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KELIO RUOŽO REKONSTRUKCIJA“ POVEIKIO APLINKAI 

VERTINIMO ATASKAITĄ 
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Planuojamos ūkinės veiklos organizatorius (pavadinimas, adresas, telefonas, faksas). 

Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos, J. Basanavičiaus g. 36/2, 

LT–03109 Vilnius, tel. (8 5) 232 9600, faksas (8 5) 232 9609, El. paštas: lakd@lakd.lt 

 

Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo (toliau – PAV) dokumentų 

rengėjas (pavadinimas, adresas, telefonas, faksas).  

UAB „Kelprojektas“, I.Kanto g. 25, Kaunas LT–44296, tel. (8~37) 223 186; faks. (8~37) 205 

227; el. p.: info@kelprojektas.lt. 

Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas. „A5 Kaunas – Marijampolė - Suvalkai 23,40 – 

35,40 km kelio ruožo rekonstravimas“. 

 

Planuojamos ūkinės veiklos vieta (apskritis, miestas, rajonas, seniūnija, kaimas, gatvė)  

Kauno apskritis, Prienų rajono savivaldybė, Veiverių seniūnija. 

 

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. Kauno visuomenės sveikatos centras raštu 2014-10-08 Nr. 2-3898-15(8.38) „Dėl PAV 

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

    Kauno visuomenės sveikatos centras raštu 2015-09-09 Nr. 2-3618(8.38) „dėl poveikio 

aplinkai vertinimo ataskaitos“ pritarė PAV ataskaitai ir planuojamai veiklai. 

2. Prienų rajono savivaldybės administracija raštu 2014-10-07 Nr. (7.27)-R3-2014/1501 „Dėl 

PAV programos“ pritarė PAV programai ir planuojamai ūkinei veiklai. 

Prienų rajono savivaldybės administracija raštu 2015-09-09 Nr. (7.32)-R3-2015/1109 „Dėl 

poveikio aplinkai vertinimo ataskaitos ir išvadų“ pritarė PAV ataskaitai. 

3.Kauno apskrities priešgaisrinė gelbėjimo valdyba raštu 2014-10-03 Nr. 13-1882 „Dėl 

poveikio aplinkai vertinimo programos“ pritarė PAV programai ir planuojamai veiklai, PAV 

ataskaitos nagrinėti nepageidavo.  

4.Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Kauno teritorinis padalinys raštu 

2014-10-16 Nr. (12.53-k) 2k-1670 „Dėl PAV programos A5 kelio rekonstravimui“ pritarė PAV 

programai, PAV ataskaitos nagrinėti nepageidavo. 

Apie parengtą poveikio aplinkai vertinimo programą visuomenė informuota respublikiniame 

laikraštyje „Lietuvos žinios“ 2014-09-13 ; Prienų rajono laikraštyje „Naujasis Gėlupis“  2014-09-

13; Veiverių seniūnijoje 2014-09-11; PAV dokumentų rengėjo UAB „Kelprojektas” internetiniame 

puslapyje. Aplinkos apsaugos agentūra apie parengtą poveikio aplinkai (PAV) programą, pridedant 

skelbimų kopijas informuota el. paštu 2014-09-15. Pastabų iš visuomenės dėl PAV programos 
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negauta. Aplinkos apsaugos agentūra raštu 2014-11-06 Nr.(15.1)-A4-6943) patvirtino poveikio 

aplinkai vertinimo programą. 

Apie parengtą poveikio aplinkai vertinimo ataskaitą visuomenė informuota respublikiniame 

laikraštyje „Lietuvos žinios“ 2015-06-03, Prienų rajono laikraštyje „Naujasis Gėlupis“  2015-06-03; 

Veiverių seniūnijoje 2015-06-01; Prienų rajono savivaldybės skelbimų lentoje 2015-06-02. 
Supažindinimas su PAV įvyko ataskaita įvyko 2015 m. birželio 18 d. 17:00 val., adresu: Kauno g. 

33, Veiveriai, Prienų raj. sav. Susirinkimo metu PAV dokumentų rengėjas gavo suinteresuotos 

visuomenės pastabų ir pasiūlymų, į kuriuos atsakė raštiškai. 

 

Prašymų teikimo terminas  

Suinteresuota visuomenė turi teisę raštu pateikti prašymus planuojamos ūkinės veiklos 

poveikio aplinkai vertinimo klausimais atsakingai institucijai - Aplinkos apsaugos agentūrai 

nurodytais kontaktais ir PAV subjektams jų kompetencijos klausimais per 10 darbo dienų nuo šio 

pranešimo paskelbimo. 


