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Susisiekimo ministerija infor-
muoja, kad „Rail Baltica“ įgyven-
dinimo darbai karantino sąlygomis 
nesustoja – laikantis saugumo 
reikalavimų tęsiamas žemės iš-
pirkimas su šiuo projektu susiju-
siems automobilių keliams. Aktai 
dėl žemės paėmimo visuomenės 
poreikiams procedūrų pasirašomi 
nuotoliniu būdu, padedant kurjerių 
tarnybai.

„Atsižvelgiant į esamą karanti-
no situaciją, siekiant laikytis sveika-
tos saugos reikalavimų ir užtikrinti, 
kad žemės savininkams būtų laiku 
sumokėtos kompensacijos pagal 
rinkos vertę, aktus dėl žemės pa-
ėmimo visuomenės poreikiams 
pasirašyti padės kurjerių tarnyba. 
Kviečiame visus būti supratingais ir 
solidariais – „Rail Baltica“ yra tiek 
mūsų šaliai, tiek Europos Sąjungai 
svarbus projektas, kurį turime 
tęsti ir įgyvendinti laiku“, – sako 
susisiekimo ministras Jaroslavas 
Narkevičius.

Ministras pažymėjo, kad visuo-
menė jau galėjo įsitikinti, kad „Rail 
Baltica“ yra strategiškai reikšmin-
gas objektas, tarnaujantis net ir 
kritinėse situacijose, kai valstybėms 
paskelbus karantiną geležinkeliu iš 
Vokietijos buvo parvežti į Lietuvą 
negalėję patekti šalies piliečiai.

Žemės paėmimo visuomenės 
poreikiams aktų pasirašymas vyks 
dviem etapais. Pirmo etapo metu 
žemės savininkams per kurjerius 
bus išsiųstos prašymų formos, ku-
rias užpildydami savininkai sutiks 
pasirašyti žemės perdavimo aktus 
nuotoliniu būdu. Užpildytas prašy-
mo formas bus galima nuskenuoti 
ar nufotografuoti ir atsiųsti nurody-
tu elektroniniu paštu arba išsiųsti 
per paštą nurodytu adresu.

Antro etapo metu asmenims, 
sutikusiems žemės paėmimo aktą 
pasirašyti nuotoliniu būdu, per 
kurjerių tarnybą bus išsiųsti doku-
mentų originalai ir formos pildymui 
bei atsakymui parengtas specialus 
vokas su nurodytu projekto rengėjo 
adresu ir apmokėtu siuntimu. Šį 
voką reikės atiduoti siuntimui pašto 
skyriuje. Tiems, kurie nenorės vykti 

į pašto skyrius, bus sudarytos sąlygos 
nemokamai išsikviesti kurjerį ir jam 
perduoti pasirašytus dokumentus.

Šiuo metu žemės savininkams 
paštu jau išsiųstos pirmosios pra-
šymo pasirašyti aktą nuotoliniu 
būdu formos, visiems savininkams 
jas planuojama išsiųsti iki gegužės 
vidurio. Prašymus pasirašyti reikia 
per 20 kalendorinių dienų. Pačių aktų 
pasirašymui bus skirta 30 dienų nuo 
akto gavimo dienos. Žemės paėmimo 
aktų pasirašymo procedūras tikimasi 
baigti iki š. m. birželio pabaigos.

Žemės sklypo savininkui arba 
naudotojui nepasirašius Akto, projek-
tą įgyvendinanti institucija, Lietuvos 
Respublikos Susisiekimo ministerija, 
kreipsis į Apygardos administracinį 
teismą dėl Akto teisėtumo patvir-
tinimo. Apygardos administracinis 
teismas, priėmęs nutartį dėl Akto 
teisėtumo, toliau nagrinės ginčą dėl 
kitų žemės savininko ir (ar) kito 
naudotojo atsiliepime nurodytų 
klausimų, tarp jų ir dėl atlyginimo 
už visuomenės poreikiams paimamą 
žemę. Žemės paėmimo visuomenės 
poreikiams procedūras planuojama 
baigti iki 2020 metų pabaigos.

