmės kelių sankryžų reikalavimus: 

– Magistraliniai (kas 1000-5000 m); 

– Krašto (kas 500 m); 

– Rajoniniai (kas 100 m); 

• Planuojant geležinkelio linijos alternatyvų išilginius profilius ir numatomų viadukų parametrus buvo 

atsižvelgta į specialiojo plano „Sunkiasvorių ir didžiagabaričių krovinių gabenimo maršrutas 

Klaipėdos valstybinis jūrų uostas – Visagino atominė elektrinė” sprendinius. 

 

 

52 
                                          1.067



Užusalių seniūnija. Vietinės reikšmės kelių susikirtimai su 

geležinkeliu 7+763 KM ir 8+141 KM ties Daukliūnais.  

53 
                                          1.068



Užusalių seniūnija. Susikirtimai su Vėsos (9+280 KM) ir Šešuvos 

(9+518 KM) upėmis. 

54 
                                          1.069



Užusalių seniūnija. Rajoninio kelio Nr. 1504 susikirtimas su 

geležinkeliu 10+686 KM ties Išorų gyvenviete 

55 
                                          1.070



Užusalių seniūnija. Vietinės reikšmės kelio susikirtimas su 

geležinkeliu 11+340 KM ties Išorų gyvenviete 

56 
                                          1.071



Užusalių seniūnija. Vietinės reikšmės kelio susikirtimas su 

geležinkeliu 11+985 KM netoli Išorų gyvenvietės 

57 
                                          1.072



Dumsių seniūnija. Vietinės reikšmės kelių susikirtimai su 

geležinkeliu 13+254 KM ir 13+672 KM netoli Šafarkos gyvenvietės 

58 
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Dumsių seniūnija. Magistralinio ir vietinės reikšmės kelių 

susikirtimai su geležinkeliu 18+666 KM netoli Paryžiaus gyvenvietės  

59 
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Dumsių seniūnija. Magistralinio ir vietinės reikšmės kelių 

susikirtimai su geležinkeliu 18+869 KM netoli Paryžiaus gyvenvietės  

60 
                                          1.075



Dumsių seniūnija. Pakrantės gatvės (Stašėnuose) susikirtimas su 

geležinkeliu 20+513 KM  

61 
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Kulvos seniūnija. Rajoninio kelio Nr. 1505 susikirtimas su 

geležinkeliu 22+036 KM ties Rimkų gyvenviete 
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Kulvos seniūnija. Vietinės reikšmės kelių susikirtimai su 

geležinkeliu 23+925 KM  ir 24+209 KM netoli Dijokiškių gyvenvietės 
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Kulvos seniūnija. Rajoninio kelio Nr. 1516 Ragožiai–Čiūdai–Kulva 

susikirtimas su geležinkeliu 25+633 KM netoli Kulvos ir Čiūdų 

gyvenviečių 
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Kulvos seniūnija. Krašto kelio Nr. 144 Jonava–Kėdainiai–Šeduva 

susikirtimas su geležinkeliu 29+177 KM netoli Martyniškio 

gyvenvietės 
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Kulvos seniūnija. Vietinės reikšmės kelių susikirtimas 29+995 KM ir 

30+907 KM prie Martyniškio gyvenvietės 
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Kulvos seniūnija. Rajoninio kelio Nr. 1513 Žeimiai–Liepiai 

susikirtimas su geležinkeliu prie Žeimių miestelio 

67 
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Kulvos seniūnija. Vietinės reikšmės kelio susikirtimas su 

geležinkeliu 37+765 KM netoli Liepių ir Petrašiūnų gyvenviečių 
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Kulvos seniūnija. Vietinės reikšmės kelio susikirtimas su 

geležinkeliu 38+680 KM netoli Petrašiūnų gyvenvietės 
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Kulvos seniūnija. Vietinės reikšmės kelio susikirtimas su 

geležinkeliu 41+222 KM netoli Petrašiūnų ir Mimainių  gyvenviečių 
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Kulvos seniūnija. Krašto kelio Nr. 145 Kėdainiai–Šėta–Ukmergė 

susikirtimas su geležinkeliu 44+003 KM netoli Mimainių gyvenvietės 

71 
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Kulvos seniūnija. Krašto kelio Nr. 145 Kėdainiai–Šėta–Ukmergė 

susikirtimas su geležinkeliu 44+003 KM netoli Mimainių gyvenvietės 

72 
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Ačiū už dėmesį! 

Lithuania@aecom.com 

 

2016-01-12 
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VIEŠO SUSIRINKIMO DĖL EUROPINIO STANDARTO GELEŽINKELIO LINIJOS KAUNAS – 
LIETUVOS IR LATVIJOS VALSTYBIŲ SIENA POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO 

ATASKAITOS PROTOKOLAS 
 

2016 m. sausio 12 d. 
Kėdainiai 

 
Viešas susirinkimas vyko 2016 m. sausio 12 d. 18.00 val. Kėdainių rajono savivaldybės 

administracijos Posėdžių salėje, J. Basanavičiaus g. 36, Kėdainiuose.  
 
Viešo susirinkimo pirmininkas – AECOM Infrastructure & Environment UK Limited filialo 

(toliau – AECOM) plėtros vadovas Mantas Kaušylas; 
Viešo susirinkimo sekretorius – AECOM inžinierė-planuotoja Simona Zapolskytė. 
 
DALYVAVO: Dalyvių sąrašas pridedamas. 
 
DARBOTVARKĖ: 
1. Dėl supažindinimo (viešo susirinkimo) su parengta Europinio standarto geležinkelio 

linijos Kaunas – Lietuvos ir Latvijos valstybių siena poveikio aplinkai vertinimo 
ataskaita Kėdainių r. sav. teritorijoje; 

 
SVARSTYTA: 
1) AECOM parengta Europinio standarto geležinkelio linijos Kaunas – Lietuvos ir Latvijos 

valstybių siena poveikio aplinkai vertinimo (toliau – PAV) ataskaita; 
 
 
Posėdžio pirmininkas Mantas Kaušylas pažymi, kad su PAV ataskaita supažindinama 

Kėdainių r. sav. teritorijos visuomenė. Informuoja, kad planuojamos ūkinės veiklos 
organizatorius yra Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija bei AB „Lietuvos geležinkeliai“. 
Poveikio aplinkai dokumentų rengėjas – AECOM Infrastructure & Environment UK Limited 
filialas Lietuvoje. 

 
Mantas Kaušylas pristato susirinkimo darbotvarkę, supažindina su viešo susirinkimo bei 

pasiūlymų teikimo tvarka. Informuoja, kad pasiūlymus dėl PAV ataskaitos galima teikti iki 
2016 m. sausio 29 d. Taip pat informuoja, kad iki viešojo susirinkimo dėl poveikio aplinkai 
vertinimo ataskaitos pasiūlymų nebuvo gauta. Pažymi, kad teikiant pasiūlymus raštu, būtina 
nurodyti vardą, pavardę, elektroninio pašto adresą, kt. kontaktinius duomenis. 

