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DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUTARIMO PROJEKTO PATEIKIMO
Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija (toliau – Susisiekimo ministerija),
atsižvelgdama į AB ,,Lietuvos geležinkeliai“ pateiktą pasiūlymą, parengė Lietuvos Respublikos
Vyriausybės nutarimo „Dėl transeuropinio IX B transporto koridoriaus ruožo – Klaipėdos
geležinkelio mazgo susisiekimo komunikacijų inžinerinės infrastruktūros vystymo planų rengimo
pradžios“ projektą (toliau – nutarimo projektas).
Nutarimo projektu siekiama sudaryti teisines sąlygas ypatingos valstybinės svarbos projekto
Rytų–Vakarų transporto koridoriaus Lietuvos dalies projekto (Klaipėdos valstybinio jūrų uosto,
kelių, geležinkelių infrastruktūros kompleksas) transeuropinio IX B transporto koridoriaus ruožo –
Klaipėdos geležinkelio mazgo susisiekimo komunikacijų inžinerinės infrastruktūros (ruožo nuo
Klaipėdos miesto savivaldybės administracinės ribos šiaurinėje miesto dalyje (ties Giruliais,
Labrenciškėmis, Kalote) iki geležinkelio viaduko virš Liepų g. ir ruožo nuo Rimkų geležinkelio
stoties pro Draugystės geležinkelio stotį iki Klaipėdos valstybinio jūrų uosto ribos ir greta šio ruožo
esančių teritorijų) vystymo planų (toliau – infrastruktūros vystymo planai) parengimo inicijavimui
ir nustatyti planavimo tikslus. Nutarimo projektu numatoma pradėti rengti teritorijų planavimo
dokumentus, kurie, vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo (toliau –
Įstatymas) 2 straipsnio 5 dalimi ir 5 straipsnio 4 dalimi, laikytini specialiojo teritorijų planavimo
dokumentais, kurie sudarytų sąlygas Klaipėdos geležinkelio mazgo susisiekimo komunikacijų
inžinerinės infrastruktūros darniai plėtrai Klaipėdos miesto ir Klaipėdos rajono savivaldybių
teritorijose ir kurie mažintų neigiamą geležinkelių transporto poveikį urbanizuotoms teritorijoms
Klaipėdos miesto centrinėje dalyje.
Pažymėtina, kad, vadovaujantis Įstatymo 23 straipsnio 1 dalimi, valstybei svarbių projektų
teritorijų planavimo dokumentams taikytina valstybės lygmens teritorijų planavimo dokumentų
rengimo, derinimo, keitimo, tikrinimo, tvirtinimo, galiojimo, viešinimo ir ginčų sprendimo tvarka.
Lietuvos Respublikos Seimas (toliau – Seimas) Rytų–Vakarų transporto koridoriaus Lietuvos dalies
projektą (Klaipėdos valstybinio jūrų uosto, kelių, geležinkelių infrastruktūros kompleksą) 2013 m.
birželio 18 d. nutarimu Nr. XII-381 „Dėl Rytų–Vakarų transporto koridoriaus Lietuvos dalies
projekto (Klaipėdos valstybinio jūrų uosto, kelių, geležinkelių infrastruktūros komplekso)
pripažinimo ypatingos valstybinės svarbos projektu“ pripažino ypatingos valstybinės svarbos
projektu. Minėto Seimo nutarimo priedėlio 17 punkte nurodytas Klaipėdos geležinkelio mazgas
(Klaipėdos, Rimkų, Draugystės geležinkelio stotys, joms priklausantys kelynai, jungiamieji ir
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privažiuojamieji keliai) yra vienas iš Rytų–Vakarų (IX B) transporto koridoriaus ruožų Lietuvoje.
Klaipėdos geležinkelio mazgas yra reikšminga IX B koridoriaus jungtis, kuriai tenka apie 50 proc.
visų Lietuvos geležinkeliais gabenamų krovinių.
Taip pat pažymėtina, kad jūrų transporto sąveikos su sausumos transportu, užtikrinant jūrų
transporto eismo saugą ir sumažinant neigiamą poveikį aplinkai, pagerinimas Klaipėdos
valstybiniame jūrų uoste (toliau – Klaipėdos uostas) ir jo prieigose yra viena iš TEN-T plėtros
gairių nuostatų.
Geležinkeliais atvežama ir išvežama 61,5 proc. (2019 metų duomenimis) visų krovinių į
Klaipėdos uostą ir iš jo, tačiau konteineriai, kurių krova pagal pastarųjų metų tendencijas yra
didėjanti ir prognozuojama, kad augimo kreivė išliks ir ateityje, daugiausia vežami kelių transportu,
geležinkeliais vežama tik apie 12 proc. konteinerių. Didėjantys konteinerių srautai lemia didėjantį
krovininių automobilių srautą Klaipėdos mieste ir jo prieigose. Dėl šių priežasčių būtina gerinti
Klaipėdos uosto sąveiką su geležinkelių transportu, ypač TEN-T antrajam, Šiaurės jūros–Baltijos
koridoriui priklausančiais geležinkelio ruožais, ir taip užtikrinti, kad daugiau kaip 2/3 visų krovinių
į Klaipėdos uostą ir iš jo būtų atvežami ir išvežami geležinkelių transportu. Tam, kad šis tikslas būtų
pasiektas, turi būti skatinamas konteinerių terminalų ir intelektinių transporto sistemų sprendinių
įgyvendinimas Klaipėdos uosto prieigose, kur būtų sutelkiami srautai iš visų terminalų ir toliau
įgyvendinama pasiteisinusi šaudyklinių traukinių koncepcija.
Be to, Klaipėdos miesto savivaldybės administracija, vadovaudamasi Klaipėdos miesto
savivaldybės tarybos 2015-02-19 sprendimu Nr. T2-16 „Dėl Klaipėdos miesto bendrojo plano
keitimo pradžios ir keitimo tikslų nustatymo“, rengia Klaipėdos miesto bendrojo plano (toliau –
Bendrasis planas) pakeitimo projektą ir jo sprendiniuose yra numatyta iki 2030 m. laipsniškai
mažinti Klaipėdos centrinės geležinkelio stoties kelyną, paliekant šią stotį tik keleivių pervežimams,
t. y. numatyta dalies Klaipėdos geležinkelio stoties teritorijos konversija. Tam reikalinga Pauosčio
kelyno ir Draugystės geležinkelio stoties plėtra ir modernizavimas. Bendrojo plano pakeitimo
projekto pagrindinio brėžinio reglamentų lentelės 8.6 papunktyje nurodyta, kad kol neparengti
specialieji planai, techniniai projektai ir neįgyvendinti sprendiniai, kurie reikalingi infrastruktūros
sukūrimui šalia Pauosčio kelyno ir Draugystės geležinkelio stoties dėl krovininio geležinkelio
iškėlimo iš Klaipėdos geležinkelio centrinės stoties, AB „Lietuvos geležinkeliai“ inžinerinės
infrastruktūros teritoriją naudoja pagal esamą paskirtį ir naudojimo būdą.
Taip pat šiuo metu yra derinami ir Klaipėdos rajono savivaldybės bendrojo plano
koregavimo sprendiniai, dėl kurių AB „Lietuvos geležinkeliai“ teikė pasiūlymą, o vėliau suderino
be pastabų. Derinimo metu buvo aptartos Klaipėdos geležinkelio mazgo susisiekimo komunikacijų
inžinerinei infrastruktūrai vystyti reikalingos teritorijos Klaipėdos rajono savivaldybėje.
Vadovaujantis Klaipėdos geležinkelio mazgo plėtros strategija, iš Klaipėdos centrinės
geležinkelio stoties į Draugystės geležinkelio stotį planuojama perkelti šias gamybines veiklas:
- lokomotyvų cechą;
- kuro bazę / terminalą;
- pagalbinio traukinio stovėjimo vietą ir susijusią infrastruktūrą;
- specialiųjų geležinkelių riedmenų priežiūros bazę.
Klaipėdos geležinkelio mazgo plėtros strategijoje taip pat numatyta, kad infrastruktūros
komplektavimo bazė iš Klaipėdos centrinės geležinkelio stoties būtų iškelta į Kretingsodį,
skirstymo kalnelis su prekinių traukinių manevravimu – į Pauostį.
Priėmus teikiamą nutarimo projektą, bus pradėti rengti teritorijų planavimo dokumentai,
reikalingi Nacionalinės susisiekimo plėtros 2014–2022 metų programos, patvirtintos Lietuvos
Respublikos Vyriausybės 2013 m. gruodžio 18 d. nutarimu Nr. 1253 „Dėl Nacionalinės susisiekimo
plėtros 2014–2022 metų programos patvirtinimo“, 7.3.1 papunkčiui įgyvendinti, taip pat
užtikrinantys Klaipėdos uosto (žemės, vidinės akvatorijos, išorinio reido ir susijusios
infrastruktūros) bendrojo plano, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2019 m. gruodžio
11 d. nutarimu Nr. 1278 „Dėl Klaipėdos valstybinio jūrų uosto (žemės, vidinės akvatorijos, išorinio
reido ir susijusios infrastruktūros) bendrojo plano patvirtinimo“, ir, kaip minėta, keičiamo Bendrojo
plano bei Klaipėdos rajono savivaldybės bendrojo plano koregavimo sprendinių įgyvendinimą.
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Pastebėtina, kad bendrųjų sprendinių formavimo stadijoje rengiami infrastruktūros vystymo
planų koncepcinių alternatyvų sprendiniai turės apimti visą Klaipėdos geležinkelio mazgą, įskaitant
Klaipėdos geležinkelio mazgo Pauosčio kelyno specialiajame plane suplanuotą Girulių geležinkelio
aplinkkelį, Pauosčio kelyną, Klaipėdos, Rimkų ir Draugystės stotis, joms priklausančius kelynus,
jungiamuosius ir privažiuojamuosius kelius, įskaitant geležinkelio kelią Nr. 201 iki Klaipėdos uosto
teritorijos ribos.
Infrastruktūros vystymo planų bendrųjų sprendinių formavimo stadijoje bus atliekamas jų
strateginis pasekmių aplinkai vertinimas (toliau – SPAV), kurio metu bus įvertintos galimos
pasekmės aplinkai, įskaitant biologinę įvairovę, visuomenės sveikatą, gyvūniją, augaliją, dirvožemį,
vandenį, orą, klimatą, materialųjį turtą, kultūros paveldą, saugomas teritorijas, gamtos paveldo
objektus, Europos ekologinio tinklo „Natura 2000“ teritorijas, kraštovaizdį ir šių veiksnių
tarpusavio ryšius. Atlikus SPAV su kaštų ir naudos analize bus parenkama optimaliausia plėtros
koncepcinė alternatyva. Infrastruktūros vystymo planuose turės būti aprašyti ir pagrįsti grafinėje
dalyje pavaizduoti sprendiniai, pateikta informacija apie planuojamos teritorijos susisiekimo
komunikacijų infrastruktūros esamą būklę ir potencialias plėtros galimybes, pateikta probleminių
situacijų analizė, duomenys ir ekonominiai skaičiavimai.
Įgyvendinus Klaipėdos geležinkelio mazgo susisiekimo komunikacijų infrastruktūros plėtros
ir (ar) modernizavimo projektus, būtų sudarytos prielaidos sumažinti neigiamą poveikį ekologinei ir
socialinei aplinkai, padidinti geležinkelių transporto patrauklumą keleiviams, kroviniams vežti
naudojant aplinką tausojančias priemones. Klaipėdos geležinkelio mazgo susisiekimo komunikacijų
infrastruktūros plėtrą ir (ar) modernizavimą numatoma įgyvendinti iki 2030 m. Preliminariais
skaičiavimais, Pauosčio kelyno ir Draugystės geležinkelio stoties infrastruktūros plėtros ir (ar)
modernizavimo projektams įgyvendinti investicijų vertė gali siekti apie 80 000 000
(aštuoniasdešimt milijonų) Eur. Aplinkosaugos požiūriu oro ir triukšmo taršos dėl tranzitinių
geležinkelio krovinių srauto Klaipėdos mieste veiksnys turėtų būti sprendžiamas ne tik diegiant
aplinkos apsaugos (triukšmo ir taršos mažinimo) priemones, bet ir perskirstant geležinkelio krovinių
logistiką.
Nutarimo projektas buvo derintas su Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Lietuvos
Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerija, Lietuvos Respublikos energetikos ministerija,
Lietuvos Respublikos finansų ministerija, Lietuvos Respublikos kultūros ministerija, Lietuvos
Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija,
Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Nacionaline žemės tarnyba prie Žemės ūkio
ministerijos, AB „Lietuvos geležinkeliai“, Klaipėdos miesto savivaldybės administracija, Klaipėdos
rajono savivaldybės administracija, VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija.
Nutarimo projektas buvo paskelbtas Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarijos teisės aktų
informacinėje sistemoje ir Susisiekimo ministerijos interneto svetainėje.
Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų
ministerija, Lietuvos Respublikos finansų ministerija, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos
ministerija, Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija, Lietuvos Respublikos žemės ūkio
ministerija, Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos, Valstybės sienos apsaugos
tarnyba prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos informavo, kad pastabų dėl nutarimo
projekto neturi. Lietuvos Respublikos energetikos ministerija ir Lietuvos Respublikos kultūros
ministerija pastabų dėl nutarimo projekto per nustatytą terminą nepateikė.
Į AB „Lietuvos geležinkeliai“, Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos, Klaipėdos
rajono savivaldybės administracijos ir VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos pastabas ir
pasiūlymus dėl nutarimo projekto atsižvelgta, pakeitimai suderinti darbo tvarka.
Nutarimo projektas atitinka Septynioliktosios Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos,
kuriai pritarta Lietuvos Respublikos Seimo 2016 m. gruodžio 13 d. nutarimu Nr. XIII-82 „Dėl
Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos“, 95.1 („efektyviai išnaudosime Lietuvos, kaip
tranzitinės valstybės, potencialą gerovei kurti bei aplinkos taršai mažinti. Geležinkelių transporto
plėtrą, miestų aplinkkelių tiesimą, jau pradėtų tarptautinių magistralių tiesimą vertiname kaip
galimybę užtikrinti greitą ir efektyvų susisiekimą Lietuvoje ir per Lietuvą, kartu darant minimalų

