
INFORMACIJA APIE GAUT Ą MAGISTRALINIO KELIO A5 
KAUNAS-MARIJAMPOL Ė-SUVALKAI 35,40-45,15 KM KELIO 
RUOŽO REKONSTRAVIMO POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO 
ATASKAIT Ą 

 
2014-07-07 Aplinkos apsaugos agentūros Poveikio aplinkai vertinimo ir taršos prevencijos 

skyrius, Daiva Lukošienė, tel. 8 706 62031. 
 
Planuojamos ūkinės veiklos organizatorius (pavadinimas, adresas, telefonas, faksas) 
Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos, J. Basanavičiaus g. 36/2, 

03109 Vilnius, tel. (8 5) 232 9600, faks. (8 5) 232 9609, el. p. info@lakd.lt. 
 
Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo (toliau – PAV) dokumentų 

rengėjas (pavadinimas, adresas, telefonas, faksas)  
UAB „Kelprojektas“, I. Kanto g. 25, 44296 Kaunas, tel. (8 37) 223 186, faks. (8 37) 

205 227, el. p. info@kelprojektas.lt.  
 
Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas 
Magistralinio kelio A5 Kaunas-Marijampolė-Suvalkai 35,40-45,15 km kelio ruožo 

rekonstravimas. 
 
Planuojamos ūkinės veiklos vieta (apskritis, miestas, rajonas, seniūnija, kaimas, gatvė)  
Marijampolės apskr., Kazlų Rūdos sav., Kazlų Rūdos, Plutiškių sen. 
 
Atsakinga institucija  
Aplinkos apsaugos agentūra, A. Juozapavičiaus g. 9, 09311 Vilnius, tel. 8 706 62 008, faks. 

8 706 62 000. 
 
Poveikio aplinkai vertinimo subjektai: 
1. Marijampolės visuomenės sveikatos centras 2014-02-25 raštu Nr. 5D-411 „Dėl PAV 

programos“ pritarė poveikio aplinkai vertinimo (toliau – PAV) programai. 
Marijampolės visuomenės sveikatos centras 2014-06-17 raštu Nr. 5D-1276 „Dėl PAV 

ataskaitos“ pritarė planuojamai ūkinei veiklai. 
2. Kazlų Rūdos savivaldybės administracija 2014-03-03 raštu Nr. SD-(14.2)-651 „Dėl PAV 

programos“ informavo, kad pastabų ir pasiūlymų PAV programai neturi. 
Kazlų Rūdos savivaldybės administracija 2014-06-10 raštu Nr. SD-(14.15)-1829 „Dėl PAV 

ataskaitos derinimo“ informavo, kad derina PAV ataskaitą be pastabų ir neprieštarauja planuojamai 
ūkinei veiklai pasirinktoje vietoje. 

3. Marijampolės apskrities priešgaisrinė gelbėjimo valdyba 2014-03-03 raštu Nr. V1-228 
„Dėl poveikio aplinkai vertinimo programos“ informavo, kad pastabų PAV programai neturi ir 
PAV ataskaitos nagrinėjime nedalyvaus. 

4. Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Marijampolės teritorinis 
padalinys 2014-03-04 raštu Nr. (9.38-M)-2M-97 „Dėl PAV programos“ informavo, kad pastabų 
PAV programai neturi ir PAV ataskaitos nagrinėjime nedalyvaus. 

5. Aplinkos apsaugos agentūra 2014-03-26 raštu Nr. (2.6)-A4-1238 „Dėl magistralinio kelio 
A5 Kaunas-Marijampolė-Suvalkai 35,40-45,15 km kelio ruožo rekonstravimo poveikio aplinkai 
vertinimo programos“ PAV programą patvirtino. 

 



Visuomenė apie parengtą PAV programą buvo informuota Kazlų Rūdos savivaldybės 
administracijos Kazlų Rūdos ir Plutiškių seniūnijų skelbimų lentose (2014-01-23); respublikiniame 
laikraštyje „Lietuvos žinios“ (2014-01-24); rajoniniame laikraštyje „Kazlų Rūdos laikraštis“ (2014-
01-24). PAV programa buvo paskelbta dokumentų rengėjo tinklalapyje. Aplinkos apsaugos 
agentūra 2014-02-19 savo tinklalapyje paskelbė visuomenei apie parengtą PAV programą nurodė 
kur, kada ir iki kada visuomenė turi teisę susipažinti su parengta PAV programa, taip pat nurodė, 
kad pasiūlymus dėl planuojamos ūkinės veiklos galima teikti PAV dokumentų rengėjui, o 
pasiūlymų kopijas galima teikti atsakingai institucijai ir PAV subjektams jų kompetencijos 
klausimais. 

 
Informacija apie visuomenės viešą supažindinimą su PAV ataskaita buvo skelbiama Kazlų 

Rūdos savivaldybės administracijos (2014-04-11), Kazlų Rūdos (2014-04-08) ir Plutiškių (2014-04-
14) seniūnijų skelbimų lentose; respublikiniame laikraštyje „Lietuvos žinios“ (2014-04-11); 
rajoniniame laikraštyje „Kazlų Rūdos laikraštis“ (2014-04-11). Visuomenės susirinkimas dėl PAV 
ataskaitos įvyko 2014-04-29 1700 val. Kazlų Rūdos savivaldybės administracijos salėje, adresu 
Atgimimo g. 12, Kazlų Rūda. Viešajame susirinkime dalyvavo PAV dokumentų rengėjai, Kazlų 
Rūdos savivaldybės administracijos atstovai. PAV dokumentų rengėjas dėl planuojamos ūkinės 
veiklos suinteresuotos visuomenės pasiūlymų negavo. 

 
Prašymų teikimo terminas  
Iki 2014 m. liepos 21 d. visuomenė turi teisę kreiptis į atsakingą instituciją (Aplinkos 

apsaugos agentūrą) ir pateikti prašymus planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo 
ataskaitos klausimais. 