 
 
PAV ataskaitos pristatymas. 
 
Mantas Kaušylas informuoja, kad poveikio aplinkai vertinimas buvo pradėtas 2015 m. II 

ketvirtį, numatomas baigti 2016 m. II ketvirtį. Taip pat informuoja, kad PAV atliekamas, kadangi 
planuojama ūkinė veikla (europinio standarto geležinkelio linijos Kaunas – Lietuvos ir Latvijos 
valstybių siena tiesimas bei eksploatacija) patenka į Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės 
veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatyme nurodytų veiklų sąrašą, kurioms yra privalomas 
atlikti poveikio aplinkai vertinimas.  

 
Mantas Kaušylas informuoja, kad poveikio aplinkai vertinimas yra atliekamas lygiagrečiai 

su Europinio standarto geležinkelio linijos Kaunas – Lietuvos ir Latvijos valstybių siena 
specialiuoju planu. PAV ataskaitoje yra naudojama minėto specialiojo plano informacija. 
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Mantas Kaušylas informuoja apie subjektus, kurie teiks išvadas dėl PAV ataskaitos bei 
pažymi, kad sprendimą dėl planuojamos ūkinės veiklos galimybių priims atsakinga institucija – 
Aplinkos apsaugos agentūra. 

 
Mantas Kaušylas supažindina su Europinio standarto geležinkelio linijos Kaunas – 

Lietuvos ir Latvijos valstybių siena svarstomomis alternatyvomis: 

 Alternatyva Nr. 1: Rokai – Palemonas (Kauno m. sav.) – Neveronys (Kauno r. sav.) – 
Jonava – Pagiriai (Kėdainių r. sav.) – Ramygala – Upytė – Janališkiai (Panevėžio r. 
sav.) – Pušalotas – Joniškėlis – Vaškai – Kiemėnai – Dagiai (Pasvalio r. sav.); 

 Alternatyva Nr. 2: Rokai – Palemonas (Kauno m. sav.) – Neveronys (Kauno r. sav.) – 
Jonava – Pagiriai (Kėdainių r. sav.) – Ramygala – Upytė – Janališkiai (Panevėžio r. 
sav.) – Pušalotas – Joniškėlis – Vaškai – Kiemėnai – Kamardė (Pasvalio r. sav.). 

 
Mantas Kaušylas informuoja apie tarptautines specialiojo plano derinimo procedūras su 

Latvijos valstybe. Informuoja, kad minėtų derinimo procedūrų metu buvo nuspręsta, kad 
alternatyva Nr. 1 yra tinkama abiems valstybėms, o alternatyva Nr. 2 yra atmetama, kadangi 
Latvijos valstybės teritorijoje jos trasa kirstų kultūros paveldo teritorijas. Pažymi, kad sienos 
kirtimo taškas yra nurodytas toje pačioje vietoje kaip ir 2011 m. AECOM parengtoje galimybių 
studijoje. Informuoja, kad sienos kirtimo taškas kartu su specialiojo plano strateginio pasekmių 
aplinkai vertinimo ataskaita buvo patvirtintas LR Susisiekimo ministerijos 2015 m. gruodžio 15 
dieną. 

 
Mantas Kaušylas informuoja, kad vertinamos geležinkelio linijos trasa Kėdainių r. sav. 

teritorijoje prasideda ties 49 km ir baigiasi ties 65 km. Supažindina su planuojamos geležinkelio 
linijos techniniais parametrais (maksimalia ašies apkrova, projektiniu iki 250 km/val. greičiu, 
traukinių ir peronų ilgiu). Pristato planuojamą traukinių eismo prognozę (42 traukiniai per parą). 

 
Mantas Kaušylas įvardina pagrindinius, trasos padėtį įtakojusius veiksnius: strateginiai 

dokumentai ir programos, plėtros dokumentai, techniniai reikalavimai, teritorijų planavimo 
dokumentai, statybos kaštai, aplinkos komponentai, visuomenės sveikata, inžinerinė 
infrastruktūra, susisiekimo komunikacijos, inžineriniai tinklai. 

 
Mantas Kaušylas pristato statybos laikotarpiu ir eksploatacijos laikotarpiu galimą neigiamą 

poveikį aplinkai (aplinkos orui, paviršiniam vandeniui, geologinėms ir hidrogeologinėms 
sąlygoms, dirvožemiui, kraštovaizdžiui, saugomoms teritorijoms, augmenijai, gyvūnijai, 
visuomenės sveikatai, kultūros paveldui) bei priemones minėtam poveikiui mažinti. Nurodo 
neigiamo poveikio aplinkai mažinimo priemonių (triukšmo mažinimo sienučių bei pylimų) 
įrengimo vietas. Supažindina su automobilių kelių pertvarkymo sprendiniais bei numatoma 
žemės paėmimo visuomenės poreikiams tvarka. 

 
 
Klausimai – atsakymai. 
 
Kėdainių krašto ūkininkų sąjungos pirmininkas Virmantas Ivanauskas paklausė kokios 

numatomos automobilių kelių, kurie aptarnaus geležinkelį dangos. Išreiškė abejones, kad 
automobilių kelių dangos bus ne betono, asfaltbetonio kaip pristatoma, o tikriausiai žvyro ir dėl 
to bus didelis dulkėtumas gyvenamosiose teritorijose. Pasiūlė pirma atlikti žemės sklypų 
konsolidaciją, o po to vykdyti kelių pertvarkymą. 
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Mantas Kaušylas informavo, kad siekiant sumažinti poveikį aplinkai ir visuomenės 
sveikatai automobilių kelių asfaltbetonio, betono ar kt. dangos numatomos įrengti ties 
gyvenamosiomis teritorijomis, šalia kurių planuojamas intensyvus eismas. Automobilių kelių 
dangos ties gyvenamosiomis teritorijomis turės užtikrinti dulkėtumo nebuvimą. Mantas Kaušylas 
taip pat informavo, kad žemės paėmimo visuomenės poreikiams procedūros numatomos pagal 
Lietuvos Respublikos žemės paėmimo visuomenės poreikiams įgyvendinant ypatingos 
valstybinės svarbos projektus įstatymą. Pažymėjo, kad minėtame įstatyme žemės konsolidacija 
nenumatyta. 

 
 
Vytautas Barzda paklausė, kas pristatys ekonominę pusę. Už kiek bus išperkama žemė? 