4

poveikį aplinkai suderinti“) ir 95.3 („stiprinsime Lietuvos, kaip geležinkelių tranzito valstybės,
pajėgumus ir įvaizdį. Dėsime pastangas, kad Rytų–Vakarų bei Šiaurės–Pietų krypčių geležinkelių
infrastruktūra sudarytų sąlygas greitam, efektyviam ir ekologiškam krovinių judėjimui per Lietuvą,
o norintiems ja pasinaudoti būtų sudaromos konkurencingos sąlygos“) punktų nuostatas.
Nutarimo projektas neperkelia ir neįgyvendina Europos Sąjungos teisės aktų, nėra
notifikuotinas Europos Komisijai pagal Informacijos apie techninius reglamentus ir atitikties
įvertinimo procedūras teikimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m.
gegužės 20 d. nutarimu Nr. 617 „Dėl Informacijos apie techninius reglamentus ir atitikties
įvertinimo procedūras teikimo taisyklių patvirtinimo“, reikalavimus, kadangi nutarimo projektas
nepatenka į minėtų taisyklių reguliavimo sritį.
Vadovaujantis Numatomo teisinio reguliavimo poveikio vertinimo metodikos, patvirtintos
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. vasario 26 d. nutarimu Nr. 276 „Dėl Numatomo teisinio
reguliavimo poveikio vertinimo metodikos patvirtinimo“, 4 punktu, nutarimo projekto numatomo
teisinio reguliavimo poveikio vertinimas neatliekamas.
Nutarimo projekte naujos sąvokos ir jas įvardijantys terminai neapibrėžiami, todėl nutarimo
projektas nevertintas Lietuvos Respublikos terminų banko įstatymo ir jo įgyvendinamųjų teisės aktų
nustatyta tvarka.
Nutarimo projektas parengtas laikantis Lietuvos Respublikos valstybinės kalbos ir Lietuvos
Respublikos teisėkūros pagrindų įstatymų reikalavimų.
Vadovaujantis Įstatymo 31 straipsnio 4 dalimi ir Įstatymo 34 straipsnio 1 dalimi sprendimo
dėl teritorijų planavimo dokumento rengimo ir planavimo tikslų projektas paskelbtas Klaipėdos
miesto ir Klaipėdos rajono savivaldybių interneto svetainėse, taip pat Susisiekimo ministerijos
svetainėje ir bus iškabintas seniūnijų, kuriose rengiamas teritorijų planavimo dokumentas, skelbimų
lentose, informuojant iki kada ir kokiu adresu galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų
dokumentais, siųsti pasiūlymus dėl planavimo tikslų. Priėmus sprendimą, visa susijusi informacija
taip pat bus skelbiama Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų
planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje.
Nutarimo projektą parengė Susisiekimo ministerijos Vandens ir geležinkelių transporto
politikos grupės (l. e. vadovo pareigas – Vidmantas Tamulis, tel. 239 3941, el. paštas
vidmantas.tamulis@sumin.lt, vyriausioji patarėja Eglė Vyšniauskaitė, tel. 239 3930, el. p.
egle.vysniauskaite@sumin.lt)
patarėja
Vaida Ubartaitė
(tel. 239 3986, el. p.
vaida.ubartaite@sumin.lt).
PRIDEDAMA:
1. Nutarimo projektas, 1 lapas.
2. Planuojamos teritorijos planas (schema), 1 lapas.
3. Suinteresuotųjų institucijų raštų kopijos, 33 lapai.
Susisiekimo ministras

V. Ubartaitė, tel. (8 5) 239 3986, el. p. vaida.ubartaite@sumin.lt

Jaroslav Narkevič
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Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis Elektroninė dokumentų valdymo sistema VDVIS, versija v.
dokumentas, pavadinimas
3.04.02
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių)
parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)

Atitinka specifikacijos keliamus reikalavimus.
Visi dokumente esantys elektroniniai parašai galioja (2020-04-22
11:58:30)

Paieškos nuoroda

–

Papildomi metaduomenys

Nuorašą suformavo 2020-04-22 11:58:30 Dokumentų valdymo
sistema Avilys

Elektroninio dokumento nuorašas

LIETUVOS RESPUBLIKOS EKONOMIKOS IR INOVACIJŲ MINISTERIJA
Biudžetinė įstaiga, Gedimino pr. 38, LT-01104 Vilnius, tel.: 8 706 64 845, 8 706 64 868,
faks. 8 706 64 762, el. p. kanc@eimin.lt, http://eimin.lrv.lt.
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188621919

Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijai
Į

DĖL LIETUVOS
DERINIMO

RESPUBLIKOS

2020-042020-04-10

VYRIAUSYBĖS

Nr. (4.6-82E)-3Nr. 2-1785

NUTARIMO

PROJEKTO

Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerija pagal kompetenciją išnagrinėjo
Jūsų 2020 m. balandžio 10 d. raštu Nr. 2-1785 pateiktą išvadoms gauti Lietuvos Respublikos
Vyriausybės nutarimo „Dėl transeuropinio IX B transporto koridoriaus dalies – Klaipėdos
geležinkelio mazgo susisiekimo komunikacijų inžinerinės infrastruktūros vystymo planų rengimo
pradžios“ projektą ir informuoja, kad minėtam projektui pastabų ir pasiūlymų neturi.
Ekonomikos ir inovacijų viceministras

