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Informacija apie gautą Europinio standarto geležinkelio linijos 

Kaunas – Lietuvos ir Latvijos valstybių siena poveikio aplinkai 

vertinimo ataskaitą 

2016-12-22 Aplinkos apsaugos agentūros Poveikio aplinkai vertinimo departamento 

Poveikio aplinkai vertinimo ir taršos prevencijos skyrius, Tatjana Dunkauskienė, tel. 8 706 68 047. 

 

Planuojamos ūkinės veiklos organizatorius (pavadinimas, adresas, telefonas, faksas) 

Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija, Gedimino pr. 17, LT-01505, Vilnius, tel.: 

+370 5 239 3941; +370 5 239 3942, faks.: +370 5 212 4335, el. p. sumin@sumin.lt 

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, Mindaugo g. 12, LT-03603, Vilnius, tel.: +370 5 269 2888; +370 5 269 3283, faks.: 

+370 5 269 2665, el. p.: railbaltica@litrail.lt; v.griganaviciute@litrail.lt; s.poskus@litrail.lt, 

interneto svetainės adresas www.rail-baltica.lt. 

 

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

rengėjas (pavadinimas, adresas, telefonas, faksas)  

Aecom Infrastructure & Environment UK Limited, atstovaujama URS Infrastructure & 

Environment UK Limited filialo Lietuvos Respublikoje, Vytenio g. 9, LT-03113, Vilnius, tel.: +370 

5 260 8895; +370 645 98466, faks.: +370 5 233 1574. 

 

           Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas 

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

ir eksploatacija. 

 

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

Kauno apskritis, Kauno m. sav. (Panemunės sen., Petrašiūnų sen.), Kauno r. sav. (Garliavos 

apylinkių sen., Neveronių sen., Rokų sen., Karmėlavos sen.), Jonavos r. sav. (Bukonių sen., Dumsių 

sen., Jonavos miesto sen., Kulvos sen., Ruklos sen., Šilų sen., Upninkų sen., Užusalių sen., Žeimių 

sen.), Kėdainių r. sav. (Šėtos sen., Truskavos sen.); Panevėžio apskritis, Panevėžio r. sav. 

(Naujamiesčio sen., Paįstrio sen., Panevėžio sen., Ramygalos sen., Smilgių sen., Upytės sen.), 

Panevėžio m. sav., Pasvalio r. sav. (Joniškėlio sen., Namišių sen., Pumpėnų sen., Pušaloto sen., 

Saločių sen., Vaškų sen.). 

 

Atsakinga institucija  

Aplinkos apsaugos agentūra (toliau – Agentūra), A. Juozapavičiaus g. 9, LT-09311 Vilnius, 

tel. 8 706 62 008, faks. 8 706 62 000, el. p. aaa@aaa.am.lt 

 

Poveikio aplinkai vertinimo subjektai: 

1. Kauno visuomenės sveikatos centras (Nuo 2016 m. balandžio 1 dienos Nacionalinio 

visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Kauno departamentas) 2015-06-

10 raštu Nr. 2-2315-(8.38) „Dėl poveikio aplinkai vertinimo programos“ pritarė PAV programai. 

Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Kauno 

departamentas 2016-12-08 raštu Nr. 2-3906(17.8.4) „Dėl poveikio aplinkai vertinimo ataskaitos“ 

pritarė planuojamos ūkinės veiklos galimybėms pasirinktoje vietoje. 

2. Panevėžio visuomenės sveikatos centras (Nuo 2016 m. balandžio 1 dienos Nacionalinio 

visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Panevėžio departamentas) 2015-
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06-05 raštu Nr. S-(7.53.)-1838 „Dėl poveikio aplinkai vertinimo programos“ pateikė išvada, kad 

PAV programą derina. 

Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Panevėžio 

departamentas 2016-11-30 raštu Nr. 2.5-1696 (20.6.4  5.11) pritarė PAV ataskaitai bei planuojamos 

ūkinės veiklos galimybėms. 