Kas prižiūrės piktžoles, žoles ir krūmynus palei geležinkelio linijos pylimą? Paklausė gal galima 
būtų iš ūkininkų paimamas visuomenės poreikiams žemes į jų nuomojamą valstybės žemę, 
tokiu atveju nereikėtų žemės išpirkinėti. 

 
Mantas Kaušylas atsakė, kad geležinkelio linijos plotis priklausys nuo vietovės sąlygų, t.y. 

reljefo. Tais atvejais, kada geležinkelio linija bus įrengiama ant pylimo, žemės juostos pločio 
reikės didesnio. Informavo, kad žemės sklypo plotis reikalingas geležinkeliui įrengti bus nuo 40 
iki 80 m, kai kuriais atvejais dėl pylimų, inžinerinių tinklų ar statinių išsidėstymo – iki 100 m. Taip 
pat informavo, kad geležinkelis bus aptvertas. Geležinkelio tvora sutaps su sklypo riba. Į 
geležinkelio teritoriją patekti bus draudžiama. Geležinkelio žemės sklypo ribose bus geležinkelio 
keliai, inžineriniai tinklai ir techninio aptarnavimo kelias, kuriuo galės naudotis tik geležinkelį 
aptarnaujantis personalas. Jei geležinkelio apsaugos zona bus numatyta didesnė nei žemės 
sklypas geležinkelio linijai įrengti, tokiu atveju žemės sklypas turės veiklos apribojimus, tačiau jo 
nuosavybė nesikeis – priklausys žemės savininkui. Pažymėjo, kad geležinkelio želdiniai 
priklausys ir juos prižiūrės geležinkelį eksploatuosianti įmonė. Už geležinkelio linijos ribų, 
želdinius privalės prižiūrėti žemės savininkas.  

 
Mantas Kaušylas informavo, kad geležinkelio apsaugos zonoje draudžiama naudoti žemę 

ne pagal nustatytą paskirtį. Pakartotinai informavo, kad žemės paėmimo visuomenės 
poreikiams procedūros numatomos pagal Lietuvos Respublikos žemės paėmimo visuomenės 
poreikiams įgyvendinant ypatingos valstybinės svarbos projektus įstatymą bei, kad minėtame 
įstatyme žemės konsolidacija nenumatyta. 

 
Veronika Griganavičiūtė prisistatė esanti AB „Lietuvos geležinkeliai“ atstovė, atsakinga už 

šį projektą, t.y. kad projektas būtų sėkmingai parengtas ir patvirtintas. Veronika Griganavičiūtė 
pažymėjo, kad klausimai aktualūs yra ir Kėdainių rajonui, ir Pasvalio rajono ūkininkams. Ką 
pristatė specialiojo plano rengėjas ir PAV dokumentų rengėjas, kad piliečiai, kuriems labai 
aktualu dėl žemės nusavinimo (žemės paėmimo visuomenės poreikiams projekto rengimo), dėl 
žemės kainos paskaičiavimo, klausimai bus sekančiam etapui. Šiuo metu yra PAV ataskaitos 
viešinimo procedūra, sekantis etapas bus specialiojo plano sprendinių viešinimas. Šiandien 
rengėjai pasakė, kad yra parengti specialiojo plano sprendiniai. Šiandien AB „Lietuvos 
geležinkeliai“ negali konkrečiai pasakyti, koks sklypas, koks plotas bus nusavintas (paimamas 
visuomenės poreikiams) planuojamo geležinkelio keliui. Pažymėjo, kad ypatingos svarbos 
projektui yra vienintelis įstatymas šiandien veikiantis – Lietuvos Respublikos žemės paėmimo 
visuomenės poreikiams įgyvendinant ypatingos valstybinės svarbos projektus įstatymas. 
Paminėjo, kad minėtame įstatyme yra aiškiai surašytos procedūros, jos kitokia tvarka nebus 
taikomos. Žemės nusavinimas (žemės paėmimo visuomenės poreikiams projekto rengimas) 
prasidės, kai bus patvirtintas specialusis planas. Planuojama patvirtinti specialųjį planą iki 
birželio mėnesio arba jau liepos mėnesį. Informavo, kad patvirtinus specialųjį planą, iš karto bus 
pradėtos žemės paėmimo visuomenės poreikiams procedūros. Tuo metu AB „Lietuvos 
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geležinkeliai“, kaip turinti įgaliojimą Susisiekimo ministerijos, rengs dokumentus ir paskelbs 
projektą žemės nusavinimui (žemės paėmimo visuomenės poreikiams projektą). Ir tuo metu bus 
skaičiuojama žemės kaina. Bus vertintojas, kuris konkrečiai su kiekvienu savininku susitiks, 
aptars, bus išaiškinta metodika, kaip bus nustatoma žemės vertė. Informavo, kad sekančiame 
etape su kiekvienu teks susitikti. Taip pat pasiteiravo susirinkusiųjų ar šiandien dar yra kokių 
nors klausimų. 

 
 
Neprisistatęs visuomenės atstovas paklausė, kas apmokės turto vertintojo paslaugas. 
 
Veronika Griganavičiūtė atsakė, kad minėtas išlaidas apmokės organizatorius, t.y. 

valstybė, nes yra vykdomas ypatingos svarbos projektas. Bus apmokamos visos paslaugos – ir 
žemės paėmimo visuomenės poreikiams projekto įgyvendinimas, ir konkrečiai vertintojo 
paslaugos. Taip pat pasiūlė susipažinti su Kėdainių rajono žemės verčių žemėlapiu, kuriame 
nurodyta, kad žemės ūkio paskirties ir kitos paskirties žemei yra nustatyta skirtinga vertė. 
Veronika Griganavičiūtė paprašė nepamiršti, kad šis projektas yra ypatingos svarbos projektas 
bei, kad dar susitiksime po šio projekto, patvirtinus specialųjį planą, kai bus daromas žemės 
paėmimas visuomenės poreikiams. Veronika Griganavičiūtė nurodė, kad šiuo metu Lietuvos 
Respublikos žemės paėmimo visuomenės poreikiams įgyvendinant ypatingos valstybinės 
svarbos projektus įstatyme nenumatyta konsolidacija. 

 
 
Vytautas Barzda pasiteiravo, kas atliks geležinkelio vėžės padalintų sklypų registrą.  
 
Veronika Griganavičiūtė atsakė, kad padalintų sklypų registras bus atliekamas 

organizatorių lėšomis. 
 
 
Neprisistatęs visuomenės atstovas paklausė, kada bus sustabdytas žemės pirkimas tose 

vietose, kur eis kelias? 
 
Veronika Griganavičiūtė atsakė, kad iš karto, kai Lietuvos Respublikos Vyriausybė 

nutarimu patvirtins specialųjį planą, tada bus pradėtos žemės paėmimo visuomenės poreikiams 
procedūros. Per 5 d. d. turės būti atiduota VĮ „Registrų centrui“, kad būtų uždėta tam sklypui 
žyma. 

