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INFORMACIJA APIE GAUT Ą ANYKŠČIŲ MIESTO ŠIAURINIO 
APLINKKELIO POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO 
ATASKAIT Ą 

 
2014-09-23 Aplinkos apsaugos agentūros Poveikio aplinkai vertinimo ir taršos prevencijos 

skyrius, Daiva Lukošienė, tel. 8 706 62033. 
 
Planuojamos ūkinės veiklos organizatorius (pavadinimas, adresas, telefonas, faksas) 
Anykščių rajono savivaldybės administracija, J. Biliūno g. 23, 29111 Anykščiai, tel. (8 381) 

58041, faks. (8 381) 58088, el. p. info@anyksciai.lt.  
 
Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo (toliau – PAV) dokumentų 

rengėjas (pavadinimas, adresas, telefonas, faksas)  
UAB „Infraplanas“, K. Donelaičio g. 55-2, 44245 Kaunas, tel. (8 37) 407 548, faks. (8 37) 

407 549, el. p. info@infraplanas.lt. 
 
Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas 
Anykščių miesto šiaurinio aplinkkelis. 
 
Planuojamos ūkinės veiklos vieta (apskritis, miestas, rajonas, seniūnija, kaimas, gatvė)  
Utenos apskr., Anykščių r. sav., Anykščių sen., Paelmio k., Šeimyniškėlių k., Ažupiečių k., 

Lagedžių k., Šiekštelių k., Vėjeliškių k., Šeimyniškių k., Pašventupio k., Anykščių miestas. 
 
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. Utenos visuomenės sveikatos centro Anykščių skyrius 2014-01-24 raštu Nr. 9S-4 „Dėl 

poveikio aplinkai vertinimo programos“ pritarė poveikio aplinkai vertinimo (toliau – PAV) 
programai. 

Utenos visuomenės sveikatos centras 2014-07-03 normatyvinių dokumentų bei gaminių 
higieninės ekspertizės protokolu Nr. HEP-1 pritarė PAV ataskaitai. 

2. Anykščių rajono savivaldybės administracija 2014-01-14 raštu Nr. 1-SD-114 „Dėl 
Anykščių miesto šiaurinio aplinkkelio poveikio aplinkai vertinimo programos“ pritarė PAV 
programai. 

Anykščių rajono savivaldybės administracija 2014-06-20 raštu Nr. 1-SD-1830 „Dėl 
Anykščių miesto šiaurinio aplinkkelio poveikio aplinkai vertinimo ataskaitos“ pritarė PAV 
ataskaitai. 

3. Utenos apskrities priešgaisrinė gelbėjimo valdybos Anykščių priešgaisrinė gelbėjimo 
tarnyba 2014-01-21 raštu Nr. 3-1-4 „Dėl poveikio aplinkai vertinimo programos“ pritarė PAV 
programai. 

4. Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Utenos teritorinis padalinys 
2014-01-27 raštu Nr. (9.38-U)2U-59 „Dėl poveikio aplinkai vertinimo programos“ pritarė PAV 
programai. 

Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Utenos teritorinis padalinys 2014-
06-23 raštu Nr. (9.38-U)-2U-4423 „Dėl poveikio aplinkai vertinimo ataskaitos“ pritarė PAV 
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ataskaitai ir nurodė aplinkkelio projektavimo stadijoje atlikti kraštovaizdžio archeologinius 
žvalgymus, įvertinti Šventosios upės slėnyje galimai esamą senąjį kapinyną. 

5.  Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos 2014-02-11 raštu Nr. 
(4)-V3-265(7.20) „Dėl Anykščių miesto šiaurinio aplinkkelio su tiltu per Šventosios upę poveikio 
aplinkai vertinimo programos“ pritarė PAV programai. 

Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos 2014-09-18 raštu Nr. (4)-
V3-2269(7.20) „Dėl Anykščių miesto šiaurinio aplinkkelio su tiltu per Šventosios upę poveikio 
aplinkai vertinimo ataskaitos dokumento“ nurodė, kad pritaria PAV ataskaitos kokybei ir 
neprieštarauja, kad būtų įgyvendinamas planuojamas Anykščių miesto šiaurinio aplinkkelis su tiltu 
per Šventosios upę laikantis rašte nurodytų sąlygų. 

6. Aplinkos apsaugos agentūra 2014-02-28 raštu Nr. (2.6)-A4-859 „Dėl Anykščių miesto 
šiaurinio aplinkkelio poveikio aplinkai vertinimo programos“ PAV programą patvirtino. 

 
Visuomenė apie parengtą PAV programą buvo informuota Anykščių rajono savivaldybės 

administracijos skelbimų lentoje ir tinklapyje (2013-12-17; 2014-01-21); Anykščių rajono 
savivaldybės administracijos Anykščių seniūnijos skelbimų lentoje (2013-12-17; 2014-01-22); 
respublikiniame laikraštyje „Lietuvos žinios“ (2013-12-19; 2014-01-22); rajoniniame laikraštyje 
„Anykšta“ (2013-12-19; 2014-01-23); PAV dokumentų rengėjo UAB „Infraplanas“ tinklapyje 
(2013-12-17; 2014-01-21); Lietuvos Respublikos Utenos regiono aplinkos apsaugos departamento 
tinklapyje (2014-01-10). Aplinkos apsaugos agentūra 2014-01-29 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 

Anykščių rajono savivaldybės administracijos skelbimų lentoje ir tinklapyje (2014-04-09); 
Anykščių rajono savivaldybės administracijos Anykščių seniūnijos skelbimų lentoje (2014-04-09); 
respublikiniame laikraštyje „Lietuvos žinios“ (2014-04-10); rajoniniame laikraštyje „Anykšta“ 
(2014-04-10); PAV dokumentų rengėjo UAB „Infraplanas“ tinklapyje (2014-04-09). Visuomenės 
susirinkimas dėl PAV ataskaitos įvyko 2014-04-29 1100 val. Anykščių rajono savivaldybės 
administracijos patalpose, adresu J. Biliūno g. 23, Anykščiai. Viešajame susirinkime dalyvavo 
planuojamos ūkinės veiklos organizatoriaus atstovai, PAV dokumentų rengėjai, visuomenės 
atstovai.  

Iki viešo visuomenės supažindinimo su planuojamos ūkinės veiklos PAV ataskaita 
susirinkimo, planuojamos ūkinės veiklos organizatorius ir PAV dokumentų rengėjas gavo 
suinteresuotos visuomenės prašymą, į kurį atsakė 2014-05-27 raštu Nr. 1-SD-1159 „Dėl Anykščių 
miesto šiaurinio aplinkkelio specialiojo plano ir planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai 
vertinimo ataskaitos“. Po PAV ataskaitos viešo pristatymo PAV dokumentų rengėjas suinteresuotos 
visuomenės pasiūlymų negavo. 

 
Prašymų teikimo terminas  
Iki 2014 m. spalio 7 d. visuomenė turi teisę kreiptis į atsakingą instituciją (Aplinkos 

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