3.  Kauno miesto savivaldybės administracijos Aplinkos apsaugos skyrius 2015-06-19 raštu 

Nr. 36-2-384 „Dėl poveikio aplinkai vertinimo programos“ pritarė PAV programai. 

Kauno miesto savivaldybės administracijos Aplinkos apsaugos skyrius 2016-11-03 raštu Nr. 

36-2-985 „Dėl poveikio aplinkai vertinimo ataskaitos“ pritarė PAV ataskaitai ir planuojamai ūkinei 

veiklai. 

4.  Kauno rajono savivaldybės administracija 2015-06-10 raštu Nr. SD-1309 „Dėl Europinio 

standarto geležinkelio linijos Kaunas – Lietuvos ir Latvijos valstybių siena poveikio aplinkai 

vertinimo programos“ pritarė PAV programai. 

Kauno rajono savivaldybės administracija 2016-11-02 raštu Nr. SD-2291 „Dėl Europinio 

standarto geležinkelio linijos Kaunas – Lietuvos ir Latvijos valstybių siena poveikio aplinkai 

vertinimo ataskaitos derinimo“ pritarė PAV ataskaitai ir planuojamai ūkinei veiklai 

5. Jonavos rajono savivaldybės administracija 2015-06-05 raštu Nr. 6B-22-2165 „Dėl 

poveikio aplinkai vertinimo programos derinimo“ pritarė PAV programai. 

            Jonavos rajono savivaldybės administracija 2016-11-03 raštu Nr. 6B-07-4215 „Dėl 

pritarimo poveikio aplinkai vertinimo ataskaitai“ pateikė išvadą, kad pritaria PAV ataskaitai ir 

planuojamai ūkinei veiklai. 

           6. Kėdainių rajono savivaldybės administracija 2015-06-11 raštu Nr. AS-2379 „Dėl poveikio 

aplinkai vertinimo programos“ pateikė išvadą, kad PAV programai pastabų neturi. 

           Kėdainių rajono savivaldybės administracija 2016-03-22 raštu Nr. AS-1137 „Dėl poveikio 

aplinkai vertinimo ataskaitos“ pritarė PAV ataskaitai ir planuojamai ūkinei veiklai su sąlyga, kad 

bus atsižvelgta į šias pastabas: 

 Ataskaitoje nurodyta, kad Runeikių miško telmologinis draustinis yra Jonavos rajono 

savivaldybės teritorijoje, nors priklauso Kėdainių rajono savivaldybei. 

 Ataskaitoje nėra nurodyti rengėjų telefono numeriai. 

           7. Panevėžio rajono savivaldybės administracija 2015-06-09 raštu Nr. (8.11)-SD1-1397 „Dėl 

poveikio aplinkai vertinimo programos“ pritarė PAV programai. 

            Panevėžio rajono savivaldybės administracija 2016-11-16 raštu Nr. (8.9)-SD1-2870 „Dėl 

pritarimo“ pateikė išvada, kad pritaria PAV ataskaitoje išnagrinėtai planuojamai ūkinei veiklai. 

           8. Panevėžio miesto savivaldybės administracija 2015-06-22 raštu Nr. 19-1489(4.10) „Dėl 

poveikio aplinkai vertinimo programos“ pateikė išvadą, kad pastabų ir pasiūlymų dėl PAV 

programos neturi. 

           Panevėžio miesto savivaldybės administracija 2016-11-23 raštu Nr. 19-2795(4.12) „Dėl 

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

aplinkai vertinimo ataskaitos“ pritarė PAV ataskaitai ir planuojamai ūkinei veiklai. 

           9. Pasvalio rajono savivaldybės administracija 2015-06-19 raštu Nr. ARB-1290 „Dėl 

poveikio aplinkai vertinimo programos“ pritarė PAV programai. 

           Pasvalio rajono savivaldybės administracija 2016-11-18 raštu Nr. ARB-2177 „Dėl poveikio 

aplinkai vertinimo ataskaitos“ pritarė PAV ataskaitai ir planuojamai ūkinei veiklai. 