 
 
Neprisistatęs visuomenės atstovas paklausė, ar dabar nuėjus pirkti žemės sklypą, notaras 

pasakys, kad perkamas žemės sklypas negali būti parduotas. 
 
Veronika Griganavičiūtė atsakė, kad šiandien galite pirkti, nes šiandien nepasakys nieko. 

Informavo, kad specialusis planas dar nėra patvirtintas. Išėjus Lietuvos Respublikos 
Vyriausybės nutarimui, kiekvienas savininkas dar gaus papildomą pranešimą. Dabar buvo 
žadėta išsiųsti kiekvienam pranešimus, o kai jau bus patvirtintas Lietuvos Respublikos 
Vyriausybės nutarimas, kiekvienam savininkui bus išsiųstas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 
nutarimas. 
 

Donatas Valčeliūnas paklausė ar traukinys bus elektrifikuotas. Pasiteiravo ar elektros 
srovė eis bėgiais, ar virš traukinio, kurioje vietoje. 
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Mantas Kaušylas atsakė, kad elektros linija eis virš traukinio, t.y. ant atramų įrengto 
kontaktinio tinklo. 

 
Donatas Valčeliūnas paklausė, jeigu geležinkelio linija bus elektrifikuota, kokiu atstumu 

nuo geležinkelio linijos galės važiuoti traktorininkas, kuris turi širdies stimuliatorių, taip pat kokiu 
atstumu elektrifikuota geležinkelio linija gali paveikti tą žmogų. 

 
Mantas Kaušylas atsakė, kad geležinkelio linijos keliamas elektrinis laukas ar 

elektromagnetinis laukas neturėtų paveikti Jūsų minimo traktorininko sveikatos (stimuliatoriaus). 
Taip pat pažymėjo, kad jei širdies stimuliatorius reaguotų į tokio dydžio elektros laukus ar 
elektromagnetinius laukus, minėtas ūkininkas neturėtų teisės vairuoti transporto priemonės, nes 
jau dabar privažiavęs prie 1520 mm pločio vėžės ar kt. elektros oro linijų, taip pat patirs kažkokį 
poveikį sveikatai. Taip pat pažymėjo, kad reikalavimai turintiems širdies stimuliatorių, nevažiuoti 
arčiau geležinkelio linijos, nėra nustatomi, tai reiškia, kad ir pati geležinkelio linija negali turėti 
neigiamo poveikio traktorininko, turinčio širdies stimuliatorių, sveikatai. 
 

Virmantas Ivanauskas paklausė ar geležinkelį aptarnaujantis transportas naudos ir kitus 
automobilių kelius. 

 
Mantas Kaušylas patvirtino, kad geležinkelį aptarnaujantis transportas naudos ir vietinės 

reikšmės, ir valstybinės reikšmės automobilių kelius, būtinus privažiuoti prie techninio 
aptarnavimo kelių. Taip pat informavo, kad statybos laikotarpiu reikalingi automobilių keliai, 
technikos saugojimo ir statybinių medžiagų aikštelės bus projektuojamos rengiant geležinkelio 
linijos techninį projektą. Patvirtino, kad statybos laikotarpiu numatomų naudoti vietinės reikšmės 
kelių konstrukcija turės būti sustiprinta ir atitikti sunkiasvorių krovininių transporto priemonių 
keliamas apkrovas. 

 
 
Kėdainių r. sav. administracijos Architektūros ir urbanistikos skyriaus vyr.  

specialistas Saulius Zakas papildomai informavo susirinkusiuosius, kad planuojama geležinkelio 
linija ir numatomas automobilių kelių pertvarkymas yra ypatingos svarbos statinys, todėl 
parengus jo techninį projektą, privalės būti vykdomas techninio projekto viešinimas. Pažymėjo, 
kad parengus techninį projektą bus informuojama visuomenė bei rengiamas viešasis 
susirinkimas, kurio metu bus galima susipažinti su automobilių kelių sprendiniais. 

 
 
 
Susirinkimas baigtas 19 val. 54 min. 
 
 
 
Protokolo pasirašymo data: 2016-01-19. 
 
 
Susirinkimo pirmininkas      Mantas Kaušylas 
 
 
Susirinkimo sekretorė      Simona Zapolskytė 
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Planuojamos ūkinės veiklos 

organizatorius (užsakovas): 

 

Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija,  

AB „Lietuvos geležinkeliai“ 

Poveikio aplinkai dokumentų 

rengėjas: 

AECOM Infrastructure &  

Environment UK Limited filialas 

EUROPINIO STANDARTO GELEŽINKELIO 
LINIJOS KAUNAS – LIETUVOS IR 
LATVIJOS VALSTYBIŲ SIENA 
POVEIKIO APLINKAI VERTINIMAS 

2016-01-12 

 

VIEŠAS SUPAŽINDINIMAS SU POVEIKIO 

APLINKAI VERTINIMO ATASKAITA 
 

 

Kėdainių r. sav. teritorija 
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Poveikio aplinkai vertinimo rengimo pagrindas 

– Planuojama ūkinė veikla (europinio standarto geležinkelio linijos 

Kaunas – Lietuvos ir Latvijos valstybių siena tiesimas bei 

eksploatacija) yra nurodyta Planuojamos ūkinės veiklos poveikio 

aplinkai vertinimo įstatymo 1 priedo „Planuojamos ūkinės veiklos, 

kurios poveikis aplinkai privalo būti vertinamas, rūšių sąrašas“ 8.5 p. 

„Inžineriniai statiniai: Pagrindinių viešojo naudojimo geležinkelių 

tiesimas“; 

 

– Taip pat vadovaujantis Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai 

vertinimo įstatymo 7 straipsnio 5 p. „Planuojamos ūkinės veiklos 

organizatorius (užsakovas) gali pradėti poveikio aplinkai vertinimą be 

atrankos procedūros“ – PAV organizatorius nurodė atlikti PAV Lietuvos 

Respublikos susisiekimo ministro 2014 m. birželio 26 d. įsakymu  

Nr. 3-260 „Dėl Europinio standarto geležinkelio linijos nuo Kauno iki 

Lietuvos ir Latvijos valstybių siena specialiojo plano planavimo darbų 

programos patvirtinimo“ pakeitimo“; 
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PAV procedūros pradžia ir pabaiga 

– Pradžia: 2015 m. II ketvirtis; 

– Pabaiga: 2016 m. II ketvirtis; 

 

