
Pranešimas visuomenei apie patvirtintą Projekto „Rail Baltica“ geležinkelio linijos 

Kaunas–Lietuvos ir Latvijos valstybių siena inžinerinių sistemų ir regioninių stočių 

susisiekimo komunikacijų inžinerinės infrastruktūros vystymo plano planavimo darbų 

programą 

Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 30 straipsnio 4 dalimi, 

Susisiekimo komunikacijų inžinerinės infrastruktūros vystymo planų rengimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos 

Respublikos susisiekimo ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. lapkričio 24 d. įsakymu 

Nr. 3-453/D1-549 „Dėl Susisiekimo komunikacijų inžinerinės infrastruktūros vystymo planų rengimo 

taisyklių patvirtinimo“, 13 ir 14 punktais ir atsižvelgdami į Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2021 m. 

birželio 9 d. nutarimą Nr. 429 „Dėl projekto „Rail Baltica“ geležinkelio linijos Kaunas–Lietuvos ir Latvijos 

valstybių siena inžinerinių sistemų ir regioninių stočių susisiekimo komunikacijų inžinerinės infrastruktūros 

vystymo plano rengimo pradžios ir planavimo tikslų nustatymo“, informuojame apie Lietuvos 

Respublikos energetikos ministro, pavaduojančio susisiekimo ministrą, 2021 m. liepos 2 d. įsakymu 

Nr. 3-338 „Dėl projekto „Rail Baltica“ geležinkelių infrastruktūros Panevėžio geležinkelio mazge 

susisiekimo komunikacijų inžinerinės infrastruktūros vystymo plano planavimo darbų programos, Projekto 

„Rail Baltica“ geležinkelio linijos Kaunas–Lietuvos ir Latvijos valstybių siena inžinerinių sistemų ir 

regioninių stočių susisiekimo komunikacijų inžinerinės infrastruktūros vystymo plano planavimo darbų 

programos patvirtinimo“ patvirtintą Projekto „Rail Baltica“ geležinkelio linijos Kaunas–Lietuvos ir 

Latvijos valstybių siena inžinerinių sistemų ir regioninių stočių susisiekimo komunikacijų inžinerinės 

infrastruktūros vystymo plano planavimo darbų programą. 

 

Planavimo tikslai: 

• numatyti projekto „Rail Baltica“ geležinkelio linijos Kaunas–Lietuvos ir Latvijos valstybių siena 

regioninių stočių plėtrą; 

• numatyti projekto „Rail Baltica“ geležinkelio linijos Kaunas–Lietuvos ir Latvijos valstybių siena 

elektrifikacijos bei geležinkelių transporto eismo kontrolės, valdymo ir signalizacijos sistemų ir jų 

įrenginių plėtrą; 

• numatyti susisiekimo komunikacijų inžinerinės infrastruktūros plėtrai reikalingas teritorijas ir 

sudaryti sąlygas šios infrastruktūros darniai plėtrai.  

 

 

Vadovaujantis planavimo darbų programa, bus atliekamas strateginis pasekmių aplinkai vertinimas. 

 

 

Planavimo organizatorius – Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija (Gedimino pr. 17, 01505 

Vilnius, tel. (8 5) 261 2363, el. p. sumin@sumin.lt, interneto svetainė www.sumin.lrv.lt), kontaktiniai 

asmenys: Plėtros ir tarptautinio bendradarbiavimo grupės vyresnysis patarėjas Vytautas Palevičius (tel. (8 

5) 239 3965, el. p. vytautas.palevicius@sumin.lt), patarėja Natalija Baranauskienė (tel. (8 5) 239 3913, el. 

p. natalija.baranauskiene@sumin.lt) ir vyriausiasis specialistas Aldas Genys (tel. (8 5) 239 2410, el. p. 

aldas.genys@sumin.lt).  

 

AB „LTG Infra“ (Geležinkelio g. 2, 02100 Vilnius, tel. (8 5) 269 3353, el. p. lginfrastruktura@litrail.lt, 

projekto „Rail Baltica“ interneto svetainė www.rail-baltica.lt) kontaktiniai asmenys: Projektų parengimo 

projekto vadovė Jūratė Matuzienė (tel. 86 55 77 523, el. p jurate.matuziene@ltginfra.lt) ir Projektų 

parengimo projekto vadovė Kristina Račkauskaitė (tel. 86 16 38 252, el. p. kristina.rackauskaite@ltginfra.lt). 

 

Supažindinimo tvarka. Susipažinti su planavimo darbų programa galima Lietuvos Respublikos 

susisiekimo ministerijos interneto svetainėje www.sumin.lt ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo 
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dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje 

(www.tpdris.lt, TPD Nr. S-NC-00-21-349). 

Ši informacija tai pat skelbiama AB „LTG Infra“ informavimo apie projektą „Rail Baltica“ interneto 

svetainėje www.rail-baltica.lt, taip pat į planuojamą teritoriją patenkančių savivaldybių interneto svetainėse, 

jų skelbimų lentoje ir seniūnijų, kurioms rengiamas teritorijų planavimo dokumentas, skelbimų lentose.  

 

Kauno apskrityje informacija skelbiama šiose savivaldybėse ir jų seniūnijose: 

• Jonavos rajono (interneto svetainė: www.jonava.lt);  

• Kauno rajono (interneto svetainė: www.krs.lt);  

• Kauno miesto (interneto svetainė: www.kaunas.lt);   

• Kėdainių rajono (interneto svetainė: www.kedainiai.lt);  

 

• Panevėžio apskrityje informacija skelbiama šiose savivaldybėse ir jų seniūnijose: 

• Panevėžio miesto (interneto svetainė: www.panevezys.lt);  

• Panevėžio rajono (interneto svetainė: www.panrs.lt);  

• Pasvalio rajono (interneto svetainė: www.pasvalys.lt). 

 

Pasiūlymų teikimo tvarka. Pasiūlymai dėl valstybei svarbaus projekto teritorijų planavimo 

dokumento sprendinių planavimo organizatoriui anksčiau nurodytais kontaktais teikiami raštu arba Lietuvos 

Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros 

informacinėje sistemoje per visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laikotarpį iki viešo svarstymo ir 

jo metu. 
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