           10. Kauno apskrities priešgaisrinė gelbėjimo valdyba 2015-06-04 raštu Nr. 13-978 „Dėl 

poveikio aplinkai vertinimo programos“ pritarė PAV programai. 

           Kauno apskrities priešgaisrinė gelbėjimo valdyba 2016-03-15 raštu Nr. 13-386 „Dėl poveikio 

aplinkai vertinimo ataskaitos“ pritarė PAV ataskaitai ir planuojamai ūkinei veiklai. 

           11. Panevėžio apskrities priešgaisrinė gelbėjimo valdyba 2015-06-01 raštu Nr. V4-805 „Dėl 

poveikio aplinkai vertinimo programos“ pritarė PAV programai. 
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           Panevėžio apskrities priešgaisrinė gelbėjimo valdyba 2016-11-03 raštu Nr. V4-1352 „Dėl 

poveikio aplinkai vertinimo ataskaitos“ pritarė PAV ataskaitai ir planuojamai ūkinei veiklai. 

12. Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Kauno skyrius 2015-06-12 

raštu Nr. (1.29.-K)2K-787 „Dėl Europinio standarto geležinkelio linijos Kaunas – Lietuvos ir 

Latvijos valstybių siena specialiojo plano rengimo ir poveikio aplinkai vertinimo programos“ 

pateikė išvadą, kad PAV ataskaitoje būtina išnagrinėti poveikį kultūros paveldo objektui (unikalus 

kodas kultūros vertybių registre 2010). 

Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Kauno skyrius 2016-11-04 raštu 

Nr. (1.29.-K)2K-1264 „Dėl Europinio standarto geležinkelio linijos Kaunas – Lietuvos ir Latvijos 

valstybių siena specialiojo plano plano poveikio aplinkai vertinimo“ pritarė PAV ataskaitai ir 

planuojamai ūkinei veiklai. 

13. Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Panevėžio skyrius 2015-06-18 

raštu Nr. (9.38.-P)2P-182 „Dėl poveikio aplinkai vertinimo programos“ pateikė išvadą, kad PAV 

programą derina. 

Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Panevėžio skyrius 2016-03-23 

raštu Nr. (9.38.-P)2P-101 „Dėl poveikio aplinkai vertinimo ataskaitos“ pritarė PAV ataskaitai ir 

planuojamai ūkinei veiklai. 

14. Lietuvos geologijos tarnyba prie Aplinkos ministerijos 2015-07-13 raštu Nr. (4)-1.7-

2337 „Dėl poveikio aplinkai vertinimo programos“ pritarė PAV programai. 

Lietuvos geologijos tarnyba prie Aplinkos ministerijos 2016-05-11 raštu Nr. (4)-1.7-1891 

„Dėl poveikio aplinkai vertinimo išvados“ pateikė išvadą, kad planuojama ūkinė veikla žemės 

gelmių naudojimo ir apsaugos aspektu parinktoje vietoje yra galima.  

15. Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos 2015-06-05 raštu Nr. 

(4)-V3-1129 pritarė PAV programai su pastabomis. 

Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos 2016-11-21 raštu Nr. (4)-

V3-1700(7.21) „Dėl Europinio standartinio geležinkelio linijos Kaunas – Lietuvos ir Latvijos 

valstybių siena poveikio aplinkai vertinimo ataskaitos“ pateikė išvadą, kad pritaria PAV ataskaitos 

kokybei ir neprieštarauja, kad būtų įgyvendinama planuojama Europinio standartinio geležinkelio 

linija Kaunas – Lietuvos ir Latvijos valstybių siena (toliau – Geležinkelio linija) laikantis šių 

sąlygų:  

 Nestatyti Geležinkelio linijos pagal alternatyvos Nr. 2 variantą. 

 Geležinkelio tilto per Neries upę atramų nestatyti vandenyje. 

 Neries upės šlaitus ir krantų pažeidimus baigus geležinkelio tilto statybos darbus sutvirtinti ir 

apželdinti. 