– Planuojamos ūkinės veiklos PAV atliekamas lygiagrečiai 

Europinio standarto geležinkelio linijos Kaunas – Lietuvos ir 

Latvijos valstybių siena specialiojo plano rengimo etapui. PAV 

ataskaitai naudojama rengiamo specialiojo plano koncepcijos 

nustatymo ir sprendinių konkretizavimo etapų informacija. 
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PAV subjektai, kurie teikia išvadas dėl PAV ataskaitos 

– Kauno miesto savivaldybės administracija; 

– Kauno rajono savivaldybės administracija; 

– Jonavos rajono savivaldybės administracija; 

– Kėdainių rajono savivaldybės administracija; 

– Panevėžio miesto savivaldybės administracija; 

– Panevėžio rajono savivaldybės administracija; 

– Pasvalio rajono savivaldybės administracija; 

– Kauno visuomenės sveikatos centras; 

– Panevėžio visuomenės sveikatos centras; 

– Kauno apskrities priešgaisrinė gelbėjimo valdybos; 

– Panevėžio apskrities priešgaisrinė gelbėjimo valdybos; 

– Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Kauno skyrius; 

– Kultūros paveldo departamento Panevėžio skyrius; 

– Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos; 

–  

Sprendimą dėl planuojamos ūkinės veiklos leistinumo pasirinktoje 

vietoje priims atsakinga institucija – Aplinkos apsaugos agentūra. 
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Informacija apie planuojamą ūkinę veiklą 

– Planuojamos europinio standarto geležinkelio linijos Kaunas – Lietuvos 

ir Latvijos valstybių siena pagrindinės svarstomos alternatyvos: 

– Europinės vėžės geležinkelių linijos (Rail Baltica) Estijoje, Latvijoje ir Lietuvoje 

galimybių studija (rengėjas: AECOM); 

– Europinio standarto geležinkelio linijos Kaunas-Lietuvos ir Latvijos valstybių 

siena strateginio pasekmių aplinkai vertinimu (rengėjas: Sweco Lietuva); 

– Europinio standarto geležinkelio linijos Kaunas – Lietuvos ir Latvijos valstybių 

siena specialiojo plano Esamos būklės įvertinimo ataskaitos, Koncepcijos 

nustatymo stadijos koncepcijos ir SPAV ataskaitos duomenimis, rezultatais bei 

išvadomis. 

Pagrindinės svarstomos alternatyvos 

• Alternatyva Nr. 1: Rokai – Palemonas (Kauno m. sav.) – Neveronys (Kauno r. 

sav.) – Jonava – Pagiriai (Kėdainių r. sav.) – Ramygala – Upytė – Janališkiai 

(Panevėžio r. sav.) – Pušalotas – Joniškėlis – Vaškai – Kiemėnai – Dagiai 

(Pasvalio r. sav.); 

• Alternatyva Nr. 2: Rokai – Palemonas (Kauno m. sav.) – Neveronys (Kauno r. 

sav.) – Jonava – Pagiriai (Kėdainių r. sav.) – Ramygala – Upytė – Janališkiai 

(Panevėžio r. sav.) – Pušalotas – Joniškėlis – Vaškai – Kiemėnai – Kamardė 

(Pasvalio r. sav.); 
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1-2 alternatyva 
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1-2 alternatyva 

                                          1.102



1-2 alternatyva 

Tarpinė stotis (aplanka) 
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Iki planuojamos Panevėžio keleivių stoties – apie 55 Km 
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Iki planuojamos Kauno oro uosto keleivių stoties – apie 52 Km 
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Planuojamas Panevėžio krovinių terminalas 
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Siekiant nustatyti techninius apribojimus, AECOM studijoje buvo priimta, 

kad „Rail Baltica“ bus nutiesta pagal naujausias technines sąveikos 

specifikacijas (2014-11-18 Komisijos reglamentą (ES) Nr. 1299/2014 dėl 

Europos Sąjungos geležinkelių sistemos infrastruktūros posistemio 

techninių sąveikų specifikacijų): 

 

– Linijos kategorija – P2-F1; 

– Statinių artumo gabaritas – GC; 

– Ašies apkrova – 22,5 tonos; 

– Geležinkelio linijos greitis – 200-250km/h (greitis, naudojamas bėgių kelio 

tiesinimo ir geometrijos projektui) – keleiviniams traukiniams, 100-120 km/h 

krovininiams traukiniams; 

– Traukinio ilgis – 740-1050 m; 

– Naudingas perono ilgis – 200-400 m. 

 

Planuojamos geležinkelio linijos techniniai parametrai 
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– Keleivinių traukinių eismas numatomas apytikriai nuo 6.00 iki 24.00 val., kas 2 

valandas intervalu; 

– Prekinių traukinių eismas numatomas organizuoti nakties metu nuo 24.00 iki  6.00 val.; 

– Sekmadieniais numatomi geležinkelio linijos tikrinimo bei priežiūros darbai, todėl 

keleivinių traukinių grafikas nustatomas skirtingai nei kitomis savaitės dienomis; 

 

Planuojamas traukinių eismo intensyvumas, traukiniai 

per parą (šaltinis: AECOM 2011 m. studija) 

Metai Prekiniai traukiniai Keleiviniai traukiniai Viso 

2020 13 18 31 

2030 18 18 36 

2040 24 18 42 
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Planuojamos geležinkelio linijos trasą įtakojantys 

veiksniai  

– Strateginiai dokumentai ir programos;  

– Plėtros dokumentai; 

– Techniniai reikalavimai; 

– Teritorijų planavimo dokumentai; 

– Statybos kaštai; 

 

Aplinkos komponentai: 

– Paviršiniai telkiniai; 

– Geologinės ir hidrogeologinės sąlygos; 

– Dirvožemis; 

– Kraštovaizdis; 

– Saugomos teritorijos; 

– Augmenija; 

– Gyvūnija; 

– Visuomenės sveikata; 

 

– Inžinerinė infrastruktūra: 

– Susisiekimo komunikacijos 

– Inžineriniai tinklai 
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1. Galimas poveikis aplinkai ir priemonės poveikiui  

aplinkai mažinti (aplinkos oras)  

Poveikio 

aplinkai ir 

priemonės jam 

mažinti 

Statybos laikotarpiu Eksploatacijos laikotarpiu 

Galimas 

poveikis aplinkai 

Planuojamas tiesioginis neigiamas 

trumpalaikis poveikis aplinkos orui 

geležinkelio linijos statybos laikotarpiu dėl 

statybos technikos eksploatavimo bei 

sunkiasvorių krovininių transporto priemonių 

eismo; 

Atsižvelgiant į tai, kad planuojama linija 

bus elektrifikuota, t.y. lokomotyvai su 

vidaus degimo varikliais nebus 

naudojami, geležinkelio transporto 

priemonių teršalų emisija į orą 

nenumatoma.  

