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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:

http://www.krs.lt/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/1654db7a-547b-446a-9efe-974b97abd787/a_1241.html
mailto:it@krs.lt
mailto:railbaltica@litrail.lt
mailto:v.griganaviciute@litrail.lt
mailto:s.poskus@litrail.lt
http://www.rail-baltica.lt/
mailto:mantas.kausylas@aecom.com
mailto:mantas.kausylas@aecom.com
http://www.publicity.lt/
mailto:railbaltica@litrail.lt
mailto:v.griganaviciute@litrail.lt
mailto:s.poskus@litrail.lt
mailto:mantas.kausylas@aecom.com
http://www.krs.lt/portal/portal/
http://www.krs.lt/portal/portal/krslt
http://www.krs.lt/portal/portal/krsen
http://www.krs.lt/portal/portal/krslt/1/Neigaliesiems/
http://www.krs.lt/portal/portal/krslt/1/siteMap/
http://www.krs.lt/portal/portal/krslt/1?pageId=8734356
http://www.krs.lt/portal/portal/krslt/2?pageId=8734356
http://www.krs.lt/portal/portal/krslt/3?pageId=8734356
http://www.krs.lt/portal/portal/krslt/4?pageId=8734356
http://www.krs.lt/portal/portal/krslt/1/video_hidden/
http://www.krs.lt/portal/portal/krslt/1/a_185/1_10_Urbanistika_ir_architekturaWindow?mode=help
http://www.krs.lt/portal/portal/krslt/1/a_185/1_10_Urbanistika_ir_architekturaWindow?windowstate=minimized
http://www.krs.lt/portal/portal/krslt/1/a_185/1_10_Urbanistika_ir_architekturaWindow?windowstate=maximized


12/21/2015 www.krs.lt/portal/portal/krslt/1/a_185?pageId=76482

http://www.krs.lt/portal/portal/krslt/1/a_185?pageId=76482 2/47

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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