L. Daukšienė, tel. 8 706 64 854, el. p. laura.dauksiene@eimin.lt

Marius Skuodis

DETALŪS METADUOMENYS
Dokumento sudarytojas (-ai)

Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerija
188621919, Gedimino pr. 38, LT-01104 Vilnius , LT-01104
VIlnius, LTU

Dokumento pavadinimas (antraštė)

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS
NUTARIMO PROJEKTO DERINIMO

Dokumento registracijos data ir numeris

2020-04-23 Nr. 3-1557

Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos
numeris

2020-04-23 Nr. 1-4223

Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo

ADOC-V1.0

Parašo paskirtis

Pasirašymas

Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos

Marius Skuodis, Viceministras

Sertifikatas išduotas

MARIUS SKUODIS, Lietuvos Respublikos ekonomikos ir
inovacijų ministerija LT

Parašo sukūrimo data ir laikas

2020-04-23 09:27:55 (GMT+03:00)

Parašo formatas

XAdES-T

Laiko žymoje nurodytas laikas

2020-04-23 09:28:00 (GMT+03:00)

Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją

ADIC CA-B, Asmens dokumentu israsymo centras prie LR VRM
LT

Sertifikato galiojimo laikas

2019-01-11 10:10:33 – 2022-01-10 10:10:33

Parašo paskirtis

Registravimas

Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos

Kanceliarija Dokumentai@eimin.lt, Vyriausiasis specialistas

Sertifikatas išduotas

MAŽENA GREDZIUŠKA, Lietuvos Respublikos ekonomikos ir
inovacijų ministerija LT

Parašo sukūrimo data ir laikas

2020-04-23 10:21:44 (GMT+03:00)

Parašo formatas

XAdES-C

Laiko žymoje nurodytas laikas

2020-04-23 10:21:48 (GMT+03:00)

Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją

ADIC CA-A, Asmens dokumentu israsymo centras prie LR VRM
LT

Sertifikato galiojimo laikas

2019-07-04 09:52:11 – 2022-07-03 09:52:11

Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui
užtikrinti

"Gauto dokumento registravimas" paskirties metaduomenų
vientisumas užtikrintas naudojant "RCSC IssuingCA, VI Registru
centras - i.k. 124110246 LT" išduotą sertifikatą "Dokumentų
valdymo sistema Avilys, Lietuvos Respublikos susisiekimo
ministerija, į.k.188620589 LT", sertifikatas galioja nuo 2018-1227 13:55:24 iki 2021-12-26 13:55:24

Pagrindinio dokumento priedų skaičius

–

Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius

–

Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai)

–

Pridedamo dokumento pavadinimas (antraštė)

–

Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris

–

Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis DocLogix v12.5.0.0
dokumentas, pavadinimas
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių)
parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)

Atitinka specifikacijos keliamus reikalavimus.
Visi dokumente esantys elektroniniai parašai galioja (2020-04-23
10:45:15)

Paieškos nuoroda

–

Papildomi metaduomenys

Nuorašą suformavo 2020-04-23 10:45:15 Dokumentų valdymo
sistema Avilys

Elektroninio dokumento nuorašas

LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJA

Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijai
Į 2020-04-10 Nr. 2-1785

PRITARIMAS LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUTARIMO PROJEKTUI
Finansų ministerija išnagrinėjo Susisiekimo ministerijos 2020 m. balandžio 10 d. raštu1
pateiktą Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo projektą ,,Dėl transeuropinio IX B transporto
koridoriaus dalies – Klaipėdos geležinkelio mazgo susisiekimo komunikacijų inžinerinės
infrastruktūros vystymo planų rengimo pradžios“ ir informuoja, kad siūlomam nutarimo projektui
neprieštarauja.

V. Gelžinytė-Marcinkevičė, tel. (8-5) 219 4419, el. p. vilma.gelzinyte@finmin.lt
1

Susisiekimo ministerijos 2020 m. balandžio 10 d. raštas Nr. 2-1785 ,,Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo
projekto derinimo“.
5755037421864700.docx

Biudžetinė įstaiga
Lukiškių g. 2, LT-01512 Vilnius

Tel. (8 5) 239 0000
Faks. (8 5) 279 1481

El. paštas finmin@finmin.lt
http://www.finmin.lt

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių
asmenų registre, kodas 288601650

2

5755037421864700.docx

Kodas 8860165
J. Tumo-Vaižganto g. 8A/2 LT-2600 Vilnius

Telefonas 39 00 05
Faksas 79 14 81

El. paštas: finmin@finmin.lt
http://www.finmin.lt

Atsiskait. sąsk. Nr. 253002007
LTB Sostinės skyrius, kodas 60111

DETALŪS METADUOMENYS
Dokumento sudarytojas (-ai)

Lietuvos Respublikos finansų ministerija 288601650, Lukiškių g.
2, 01512 Vilnius, Lietuva

Dokumento pavadinimas (antraštė)

Pritarimas Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo projektui

Dokumento registracijos data ir numeris

2020-04-29 Nr. ((24.37E)-5K-2006218)-6K-2002545

Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos
numeris

2020-04-29 Nr. 1-4603

Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo

ADOC-V1.0

Parašo paskirtis

Pasirašymas

Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos

Maskaliovienė Loreta, Viceministrė, Vadovybė

Sertifikatas išduotas

LORETA MASKALIOVIENĖ, Lietuvos Respublikos finansų
ministerija LT

Parašo sukūrimo data ir laikas

2020-04-29 09:34:11 (GMT+02:00)

Parašo formatas

XAdES-T

Laiko žymoje nurodytas laikas

2020-04-29 09:34:35 (GMT+03:00)

Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją

ADIC CA-B, Asmens dokumentu israsymo centras prie LR VRM
LT

Sertifikato galiojimo laikas

2018-11-28 10:21:48 – 2021-11-27 10:21:48

Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui
užtikrinti

"Registravimas" paskirties metaduomenų vientisumas užtikrintas
naudojant "RCSC IssuingCA, VI Registru centras - i.k. 124110246
LT" išduotą sertifikatą "Lietuvos Respublikos finansų ministerija ,
Lietuvos Respublikos finansų ministerija, į.k.288601650 LT",
sertifikatas galioja nuo 2019-02-28 16:28:06 iki 2022-02-27
16:28:06
"Gauto dokumento registravimas" paskirties metaduomenų
vientisumas užtikrintas naudojant "RCSC IssuingCA, VI Registru
centras - i.k. 124110246 LT" išduotą sertifikatą "Dokumentų
valdymo sistema Avilys, Lietuvos Respublikos susisiekimo
ministerija, į.k.188620589 LT", sertifikatas galioja nuo 2018-1227 13:55:24 iki 2021-12-26 13:55:24

Pagrindinio dokumento priedų skaičius

–

Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius

–

Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai)

–

Pridedamo dokumento pavadinimas (antraštė)

–

Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris

–

Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis Sekasoft:AIS:EDVS:1.0
dokumentas, pavadinimas
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių)
parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)

Atitinka specifikacijos keliamus reikalavimus.
Visi dokumente esantys elektroniniai parašai galioja (2020-04-29
13:33:15)

Paieškos nuoroda

–

Papildomi metaduomenys

Nuorašą suformavo 2020-04-29 13:33:15 Dokumentų valdymo
sistema Avilys

Elektroninio dokumento nuorašas

NACIONALINĖ ŽEMĖS TARNYBA
PRIE ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS
1SD-(3.7 E.)
________________
Nr. __________________
2020-05-

Lietuvos Respublikos
susisiekimo ministerijai

2-1785
2020-04-10
Į ________________
Nr. __________________

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUTARIMO PROJEKTO DERINIMO
Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos, išnagrinėjusi Lietuvos
Respublikos susisiekimo ministerijos 2020-04-10 raštu Nr. 1785 „Dėl Lietuvos Respublikos
Vyriausybės nutarimo projekto derinimo“ pateiktą derinti Lietuvos Respublikos Vyriausybės
nutarimo „Dėl transeuropinio IX B transporto koridoriaus dalies – Klaipėdos geležinkelio mazgo
susisiekimo komunikacijų inžinerinės infrastruktūros vystymo planų rengimo pradžios“ projektą
(Nr. 20-5174), informuoja, kad pagal kompetenciją pastabų neturi.
Dėkojame už bendradarbiavimą.

Pagarbiai
Direktorius

Laimonas

Čiakas

Biudžetinė įstaiga
Gedimino pr. 19
01103 Vilnius
http://www.nzt.lt

Tel. 8 706 86 666
Tel. 8 706 85 003
Faks. 8 706 86 949
El. paštas nzt@nzt.lt

Duomenys kaupiami ir saugomi
Juridinių asmenų registre
Kodas 188704927

2

Kristina Žeimienė, tel. 8 706 85 041, el. p. Kristina.Zeimiene@nzt.lt
Eglė Pletkienė, tel. 8 706 85 145, el. p. Egle.Pletkiene@nzt.lt

DETALŪS METADUOMENYS
Dokumento sudarytojas (-ai)

Nacionalinė žemės tarnyba 188704927, Gedimino pr. 19, LT01103 Vilnius

Dokumento pavadinimas (antraštė)

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS
NUTARIMO PROJEKTO DERINIMO

Dokumento registracijos data ir numeris

2020-05-05 Nr. 1SD-920-(3.7 E.)

Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos
numeris

2020-05-05 Nr. 1-4942

Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo

ADOC-V1.0

Parašo paskirtis

Pasirašymas

Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos

Laimonas Čiakas, Direktorius

Sertifikatas išduotas

LAIMONAS ČIAKAS, Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės
ūkio ministerijos LT

Parašo sukūrimo data ir laikas

2020-05-05 13:31:55 (GMT+03:00)

Parašo formatas

XAdES-T

Laiko žymoje nurodytas laikas

2020-05-05 13:32:21 (GMT+03:00)

Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją

ADIC CA-A, Asmens dokumentu israsymo centras prie LR VRM
LT

Sertifikato galiojimo laikas

2017-12-13 09:51:16 – 2020-12-12 09:51:16

Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui
užtikrinti

"Registravimas" paskirties metaduomenų vientisumas užtikrintas
naudojant "RCSC IssuingCA, VI Registru centras - i.k. 124110246
LT" išduotą sertifikatą "Dokumentų valdymo sistema NŽT DVS,
Nacionalinė žemės tarnyba prie ŽŪM, į.k.188704927 LT",
sertifikatas galioja nuo 2018-12-27 14:04:19 iki 2021-12-26
14:04:19
"Gauto dokumento registravimas" paskirties metaduomenų
vientisumas užtikrintas naudojant "RCSC IssuingCA, VI Registru
centras - i.k. 124110246 LT" išduotą sertifikatą "Dokumentų
valdymo sistema Avilys, Lietuvos Respublikos susisiekimo
ministerija, į.k.188620589 LT", sertifikatas galioja nuo 2018-1227 13:55:24 iki 2021-12-26 13:55:24

Pagrindinio dokumento priedų skaičius

–

Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius

–

Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai)

–

Pridedamo dokumento pavadinimas (antraštė)

–

Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris

–

Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis Dokumentų valdymo sistema NŽT DVS, versija 1.3.2
dokumentas, pavadinimas
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių)
parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)

Atitinka specifikacijos keliamus reikalavimus.
Visi dokumente esantys elektroniniai parašai galioja (2020-05-05
14:25:15)

Paieškos nuoroda

–

Papildomi metaduomenys

Nuorašą suformavo 2020-05-05 14:25:15 Dokumentų valdymo
sistema Avilys

LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJA
Biudžetinė įstaiga, Vilniaus g. 33, LT-01506 Vilnius, tel. (8 5) 266 1400,
faks. (8 5) 266 1402, el. p. ministerija@sam.lt, http://www.sam.lt.
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188603472

Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijai

2020-04-28 Nr. (1.1.5-411)10-3057
Į 2020-04-10 Nr. 2-1785

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUTARIMO PROJEKTO DERINIMO

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, susipažinusi su Lietuvos Respublikos
Vyriausybės nutarimo „Dėl transeuropinio IX B transporto koridoriaus dalies – Klaipėdos
geležinkelio mazgo susisiekimo komunikacijų inžinerinės infrastruktūros vystymo planų rengimo
pradžios“ projektu (toliau – Projektas) teikia pasiūlymą.
Atsižvelgiant į Lietuvos sveikatos 2014-2025 metų strategijos, patvirtintos Lietuvos
Respublikos Seimo 2014 m. birželio 26 d. nutarimu Nr. XII-964 „Dėl Lietuvos sveikatos 20142025 metų strategijos patvirtinimo“, atrojo tikslo uždavinį – mažinti aplinkos užterštumą ir triukšmą
– siūlome Projektą papildyti šia nuostata „2.3. mažinti geležinkelio transporto triukšmo ir vibracijos
poveikį gyvenamosioms teritorijoms“.

Sveikatos apsaugos viceministras

K. Bajelytė, tel. (8 5) 266 1410, el. p. kornelija.bajelyte@sam.lt

Algirdas Šešelgis

Elektroninio dokumento nuorašas

LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJA
Biudžetinė įstaiga, Šventaragio g. 2, LT-01510 Vilnius,
tel.: (8 5) 271 7154 / 271 7178, faks. (8 5) 271 8551, el. p. bendrasisd@vrm.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188601464

Lietuvos Respublikos susisiekimo
ministerijai

Į 2020-04-10

Nr.
Nr. 2-1785

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUTARIMO PROJEKTO DERINIMO
Išnagrinėję pateiktą derinti Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl transeuropinio
IX B transporto koridoriaus dalies – Klaipėdos geležinkelio mazgo susisiekimo komunikacijų
inžinerinės infrastruktūros vystymo planų rengimo pradžios“ projektą, informuojame, kad dėl šio
projekto pastabų neturime.

Vidaus reikalų viceministras

Alvydas Tumasonis, tel. (8 5) 271 8854, el. p. alvydas.tumasonis@vrm.lt

Česlovas Mulma

DETALŪS METADUOMENYS
Dokumento sudarytojas (-ai)

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija 188601464,
Šventaragio g. 2, LT-01510 Vilnius, Lietuva

Dokumento pavadinimas (antraštė)

20-5174 / DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS
NUTARIMO PROJEKTO DERINIMO

Dokumento registracijos data ir numeris

2020-04-28 Nr. 1D-2145

Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos
numeris

2020-04-28 Nr. 1-4549

Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo

ADOC-V1.0

Parašo paskirtis

Pasirašymas

Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos

Česlovas Mulma, Viceministras

Sertifikatas išduotas

ČESLOVAS MULMA, Lietuvos Respublikos vidaus reikalų
ministerija LT

Parašo sukūrimo data ir laikas

2020-04-28 14:26:59 (GMT+03:00)

Parašo formatas

XAdES-T

Laiko žymoje nurodytas laikas

2020-04-28 14:27:01 (GMT+03:00)

Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją

ADIC CA-B, Asmens dokumentu israsymo centras prie LR VRM
LT

Sertifikato galiojimo laikas

2019-08-28 10:59:51 – 2022-08-27 10:59:51

Parašo paskirtis

Registravimas

Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos

Giedrė Pakalnienė, Dokumentų tvarkytoja

Sertifikatas išduotas

GIEDRĖ PAKALNIENĖ LT

Parašo sukūrimo data ir laikas

2020-04-28 14:43:02 (GMT+03:00)

Parašo formatas

XAdES-C

Laiko žymoje nurodytas laikas

2020-04-28 14:43:07 (GMT+03:00)

Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją

ADIC CA-A, Asmens dokumentu israsymo centras prie LR VRM
LT

Sertifikato galiojimo laikas

2018-10-08 11:44:17 – 2021-10-07 11:44:17

Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui
užtikrinti

"Gauto dokumento registravimas" paskirties metaduomenų
vientisumas užtikrintas naudojant "RCSC IssuingCA, VI Registru
centras - i.k. 124110246 LT" išduotą sertifikatą "Dokumentų
valdymo sistema Avilys, Lietuvos Respublikos susisiekimo
ministerija, į.k.188620589 LT", sertifikatas galioja nuo 2018-1227 13:55:24 iki 2021-12-26 13:55:24

Pagrindinio dokumento priedų skaičius

–

Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius

–

Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai)

–

Pridedamo dokumento pavadinimas (antraštė)

–

Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris

–

Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis DocLogix v11.0.0.0
dokumentas, pavadinimas
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių)
parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)

Atitinka specifikacijos keliamus reikalavimus.
Visi dokumente esantys elektroniniai parašai galioja (2020-04-28
17:27:15)

Paieškos nuoroda

–

Papildomi metaduomenys

Nuorašą suformavo 2020-04-28 17:27:15 Dokumentų valdymo
sistema Avilys

Elektroninio dokumento nuorašas

VALSTYBĖS SIENOS APSAUGOS TARNYBA
PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS
Biudžetinė įstaiga, Savanorių pr. 2, LT-03116 Vilnius, tel.: (8 5) 271 9305 / 233 1352,
faks.: (8 5) 271 9306 / 233 1365 / 271 7344, el. p. dvks@vsat.vrm.lt.
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188608252

Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijai

Nr.
Į 2020-04-10 Nr. 2-1785

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUTARIMO PROJEKTO DERINIMO

Valstybės sienos apsaugos tarnyba prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos,
išnagrinėjusi pateiktą derinti Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl transeuropinio IX B
transporto koridoriaus dalies – Klaipėdos geležinkelio mazgo susisiekimo komunikacijų inžinerinės
infrastruktūros vystymo planų rengimo pradžios“ projektą, informuoja, kad pagal kompetenciją
pastabų ir pasiūlymų neturi.