Išperkama žemė reikalinga vie-
tinės reikšmės automobilių keliams, 
susijusiems su europine geležinkelio 
linija „Rail Baltica“ tarp Kauno bei 
Lietuvos ir Latvijos valstybių sienos. 
Žemės išpirkimo procedūras AB 
„Lietuvos geležinkeliai“ ir Susisie-
kimo ministerija pradėjo 2019 m. 

pradžioje. Pasirašyti aktus pradėta 
2019 m. pabaigoje, o Kauno r. 
savivaldybės teritorijoje šių aktų 
pasirašymas jau baigtas.

Šio žemės paėmimo visuome-
nės poreikiams etapo metu pla-
nuojama iš viso išpirkti apie 1200 
sklypų, kurių bendras plotas siekia 
apie 380 ha. Maždaug 20 proc. 
paimamos žemės sudaro miškai, 
visa kita – daugiausia žemės ūkio 
paskirties žemė.

Pačiai „Rail Baltica“ geležin-
kelio linijai tiesti Panevėžio, Pas-
valio, Kauno, Jonavos ir Kėdainių 
rajonuose visuomenės poreikiams 
jau išpirkti 1365 sklypai, valstybės 
vardu liko neįregistruotas 1 sklypas, 
tikimasi, kad dėl šio sklypo teismas 
nutartį priims iki vasaros pradžios.

Kaip ir „Rail Baltica“ geležinke-
liui tiesti paimtos žemės atveju, vi-
suomenės poreikiams paimti žemės 
plotai galės būti suteikiami laikinai 
naudoti tiems asmenims, kurie 
jais naudojosi iki žemės paėmimo 
procedūros pradžios, su sąlyga, 
kad statybos darbai šiuose žemės 
sklypuose nebus pradėti 2021 m. 
pradžioje. Leidimai laikinai naudo-
tis valstybine žeme bus suteikiami 
iki statybos darbų pradžios, jie bus 
išduodami Nacionalinės žemės 
tarnybos savivaldybių skyriuose.

Už šį turinį atsakingas tik auto-
rius. Europos Sąjunga neatsako už 
galimą jame pateiktos informacijos 
naudojimą.

Tęsiamas žemės išpirkimas su „Rail Baltica“ 
susijusiems automobilių keliams
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Nacionalinė bibliotekų savaitė 2020 ateina pas Jus!

Kaip ir kasmet balandžio 23–29 
d. Lietuvos viešosiose bibliotekose 
rengiama Nacionalinė bibliotekų 
savaitė. Šiemet ji kitokia – vyksta 
nuotoliniu būdu ir atkeliauja į jūsų 
kompiuterius ir telefonus! Kviečia-
me prisijungti, dalyvauti, dalintis, 
komentuoti ir taip smagiai leisti laiką 
iš namų Pasvalio Mariaus Katiliškio 
viešosios bibliotekos ir jos padalinių 
feisbuko paskyrose, svetainėse www.
psvb.lt ir vaikai.psvb.lt

Savaitės renginių programa

Mariaus Katiliškio bibliotekos 
„Facebook“

Renginiai:
Balandžio 23 d., ketvirtadie-

nį, 10 val. – tiesioginė transliacija 
„Geriausių bibliotekininkų apdova-
nojimai“ iš Lietuvos Nacionalinės 
Martyno Mažvydo bibliotekos;

geriausių Pasvalio rajono skai-
tytojų paskelbimas;

virtuali ekskursija „Pasvalio bi-
blioteka vakar ir šiandien: moder-
numo link;

virtuali kelionė „Keliauk po Pas-
valio kraštą ir pažink nekilnojamojo 
kultūros paveldo objektus e. biblio-
tekoje „Pasvalia“;

virtuali paroda „Dailininkės Ma-
rijos Smirnovaitės iliustracijos“;

viktorina apie H. K. Anderseną 
„Berniukas iš Odensės“;

virtuali rubrika „Naujas knygas 
ir tekstus pristato skudurinė Onutė 
ir jos draugai“.

