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PRETENZIJA 

2016-02-15 

Šermukšnių g. 4, Pabiržis, Neveronių sen. 

 

       Europinio standarto geležinkelio linija Kaunas – Lietuvos ir Latvijos valstybių siena šiuo metu 

yra planuojama įrengti toje vietoje, kur dabar yra geležinkelio linija Kaunas– Jonava.  2015-11-16 

užklausimu ir pretenzija buvo kreiptasi į plano rengėją URS Infrastrukture & Environment UK 

Limited filialą Lietuvos Respublikoje dėl galimos geležinkelio vėžės plėtros Neveronyse.  

2015-11– 24 pateiktas  oficialus rašytinis patvirtinimas (Nr. VLN- LG- RB-15SP72), žr.  

(http://www.rail-baltica.lt/files/file_vxbg8tagf7.pdf ), jog europinio standarto dvikelę geležinkelio 

liniją Kaunas – Lietuvos  ir Latvijos valstybių siena  numatoma įrengti esamos  geležinkelio linijos  

suformuoto žemės sklypo ribose, kurios gali būti tik  nežymiai  ,,tikslinamos“. Tačiau paskutiniais 

duomenimis, kurie gauti pateikus  asmeninę užklausą URS Infrastructure & Environment UK 

Limited filialo Lietuvos Respublikoje plėtros vadovui Mantui Kaušylui paaiškėjo, kad planuojamas 

minėtos  geležinkelio vėžės projektas iš esmės pasikeitė. 2016-01-19 gautame raštiškame atsakyme 

pateiktas projektas, kuriame numatomas  europinio standarto vėžės kelynas, kurį sudaro  aštuonios 

arba dešimt europinio standarto vėžių vakarinėje  esamos geležinkelio linijos pusėje ir lokomotyvų 

vagonų aptarnavimo centro teritorija (žr. RB SP Sprendiniai 20160119 v.2.00 (1). Pdf). Dėl šios 

priežasties toliau pateikiama pretenzija: 

      Mes, ................nuosavybės teise valdome ..................esantį Šermukšnių g. 4, Pabiržio kaime, 

Neveronių seniūnijoje  nuo  2015 m. liepos mėnesio. Nuosavybei įsigyti imta banko paskola. 

Esame........... daugiavaikė šeima, auginame penkis vaikus,  trys iš jų yra  mažamečiai,  todėl, 

siekdami pilnavertiško savo ir savo vaikų gyvenimo sąlygų, esame įsitikinę, kad numatoma 

geležinkelių vėžių kelyno  plėtra ypač neigiamai paveiks mūsų šeimos gyvenimo sąlygas ir 

kokybę. Toliau pateikiamos pretenzijos: 

1. Neabejotina, kad nutiesus europinio standarto geležinkelio liniją ir suformavus  lokomotyvų 

vagonų aptarnavimo centrą  už keliasdešimties metrų nuo  gyvenamojo namo (Šermukšnių 

g. 4), traukinių eismas šiuo  geležinkelio ruožu ypač suintensyvės, bus daroma žala mūsų ir 

mūsų šeimos  savijautai ir sveikatai.  Gyvenimas triukšmo zonoje akivaizdžiai trikdydų  
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mūsų, o ypač mažamečių vaikų darbo ir poilsio rėžimą. Nemanome, kad  Europos standartus 

atitinkančios   apsauginės triukšmo slopinimo sienelės   realiai išspręstų keliamo triukšmo 

problemas. 

.  

2. Kadangi pagal raštišku dokumentu mums  pateiktą  žemėlapį (žr.   

RB SP Sprendiniai 20160119 v.2.00 (1). Pdf) mūsų nuosavybe valdomo sklypo dalis 

patenka į  planuojamą geležinkelio linijos apsaugos zoną, neįmanomas tampa pilnavertis 

šeimos gyvenimas nuosavybės teise įsigytoje valdoje. Minėtoje sklypo dalyje yra įrengta 

namo nuotekų sistema ,, Traidenis“, taip pat lietaus vandens surinkimo šulinys.  Šiai skypo 

daliai patekus į geležinkelio apsaugos zoną, niekas negalės užtikrinti saugaus sistemos 

funkcionavimo, kitaip tariant, šeima liktų be vandentiekio ir kanalizacijos sistemos, o tai 

prieštarautų  elementarių žmogaus poreikių patenkinimo galimybei.  

 

3. Neįsivaizduojamas tampa estetinis namų aplinkos puoselėjimas ir  teritorijos apželdinimas, 

elementarus namų aplinkos saugumas, ypač auginant mažamečius vaikus.  

 

4. Aktualus nuosavybės teise įsigyto  gyvenamojo  namo ir jam priklausančio sklypo, kurio 

dalis patenka į geležinkelio apsaugos zoną nuvertėjimo klausimas.  Minėta nuosavybė 

įsigyta iš mūsų šeimos ir   mūsų tėvų santaupų, o taip pat  ir iš banko dvidešimčiai metų 

paimtos paskolos. Dėl šios priežasties  mums  svarbi materialinės žalos kompensavimo 

tvarka ir apimtis.  Esame įsitikinę, kad visai šalia namo įrengus  įrengus europinio standarto 

vėžių kelyną (nuo aštuonių iki dešimt  1435 mm  vėžių)  ir lokomotyvų  vagonų 

aptarnavimo centrą, namo vertė ypatingai  sumažėtų, o tai  pažeistų ne tik mūsų, bet ir mūsų 

vaikų teises. 

Suprasdami europinės vėžės plėtros svarbą Lietuvos valstybei,  neabejotinai sutinkame su jos 

reikalingumu, tačiau primygtinai prašome atsižvelgti į mūsų ir mūsų vaikų, Lietuvos Respublikos 

piliečių, teisę į pilnavertį, saugų ir ramų gyvenimą. Dėl šios priežastis siūlome  europinę 

geležinkelio vėžę nukelti į šiaurę nuo Neveronių, tokiu būdu aplenkiant gausiai apgyvendintą 

Neveronių ir Pabiržio teritoriją. 

Prašau 2016-02-15  raštą laikyti jame paminėtų asmenų Pretenzija, o rašte nurodytas aplinkybes – 

Pretenzijos faktiniu pagrindu.  
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