 Paviršines nuotekas ties Neries upe, Lepšynės mišku ir Grūžių mišku nuo planuojamos 

Geležinkelio linijos surinkti ir prieš išleidžiant į aplinką apvalyti paviršinių nuotekų valymo 

įrenginiuose arba išleisti į įrengtus žolėtus griovius, infiltracinius šulinius. 

 Statybos darbai, statybos atliekos, statybos aikštelės ir statybų medžiagų sandėliavimo 

teritorijos neįrengti saugomose teritorijose ir su ja besiribojančiose teritorijose. 

 Neries upės vagoje (vandenyje) nevykdyti statybos darbų nuo balandžio 1 d. iki gegužės 31 d. ir 

nuo rugsėjo 1 d. iki spalio 31 d. 

  Neries upės vagoje vykdant statybos darbus nepažeisti hidrologinio režimo, naudoti nešmenis 

stabdančias priemones. 

 Gyvūnų migracijai užtikrinti  PAV ataskaitoje nustatytose vietose įrengti pralaidas, praginas bei 

žaliuosius tiltus. Statant naujus geležinkelio viadukus ir tiltus neurbanizuotose teritorijose 

pritaikyti gyvūnų migracijai. Pritaikytų gyvūnų migracijai perėjų aplinką natūralizuoti 

(apželdinti natūraliomis medžiagomis, įrengti patrauklias buveines (šakų ar kelmų krūvas) ir 

kt.).Didelio diametro tunelių perėjų po keliu plotis turi būti didesnis nei 30 m, minimalus aukštis 
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– ne mažesnis kaip 3 m. Tunelinėse perėjose, kuriose yra aukštas gruntinio vandens lygis, turi 

būti įrengti vandens nuvedimo (drenavimo) įrenginiai. 

 Biologinės įvairovės apsaugos priemonių projektavime ir įdiegime (statyboje) turi dalyvauti 

ekologijos, aplinkotyros ar biologijos išsilavinimą turintys specialistai. 

Aukščiau išvardintos sąlygos turi būti vykdomos planuojamos ūkinės veiklos 

užsakovo lėšomis.  

16. Aplinkos apsaugos agentūra 2015-09-15 raštu Nr. (15.9)-A4-10154 „Dėl Europinio 

standarto geležinkelio linijos Kaunas – Lietuvos ir Latvijos valstybių siena statybos poveikio 

aplinkai vertinimo  programos tvirtinimo“ PAV programą patvirtino. 

 

Visuomenė apie parengtą PAV programą buvo informuota Kauno miesto savivaldybės 

administracijos Panemunės seniūnijos skelbimų lentoje (2015-05-20), Petrašiūnų seniūnijos 

skelbimų lentoje (2015-05-20), Kauno rajono savivaldybės administracijos Garliavos apylinkių 

seniūnijos skelbimų lentoje (2015-05-19), Karmėlavos seniūnijos skelbimų lentoje (2015-05-20), 

Rokų seniūnijos skelbimų lentoje (2015-12-20), Neveronių seniūnijos skelbimų lentoje (2015-05-

20), Jonavos rajono savivaldybės administracijos Bukonių seniūnijos skelbimų lentoje (2015-05-

19), Dumsių seniūnijos skelbimų lentoje (2015-05-21), Jonavos miesto seniūnijos skelbimų lentoje 

(2015-05-20), Kulvos seniūnijos skelbimų lentoje (2015-05-20), Ruklos seniūnijos skelbimų lentoje 

(2015-05-20), Šilų seniūnijos skelbimų lentoje (2015-05-20), Upninkų seniūnijos skelbimų lentoje 

