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Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 30 straipsnio 6 dalies 2
punktu, Planų ir programų strateginio pasekmių aplinkai vertinimo tvarkos aprašo, patvirtinto
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. rugpjūčio 18 d. nutarimu Nr. 967 „Dėl Planų ir
programų strateginio pasekmių aplinkai vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, 8.1 papunkčiu ir
30, 31 punktais, išnagrinėjęs strateginio pasekmių aplinkai vertinimo subjektų (toliau – vertinimo
subjektai) išvadas ir visuomenės pasiūlymus:
1. N u s p r e n d ž i u pritarti „Rail Baltica“ geležinkelių infrastruktūros priežiūros depų
susisiekimo komunikacijų inžinerinės infrastruktūros vystymo plano (toliau – specialusis planas)
strateginio pasekmių aplinkai vertinimo ataskaitai.
2. P a v e d u Plėtros ir tarptautinio bendradarbiavimo grupei:
2.1. parengti vertinimo subjektų išvadų įvertinimo pažymą, jas pateikti vertinimo subjektams
susipažinti;
2.2. teikti šio įsakymo 2.1 papunktyje nurodytą pažymą kartu su specialiojo plano
koncepcijos sprendinių projektu pritarti susisiekimo viceministrui.
Šis įsakymas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos
įstatymo nustatyta tvarka.
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