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Aiškinamasis raštas 

Pagrindinis Lietuvos Bendrojo plano sprendinio – sukurti Vilniaus–Kauno 

dvimiestį – įgyvendinimo elementas yra efektyvi susisiekimo sistema tarp šių 

dviejų miestų, kurią būtina suplanuoti ir realizuoti.  

Tuo tikslu nuo Vilniaus centro į vakarinį miesto pakraštį planuojamas 

geležinkelis (metropoliteno trasa), o nuo Pilaitės mikrorajono į Karmėlavą – 

greitojo geležinkelio „Rail Baltica“ atšaka.  

Vilniaus Pilaitės mikrorajono teritorijoje planuojama bendra metropoliteno 

greitojo geležinkelio stotis.  

Greitojo geležinkelio (iki 250 km/val.) trasa iki Rykantų gyvenvietės 

planuojama šalia aukštos įtampos elektros linijos, o nuo Rykantų šalia esančios 

geležinkelio trasos, išlaikant greitojo geležinkelio planavimo ir projektavimo 

reikalavimus. Greitojo geležinkelio trasa baigiasi prie Karmėlavos oro uosto 

susikirsdama su „Rail Baltica“ geležinkelio linija. Iš Kauno centro būtina planuoti 

geležinkelio liniją ir pasijungimą prie „Rail Baltica“ linijos. Tokiu būdu Vilniaus ir 

Kauno geležinkelių prisijungimas prie „Rail Baltica“ trasos tampa pagrindiniu 

Vilniaus–Kauno dvimiesčio greito, saugaus, komfortiško ir punktualaus susisiekimo 

elementu ir sudaro galimybę sujungti abiejų miestų ekonominį, kultūrinį, gynybinį 

ir kitokio pobūdžio potencialus. 

Europinės vėžės ir Vilniaus bei Kauno geležinkelių trasų sankirtoje 

planuojamas viešbutis, kuris aptarnaus šalies svečius ir šalia įkurtų ministerijų 

darbuotojus bei kitus interesantus.  

Aplink transporto mazgą ir virš jo esantį viešbutį įsikurtų penkios ministerijos: 

Žemės ūkio ministerija; Ūkio ministerija, Susisiekimo ministerija; Krašto apsaugos 

ministerija; Vidaus reikalų ministerija. 

Vėlesniais etapais aplink suplanuotą ministerijų kompleksą turėtų būti 

planuojami gyvenamosios ir kultūrinės paskirties pastatai. 

Valstybinių įstaigų dislokavimas arčiau Lietuvos geografinio centro Lietuvos 

žmonėms sudarys galimybę greičiau pasiekti šias įstaigas ir operatyviai spręsti 

iškilusias problemas. 

Strateginio objekto Karmėlavos oro uosto gynybos sistema tarnaus ir šalia 

įsikūrusių valstybinių įstaigų gynybai. 
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Lietuvos Respublikos teritorijos bendrojo plano ištrauka 

Vilniaus–Kauno dvimiestis yra vienas iš Lietuvos Respublikos teritorijos 

bendrojo plano reguliatyvų: 

 T kategorijos metropoliniams centrams priskiriami Vilnius ir Kaunas, kurie turi 

pakankamą potencialą, tačiau atskirai paėmus kiekvienam trūksta ir trūks 

ateityje potencialo (ypač demografinio), kad būtų pripažinti europinio masto 

(Euro City) centrais. Tokio centro buvimas svarbus šaliai integruojantis į ES. 

Bendrasis planas numato formuoti europinio lygmens centrą kaip Vilniaus-Kauno 

urbanistinį dinapolį, sujungiant dabar esamus šių metropolinių centrų 

potencialus. Tai sudarytų pagrindą atsirasti europinių institucijų ir kitų darinių šioje 

apie milijoną gyventojų turinčioje jungtinėje zonoje bei tiesiogiai prisijungti prie 

plėtojamo Europos urbanistinio karkaso (Lietuvos Respublikos teritorijos bendrojo 

planas, 2002 m. spalio 29 d. Nr. IX-1154). 
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