(2015-05-21), Užusalių seniūnijos skelbimų lentoje (2015-05-20), Žeimių seniūnijos skelbimų 

lentoje (2015-05-20), Kėdainių rajono savivaldybės administracijos Šėtos seniūnijos skelbimų 

lentoje (2015-05-21), Truskavos seniūnijos skelbimų lentoje (2015-05-20), Panevėžio rajono 

savivaldybės administracijos Naujamiesčio seniūnijos skelbimų lentoje (2015-05-20), Paįstrio 

seniūnijos skelbimų lentoje (2015-05-20), Ramygalos seniūnijos skelbimų lentoje (2015-05-20), 

Panevėžio seniūnijos skelbimų lentoje (2015-05-20), Smilgių seniūnijos skelbimų lentoje (2015-05-

20), Upytės seniūnijos skelbimų lentoje (2015-05-20), Vadoklių seniūnijos skelbimų lentoje (2015-

05-20), Pasvalio rajono savivaldybės administracijos Joniškėlio miesto seniūnijos skelbimų lentoje 

(2015-05-20), Joniškėlio apylinkių seniūnijos skelbimų lentoje (2015-05-20), Namišių seniūnijos 

skelbimų lentoje (2015-05-21), Pasvalio apylinkių seniūnijos skelbimų lentoje (2015-05-20), 

Pasvalio miesto seniūnijos skelbimų lentoje (2015-05-20), Pumpėnų seniūnijos skelbimų lentoje 

(2015-05-20), Pušaloto seniūnijos skelbimų lentoje (2015-05-20), Saločių seniūnijos skelbimų 

lentoje (2015-05-20), Vaškų seniūnijos skelbimų lentoje (2015-05-20), respublikiniame laikraštyje 

„Lietuvos aidas“ (2015-05-23), laikraštyje „Kauno diena“ (2015-05-22), laikraštyje „Jonavos 

naujienos“ (2015-05-22), laikraštyje „Kėdainių mugė“ (2015-05-22), laikraštyje „Sekundė“ (2015-

05-22), laikraštyje „Darbas“ (2015-05-21), Kauno miesto savivaldybės internetiniame tinklalapyje 

(2015-05-21), Kauno rajono savivaldybės internetiniame tinklalapyje (2015-05-21), Jonavos rajono 

savivaldybės internetiniame tinklalapyje (2015-05-20), Kėdainių rajono savivaldybės internetiniame 

tinklalapyje (2015-05-20), Panevėžio rajono savivaldybės internetiniame tinklalapyje (2015-05-20), 

Panevėžio miesto savivaldybės internetiniame tinklalapyje (2015-05-20), Pasvalio rajono 

savivaldybės internetiniame tinklalapyje (2015-05-20), PAV dokumentų rengėjo – Aecom 

Infrastructure & Environment UK Limited, atstovaujama URS Infrastructure & Environment UK 

Limited filialo Lietuvos Respublikoje, internetinėje svetainėje www.publicity.lt (2015-05-22), taip 

pat planuojamos ūkinės veiklos organizatorius – AB „Lietuvos geležinkeliai“ internetinėje 

svetainėje www.rail-baltica.lt ir Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos internetiniame 

tinklalapyje www.sumin.lt. 

Aplinkos apsaugos agentūra 2015-05-26 savo tinklalapyje paskelbė visuomenei apie 

parengtą PAV programą.  

Suinteresuotos visuomenės pasiūlymų dėl PAV programos nebuvo gauta. 

 

Informacija apie visuomenės viešą supažindinimą su PAV ataskaita buvo skelbiama: 
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 Kauno miesto savivaldybės administracijos Panemunės seniūnijos skelbimų lentoje (2015-12-

21), Petrašiūnų seniūnijos skelbimų lentoje (2015-12-21), Kauno rajono savivaldybės 

administracijos Garliavos apylinkių seniūnijos skelbimų lentoje (2015-12-21), Karmėlavos 

seniūnijos skelbimų lentoje (2015-12-21), Rokų seniūnijos skelbimų lentoje (2015-12-21), 

