INFORMACIJA
APIE
GAUTĄ
„RAIL
BALTICA“
GELEŽINKELIO
RUOŽO
ROKAI-PALEMONAS-KAUNAS
REKONSTRUKCIJOS, ĮRENGIANT SUGRETINTO 1435/1520 MM
VĖŽĖS PLOČIO KELIĄ ARBA TIESIANT PAPILDOMO 1435 MM
VĖŽĖS PLOČIO KELIĄ PALEI ESAMĄ GELEŽINKELIO LINIJĄ,
POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO ATASKAITĄ
2014-06-11 Aplinkos apsaugos agentūros Poveikio aplinkai vertinimo ir taršos prevencijos
skyrius, Daiva Lukošienė, tel. 8 706 62031.
Planuojamos ūkinės veiklos organizatorius (pavadinimas, adresas, telefonas, faksas)
AB „Lietuvos geležinkeliai“, Mindaugo g. 12, 03603 Vilnius, tel. (8 5) 269 2058, faks. (8 5)
2692665, el. p. info@rail-baltica.lt.
Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo (toliau – PAV) dokumentų
rengėjas (pavadinimas, adresas, telefonas, faksas)
UAB „Infraplanas“, K. Donelaičio g. 55-2, 44245 Kaunas, tel. (8 37) 407 548, faks. (8 37)
407 549, el. p. info@infraplanas.lt
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 apskr., Kauno miesto sav., Petrašiūnų, Šančių, Panemunės, Žaliakalnio, Centro,
Gričiupio sen.; Kauno r. sav., Neveronių sen.
Atsakinga institucija
Aplinkos apsaugos agentūra, A. Juozapavičiaus g. 9, 09311 Vilnius, tel. 8 706 62 008, faks.
8 706 62 000.
Poveikio aplinkai vertinimo subjektai:
1. Kauno visuomenės sveikatos centras 2013-01-16 raštu Nr. 2-132-(8.38)6 „Dėl „Rail
Baltica“ geležinkelio ruožo Rokai-Palemonas-Kaunas rekonstrukcijos, įrengiant sugretinto
1435/1520 mm vėžės pločio kelią arba tiesiant papildomo 1435 mm vėžės pločio kelią palei esamą
geležinkelio liniją poveikio aplinkai vertinimo programos“ pritarė poveikio aplinkai vertinimo
(toliau – PAV) programai.
Kauno visuomenės sveikatos centras 2014-05-22 raštu Nr. 2-2064-6(8.38) „Dėl poveikio
aplinkai vertinimo ataskaitos“ pritarė PAV ataskaitai ir nurodė, kad neprieštarauja planuojamos
ūkinės veiklos galimybėms.
2. Kauno miesto savivaldybės administracija 2013-02-07 raštu Nr. (33.200)2-687 „Dėl
poveikio aplinkai vertinimo programos derinimo“ pritarė PAV programai.
Kauno miesto savivaldybės administracijos Aplinkos apsaugos skyrius 2014-05-29 raštu Nr.
36-2-364 „Dėl poveikio aplinkai vertinimo ataskaitos“ pritarė PAV ataskaitai ir planuojamai ūkinei
veiklai.
3. Kauno rajono savivaldybės administracija 2013-01-22 raštu Nr. SD-193 „Dėl poveikio
aplinkai vertinimo programos“ pritarė PAV programai.

Kauno rajono savivaldybės administracija 2014-05-19 raštu Nr. SD-1533 „Dėl poveikio
aplinkai vertinimo ataskaitos“ pritarė PAV ataskaitai.
4. Kauno apskrities priešgaisrinė gelbėjimo valdyba 2013-01-14 raštu Nr. 13-86 „Dėl
poveikio aplinkai vertinimo programos“ pritarė PAV programai.
Kauno apskrities priešgaisrinė gelbėjimo valdyba 2014-05-06 raštu Nr. 13-863 „Dėl
poveikio aplinkai vertinimo“ pritarė PAV ataskaitai ir planuojamai ūkinei veiklai.
5. Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Kauno teritorinis padalinys
2013-01-14 raštu Nr.(7.12-K)2K-66 „Dėl „Rail Baltica“ geležinkelio ruožo Rokai-PalemonasKaunas rekonstrukcijos, įrengiant sugretinto 1435/1520 mm vėžės pločio kelią arba tiesiant
papildomo 1435 mm vėžės pločio kelią palei esamą geležinkelio liniją poveikio aplinkai vertinimo
programos“ pritarė PAV programai.
Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Kauno teritorinis padalinys 201405-13 raštu Nr.(1.29-K)2K-896 „Dėl poveikio aplinkai vertinimo ataskaitos derinimo“ pritarė PAV
ataskaitai ir planuojamos ūkinės veiklos galimybėms
6. Aplinkos apsaugos agentūra 2013-02-25 raštu Nr. (2.6)-A4-575 „Dėl „Rail Baltica“
geležinkelio ruožo Rokai-Palemonas-Kaunas rekonstrukcijos, įrengiant sugretinto 1435/1520 mm
vėžės pločio kelią arba tiesiant papildomo 1435 mm vėžės pločio kelią palei esamą geležinkelio
liniją poveikio aplinkai vertinimo programos“ PAV programą patvirtino.
Visuomenė apie parengtą PAV programą buvo informuota Kauno miesto savivaldybės
administracijos Petrašiūnų, Panemunės, Šančių, Žaliakalnio, Centro, Gričiupio, Dainavos seniūnijų
skelbimų lentose (2012-12-13); Kauno rajono savivaldybės administracijos Neveronių, Karmėlavos,
Rokų seniūnijų skelbimų lentose (2012-12-13); respublikiniame laikraštyje „Respublika“ (2012-1217); rajoniniuose laikraščiuose „Kauno diena“ (2012-12-15), „Naujos tėviškės žinios“ (2012-1215); Kauno miesto savivaldybės ir Kauno rajono savivaldybės internetiniuose puslapiuose (201212-14), planuojamos ūkinės veiklos organizatoriaus internetiniuose puslapiuose (2012-12-14), PAV
dokumentų rengėjo internetiniame puslapyje (2012-12-13). Aplinkos apsaugos agentūra 2012-12-21
savo tinklalapyje paskelbė visuomenei apie parengtą PAV programą nurodė kur, kada ir iki kada
visuomenė turi teisę susipažinti su parengta PAV programa, taip pat nurodė, kad pasiūlymus dėl
planuojamos ūkinės veiklos galima teikti PAV dokumentų rengėjui, o pasiūlymų kopijas galima
teikti atsakingai institucijai ir PAV subjektams jų kompetencijos klausimais.
Informacija apie visuomenės viešą supažindinimą su PAV ataskaita buvo skelbiama Kauno
miesto savivaldybės administracijos Petrašiūnų, Panemunės, Šančių, Žaliakalnio, Centro, Gričiupio,
Dainavos seniūnijų skelbimų lentose (2014-03-12); Kauno rajono savivaldybės administracijos
Neveronių, Karmėlavos, Rokų seniūnijų skelbimų lentose (2014-03-12); respublikiniame laikraštyje
„Lietuvos žinios“ (2014-03-08); rajoniniuose laikraščiuose „Kauno diena“ (2014-03-10), „Kauno
rajono diena“ (2014-03-10); Kauno miesto savivaldybės ir Kauno rajono savivaldybės
internetiniuose puslapiuose (2014-03-06). Visuomenės susirinkimai dėl PAV ataskaitos įvyko
2014-03-31 1800 val. Petrašiūnų vidurinės mokyklos didžiojoje salėje, adresu M. Gimbutienės g. 9,
Kaunas; 2014-04-01 1700 val. Kauno rajono savivaldybės administracijos Neveronių seniūnijos
patalpose, adresu Kertupio g. 18, Neveronių k., Kauno r. Viešajame susirinkime dalyvavo
planuojamos ūkinės veiklos organizatoriai, PAV dokumentų rengėjai, visuomenės atstovai.
PAV ataskaitos viešo pristatymo metu ir po jo PAV dokumentų rengėjas gavo visuomenės
pasiūlymų dėl planuojamos ūkinės veiklos.
Prašymų teikimo terminas
Iki 2014 m. birželio 26 d. visuomenė turi teisę kreiptis į atsakingą instituciją (Aplinkos
apsaugos agentūrą) ir pateikti prašymus planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo
ataskaitos klausimais.

