
 

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

 

Informuojame apie parengtą ypatingos valstybinės svarbos „Rail Baltica“ projekto 
Europinio standarto geležinkelio linijos Kaunas – Lietuvos ir Latvijos valstybių siena specialųjį 
planą (toliau – specialusis planas) ir baigiamuosius susirinkimus-konferencijas, skirtus 
susipažinti su specialiojo plano sprendiniais. 

Planavimo organizatorius: 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. 

Specialiojo plano rengėjas: 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, interneto svetainės adresas 
www.publicity.lt. Specialiojo plano projekto vadovė – prof. dr. Marija Burinskienė. 

Planavimo tikslai: Parengti specialųjį planą ir parinkus racionaliausią europinio standarto 
geležinkelių linijos trasą sujungti Baltijos šalis su kitomis ES valstybėmis narėmis. 

Pritarta specialiojo plano plėtros koncepcijai ir strateginio pasekmių aplinkai 
vertinimo ataskaitai: Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos 2015-12-15 protokolu 
pritarta specialiojo plano plėtros koncepcijos 1 alternatyvai bei specialiojo plano strateginio 
pasekmių aplinkai vertinimo ataskaitai. 

 

Susipažinti su parengtu specialiuoju planu galima nuo 2016-03-16 iki 2016-05-20: 

 Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo 
proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPDRIS), www.tpdris.lt; 

 Pas specialiojo plano rengėją aukščiau nurodytu adresu ir internetiniame tinklalapyje, 
www.publicity.lt; 

 Pas planavimo organizatorių aukščiau nurodytu adresu ir internetiniame tinklalapyje, 
www.rail-baltica.lt; 

 Kauno rajono savivaldybės administracijos internetiniame tinklalapyje, www.krs.lt; 

 Kauno miesto savivaldybės administracijos internetiniame tinklalapyje, www.kaunas.lt; 

 Jonavos rajono savivaldybės administracijos internetiniame tinklalapyje, www.jonava.lt; 

 Kėdainių rajono savivaldybės administracijos internetiniame tinklalapyje, 
www.kedainiai.lt; 

 Panevėžio miesto savivaldybės administracijos internetiniame tinklalapyje, 
www.panevezys.lt; 

 Panevėžio rajono savivaldybės administracijos internetiniame tinklalapyje, www.panrs.lt; 

 Pasvalio rajono savivaldybės administracijos internetiniame tinklalapyje, 
www.pasvalys.lt. 

 
Pasiūlymų teikimo tvarka:  
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo (naujos įstatymo 

redakcijos nuo 2014-01-01) 23 straipsniu „Valstybei svarbių projektų teritorijų planavimo 
dokumentų rengimo, derinimo, keitimo, tikrinimo, tvirtinimo, galiojimo, viešinimo ir ginčų 
sprendimo tvarka“ pasiūlymus dėl parengto specialiojo plano visuomenė gali teikti planavimo 
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organizatoriui (pagal aukščiau nurodytus kontaktus) ir plano rengėjui raštu (paštu, faksu ir el. 
paštu): AECOM Infrastructure & Environment UK Limited filialui Lietuvos Respublikoje, adresu 
Vytenio g. 9, LT-03113, Vilnius, fakso Nr. +370 5 233 15 74, el. paštu 
mantas.kausylas@aecom.com arba Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų 
rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPDRIS), 
www.tpdris.lt per visą specialiojo plano rengimo laikotarpį iki paskutinio baigiamojo susirinkimo-
konferencijos Kėdainiuose (2016-05-20) ir jos metu.  

Visuomenė, teikdama pasiūlymus, turi: 
1. fiziniai asmenys turi nurodyti – vardą, pavardę ir adresą pagal deklaruotą gyvenamąją 

vietą; juridiniai asmenys turi nurodyti – teikiančiojo asmens vardą, pavardę ir savo, kaip juridinio 
asmens, pavadinimą, buveinės adresą; visais atvejais galima nurodyti elektroninio pašto 
adresą, telefono numerį, kitus rekvizitus; 

2. nurodyti pasiūlymo teikimo datą; 
3. nurodyti pasiūlymo esmę (pasiūlymas turi būti aiškus ir suprantamas); 
4. pasirašyti raštu teikiamą pasiūlymą. 
 
Po viešo svarstymo pateikti pasiūlymai dėl specialiojo plano sprendinių nepriimami. 

Planavimo organizatorius per 10 darbo dienų nuo viešo svarstymo dienos išnagrinėja 
visuomenės pateiktus pasiūlymus, parengia priimtų ir motyvuotai atmestų pasiūlymų 
apibendrinimo medžiagą ir motyvuotai raštu atsako pasiūlymus pateikusiems asmenims. 