Elektrifikuotų traukinių eismas perims 

dalį automobilių transportu vežamų 

keleivių ir krovinių, todėl numatomas 

transporto emisijos į orą sumažėjimas, 

t.y. ilgalaikės teigiamos pasekmės; 

Priemonės 

reikšmingam 

neigiamam 

poveikiui 

aplinkai 

sumažinti ar 

kompensuoti 

Statybos laikotarpiu naudojami automobilių 

keliai šalia gyvenamųjų vietovių turi būti 

įrengiami su kieta danga (asfaltbetonio, 

betono, kt. danga) dulkėtumui sumažinti; 

Turi būti užtikrinta, kad būtų naudojama tik tai 

statybos technika atitinkanti aplinkosauginius 

ir techninius reikalavimus; 

Keleivių ir krovinių vežimui turi būti 

naudojami elektriniai traukiniai; 
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2. Paviršiniai vandenys 

Įrengiamos pralaidos 

Įrengiami geležinkelio tiltai 

Kėdainių r. sav. teritorijoje 

įrengiamų geležinkelio tiltų per 

paviršinius vandens telkinius 

nėra.  

Teritorijoje įrengiamos 

pralaidos. 
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2. Galimas poveikis aplinkai ir priemonės poveikiui  

aplinkai mažinti (paviršiniai vandenys)  

Poveikio 

aplinkai ir 

priemonės jam 

mažinti 

Statybos laikotarpiu Eksploatacijos laikotarpiu 

Galimas poveikis 

aplinkai 

Įrengiant pralaidas bei statant tiltus per kertamus 

vandens telkinius gali būti įrengiami laikini vandens 

užtvenkimai bei vandens apvedimai, todėl laikinai bus 

keičiamas kertamų vandens telkinių hidrologinis 

režimas, t.y. keičiamas vandens debitas, kryptis bei 

vandens lygis; 

Didelė tikimybė įvykti vandens telkinių taršai bei 

avarijoms, gali turėti ilgalaikį tiesioginį neigiamą 

poveikį vandens augalijai ir gyvūnijai, netiesioginį 

ilgalaikį neigiamą poveikį gretimų vandens telkinių 

būklei; 

Galimas ilgalaikio bei vidutinio laikotarpio 

neigiamas poveikis paviršiniams vandens 

telkiniams dėl geležinkelio transporto priemonių 

avarijų (riktų, traukinių susidūrimų, nesandarių 

vagonų bei lokomotyvų) bei su jomis susijusios 

vandens telkinių taršos; 

Priemonės 

reikšmingam 

neigiamam 

poveikiui aplinkai 

sumažinti ar 

kompensuoti 

Būtina atitinkamai pertvarkyti pažeistas melioracijos  

sistemas, vandens nuvedimo sprendinius; 

Draudžiama įrengti arčiau kaip 50 m už pakrantės 

apsaugos juostos statybos aikšteles. Pavojingų 

medžiagų, naftos produktų saugyklos, technikos 

aikštelės, kiti statybos objektai turėtų būti draudžiami 

įrengti vandens telkinių apsaugos zonose; 

Eksploatuojama tik tai statybos technika bei 

transporto priemonės atitinkančios aplinkosauginius ir 

techninius reikalavimus; 

Eksploatuojant geležinkelį turi būti laikomasi 

visų reikalavimų riedmenims, infrastruktūrai bei 

eismo valdymui, padėsiančių sumažinti minėtas 

rizikas; 
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2. Priemonės poveikiui  aplinkai mažinti (paviršiniai 

vandenys)  

Geotekstilės užtvaros, kai yra kertamas vandens telkinys 

Paviršiaus stabilizavimui 

turi būti naudojama: 

mulčiavimas, laikinas 

užsėjimas, apsauginės 

geotekstilinės dangos 

panaudojimas 
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3. Galimas poveikis aplinkai ir priemonės poveikiui  

aplinkai mažinti (žemės gelmės)  

Poveikio 

aplinkai ir 

priemonės jam 

mažinti 

Statybos laikotarpiu Eksploatacijos laikotarpiu 

Galimas poveikis 

aplinkai 

Galimas žemės geologinės sandaros pažeidimo 

reikšmingas tiesioginis neigiamas poveikis. Minėti 

veiksniai gali pasireikšti geležinkelio linijos bei gretimų 

teritorijų įgriuvomis, šlaitų nuošliaužiamomis, statomų 

geležinkelio statinių (kelių ir tiltų) konstrukcijos 

pažeidimais; 

Gali būti užteršiami požeminiai vandenys bei 

vandenvietės; 

Dėl žemės geologinių sandaros pažeidimų 

galimos geležinkelio linijos bei gretimų teritorijų 

įgriuvos, įtakoti traukinių avarijas ir kt. 

ekstremalias situacijas; 

Karstinėse teritorijose galimos karstinės žemės 

įgriuvos. Dėl įgriuvų gali būti pažeidžiama net 

keliolikos kilometrų geležinkelio infrastruktūros 

konstrukcija. Nuriedėjus nuo bėgių traukinio 

sąstatui būtų užteršiami gruntiniai ir požeminiai 

vandenys; 

Gali būti užteršiami požeminiai vandenys bei 

vandenvietės; 

Priemonės 

reikšmingam 

neigiamam 

poveikiui aplinkai 

sumažinti ar 

kompensuoti 

Rengiant geležinkelio linijos techninį projektą turi būti 

atlikti geologiniai tyrinėjimai. Nustačius potencialias 

karstines vietoves, privalomas geležinkelio linijos 

konstrukcijos stiprinimas; 

Draudžiama vykdyti darbus vandenviečių sanitarinėse 

apsaugos zonose;  

Eksploatuojama tik tai statybos technika ir TP 

atitinkančios aplinkosauginius ir techninius 

reikalavimus; 

Siekiant išvengti avarijų, eksploatuojant 

geležinkelį turi būti laikomasi visų reikalavimų 

riedmenims, infrastruktūrai bei eismo valdymui; 

Siekiant apsaugoti požeminius vandenis bei 

vandenvietes nuo taršos turėtų būti draudžiama 

įrengti vandenviečių sanitarinėse apsaugos 

zonose geležinkelio liniją; 

Karstinėse teritorijose stiprinamos geležinkelio 

konstrukcijos; 
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4. Naudingosios iškasenos 

Naudingųjų iškasenų telkinių Kėdainių r. sav. teritorijoje, 2 km atstumu nuo  

planuojamos geležinkelio linijos trasos alternatyvų, neidentifikuota. 
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4. Galimas poveikis aplinkai ir priemonės poveikiui  

aplinkai mažinti (naudingosios iškasenos) 

Poveikio 

aplinkai ir 

priemonės jam 

mažinti 

Statybos laikotarpiu Eksploatacijos laikotarpiu 

Galimas poveikis 

aplinkai 

Gali būti užteršiami ar kitaip apribojami naudingųjų 

iškasenų telkiniai ir veikla juose.  