Teisės skyriaus vedėja

Lina Jurgelevičienė, tel. (8 5) 271 9364, el. p. Lina.Jurgeleviciene@vsat.vrm.lt

Lina Matulienė

DETALŪS METADUOMENYS
Dokumento sudarytojas (-ai)

Valstybės sienos apsaugos tarnyba prie Lietuvos Respublikos
vidaus reikalų ministerijos 188608252, Savanorių pr. 2, LT-03116
Vilnius

Dokumento pavadinimas (antraštė)

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo projekto
derinimo

Dokumento registracijos data ir numeris

2020-04-23 Nr. 21-14-868

Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos
numeris

2020-04-23 Nr. 1-4204

Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo

ADOC-V1.0

Parašo paskirtis

Pasirašymas

Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos

Lina Matulienė, skyriaus vedėja, Teisės skyrius

Sertifikatas išduotas

LINA,MATULIENĖ LT

Parašo sukūrimo data ir laikas

2020-04-22 18:41:50 (GMT+03:00)

Parašo formatas

XAdES-T

Laiko žymoje nurodytas laikas

2020-04-23 09:15:23 (GMT+03:00)

Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją

EID-SK 2016, AS Sertifitseerimiskeskus EE

Sertifikato galiojimo laikas

2018-05-14 15:32:25 – 2023-05-13 23:59:59

Parašo paskirtis

Registravimas

Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos

Svetlana Bogas, dokumentų tvarkytoja, Kanceliarija

Sertifikatas išduotas

SVETLANA BOGAS LT

Parašo sukūrimo data ir laikas

2020-04-23 08:05:12 (GMT+03:00)

Parašo formatas

XAdES-EPES

Laiko žymoje nurodytas laikas

–

Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją

RCSC IssuingCA, VI Registru centras - i.k. 124110246 LT

Sertifikato galiojimo laikas

2019-06-11 08:53:40 – 2021-06-10 08:53:40

Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui
užtikrinti

"Gauto dokumento registravimas" paskirties metaduomenų
vientisumas užtikrintas naudojant "RCSC IssuingCA, VI Registru
centras - i.k. 124110246 LT" išduotą sertifikatą "Dokumentų
valdymo sistema Avilys, Lietuvos Respublikos susisiekimo
ministerija, į.k.188620589 LT", sertifikatas galioja nuo 2018-1227 13:55:24 iki 2021-12-26 13:55:24

Pagrindinio dokumento priedų skaičius

–

Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius

–

Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai)

–

Pridedamo dokumento pavadinimas (antraštė)

–

Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris

–

Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis DekaDoc v.20200330.3
dokumentas, pavadinimas
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių)
parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)

Atitinka specifikacijos keliamus reikalavimus.
Visi dokumente esantys elektroniniai parašai galioja (2020-04-23
09:15:30)

Paieškos nuoroda

–

Papildomi metaduomenys

Nuorašą suformavo 2020-04-23 09:15:30 Dokumentų valdymo
sistema Avilys

Elektroninio dokumento nuorašas

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJA

Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijai

Nr.
Į 2020-04-10

Nr. 2-1785

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUTARIMO PROJEKTO DERINIMO
Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, išnagrinėjusi pateiktą derinti Lietuvos
Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl transeuropinio IX B transporto koridoriaus dalies –
Klaipėdos geležinkelio mazgo susisiekimo komunikacijų inžinerinės infrastruktūros vystymo planų
rengimo pradžios“ projektą, informuoja, kad pagal kompetenciją pastabų neturi.

Viceministras

Petras Narkevičius

Laimona Bogdanova, tel. (8 5) 239 1375
________________________________________________________________________________________________
Biudžetinė įstaiga
Gedimino pr. 19
01103 Vilnius
Tel. (8 5) 239 1001
Faks. (8 5) 239 1212

El. paštas zum@zum.lt
http://www.zum.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi
Juridinių asmenų registre
Kodas 188675190

Atsiskaitomoji sąskaita
LT674010042400070079
Luminor Bank AB

DETALŪS METADUOMENYS
Dokumento sudarytojas (-ai)

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija 188675190,
Gedimino pr. 19, LT-01103 Vilnius, Lietuva

Dokumento pavadinimas (antraštė)

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS
NUTARIMO PROJEKTO DERINIMO

Dokumento registracijos data ir numeris

2020-04-17 Nr. 2D-1123 (12.149 E )

Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos
numeris

2020-04-17 Nr. 1-3953

Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo

ADOC-V1.0

Parašo paskirtis

Pasirašymas

Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos

Petras Narkevičius, Viceministras

Sertifikatas išduotas

PETRAS NARKEVIČIUS, Lietuvos Respublikos žemės ūkio
ministerija LT

Parašo sukūrimo data ir laikas

2020-04-17 14:14:02 (GMT+03:00)

Parašo formatas

XAdES-T

Laiko žymoje nurodytas laikas

2020-04-17 14:14:24 (GMT+03:00)

Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją

ADIC CA-B, Asmens dokumentu israsymo centras prie LR VRM
LT

Sertifikato galiojimo laikas

2019-09-20 09:51:06 – 2022-09-19 09:51:06

Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui
užtikrinti

"Registravimas" paskirties metaduomenų vientisumas užtikrintas
naudojant "RCSC IssuingCA, VI Registru centras - i.k. 124110246
LT" išduotą sertifikatą "Lietuvos Respublikos žemės ūkio
ministerija, Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija
į.k.188675190 LT", sertifikatas galioja nuo 2019-08-01 12:49:41
iki 2022-07-31 12:49:41
"Gauto dokumento registravimas" paskirties metaduomenų
vientisumas užtikrintas naudojant "RCSC IssuingCA, VI Registru
centras - i.k. 124110246 LT" išduotą sertifikatą "Dokumentų
valdymo sistema Avilys, Lietuvos Respublikos susisiekimo
ministerija, į.k.188620589 LT", sertifikatas galioja nuo 2018-1227 13:55:24 iki 2021-12-26 13:55:24

Pagrindinio dokumento priedų skaičius

–

Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius

–

Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai)

–

Pridedamo dokumento pavadinimas (antraštė)

–

Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris

–

Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis DocLogix v12.8.0.0
dokumentas, pavadinimas
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių)
parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)

Atitinka specifikacijos keliamus reikalavimus.
Visi dokumente esantys elektroniniai parašai galioja (2020-04-17
16:18:31)

Paieškos nuoroda

–

Papildomi metaduomenys

Nuorašą suformavo 2020-04-17 16:18:31 Dokumentų valdymo
sistema Avilys

Elektroninio dokumento nuorašas

KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS
ADMINISTRACIJA
Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijai
Į

Nr.
Nr.

.

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUTARIMO PROJEKTO „DĖL
TRANSEUROPINIO IX B TRANSPORTO KORIDORIAUS DALIES – KLAIPĖDOS
GELEŽINKELIO
MAZGO
SUSISIEKIMO
KOMUNIKACIJŲ
INŽINERINĖS
INFRASTRUKTŪROS VYSTYMO PLANŲ RENGIMO PRADŽIOS“
Susipažinome su Lietuvos Respublikos vyriausybės nutarimo „Dėl transeuropinio IX B
transporto koridoriaus dalies – Klaipėdos geležinkelio mazgo susisiekimo komunikacijų inžinerinės
infrastruktūros vystymo planų rengimo pradžios“ projektu ir jam pritariame. Siūlome tikslinti
planuojamos teritorijos ribas, kad būtų kompleksiškai įvertinta viso Klaipėdos geležinkelio mazgo
plėtros apimtis.
Savivaldybės administracijos direktorius

Gintaras Neniškis

Mantė Černiūtė-Amšiejienė, tel. (8 46) 39 60 24, el. p. mante.amsiejiene@klaipeda.lt
Biudžetinė įstaiga
Liepų g. 11, 91502 Klaipėda

Tel. (8 46) 39 60 08
Faks. (8 46) 41 00 47
El. p. dokumentai@klaipeda.lt

Duomenys kaupiami ir saugomi
Juridinių asmenų registre
Kodas 188710823

DETALŪS METADUOMENYS
Dokumento sudarytojas (-ai)

Klaipėdos miesto savivaldybė 188710823, Liepų g. 11, LT-91502,
Klaipėda

Dokumento pavadinimas (antraštė)

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS
NUTARIMO PROJEKTO DĖL TRANSEUROPINIO IX B
TRANSPORTO KORIDORIAUS DALIES - KLAIPĖDOS
GELEŽINKELIO MAZGO SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJŲ
INŽINERINĖS INFRASTRUKTŪROS VYSTYMO PLANŲ
RENGIMO PRADŽIOS

Dokumento registracijos data ir numeris

2020-04-30 Nr. (4.24E)-R2-1279

Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos
numeris

2020-04-30 Nr. 1-4726

Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo

ADOC-V1.0

Parašo paskirtis

Pasirašymas

Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos

Gintaras Neniškis, Savivaldybės administracijos direktorius,
SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

Sertifikatas išduotas

GINTARAS NENIŠKIS, Klaipėdos miesto savivaldybės
administracija LT

Parašo sukūrimo data ir laikas

2020-04-30 10:42:11 (GMT+03:00)

Parašo formatas

XAdES-T

Laiko žymoje nurodytas laikas

2020-04-30 10:42:13 (GMT+03:00)

Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją

ADIC CA-B, Asmens dokumentu israsymo centras prie LR VRM
LT

Sertifikato galiojimo laikas

2019-05-24 11:19:56 – 2022-05-23 11:19:56

Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui
užtikrinti

"Registravimas" paskirties metaduomenų vientisumas užtikrintas
naudojant "RCSC IssuingCA, VI Registru centras - i.k. 124110246
LT" išduotą sertifikatą "Dokumentų valdymo sistema Avilys,
Klaipėdos miesto savivaldybės administracija, į.k.188710823 LT",
sertifikatas galioja nuo 2018-12-27 13:29:47 iki 2021-12-26
13:29:47
"Gauto dokumento registravimas" paskirties metaduomenų
vientisumas užtikrintas naudojant "RCSC IssuingCA, VI Registru
centras - i.k. 124110246 LT" išduotą sertifikatą "Dokumentų
valdymo sistema Avilys, Lietuvos Respublikos susisiekimo
ministerija, į.k.188620589 LT", sertifikatas galioja nuo 2018-1227 13:55:24 iki 2021-12-26 13:55:24

Pagrindinio dokumento priedų skaičius

–

Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius

–

Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai)

–

Pridedamo dokumento pavadinimas (antraštė)

–

Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris

–

Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis Dokumentų valdymo sistema Avilys, versija 3.4.71
dokumentas, pavadinimas
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių)
parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)

Atitinka specifikacijos keliamus reikalavimus.
Visi dokumente esantys elektroniniai parašai galioja (2020-04-30
13:02:30)

