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PRITARIMAS SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJŲ INŽINERINĖS INFRASTRUKTŪROS
VYSTYMO PLANO KONCEPCIJAI
Susisiekimo ministerija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro ir
Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. rugpjūčio 18 d. įsakymu Nr. 3-334-(E)/D1-672
„Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m.
lapkričio 24 d. įsakymo Nr. 3-453/D1-549 „Dėl Susisiekimo komunikacijų specialiųjų planų
rengimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“ patvirtintų Susisiekimo komunikacijų inžinerinės
infrastruktūros vystymo planų rengimo taisyklių 12 punktu, pritaria Transeuropinio IX B transporto
koridoriaus geležinkelių linijos Vilnius–Kaišiadorys–Šiauliai–Klaipėda ir Klaipėdos geležinkelio
mazgo dalies (ruože nuo Klaipėdos iki Draugystės geležinkelio stoties) susisiekimo komunikacijų
inžinerinės infrastruktūros vystymo plano koncepcijos alternatyvai (Bendriesiems sprendiniams).
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