Minėti veiksniai gali pasireikšti tuo atveju jei 

geležinkelio linija bus statoma virš naudingųjų 

iškasenų telkinių ar greta jų teritorijų. Visi šie veiksniai 

gali turėti reikšmingą tiesioginį, ilgalaikį ir nuolatinį 

poveikį naudingųjų išteklių telkiniams. 

- 

Priemonės 

reikšmingam 

neigiamam 

poveikiui aplinkai 

sumažinti ar 

kompensuoti 

Tais atvejais, kada dėl kitų trasos padėtį lemiančių 

aspektų vis tik planuojamas naudingųjų iškasenų 

telkinio kirtimas, prieš tiesiant geležinkelio liniją 

naudingųjų iškasenų telkinys nustatyta tvarka turi būti 

išeksploatuotas. 

 

- 
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5. Galimas poveikis aplinkai ir priemonės poveikiui  

aplinkai mažinti (dirvožemis) 

)  Poveikio 

aplinkai ir 

priemonės jam 

mažinti 

Statybos laikotarpiu Eksploatacijos laikotarpiu 

Galimas poveikis 

aplinkai 

Didelė tikimybė, kad dalis dirvožemio bus suspausta 

statybinės technikos, krovinių transporto priemonių, 

užteršta statybinėmis medžiagomis ar šiukšlėmis; 

Eksploatuojant nesandarius statybos mechanizmus 

bei transporto priemones, išsiliejus statybinėms 

medžiagoms, naftos produktams, galima dirvožemio 

tarša. Minėti veiksniai turėtų ilgalaikį neigiamą poveikį 

dirvožemiui bei dirvožemio mikroflorai; 

Geležinkelio linijos eksploatacijos laikotarpiu 

galimas ilgalaikis bei vidutinio laikotarpio 

neigiamas poveikis dirvožemiui dėl geležinkelio 

transporto priemonių avarijų (riktų, traukinių 

susidūrimų, nesandarių vagonų bei lokomotyvų) 

bei su jomis susijusios dirvožemio taršos;  

Priemonės 

reikšmingam 

neigiamam 

poveikiui aplinkai 

sumažinti ar 

kompensuoti 

 

Visas dirvožemis statybos teritorijoje prieš pradedant 

statybos darbus turi būti nuimamas ir sandėliuojamas 

atskirai nuo kitų medžiagų kaupuose, apsaugant nuo 

užteršimo bei lietaus ir paviršinių vandenų išplovimo; 

 

Siekiant išvengti dirvožemio taršos dėl avarijų, 

eksploatuojant geležinkelį turi būti laikomasi 

visų reikalavimų riedmenims, infrastruktūrai bei 

eismo valdymui; 
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6. Kraštovaizdis 

Planuojamos geležinkelio linijos trasos 

alternatyvos patenka į: 

 Lietuvos vidurio žemumą; 

 Nevėžio žemumą; 

 Mūšos – Nemunėlio žemuma; 

 Žiemgalos žemuma. 

Planuojant geležinkelio liniją atsižvelgta į: 

 Fiziomorfotopus; 

 Biomorfotopus; 

 Technomorfotopus; 

 Videomorfotopus; 

 Geochemines toposistemas. 
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6. Galimas poveikis aplinkai ir priemonės poveikiui  

aplinkai mažinti (kraštovaizdis) 

)  Poveikio 

aplinkai ir 

priemonės jam 

mažinti 

Statybos laikotarpiu Eksploatacijos laikotarpiu 

Galimas poveikis 

aplinkai 

Dėl statybinių įrenginių (kranų, pastolių, kt.) 

naudojimo, taip pat žemės reljefo keitimo darbų, 

dirvožemio kaupų įrengimo planuojamas trumpalaikis 

neigiamas poveikis kraštovaizdžiui, kuris bus 

pašalintas statybos laikotarpio pabaigoje. 

 

Įrengiant geležinkelio linijos pylimus, sankasas, tiltus 

ir viadukus, geležinkelio stotis, triukšmo mažinimo 

sienutes, pertvarkant automobilių kelius, bus 

keičiamas vietovių kraštovaizdis. Dėl minėtų veiksnių 

numatomas ilgalaikis neigiamas poveikis 

kraštovaizdžiui. 

Geležinkelio linijos eksploatacijos laikotarpiu 

neigiamas poveikis kraštovaizdžiui planuojamas 

dėl geležinkelio riedmenų eismo. 

Priemonės 

reikšmingam 

neigiamam 

poveikiui aplinkai 

sumažinti ar 

kompensuoti 

Rengiant geležinkelio linijos techninį projektą bei 

parenkant geležinkelio tiltų, triukšmo sienučių, kt. 

statinių konstrukcijas ir spalvas, turi būti atsižvelgiama 

į vietovei būdingą kraštovaizdį. Atitinkamai taikomi 

geležinkelio linijos apželdinimo sprendiniai.  

Želdinių įrengimas ir priežiūra. 
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8. Galimas poveikis aplinkai ir priemonės poveikiui  

aplinkai mažinti (augalija) 

)  Poveikio 

aplinkai ir 

priemonės jam 

mažinti 

Statybos laikotarpiu Eksploatacijos laikotarpiu 

Galimas poveikis 

aplinkai 

Planuojamas miškų kirtimas;  

Geležinkelio linijai kertant miško teritoriją bus 

pašalinama apie 50 m pločio geležinkelio juostoje 

esantys miškai; 

Užteršimas ekstremalių situacijų metu; 

Priemonės 

reikšmingam 

neigiamam 

poveikiui aplinkai 

sumažinti ar 

kompensuoti 

Naujų želdinių įrengimas, geležinkelio linijos 

apželdinimas; 

Siekiant išvengti traukinių avarijų, riktų ir kt. 

ekstremalių situacijų ir dėl minėtų veiksnių 

vandens užteršimo, geležinkelio linijos 

eksploataciniu laikotarpiu būtina laikytis visų 

reikalavimų riedmenims, infrastruktūrai bei 

eismo valdymui; 
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7. Galimas poveikis aplinkai ir priemonės poveikiui  

aplinkai mažinti (gyvūnija) 

)  Poveikio 

aplinkai ir 

priemonės jam 

mažinti 

Statybos laikotarpiu Eksploatacijos laikotarpiu 

Galimas poveikis 

aplinkai 

Žuvų lokalių buveinių pasikeitimas; 

Žinduolių lokalių buveinių pasikeitimas;  

Tarša; 

Žinduolių buveinių pasikeitimas. Dėl galimo 

triukšmo, vibracijos žinduoliai gali palikti 

esamas buveines;  

