
Informacija apie gautą planuojamos ūkinės veiklos „Trakų miesto 
aplinkkelio tiesimas“ poveikio aplinkai vertinimo ataskaitą 

2014-12-15 Aplinkos apsaugos agentūros Taršos prevencijos ir leidimų departamento Vilniaus 
skyrius, Justina Kraskauskaitė, tel.: 870 668045. 

Planuojamos ūkinės veiklos užsakovas (pavadinimas, adresas, telefonas, faksas) – Trakų rajono 
savivaldybės administracija, Vytauto g. 33, LT-21106 Trakai. Tel.: (8 528) 51 527, faks.: (8 528) 53 
140. El. p. info@trakai.lt. 

Planuojamos ūkinės veiklos (toliau - PAV) dokumentų rengėjas (pavadinimas, adresas, 
telefonas, faksas) – UAB „Kelprojektas“, I. Kanto g. 25, LT-44296 Kaunas. Tel.: +370 22 31 86, 
faks.: +370 20 52 27. El. p. info@kelprojektas.lt 

Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas – Trakų miesto aplinkkelio tiesimas. 

Planuojamos ūkinės veiklos vieta (apskritis, miestas, rajonas, seniūnija, kaimas, gatvė) - 
Vilniaus apskritis, Trakų miesto savivaldybė. 

Atsakinga institucija - Aplinkos apsaugos agentūros Taršos prevencijos ir leidimų departamento 
Vilniaus skyrius, A. Juozapavičiaus g. 9, 09311 Vilnius, tel. 870 668045, faks.: 8 706 62 000, el. p. 
vilniaus.skyrius@aaa.am.lt 

Poveikio aplinkai vertinimo subjektai: 

1. Vilniaus visuomenės sveikatos centras 2014-05-07 raštu Nr. 12(12.29)-5716 pritarė PAV 
programai; 2014-12-08 raštu Nr. 12(12.30)-2-15314 pritarė PAV ataskaitai ir planuojamai 
ūkinei veiklai. 

2. Trakų rajono savivaldybės administracija 2014-05-20 raštu Nr. AP3-1819 pritarė PAV 
programai; 2014-11-28 raštu Nr. AP3-4530 pritarė PAV ataskaitai ir planuojamai ūkinei 
veiklai. Prioritetinė trasa – IIa variantas. 

3. Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Vilniaus teritorinis padalinys 
2014-05-07 raštu Nr. (9.38.-V)-2V-464 pritarė PAV programai, 2014-11-21 raštu Nr. (9.38.-
V)2V-1242 pritarė PAV ataskaitai ir planuojamos ūkinės veiklos galimybėms kultūros 
paveldo apsaugos požiūriu. 

4. Vilniaus apskrities priešgaisrinė gelbėjimo valdyba 2014-05-13 raštu Nr. (24)3-191(8.150.-
24) pritarė PAV programai, PAV ataskaitos nagrinėti nepageidavo. 

5. Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos 2014-06-05 raštu Nr. (4)-
V3-1249(7.20) pritarė PAV programai; 2014-12-10 raštu Nr. (4)-V3-2846(7.21) pritarė PAV 
ataskaitos kokybei ir informavo, jog nepritaria Trakų miesto I aplinkkelio trasos variantui ir 
neprieštarauja, kad būtų įgyvendinami planuojami Trakų miesto II ir IIa aplinkkelio trasų 
variantai. ir planuojamai ūkinei veiklai. 

Informacija apie visuomenės viešą supažindinimą su planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai 
vertinimo ataskaita buvo skelbiama: respublikiniame laikraštyje „Lietuvos žinios“ (2014-09-05), 
vietinėje spaudoje laikraštyje „Galvė“ (2014-09-05). Skelbimai buvo pakabinti Trakų rajono 
savivaldybės, Trakų ir Senųjų Trakų seniūnijų skelbimų lentose (2014-09-02), taip pat informacija 
buvo skelbiama Trakų rajono savivaldybės internetiniame puslapyje (2014-09-02) ir UAB 



„Kelprojektas“ internetiniame puslapyje (2014-09-05). Su parengta PAV ataskaita buvo galima 
susipažinti Trakų rajono savivaldybėje (adresu: Vytauto g. 33, Trakai) ir UAB „Kelprojektas“ 
patalpose (adresu: I. Kanto g. 25, Kaunas). Visuomenės viešas supažindinimas su PAV ataskaita 
įvyko 2014 m. rugsėjo 23 d., 18 val., Trakų rajono savivaldybės patalpose (adresu: Vytauto g. 33, 
Trakai). Viešajame supažindinime dalyvavo PAV dokumentų rengėjo, planuojamos ūkinės veiklos 
užsakovo ir suinteresuotos visuomenės atstovai. 

Visuomenė apie parengtą PAV programą buvo informuota respublikiniame laikraštyje „Lietuvos 
žinios“ (2014-04-01), vietinėje spaudoje laikraštyje „Galvė“ (2014-04-14). Skelbimai buvo 
pakabinti Trakų rajono savivaldybės skelbimų lentoje (2014-04-01), Trakų seniūnijos skelbimų 
lentoje (2014-04-03) ir Senųjų Trakų seniūnijos skelbimų lentoje (2014-04-01), taip pat informacija 
buvo skelbiama Trakų rajono savivaldybės internetiniame puslapyje (2014-04-02) ir UAB 
„Kelprojektas“ internetiniame puslapyje (2014-04-02), Aplinkos apsaugos agentūros internetiniame 
puslapyje (2014-04-08). 

Prašymų teikimo terminas – iki 2015 m. sausio 5 d. (imtinai) visuomenė turi teisę raštu kreiptis į 
atsakingą instituciją (Aplinkos apsaugos agentūros Taršos prevencijos ir leidimų skyriaus Vilniaus 
skyrių) planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo klausimais ir poveikio aplinkai 
vertinimo subjektus jų kompetencijos klausimais. 


