
Informacija apie parengtą planuojamos ūkinės veiklos „Rail  Baltica“ 
geležinkelio ruožo Rokai-Palemonas-Kaunas rekonstrukcija, įrengiant 
sugretinto 1435/1520 mm vėžės pločio kelią arba tiesiant papildomo 
1435 mm vėžės pločio kelią palei esamą geležinkelio liniją, poveikio 
aplinkai vertinimo programą 

2012-12-21 Poveikio aplinkai vertinimo ir taršos prevencijos skyrius, Tatjana Dunkauskienė, tel.: 
8706 62033.

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

AB „Lietuvos geležinkeliai“, Mindaugo g. 12, LT-03603 Vilnius. Tel.: (8-5) 296 2888 ir (8-5) 269 
2058, faks.: (8-5) 269 2665.

Planuojamos ūkinės veiklos (toliau - PAV) dokumentų rengėjo pavadinimas, adresas, 
telefonas, faksas.

UAB “Infraplanas“, K. Donelaičio g. 55-2, LT-44245 Kaunas. Tel.: (8-37) 407548, faks.: (8-37) 
407549.

Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas.

„Rail Baltica“ geležinkelio ruožo Rokai-Palemonas-Kaunas rekonstrukcija, įrengiant sugretinto 
1435/1520 mm vėžės pločio kelią arba tiesiant papildomo 1435 mm vėžės pločio kelią palei esamą 
geležinkelio liniją.

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

Kauno apskritis, Kauno miesto savivaldybės, Petrašiūnų, Šančių, Panemunės, Dainavos, 
Žaliakalnio, Centro, Gričiupio seniūnijų teritorijos ir Kauno rajono savivaldybės, Karmėlavos, 
Neveronių, Rokų  seniūnijų teritorijos. 

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

Kauno visuomenės sveikatos centras, Kauno apskrities priešgaisrinė gelbėjimo valdyba,  Kultūros 
paveldo  departamento  prie  Kultūros  ministerijos  Kauno  teritorinis  padalinys,  Kauno  rajono 
savivaldybės  administracija,  Kauno  miesto  savivaldybės  administracija.  Programą  tvirtins  ir 
sprendimą  dėl  planuojamos  ūkinės  veiklos  leistinumo  pasirinktoje  vietoje  priims  atsakinga 
institucija – Aplinkos apsaugos agentūra.

Kur,  kada  ir  iki  kada  galima  susipažinti  su  planuojamos  ūkinės  veiklos  PAV  programa 
(nurodomas adresas ir laikas, susipažinimui su PAV programa rekomenduojama 10 darbo 
dienų).

Pasiūlymus  pateikti  ir  su  programa  susipažinti  galima  PAV dokumentų  rengėjo  internetiniame 
puslapyje www.infraplanas.lt; adresu UAB  “Infraplanas“, K. Donelaičio g. 55-2, LT-44245 Kaunas, 
tel.:  (8-37) 407548, faks.:  (8-37) 407549; el.  paštas  info@  i  nfraplanas.  lt  .  Taip pat  susipažinti  su 

http://www.infraplanas.lt/
mailto:info@infraplanas.lt
mailto:info@infraplanas.lt
mailto:info@infraplanas.lt
mailto:info@infraplanas.lt


programa galima galimybių studijos rengėjo  Ardanuy Ingenieria S. A. ir užsakovo AB „Lietuvos 
geležinkeliai“  internetiniuose  puslapiuose  www.ardanuy.com ir  www.rail-baltica.lt.  Pasiūlymus 
PAV dokumentų rengėjui galima pateikti per 10 darbo dienų nuo informacijos paskelbimo dienos. 

Informacija apie tai, kad pasiūlymai teikiami PAV dokumentų rengėjui (nurodomas adresas), 
o pasiūlymų kopijos papildomai gali būti pateiktos pagal kompetenciją PAV subjektams ir 
atsakingai institucijai.

Pasiūlymai  teikiami  PAV  dokumentų  rengėjui  -  UAB  “Infraplanas“,  K.  Donelaičio  g.  55-2, 
LT-44245 Kaunas, tel.: (8-37) 407548, faks.: (8-37) 407549. Pasiūlymų kopijos papildomai gali būti 
pateiktos pagal kompetenciją PAV subjektams ir atsakingai institucijai. 
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