DĖL SUSIPAŽINIMO SU PARENGTU ŽEMĖS PAĖMIMO VISUOMENĖS
POREIKIAMS VALSTYBINĖS REIKŠMĖS MAGISTRALINIO KELIO A19
(VILNIAUS PIETINIO APLINKKELIO TIESIMO II ETAPAS) 7,9–17,4 KM
RUOŽUI TIESTI PROJEKTU
Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija kartu su Lietuvos automobilių kelių
direkcija prie Susisiekimo ministerijos informuoja, kad pradedamas visuomenės
supažindinimas su žemės paėmimo visuomenės poreikiams (valstybinės reikšmės
magistralinio kelio A19 (Vilniaus pietinio aplinkkelio tiesimo II etapas) 7,9–17,4 km ruožui
tiesti) projektu (toliau – projektas), parengtu taikant Lietuvos Respublikos žemės paėmimo
visuomenės poreikiams įgyvendinant ypatingos valstybinės svarbos projektus įstatymo
nuostatas.
Informuojame, kad apie projektą viešai paskelbta:
– Vilniaus rajono savivaldybės interneto svetainėje adresu www.vrsa.lt –
Teritorijų planavimas;
– Vilniaus miesto savivaldybės interneto svetainėje adresu www.vilnius.lt –
Miesto plėtra – Teritorijų planavimo viešumas;
– UAB ,,Kelprojektas“ interneto svetainėje adresu www.kelprojektas.lt –
Naujienos;
– Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos interneto svetainėje adresu
www.sumin.lrv.lt – Veiklos sritys – Kita veikla – Teritorijų planavimo dokumentai –
Žemės paėmimo visuomenės poreikiams projektai;
– Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos interneto
svetainėje adresu www.lakd.lt – Veiklos sritys – Teritorijų planavimas.
Taip pat su projektu susipažinti ir (arba) pasiūlymus dėl projekto sprendinių
pateikti per 15 darbo dienų nuo šio pranešimo gavimo dienos galima šiais adresais:
– UAB ,,Kelprojektas“ (I. Kanto g. 25, LT-44296 Kaunas, faks. (8 37) 205 227),
atsakingas asmuo – Žemėtvarkos darbų sektoriaus projekto dalies vadovė Ieva
Matulionytė, tel. +370 37 228 109, mob. tel. +370 693 80187, faks. +370 37 205 227,
el. paštas ieva.matulionyte@kelprojektas.lt;
– Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijoje (Gedimino pr. 17, LT-01505
Vilnius, faks. (8 5) 212 4335), atsakingas asmuo Tinklų ir tarptautinių ryšių departamento
Plėtros ir logistikos skyriaus vyriausiasis specialistas Darius Sriubas, tel. (8 5) 239 3981,
el. paštas darius.sriubas@sumin.lt;
– Lietuvos automobilių kelių direkcijoje prie Susisiekimo ministerijos
(J. Basanavičiaus g. 36, LT-03109 Vilnius, tel. (8 5) 232 9600) asmuo kontaktams –
Valstybinės reikšmės kelių ir tiltų planavimo skyriaus patarėja Nijolė Bautrėnienė,
tel. (8 5) 232 9662, el. paštas nijole.bautreniene@lakd.lt.
PROJEKTO SPRENDINIAI
http://www.kelprojektas.lt/lt/content/d%C4%97l-susipa%C5%BEinimo-suparengtu-%C5%BEem%C4%97s-pa%C4%97mimo-visuomen%C4%97sporeikiams-valstybin%C4%97s-reik%C5%A1m%C4%97s