Neveronių seniūnijos skelbimų lentoje (2015-12-21), Jonavos rajono savivaldybės 

administracijos Bukonių seniūnijos skelbimų lentoje (2015-12-21), Jonavos miesto seniūnijos 

skelbimų lentoje (2015-12-21), Kulvos seniūnijos skelbimų lentoje (2015-12-21), Ruklos 

seniūnijos skelbimų lentoje (2015-12-21), Šilų seniūnijos skelbimų lentoje (2015-12-21), 

Upninkų seniūnijos skelbimų lentoje (2015-12-21), Užusalių seniūnijos skelbimų lentoje (2015-

12-21), Žeimių seniūnijos skelbimų lentoje (2015-12-21), Kėdainių rajono savivaldybės 

administracijos Šėtos seniūnijos skelbimų lentoje (2015-12-21), Truskavos seniūnijos skelbimų 

lentoje (2015-12-21), Panevėžio rajono savivaldybės administracijos Naujamiesčio seniūnijos 

skelbimų lentoje (2015-12-21), Paįstrio seniūnijos skelbimų lentoje (2015-12-21), Ramygalos 

seniūnijos skelbimų lentoje (2015-12-21), Panevėžio seniūnijos skelbimų lentoje (2015-12-21), 

Smilgių seniūnijos skelbimų lentoje (2015-12-21), Upytės seniūnijos skelbimų lentoje (2015-

12-21), Vadoklių seniūnijos skelbimų lentoje (2015-12-21), Pasvalio rajono savivaldybės 

administracijos Joniškėlio apylinkių seniūnijos skelbimų lentoje (2015-12-21), Joniškėlio 

miesto seniūnijos skelbimų lentoje (2015-12-21), Namišių seniūnijos skelbimų lentoje (2015-

12-21), Pumpėnų seniūnijos skelbimų lentoje (2015-12-21), Pušaloto seniūnijos skelbimų 

lentoje (2015-12-21), Saločių seniūnijos skelbimų lentoje (2015-12-21), Vaškų seniūnijos 

skelbimų lentoje (2015-12-21), respublikiniame laikraštyje „Lietuvos aidas“ (2015-12-19), 

laikraštyje „Kauno diena“ (2015-12-23), laikraštyje „Jonavos naujienos“ (2015-12-18), 

laikraštyje „Kėdainių mugė“ (2015-12-18), laikraštyje „Sekundė“ (2015-12-19), laikraštyje 

„Darbas“ (2015-12-19), Kauno miesto savivaldybės skelbimų lentoje (2015-12-18) ir 

internetiniame tinklalapyje (2015-12-21), Kauno rajono savivaldybės internetiniame 

tinklalapyje (2015-12-21), Jonavos rajono savivaldybės internetiniame tinklalapyje (2015-12-

21), Kėdainių rajono savivaldybės skelbimų lentoje (2015-12-21) ir internetiniame tinklalapyje 

(2015-12-21), Panevėžio rajono savivaldybės skelbimų lentoje (2015-12-21) ir internetiniame 

tinklalapyje (2015-12-21), Panevėžio miesto savivaldybės skelbimų lentoje (2015-12-21) ir 

internetiniame tinklalapyje (2015-12-21), Pasvalio rajono savivaldybės skelbimų lentoje (2015-

12-21) ir internetiniame tinklalapyje (2015-12-21), PAV dokumentų rengėjo – Aecom 

Infrastructure & Environment UK Limited, atstovaujama URS Infrastructure & Environment 

UK Limited filialo Lietuvos Respublikoje, internetinėje svetainėje www.publicity.lt (2015-12-

21), taip pat planuojamos ūkinės veiklos organizatorius – AB „Lietuvos geležinkeliai“ 

internetinėje svetainėje www.rail-baltica.lt ir Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos 

internetiniame tinklalapyje www.sumin.lt ir Agentūros internetiniame tinklalapyje 

www.gamta.lt (2015-12-21). 

