INFORMACIJA VISUOMENEI APIE PARENGTĄ PATIKSLINTĄ KAUNO R. SAV.
NEVERONIŲ SEN. TERITORIJOJE 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 nuo 2016-08-04 iki
2016-08-22, t. y. per 10 darbo dienų nuo šios informacijos paskelbimo vietinėje spaudoje dienos
iki numatyto viešo susirinkimo:
AECOM Infrastructure & Environment UK Limited filiale, Vytenio g. 9/25,
03113 Vilnius, nuo 8.00 iki 16.30 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):
2016 m. rugpjūčio 22 d. 18.00 val. Kauno rajono savivaldybės Neveronių seniūnijos
kultūros centro salėje, adresu Kertupio g. 18 Neveronys, Kauno r. sav.;
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:
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.

