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DĖL BENDRADARBIAVIMO, RENGIANT TRIUKŠMO MAŽINIMO UŽTVARAS SAVIVALDYBĖS
TERITORIJOJE
Akcinė bendrovė „Lietuvos geležinkelių infrastruktūra“ (toliau – Bendrovė),
vadovaudamasi 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 6
prioriteto „Darnaus transporto ir tinklų infrastruktūros plėtra“ priemonės „Neigiamo poveikio aplinkai
mažinimas geležinkeliuose“ Nr. 06.2.1-TID-V-509 ) finansavimo sąlygų aprašu, šiais metais
planuoja koreguoti projekto „Geležinkelių transporto aplinkos apsaugos priemonių (triukšmą
slopinančių priemonių) diegimas Šiaulių miesto savivaldybėje“ (toliau – Projektas) projektinį
pasiūlymą ir investicinį projektą triukšmo mažinimo užtvaroms įrengti.
Bendrovė įvertino miestų, kuriuose yra jos valdoma viešoji geležinkelių infrastruktūra,
strateginiuose triukšmo žemėlapiuose ir triukšmo prevencijos zonų žemėlapiuose, jeigu tokie
parengti ir patvirtinti, pateiktą informaciją apie viršnorminio triukšmo zonas šalia geležinkelio kelių.
Miestuose, kurie neturi pasirengę ir patvirtinę strateginių triukšmo žemėlapių ir triukšmo
prevencijos zonų, preliminarias viršnorminio triukšmo zonas Bendrovė įvertino savarankiškai.
Išanalizavę šiuo metu rengiamų triukšmo mažinimo priemonių geležinkeliuose įrengimo kitose
savivaldybėse techninių projektų preliminarias sąmatas, Bendrovės specialistai mato, kad tikėtinas
dalies paskirtų ES lėšų sutaupymas ir galimas jų perskirstymas šiuo metu rengiamam rezerviniam
„Triukšmo mažinimo priemonių įrengimas Šiaulių mieste ties Margių g.“ projektui.
Atsižvelgiant į pateikiamą informaciją, kviečiame Šiaulių miesto savivaldybės
administraciją (toliau – Savivaldybė) prisijungti prie projekto „Geležinkelių transporto aplinkos
apsaugos priemonių (triukšmą slopinančių priemonių) diegimas Šiaulių miesto savivaldybėje.
Margių g.“ įgyvendinimo ir pakeisti/papildyti su Bendrove jau pasirašytą 2019 m. sausio 11 d.
jungtinės veiklos sutartį Nr.SP(DI)-26 dėl Projekto „Triukšmo mažinimo priemonių geležinkeliuose
įrengimas Šiaulių miesto savivaldybėje II etapas“, papildomai prisidedant 7,5 proc. Savivaldybės
biudžeto lėšomis, t. y. nuo Savivaldybės teritorijoje numatytų Margių g. projekto veiklų vertės.
Bendrovės vertinimu, pagal parengtus ir suderintus projektinius pasiūlymus, preliminari triukšmą
mažinančių užtvarų, kurias reikalinga įrengti Margių g. projekto apimtyje, vertė – 1,3 mln. EUR, iš
kurių Savivaldybės biudžeto lėšų dalis sudarytų apie 97,5 tūkst. EUR. Vertinant abu projektus,
triukšmą slopinančių sienučių įrengimą Žaliūkų g. ir Margių g., Savivaldybė iš viso preliminariai
turėtų prisidėti apie 185,3 tūkst. EUR. Nustatytos preliminarios vertės gali keistis atlikus viešojo
pirkimo procedūras.
Prašome apie savo sprendimą dėl papildomo prisidėjimo prie Margių g. projekto
įgyvendinimo informuoti iki 2020 m. rugpjūčio 31 d.
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