Įrengus geležinkelio liniją bus sukurtas barjeras 

žinduolių migracijai, buveinių fragmentacijai bei 

gamtinio karkaso fragmentacijai; 

Neigiamos poveikis dėl žinduolių žūties bei 

sužeidimų traukinio pervažiavimo ar numušimo 

metu; 

Priemonės 

reikšmingam 

neigiamam 

poveikiui aplinkai 

sumažinti ar 

kompensuoti 

Būtina nepažeisti hidrologinio režimo; 

Siekiant išvengti upės šlaitų ir krantų pažeidimo 

(galimos erozija ateityje) būtina baigus tilto statybos 

darbus sutvirtinti ir apželdinti šlaitus; 

Turi būti eksploatuojama tik tai statybos technika 

atitinkanti aplinkosauginius ir techninius reikalavimus; 

Vykdant statybos darbus šalia gyvūnijai svarbių 

saugomų teritorijų gali būti naudojamos laikinos 

triukšmo užtvaros; 

Siekiant išvengti traukinių avarijų, riktų ir kt. 

ekstremalių situacijų ir dėl minėtų veiksnių 

vandens užteršimo, geležinkelio linijos 

eksploataciniu laikotarpiu būtina laikytis visų 

reikalavimų riedmenims, infrastruktūrai bei 

eismo valdymui; 

Turi būti įrengiamos žinduolių praginos – žalieji 

tiltai; 

Siekiant išvengti žinduolių žūties bei sužeidimų 

traukinio pervažiavimo ar numušimo metu, visa 

geležinkelio linija aptveriama tvora; 
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7. Priemonės poveikiui  aplinkai mažinti (gyvūnija) (1) 

-Žalieji tiltai 

-Praginos 

-Aptvėrimas tvora 

-Pralaidos varliagyviams 
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7. Priemonės poveikiui  aplinkai mažinti (gyvūnija) (2) 

Priemonės numatomos ties: 

- 64,0 – 65,0 KM; 

- 66,0 – 67,0 KM (Panevėžio r. sav.) 
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9. Kultūros paveldo vertybės 

Kultūros paveldo vertybių 

Kėdainių r. sav. teritorijoje, 2 km 

atstumu nuo planuojamos 

geležinkelio linijos trasos 

alternatyvų, neidentifikuota. 
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9. Galimas poveikis aplinkai ir priemonės poveikiui  

aplinkai mažinti (kultūros paveldo vertybės) 

)  Poveikio 

aplinkai ir 

priemonės jam 

mažinti 

Statybos laikotarpiu Eksploatacijos laikotarpiu 

Galimas poveikis 

aplinkai 

Vertybių sunaikinimas; 

Vertybių pritaikomumo ir pasiekiamumo apribojimas; 

Geležinkelio keliamas triukšmas gali turėti 

neigiamą poveikį kultūros paveldo vertybės 

lankomumui; 

Priemonės 

reikšmingam 

neigiamam 

poveikiui aplinkai 

sumažinti ar 

kompensuoti 

Numatoma pertvarkyti kelius prie kultūros paveldo 

vertybių; 

Triukšmo mažinimo priemonių įrengimas; 
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Saugomos teritorijos 

1 – 2 alternatyvos  

   Runeikių miškas (1000000000367) – BAST 

   Runeikių miško telmologinis draustinis - 

savivaldybės (0210900000041) 

Kėdainių r. sav. 

734 m     

1 – 2 alternatyvos 

   Šėtos botaninis draustinis – savivaldybės 

(0210500000051)  

Kėdainių r. sav. 

1165 m     
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Saugomos teritorijos 
1 – 2 alternatyvos  

  Žeimelių miško ąžuolo genetinis draustinis - 

valstybės (0210800000111) 

Kėdainių r. sav. 

734 m     

60 m     
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Galimas poveikis aplinkai ir priemonės poveikiui  

aplinkai mažinti (saugomos teritorijos) 

Poveikio 

aplinkai ir 

priemonės jam 

mažinti 

Statybos laikotarpiu Eksploatacijos laikotarpiu 

Galimas poveikis 

aplinkai 

Hidrologinio režimo pakeitimas; 

Avaringų situacijų (vandens užteršimo), upės šlaitų ir 

krantų pažeidimas (galima erozija ateityje), upės 

vagos pakeitimas; 

Saugomų teritorijų naikinimas ar užteršimas 

statybinėmis medžiagomis statybos laikotarpiu; 

Užteršimas ekstremalių situacijų metu; 

Priemonės 

reikšmingam 

neigiamam 

poveikiui aplinkai 

sumažinti ar 

kompensuoti 

Būtina nepažeisti saugomų teritorijų hidrologinio 

režimo; 

Siekiant išvengti upės šlaitų ir krantų pažeidimo 

(galimos erozija ateityje) būtina baigus tilto statybos 

darbus sutvirtinti ir apželdinti šlaitus; 

Būtina nepažeisti upės vagos; 

Siekiant išvengti taršos turi būti naudojama tik tai 

statybos technika atitinkanti aplinkosauginius ir 

techninius reikalavimus; 

Vykdant statybos darbus turėtų būti naudojamos 

laikinos triukšmo užtvaros; 

Siekiant išvengti traukinių avarijų, riktų ir kt. 

ekstremalių situacijų ir dėl minėtų veiksnių 

vandens užteršimo, geležinkelio linijos 

eksploataciniu laikotarpiu būtina laikytis visų 

reikalavimų riedmenims, infrastruktūrai bei 

eismo valdymui; 
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Galimas poveikis aplinkai ir priemonės poveikiui  

aplinkai mažinti (visuomenės sveikata) 

)  Poveikio 

aplinkai ir 

priemonės jam 

mažinti 

Statybos laikotarpiu Eksploatacijos laikotarpiu 

Galimas poveikis 

aplinkai 

Triukšmo lygio padidėjimas; 

Vibracijos padidėjimas geležinkelio linijos statybos 

teritorijoje, naudojant statybinius įrenginius bei 

krovinines transporto priemones; 

Triukšmas dėl geležinkelio transporto priemonių 

eismo; 

Priemonės 

reikšmingam 

neigiamam 

poveikiui aplinkai 

sumažinti ar 

kompensuoti 

Siekiant sumažinti triukšmo lygį turi būti ribojami 

statybos darbai poilsio ir švenčių laikotarpiu; 

Vykdant statybos darbus turi būti naudojamos laikinos 

triukšmo užtvaros; 

Naudojamos bei diegiamos vibracijos mažinimo 

priemonės ir technologijos 

Triukšmą slopinančių sienelių, pylimų, vibracijos 

mažinimo priemonių įrengimas ties 

gyvenamosiomis teritorijomis; 
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