 
Specialiojo plano vieša ekspozicija vyks nuo 2016-04-16 iki 2016-05-16:  

 Pas specialiojo plano organizatorių adresu Mindaugo g. 12, LT-03603, Vilnius, 09 kab, 
darbo dienomis: nuo 7.00 iki 16.00 val., penktadieniais ir prieššventinėmis dienomis nuo 
7.00 iki 14.45 val. 

 Pas specialiojo plano rengėją adresu Vytenio g. 9, LT-03113, Vilnius, darbo dienomis: 
nuo 8.00 iki 16.00 val. (švenčių dienų, nustatytų Darbo kodekso 162 
str., išvakarėse darbo dienos trukmė sutrumpinama viena valanda). 

 Kauno miesto savivaldybės administracijos patalpose darbo dienomis: nuo 8.00 iki 16.00 

val. (švenčių dienų, nustatytų Darbo kodekso 162 str., išvakarėse darbo dienos trukmė 

sutrumpinama viena valanda), Laisvės al. 96, LT-44251, Kaunas; 

 Kauno rajono savivaldybės administracijos patalpose darbo dienomis: nuo 8.00 iki 16.00 
val. (švenčių dienų, nustatytų Darbo kodekso 162 str., išvakarėse darbo dienos trukmė 
sutrumpinama viena valanda), Savanorių pr. 371, LT-49500, Kaunas; 

 Jonavos rajono savivaldybės administracijos patalpose darbo dienomis: nuo 8.00 iki 
16.00 val. (švenčių dienų, nustatytų Darbo kodekso 162 str., išvakarėse darbo dienos 
trukmė sutrumpinama viena valanda), Žeimių g. 13, LT-55158 Jonava; 

 Kėdainių rajono savivaldybės administracijos patalpose darbo dienomis: nuo 8.00 iki 
16.00 val. (švenčių dienų, nustatytų Darbo kodekso 162 str., išvakarėse darbo dienos 
trukmė sutrumpinama viena valanda), J. Basanavičiaus g. 36, LT-57288, Kėdainiai; 

 Panevėžio miesto savivaldybės administracijos patalpose darbo dienomis: nuo 8.00 iki 
16.00 val. (švenčių dienų, nustatytų Darbo kodekso 162 str., išvakarėse darbo dienos 
trukmė sutrumpinama viena valanda), Laisvės a. 20, LT-35200, Panevėžys; 

 Panevėžio rajono savivaldybės administracijos patalpose darbo dienomis: nuo 8.00 iki 
16.00 val. (švenčių dienų, nustatytų Darbo kodekso 162 str., išvakarėse darbo dienos 
trukmė sutrumpinama viena valanda), Vasario 16-osios g. 27, LT-35185, Panevėžys; 

 Pasvalio rajono savivaldybės administracijos patalpose darbo dienomis: nuo 8.00 iki 
16.00 val. (švenčių dienų, nustatytų Darbo kodekso 162 str., išvakarėse darbo dienos 
trukmė sutrumpinama viena valanda), Vytauto Didžiojo a. 1, LT-39143, Pasvalys.  

 
Baigiamasis susirinkimas – konferencija vyks: 

 2016 m. gegužės 17 d. 18.00 val., Kauno miesto savivaldybės administracijos 
patalpose, Laisvės al. 96, LT-44251, Kaune, Didžiojoje salėje (skirtas Kauno rajono 
savivaldybės, Kauno miesto savivaldybės, Jonavos rajono savivaldybės visuomenei);  
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 2016 m. gegužės 18 d. 18.00 val., Pasvalio rajono savivaldybės administracijos 
patalpose, Vytauto Didžiojo a. 1, LT-39143, Pasvalyje, Didžiojoje salėje (skirtas Pasvalio 
rajono savivaldybės visuomenei); 

 2016 m. gegužės 19 d. 18.00 val., Panevėžio rajono savivaldybės administracijos 
patalpose, Vasario 16-osios g. 27, LT-35185, Panevėžyje, Didžiojoje salėje (skirtas 
Panevėžio rajono savivaldybės ir Panevėžio miesto savivaldybės visuomenei); 

 2016 m. gegužės 20 d. 18.00 val., Kėdainių rajono savivaldybės administracijos 
patalpose, J. Basanavičiaus g. 36, LT-57288, Kėdainiuose, Kėdainių r. sav. 
administracijos 3-čio aukšto salėje (skirtas Kėdainių rajono savivaldybės visuomenei). 

 

Visuomenė gali dalyvauti visuose baigiamuosiuose susirinkimuose – 
konferencijose nepriklausomai nuo savivaldybės. 

 