Paieškos nuoroda

–

Papildomi metaduomenys

Nuorašą suformavo 2020-04-30 13:02:30 Dokumentų valdymo
sistema Avilys

Elektroninio dokumento nuorašas

KLAIPĖDOS RAJONO SAVIVALDYBĖSADMINISTRACIJA
BIUDŽETINĖ ĮSTAIGA, KLAIPĖDOS G. 2, LT-96130 GARGŽDAI,
TEL. (8 46) 45 25 45, FAKS. (8 46) 47 20 05, EL. P. savivaldybe@klaipedos-r.lt, www.klaipedos-r.lt.
DUOMENYS KAUPIAMI IR SAUGOMIJURIDINIŲ ASMENŲ REGISTRE,KODAS 1887736

Lietuvos Respublikos Susisiekimo ministerijai,
Gedimino pr. 17, LT-01505 Vilnius,
el. p. sumin@sumin.lt

2020-05- Nr.
Į 2020-04-10 Nr. 2-1785

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUTARIMO PROJEKTO DERINIM
Susipažinome su Jūsų pateiktu Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl
transeuropinio IXB transporto koridoriaus dalies-Klaipėdos geležinkelio mazgo susisiekimo
komunikacijų inžinerinės infrastruktūros vystymo planų rengimo pradžios“ projektu.
Pagal pateiktą schemą matome, kad dalis planuojamos teritorijos yra Klaipėdos rajono
savivaldybės administracinėse ribose.
Klaipėdos rajono savivaldybės administracija pažymi, kad nutarimo projekto tiksluose
numatyta sudaryti sąlygas geležinkelio susisiekimo komunikacijų inžinerinės infrastruktūros
darniai plėtrai Klaipėdos miesto savivaldybės teritorijoje, mažinti neigiamą geležinkelio transporto
poveikį urbanizuotoms teritorijoms Klaipėdos miesto centrinėje dalyje, tačiau nėra pateikta
informacija apie planavimą Klaipėdos rajono teritorijoje.
Pridedamoje schemoje nenurodytos Klaipėdos rajono ir Klaipėdos miesto ribos. Nutarimo
projekte kalbama tik apie neigiamą poveikį Klaipėdos miesto teritorijai, todėl neaišku, ar bus
nagrinėjamas poveikis Klaipėdos rajono urbanizuotai ir urbanizuojamai teritorijai, ar jis bus
įvertintas, rengiant specialiuosius planus.
Atsižvelgdama į tai, Klaipėdos rajono savivaldybės administracija nederina nutarimo „Dėl
transeuropinio IXB transporto koridoriaus dalies-Klaipėdos geležinkelio mazgo susisiekimo
komunikacijų inžinerinės infrastruktūros vystymo planų rengimo pradžios“ projekto ir prašo
papildyti nutarimo projektą.

Direktorius

G. Kasperavičius, tel. (8 46) 4730 60
V. Boreišienė, tel. (8 46) 47 30 60

Artūras Bogdanovas

DETALŪS METADUOMENYS
Dokumento sudarytojas (-ai)

Klaipėdos rajono savivaldybė 188773688, Klaipėdos g. 2, 96130
Gargždai

Dokumento pavadinimas (antraštė)

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo projekto
derinimo

Dokumento registracijos data ir numeris

2020-05-12 Nr. (5.1.73 E) A5-2800

Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos
numeris

2020-05-12 Nr. 1-5205

Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo

ADOC-V1.0

Parašo paskirtis

Pasirašymas

Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos

Artūras Bogdanovas, Direktorius, Vadovybė

Sertifikatas išduotas

ARTŪRAS BOGDANOVAS, Klaipėdos rajono savivaldybės
administracija LT

Parašo sukūrimo data ir laikas

2020-05-12 10:15:47 (GMT+03:00)

Parašo formatas

XAdES-T

Laiko žymoje nurodytas laikas

2020-05-12 10:16:24 (GMT+03:00)

Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją

ADIC CA-B, Asmens dokumentu israsymo centras prie LR VRM
LT

Sertifikato galiojimo laikas

2019-05-10 10:53:30 – 2022-05-09 10:53:30

Parašo paskirtis

Pasirašymas

Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos

Vaidilutė Boreišienė, Patarėjas, Architektūros ir teritorijų
planavimo skyrius

Sertifikatas išduotas

VAIDILUTĖ BOREIŠIENĖ, Klaipėdos rajono savivaldybės
administracija LT

Parašo sukūrimo data ir laikas

2020-05-12 10:17:16 (GMT+03:00)

Parašo formatas

XAdES-T

Laiko žymoje nurodytas laikas

2020-05-12 10:48:45 (GMT+03:00)

Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją

ADIC CA-A, Asmens dokumentu israsymo centras prie LR VRM
LT

Sertifikato galiojimo laikas

2018-11-06 15:51:32 – 2021-11-05 15:51:32

Parašo paskirtis

Registravimas

Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos

Rita Rudgalvienė, Specialistas, Bendrųjų reikalų skyrius

Sertifikatas išduotas

RITA RUDGALVIENĖ LT

Parašo sukūrimo data ir laikas

2020-05-12 10:29:43 (GMT+03:00)

Parašo formatas

XAdES-T

Laiko žymoje nurodytas laikas

2020-05-12 10:29:49 (GMT+03:00)

Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją

RCSC IssuingCA, VI Registru centras - i.k. 124110246 LT

Sertifikato galiojimo laikas

2019-01-21 16:52:59 – 2021-01-20 16:52:59

Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui
užtikrinti

"Gauto dokumento registravimas" paskirties metaduomenų
vientisumas užtikrintas naudojant "RCSC IssuingCA, VI Registru
centras - i.k. 124110246 LT" išduotą sertifikatą "Dokumentų
valdymo sistema Avilys, Lietuvos Respublikos susisiekimo
ministerija, į.k.188620589 LT", sertifikatas galioja nuo 2018-1227 13:55:24 iki 2021-12-26 13:55:24

Pagrindinio dokumento priedų skaičius

–

Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius

–

Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai)

–

Pridedamo dokumento pavadinimas (antraštė)

–

Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris

–

Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis DekaDoc v.20200508.3
dokumentas, pavadinimas

DETALŪS METADUOMENYS
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių)
parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)

Atitinka specifikacijos keliamus reikalavimus.
META-INF/signatures/signatures0.xml#signature_0: Laiko žyma
„SignatureTimeStamp“ sukurta nepatikimos laiko žymų tarnybos
(naudotas nepatikimas sertifikatas (subjektas: CenCert QTSP TSA
ECC, galioja nuo: 2017-06-05 12:58:39)). Sertifikatas patvirtintas
nepatikimu sertifikavimo centro sertifikatu (subjektas: Narodowe
Centrum Certyfikacji).
META-INF/signatures/signatures2.xml#signature_2: Laiko žyma
„SignatureTimeStamp“ sukurta nepatikimos laiko žymų tarnybos
(naudotas nepatikimas sertifikatas (subjektas: CenCert QTSP TSA
ECC, galioja nuo: 2017-06-05 12:58:39)). Sertifikatas patvirtintas
nepatikimu sertifikavimo centro sertifikatu (subjektas: Narodowe
Centrum Certyfikacji).

Paieškos nuoroda

–

Papildomi metaduomenys

Nuorašą suformavo 2020-05-12 10:49:45 Dokumentų valdymo
sistema Avilys

Elektroninio dokumento nuorašas

KLAIPĖDOS RAJONO SAVIVALDYBĖS
ADMINISTRACIJA

Lietuvos Respublikos Susisiekimo ministerijai,
Gedimino pr. 17, LT-01505 Vilnius,
el. p. sumin@sumin.lt

2020-05-

Nr.

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUTARIMO PROJEKTO DERINIM
Susipažinome su Jūsų pateiktu Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl transeuropinio
IXB transporto koridoriaus dalies-Klaipėdos geležinkelio mazgo susisiekimo komunikacijų inžinerinės
infrastruktūros vystymo planų rengimo pradžios“ projektu ir jį deriname.

Direktorius

Artūras Bogdanovas

Gytis Kasperavičius, tel. (8 46) 47 30 60, el. p. gytis.kasperavicius@klaipedos-r.lt
Vaidilutė Boreišienė, tel. (8 46) 47 30 60, el. p. vaidilute.boreisiene@klaipedos-r.lt

Biudžetinė įstaiga
Duomenys kaupiami ir saugomi
Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai
Juridinių asmenų registre
Tel. (8 46) 21 11 16.
Kodas 188773688
El. paštas savivaldybe@klaipedos-r.ltwww.klaipedos-r.lt

DETALŪS METADUOMENYS
Dokumento sudarytojas (-ai)

Klaipėdos rajono savivaldybė 188773688, Klaipėdos g. 2, 96130
Gargždai

Dokumento pavadinimas (antraštė)

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo projekto
derinimo

Dokumento registracijos data ir numeris

2020-05-20 Nr. (5.1.51 E) A5-2947

Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos
numeris

2020-05-20 Nr. 1-5580

Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo

ADOC-V1.0

Parašo paskirtis

Pasirašymas

Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos

Vaidilutė Boreišienė, Patarėjas, Architektūros ir teritorijų
planavimo skyrius

Sertifikatas išduotas

VAIDILUTĖ BOREIŠIENĖ, Klaipėdos rajono savivaldybės
administracija LT

Parašo sukūrimo data ir laikas

2020-05-20 14:03:05 (GMT+03:00)

Parašo formatas

XAdES-T

Laiko žymoje nurodytas laikas

2020-05-20 16:30:05 (GMT+03:00)

Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją

ADIC CA-A, Asmens dokumentu israsymo centras prie LR VRM
LT

Sertifikato galiojimo laikas

2018-11-06 15:51:32 – 2021-11-05 15:51:32

Parašo paskirtis

Pasirašymas

Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos

Artūras Bogdanovas, Direktorius, Vadovybė

Sertifikatas išduotas

ARTŪRAS BOGDANOVAS, Klaipėdos rajono savivaldybės
administracija LT

Parašo sukūrimo data ir laikas

2020-05-20 14:56:32 (GMT+03:00)

Parašo formatas

XAdES-T

Laiko žymoje nurodytas laikas

2020-05-20 14:57:26 (GMT+03:00)

Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją

ADIC CA-B, Asmens dokumentu israsymo centras prie LR VRM
LT

Sertifikato galiojimo laikas

2019-05-10 10:53:30 – 2022-05-09 10:53:30

Parašo paskirtis

Pasirašymas

Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos

Vaidilutė Boreišienė, Patarėjas, Architektūros ir teritorijų
planavimo skyrius

Sertifikatas išduotas

VAIDILUTĖ BOREIŠIENĖ, Klaipėdos rajono savivaldybės
administracija LT

Parašo sukūrimo data ir laikas

2020-05-20 14:58:23 (GMT+03:00)

Parašo formatas

XAdES-T

Laiko žymoje nurodytas laikas

2020-05-20 16:30:06 (GMT+03:00)

Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją

ADIC CA-A, Asmens dokumentu israsymo centras prie LR VRM
LT

Sertifikato galiojimo laikas

2018-11-06 15:51:32 – 2021-11-05 15:51:32

Parašo paskirtis

Registravimas

Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos

Rita Rudgalvienė, Specialistas, Bendrųjų reikalų skyrius

Sertifikatas išduotas

RITA RUDGALVIENĖ LT

Parašo sukūrimo data ir laikas

2020-05-20 16:21:05 (GMT+03:00)

Parašo formatas

XAdES-T

Laiko žymoje nurodytas laikas

2020-05-20 16:21:12 (GMT+03:00)

Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją

RCSC IssuingCA, VI Registru centras - i.k. 124110246 LT

Sertifikato galiojimo laikas

2019-01-21 16:52:59 – 2021-01-20 16:52:59

DETALŪS METADUOMENYS
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui
užtikrinti

"Gauto dokumento registravimas" paskirties metaduomenų
vientisumas užtikrintas naudojant "RCSC IssuingCA, VI Registru
centras - i.k. 124110246 LT" išduotą sertifikatą "Dokumentų
valdymo sistema Avilys, Lietuvos Respublikos susisiekimo
ministerija, į.k.188620589 LT", sertifikatas galioja nuo 2018-1227 13:55:24 iki 2021-12-26 13:55:24

Pagrindinio dokumento priedų skaičius

–

Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius

–

Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai)

–

Pridedamo dokumento pavadinimas (antraštė)

–

Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris

–

Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis DekaDoc v.20200508.3
dokumentas, pavadinimas
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių)
parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)

Atitinka specifikacijos keliamus reikalavimus.
META-INF/signatures/signatures1.xml#signature_1: Laiko žyma
„SignatureTimeStamp“ sukurta nepatikimos laiko žymų tarnybos
(naudotas nepatikimas sertifikatas (subjektas: CenCert QTSP TSA
ECC, galioja nuo: 2017-06-05 12:58:39)). Sertifikatas patvirtintas
nepatikimu sertifikavimo centro sertifikatu (subjektas: Narodowe
Centrum Certyfikacji).
META-INF/signatures/signatures3.xml#signature_3: Laiko žyma
„SignatureTimeStamp“ sukurta nepatikimos laiko žymų tarnybos
(naudotas nepatikimas sertifikatas (subjektas: CenCert QTSP TSA
ECC, galioja nuo: 2017-06-05 12:58:39)). Sertifikatas patvirtintas
nepatikimu sertifikavimo centro sertifikatu (subjektas: Narodowe
Centrum Certyfikacji).
META-INF/signatures/signatures3.xml#signature_3: Sertifikato
(subjektas: RITA RUDGALVIENĖ, galioja nuo: 2019-01-21
16:52:59) kelio tikrinimas nesėkmingas. OCSP atsakymas
pasirašytas sertifikatu (subjektas: RCSC IssuingCA OCSP, galioja
nuo: 2020-02-17 13:39:59), kurio sertifikato kelio tikrinimas
nesėkmingas. Sertifikatas patvirtintas nepatikimu sertifikavimo
centro sertifikatu (subjektas: RCSC IssuingCA).
META-INF/signatures/signatures4.xml#SignatureElem_0:
Sertifikato (subjektas: Dokumentų valdymo sistema Avilys,
galioja nuo: 2018-12-27 13:55:24) kelio tikrinimas nesėkmingas.
OCSP atsakymas pasirašytas sertifikatu (subjektas: RCSC
IssuingCA OCSP, galioja nuo: 2020-02-17 13:39:59), kurio
sertifikato kelio tikrinimas nesėkmingas. Sertifikatas patvirtintas
nepatikimu sertifikavimo centro sertifikatu (subjektas: RCSC
IssuingCA).

Paieškos nuoroda

–

Papildomi metaduomenys

Nuorašą suformavo 2020-05-20 16:30:16 Dokumentų valdymo
sistema Avilys

Elektroninio dokumento nuorašas

VALSTYBĖS ĮMONĖ
KLAIPĖDOS VALSTYBINIO JŪRŲ UOSTO DIREKCIJA
Valstybės įmonė, J. Janonio g. 24, LT-92251 Klaipėda, tel. (8 46) 499 799, faks. (8 46) 499 777,
el. p. info@port.lt, www.portofklaipeda.lt.
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, įmonės kodas 240329870, PVM kodas LT403298716,
a. s. Nr. LT14 7300 0100 3488 9443, AB „Swedbank“, banko kodas 73000
_________________________________________________________________

Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijai
Gedimino pr. 17, 01505 Vilnius
Tel. (8 5) 212 4335,
el. paštas sumin@sumin.lt
DĖL LIETUVOS
DERINIMO

RESPUBLIKOS

2020-04Į 2020-04-10

VYRIAUSYBĖS

Nr. UD-9.1.4ENr.2-1785

NUTARIMO

PROJEKTO

Susipažinome su Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos 2020-04-10 raštu Nr. 21785 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo projekto derinimo“ bei Lietuvos
Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl transeuropinio IX B transporto koridoriaus dalies –
Klaipėdos geležinkelio mazgo susisiekimo komunikacijų inžinerinės infrastruktūros vystymo
planų rengimo pradžios“ projektu ir jo priedais (toliau – Nutarimo projektas), paskelbtais
Lietuvos Respublikos teisės aktų informacinės sistemos Projektų registravimo posistemėje (reg.
Nr. 20-5174) bei teikiame pastabas ir pasiūlymus:
1. Atkreipiame dėmesį, kad Nutarimo projekte nurodoma, kad planuojama Klaipėdos
miesto savivaldybės administracinėse ribose, bet pridėtame Planuojamos teritorijos plane
(schemoje) pažymėta planuojamos teritorijos riba apima ir Klaipėdos rajono savivaldybės
teritorijos dalį ties Laistų k. – Draugystės geležinkelio stotį.
2. Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos teikime dėl Nutarimo projekto nurodyta,
kad rengiamų infrastruktūros vystymo planų sprendiniai „<...> turės apimti visą Klaipėdos
geležinkelio mazgą, įskaitant Klaipėdos geležinkelio mazgo Pauosčio kelyno specialiajame plane
suplanuotą Girulių geležinkelio aplinkkelį, Pauosčio kelyną, Klaipėdos, Rimkų ir Draugystės
stotis, joms priklausančius kelynus, jungiamuosius ir privažiuojamuosius kelius, įskaitant
geležinkelio kelią Nr. 201 iki Klaipėdos valstybinio jūrų uosto teritorijos ribos“. Tačiau prie
Nutarimo projekto pridėtame Planuojamos teritorijos plane (schemoje) į pažymėtą planuojamos
teritorijos ribą jau patenka pietinė VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto (toliau – Uostas)
teritorijos dalis.
Siūlome papildyti Nutarimo projektą ir jo priedą, Planuojamos teritorijos planą (schemą), į
planuojamos teritorijos ribas įtraukiant kelynus, esančius Uosto teritorijoje – Anglinės, Nemuno
ir Perkėlos kelynus, kurie yra Draugystės stoties ir Pauosčio kelyno tęsiniai, bei visą geležinkelio
kelio Nr. 201 trasą iki KJKK „Bega“, patenkančią į Uosto teritoriją.
Pagarbiai
Infrastruktūros direktorius,
l. e. generalinio direktoriaus pareigas

Vidmantas Paukštė

Asta Taurosevičienė, tel. (8 46) 499 674, el. p. a.taurosevičienė@port.lt

DETALŪS METADUOMENYS
Dokumento sudarytojas (-ai)

KVJUD 240329870, J. Janonio g. 24, LT-92251 Klaipėda

Dokumento pavadinimas (antraštė)

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS
NUTARIMO PROJEKTO DERINIMO

Dokumento registracijos data ir numeris

2020-04-20 Nr. UD-9.1.4E-806

Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos
numeris

2020-04-20 Nr. 1-4043

Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo

ADOC-V1.0

Parašo paskirtis

Pasirašymas

Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos

Vidmantas Paukštė, l.e.p. generalinis direktorius

Sertifikatas išduotas

VIDMANTAS,PAUKŠTĖ LT

Parašo sukūrimo data ir laikas

2020-04-20 13:49:22 (GMT+03:00)

Parašo formatas

XAdES-T

Laiko žymoje nurodytas laikas

2020-04-20 15:56:07 (GMT+03:00)

Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją

EID-SK 2016, AS Sertifitseerimiskeskus EE

Sertifikato galiojimo laikas

2018-06-21 10:05:46 – 2023-06-20 23:59:59

Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui
užtikrinti

"Registravimas" paskirties metaduomenų vientisumas užtikrintas
naudojant "RCSC IssuingCA, VI Registru centras - i.k. 124110246
LT" išduotą sertifikatą "Dokumentų valdymo sistema Avilys,
Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija, VĮ, į.k.240329870 LT",
sertifikatas galioja nuo 2018-12-27 13:31:16 iki 2021-12-26
13:31:16
"Gauto dokumento registravimas" paskirties metaduomenų
vientisumas užtikrintas naudojant "RCSC IssuingCA, VI Registru
centras - i.k. 124110246 LT" išduotą sertifikatą "Dokumentų
valdymo sistema Avilys, Lietuvos Respublikos susisiekimo
ministerija, į.k.188620589 LT", sertifikatas galioja nuo 2018-1227 13:55:24 iki 2021-12-26 13:55:24

Pagrindinio dokumento priedų skaičius

–

Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius

–

Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai)

–

Pridedamo dokumento pavadinimas (antraštė)

–

Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris

–

Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis Dokumentų valdymo sistema Avilys, versija 3.4.46
dokumentas, pavadinimas
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių)
parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)

Atitinka specifikacijos keliamus reikalavimus.
Visi dokumente esantys elektroniniai parašai galioja (2020-04-20
15:56:45)

Paieškos nuoroda

–

Papildomi metaduomenys

Nuorašą suformavo 2020-04-20 15:56:45 Dokumentų valdymo
sistema Avilys

Elektroninio dokumento nuorašas

AB „LIETUVOS GELEŽINKELIŲ INFRASTRUKTŪRA“
„Lietuvos geležinkelių“ grupės dalis

Susisiekimo ministerijai
sumin@sumin.lt

2020Nr.
Į 2020-04-10 Nr. 2-1785

DĖL VYRIAUSYBĖS NUTARIMO PROJEKTO DERINIMO
Išnagrinėję pateiktą derinti Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl transeuropinio IX B
transporto koridoriaus dalies – Klaipėdos geležinkelio mazgo susisiekimo komunikacijų inžinerinės
infrastruktūros vystymo planų rengimo pradžios“ projektą, siūlytume siekiant aiškumo patikslinti
formuluotes dėl planuojamos teritorijos ribų ir 1.1 bei 1.2 papunkčius išdėstyti taip:
„1.1. ruože nuo Klaipėdos miesto savivaldybės administracinės ribos šiaurinėje miesto dalyje (ties
Giruliais, Labrenciškėmis, Kalote) mišku iki geležinkelio viaduko virš Liepų g.
1.2. ruože nuo Rimkų geležinkelio stoties pro Draugystės geležinkelio stotį iki Klaipėdos valstybinio
jūrų uosto ribos ir šio ruožo gretimybėje esančiose teritorijose.“

Generalinis direktorius

Karolis Sankovski

Daiva Radzevičiūtė, tel. (8 5) 269 2727, el. p. daiva.radzeviciute@litrail.lt

AB „Lietuvos geležinkelių infrastruktūra“
Mindaugo g. 12, 03225 Vilnius

Tel. (8 5) 269 3353
El. p. LGinfrastruktura@litrail.lt

Duomenys kaupiami ir saugomi
Juridinių asmenų registre
Kodas 305202934

DETALŪS METADUOMENYS
Dokumento sudarytojas (-ai)

AB "Lietuvos geležinkelių infrastruktūra" 305202934, Mindaugo
g. 12, LT-03225 Vilnius

Dokumento pavadinimas (antraštė)

Dėl Vyriausybės nutarimo projekto derinimo

Dokumento registracijos data ir numeris

2020-04-22 Nr. SD(LGI)-1473

Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos
numeris

2020-04-22 Nr. 1-4170

Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo

ADOC-V1.0

Parašo paskirtis

Pasirašymas

Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos

Karolis Sankovski, Generalinis direktorius, AB "Lietuvos
geležinkelių infrastruktūra"

Sertifikatas išduotas

KAROLIS,SANKOVSKI LT

Parašo sukūrimo data ir laikas

2020-04-22 14:01:24 (GMT+03:00)

Parašo formatas

XAdES-T

Laiko žymoje nurodytas laikas

2020-04-22 16:25:19 (GMT+03:00)

Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją

EID-SK 2016, AS Sertifitseerimiskeskus EE

Sertifikato galiojimo laikas

2018-06-19 23:35:23 – 2023-06-18 23:59:59

Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui
užtikrinti

"Registravimas" paskirties metaduomenų vientisumas užtikrintas
naudojant "LG CERT" išduotą sertifikatą "Inesa Janovska 1193,
LG", sertifikatas galioja nuo 2020-01-22 14:08:31 iki 2021-01-21
14:08:31
"Gauto dokumento registravimas" paskirties metaduomenų
vientisumas užtikrintas naudojant "RCSC IssuingCA, VI Registru
centras - i.k. 124110246 LT" išduotą sertifikatą "Dokumentų
valdymo sistema Avilys, Lietuvos Respublikos susisiekimo
ministerija, į.k.188620589 LT", sertifikatas galioja nuo 2018-1227 13:55:24 iki 2021-12-26 13:55:24

Pagrindinio dokumento priedų skaičius

–

Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius

–

Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai)

–

Pridedamo dokumento pavadinimas (antraštė)

–

Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris

–

Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis DekaDoc v.20200330.3
dokumentas, pavadinimas
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių)
parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)

Atitinka specifikacijos keliamus reikalavimus.
META-INF/signatures/signatures1.xml#signature_1: Sertifikato
(subjektas: Inesa Janovska 1193, galioja nuo: 2020-01-22
14:08:31) kelio tikrinimas nesėkmingas. Sertifikatas patvirtintas
nepatikimu sertifikavimo centro sertifikatu (subjektas: LG CERT).

Paieškos nuoroda

–

Papildomi metaduomenys

Nuorašą suformavo 2020-04-22 16:25:30 Dokumentų valdymo
sistema Avilys

Elektroninio dokumento nuorašas

Lietuvos Respublikos susiekimo ministerijai
el. p. sumin@sumin.lt

2020-04-

Nr.

DĖL PASTABŲ, PASIŪLYMŲ ĮVERTINIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUTARIMO PROJEKTUI
Atsižvelgiant į Jūsų el. paštu pateiktą prašymą, išnagrinėti VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto
direkcija (toliau – KVJUD) pasiūlymą Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl transeuropinio IX B
transporto koridoriaus dalies – Klaipėdos geležinkelio mazgo susisiekimo komunikacijų inžinerinės
infrastruktūros vystymo planų rengimo pradžios“ projektui (toliau – Nutarimo projektas) teikiame savo
nuomonę.
1. Neprieštaraujame siūlymui Nutarimo projektą papildyti patikslinimu, kad dalis planuojamos
teritorijos patenka į Klaipėdos rajono savivaldybės teritorijos ribas.
2. Nepritariame KVJUD siūlymui į planuojamos teritorijos ribas įtraukti Uosto teritorijoje
esančius Anglinės, Nemuno ir Perkėlos kelynus. Taip pat nepritariame KVJUD siūlymui į
planuojamos teritorijos ribas įtraukti visą Draugystės geležinkelio stoties geležinkelio kelio Nr.
201 trasą iki KJKK „Bega“, patenkančią į Uosto teritoriją. Kartu su KVJUD rengiant bendrą
galimybių studiją „Draugystės geležinkelio stoties geležinkelio kelio Nr. 201 išvystymas“ buvo
apibrėžtos ir suderintos galimų techninių sprendinių bei projektų ribos. Atkreiptinas dėmesys,
kad sprendimai dėl pralaidumo didinimo 201 kelyje nuo Draugystės geležinkelio stoties iki 505
(601) iešmo susiję su infrastruktūros plėtra AB „Lietuvos geležinkelių infrastruktūra“
infrastruktūroje, kiti galimybių studijoje išvardinti techniniai sprendimai yra susiję su pokyčiais
KVJUD valdomoje geležinkelių infrastruktūroje. Pažymime, kad planuojamos teritorijos riba
pažymėta vadovaujantis patvirtinta Klaipėdos miesto rajonų ir kvartalų grupių schema (žr.
pridedamą schemą) ir keičiamu Klaipėdos miesto bendruoju planu, kuriame nurodyti
Klaipėdos miesto rajonai/kvartalai, kuriuose bus rengiamas Pauosčio specialusis planas.
Šiaurinėje dalyje ties Pauosčiu kvartalų ribos sutapo su KVJUD teritorijos riba, pietinėje - ribos
užbrėžtos nuo Minijos g. iki Klaipėdos sąsiaurio/Uosto akvatorijos. Kadangi geležinkelio kelias
Nr. 201 patenka į šiuos kvartalus, planuojamos teritorijos ribos buvo užbrėžtos iki akvatorijos
ir apėmė dalį KVJUD teritorijos. Atkreipiame dėmesį, kad nežiūrinti grafinio, planuojamos
teritorijos, žymėjimo, LR susisiekimo ministerijos 2020-04-10 rašte Nr. 2-1785 nurodyta, kad
bendrųjų sprendinių formavimo stadijoje rengiami Infrastruktūros vystymo planų koncepcinių
alternatyvų sprendiniai turės apimti visą Klaipėdos geležinkelio mazgą, įskaitant geležinkelio
kelią Nr. 201 iki Klaipėdos valstybinio jūrų uosto teritorijos ribos.
PRIDEDAMA. Klaipėdos miesto rajonų ir kvartalų grupių schema, 1 lapas.
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