Akcijos:
„Knygų draugas“. Kviečiame 

vaikus siųsti per karantiną perskai-
tytų audio ir e.knygų dienoraštį 
vaikai@psvb.lt . Bus renkami dau-
giausiai knygų perskaitę vaikai!

„Mano mylimiausias žaisliu-
kas“. Kviečiame siųsti istorijas ir 
nuotraukas apie savo žaislus adresu 
rasa.mileriene@psvb.lt.

„Padėka gydytojui“. Pieštą, 
parašytą, nufotografuotą padėką 
gydytojui siųskite e. paštu vaikai@
psvb.lt. Visos padėkos bus paskelb-
tos ir pasieks medikus balandžio 27 
d. – Lietuvos medicinos darbuotojų 
dieną.

„Vaikai skaito savo auginti-
niams“. Dalinkitės skaitymo fil-
mukais to paties pavadinimo „Fa-
cebook“ grupėje.

„Ko bijo karūnuotas virusas“. 
Kviečiame piešti ir siųsti e. paš-
tu vaikai@psvb.lt spalvingas savo 
idėjas, ko gali bijoti korona. Visi 
piešiniai bus eksponuojami virtua-
lioje parodoje.

„Skirta gydymui knyga“. Se-
kite kasdienius pranešimus apie 
skaitinius, gydančius sielą, biblio-
terapiją ir dalinkitės komentaruose 
savo patirtimi.

„Paaukok bibliotekai iki 1,2 % 
pajamų mokesčio“. Puiki galimybė 
padėti bibliotekai įsigyti naujų leidi-
nių per kasmetę pajamų deklaraciją.

„Iliustracija mano mylimai 
citatai“. Komentaruose siūlykite 

savo mėgstamus posakius iš knygų 
ir pamatykite bibliotekos dailininkės 
sukurtą vizualizaciją. Atrenkama vie-
na citata per dieną. 

„Koduota knygos žinutė“. Su-
dėliokite iš savo knygų intriguojančią 
frazę pagal jų pavadinimus ir pasida-
linkite komentaruose nuotraukomis. 

Atviro jaunimo centro ir „Mono 
arba stereo“ erdvės „Facebook“ 

„Pozityvių žodžių taupyklė“. 
Sugalvok trijų žodžių sakinį, pra-
sidedantį tavo vardo raide ir pasi-
dalink komentaruose. Tavo sakinys 
pateks ant plakato, kurį pasibaigus 
karantinui pamatysi Atvirame jau-
nimo centre.

„Jei nori surasti gyvenimo ke-
lią, ieškok jo taurių knygų pusla-
piuose“ (Juozas Tumas-Vaižgantas).

Sek kasdienius pranešimus ir 
sužinok, ką žymūs pasvaliečiai yra 
pasakę apie Knygą.

Bibliotekos svetainėje www.psvb.lt
Geriausių Pasvalio rajono skai-

tytojų paskelbimas.
Viktorina apie H. K. Anderseną 

„Berniukas iš Odensės“ .
Akcija „Paaukok bibliotekai iki 

1,2 % pajamų mokesčio“.
Akcija „Mano mylimiausias žais-

liukas“ .
 
Bibliotekos Vaikų interneto 

svetainėje vaikai.psvb.lt
Virtualios parodos: vaikų piešinių 

paroda „Ko bijo karūnuotas virusas“ 
ir „Dailininkės Marijos Smirnovaitės 
iliustracijos“, nuotraukų kaleidosko-
pas „Vaikų erdvė: seniau ir dabar.