 Kauno rajono savivaldybės administracijos Garliavos apylinkių seniūnijos skelbimų lentoje 

(2016-08-03), Karmėlavos seniūnijos skelbimų lentoje (2016-08-03), Rokų seniūnijos skelbimų 

lentoje (2016-08-03), Neveronių seniūnijos skelbimų lentoje (2016-08-03), respublikiniame 

laikraštyje „Lietuvos aidas“ (2016-08-02), laikraštyje „Savaitraštis Kaunui“ (2016-08-04), 

Kauno rajono savivaldybės skelbimų lentoje (2016-08-03) ir internetiniame tinklalapyje (2016-

08-03), PAV dokumentų rengėjo – Aecom Infrastructure & Environment UK Limited, 

atstovaujama URS Infrastructure & Environment UK Limited filialo Lietuvos Respublikoje, 

internetinėje svetainėje www.publicity.lt (2016-08-03), taip pat planuojamos ūkinės veiklos 

organizatorius – AB „Lietuvos geležinkeliai“ internetinėje svetainėje www.rail-baltica.lt ir 

Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos internetiniame tinklalapyje www.sumin.lt ir 

Agentūros internetiniame tinklalapyje www.gamta.lt (2016-08-03). 
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Visuomenės susirinkimai dėl PAV ataskaitos įvyko: 

 2016-01-09, 10.00 val., Panevėžio miesto savivaldybės administracijos posėdžių salėje, Laisvės 

a. 20, Panevėžyje. Viešajame susirinkime dalyvavo planuojamos ūkinės veiklos organizatoriaus 

atstovai, PAV dokumentų rengėjo atstovai, Panevėžio miesto savivaldybės atstovai, Lietuvos 

Respublikos Seimo narė, suinteresuotos visuomenės atstovai.  

 2016-01-11, 18.00 val., Pasvalio rajono savivaldybės administracijos Didžiojoje posėdžių 

salėje, Vytauto Didžiojo a. 1, Pasvalyje. Viešajame susirinkime dalyvavo planuojamos ūkinės 

veiklos organizatoriaus atstovai, PAV dokumentų rengėjo atstovai, Pasvalio rajono savivaldybės 

atstovai, Lietuvos Respublikos Seimo narys, suinteresuotos visuomenės atstovai.  

 2016-01-12, 18.00 val., Kėdainių rajono savivaldybės administracijos Posėdžių salėje, J. 

Basanavičiaus g. 36, Kėdainiuose. Viešajame susirinkime dalyvavo planuojamos ūkinės veiklos 

organizatoriaus atstovai, PAV dokumentų rengėjo atstovai, Kėdainių rajono savivaldybės 

atstovai, suinteresuotos visuomenės atstovai.  

 2016-01-14, 18.00 val., Jonavos rajono savivaldybės administracijos J. Ralio salėje, Žeimių g. 

13, Jonavoje.  Viešajame susirinkime dalyvavo planuojamos ūkinės veiklos organizatoriaus 

atstovai, PAV dokumentų rengėjo atstovai, suinteresuotos visuomenės atstovai.  

 2016-01-15, 18.00 val., Kauno miesto savivaldybės administracijos Mažojoje salėje, Laisvės al. 

96, Kaune. Viešajame susirinkime dalyvavo planuojamos ūkinės veiklos organizatoriaus 

atstovai, PAV dokumentų rengėjo atstovai, suinteresuotos visuomenės atstovai.  

 2016-08-22, 18.00 val., Neveronių seniūnijos kultūros centro salėje, Kertupio g. 18, Neveronių 

k., Kauno r. sav. Viešajame susirinkime dalyvavo planuojamos ūkinės veiklos organizatoriaus 

atstovai, PAV dokumentų rengėjo atstovai, Kauno rajono savivaldybės atstovai, suinteresuotos 

visuomenės atstovai.  

Buvo gauti suinteresuotos visuomenės pasiūlymai dėl PAV ataskaitos. 

 

Prašymų teikimo terminas  

            Iki 2017 m. sausio 6 d. suinteresuota visuomenė turi teisę raštu pateikti prašymus 

planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo klausimais atsakingai institucijai (Aplinkos 

apsaugos agentūrai) ir PAV subjektams jų kompetencijos klausimais. 

 