Renginiai ir akcijos kaimo 
ir miestelio bibliotekose
Gulbinėnų kaimo bibliotekos 
„Facebook“:

balandžio 23 d., ketvirtadienį 
– Edukacijų diena: 12 val. – virtuali 
edukacija „Mažojo odininko dirbtu-
vėlės“; 15 val. – virtuali edukacija 
„Žaislų nėrimo ypatumai“ (veda 
Toma Martinaitienė);

balandžio 24 d., penktadienį, 13 
val. – virtualus pasakų klausimynas 
vaikams „Ar pažįsti pasakas ir jų 
herojus?“;

balandžio 28 d., antradienį – 
Pažinimo diena: 12 val. – virtualus 
Gulbinėnų turas; 15 val. – virtuali pa-
žintis „Gulbinėnų kaimo biblioteka“;

balandžio 29 d., trečiadienį, 12 
val. – virtualus supažindinimas su 
el. prekyba.

Kriklinių kaimo bibliotekos 
„Facebook“

Akcija „Mano ateities bibliote-
ka“.

Žadeikonių kaimo bibliotekos 
„Facebook“

Akcija „Kūrybingas karantinas 
namuose“. 

Joniškėlio miesto bibliotekos
„Facebook“

Balandžio 24 d., penktadienį, 
15 val. – virtualūs garsiniai skaity-

mai: Karlsonas skaito pasaką vai-
kams. Virtualios savaitės parodos: 
vaikų piešinių „Mano įdomiausia 
knygutė perskaityta karantino metu“, 
„Didžiajai pasakų gatvei 20 metų“, 
„Statau namelį iš knygelių“.

Meškalaukio kaimo bibliotekos 
„Facebook“

Akcija „Likau namuose su kny-
ga“; fotoreportažas „Virtuali kelionė 
po pasaulio bibliotekas“.

Mikoliškio kaimo bibliotekos 
„Facebook“

Laiškų konkursas „Laiškas bibli-
otekai karantino metu“.

Jurgėnų kaimo biblioteka-Jurgėnų 
kaimo bendruomenės „Facebook“

Virtuali paroda „Jurgėnų bibliote-
kos praeities ir dabarties atspindžiai".

Grūžių kaimo biblioteka-Grūžių 
„Facebook“

Akcija ,,Nusipirkai knygą – pa-
sidalink su kitais“; fotoreportažas 

„Grūžių bibliotekai – 70“.

Diliauskų kaimo bibliotekos 
„Facebook“

Virtuali vaikų piešinių paroda 
„Piešiu biblioteką“; Vidos Abroma-
vičienės nuotraukų paroda „Gėlės 
tik Tau“.

Kraštų kaimo bibliotekos 
„Facebook“

Virtuali paroda „Stebuklingi rank-
darbių kerai“: tautodailininkės Ge-
nutės Sarokienės rankdarbių paroda.

Pajiešmenių kaimo bibliotekos 
„Facebook“

„Linkėjimų medis bibliotekai“; 
parašyk komentarą-palinkėjimą.

Nakiškių kaimo bibliotekos 
„Facebook“

Viktorina „Atspėk mįslę“; virtu-
ali paroda „Saugiai iš namų“.

Nairių kaimo bibliotekos 
„Facebook“

Akcija „Savaitė su lietuvių auto-
rių knygomis“; akcija „Kompiuteriai 
knygų neišstūmė“; virtuali paroda 
,,Mes prieš 10 metų“.

Krinčino kaimo bibliotekos 
„Facebook“

Akcija „Mokytis niekada nevė-
lu“: bendravimo programėlės „Mes-
senger“, „Whatsapp“, „Skype“; ak-
cija „Knyga – mus jungiantis tiltas“; 
virtuali paroda „Skaitymas suteikia 
ne tik džiaugsmą, bet ir sušildo širdį“ 
Mykolui Karčiauskui atminti.

Norgėlų kaimo bibliotekos 
„Facebook“

Virtuali piešinių paroda „Naujai 
atgiję piešiniai virtualioje erdvėje“.

Saločių kaimo bibliotekos 
„Facebook“

Aktyviausių 2019 metų skaity-
tojų paskelbimas; virtuali nuotraukų 
paroda „Mano augintinis ir knyga“.

Pasvalio Mariaus Katilišio 
bibliotekos inf.


