
Poveikio aplinkai vertinimas, UAB „Ekostruktūra“, 2021 m. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 PRIEDAS. 

Visuomenės informavimo medžiaga 



 

Visuomenės informavimo apie PAV ATASKAITĄ suvestinė 

 

Apie „Valstybinės reikšmės magistralinio kelio A5 Kaunas-Marijampolė-Suvalkai ruožo nuo 

56,83 iki 85,00 km (56,83-72,50 km ruožas; 72,50-79,00 km ruožas; 79,00-85,00 km ruožas) 

rekonstravimo“  poveikio aplinkai vertinimo (PAV) ataskaitą visuomenė buvo informuota: 

1. Marijampolės savivaldybės administracijos skelbimų lentoje, internetiniame puslapyje 

2021-06-02, https://www.marijampole.lt/skelbimai/1474/informacija-apie-parengta-

valstybines-reiksmes-magistralinio-kelio-a5-kaunas-marijampole-suvalkai-ruozo-nuo-

5683-iki-8500-km-5683-7250-km-ruozas-7250-7900-km-ruozas-7900-8500-km-ruozas-

rekonstravimo-poveikio-aplinkai-vertinimo-pav-ataskaita:11643 

2. Kalvarijos savivaldybės administracijos skelbimų lentoje 2021-06-01 ir internetiniame 

puslapyje: https://kalvarija.lt/index.php?2466423950 

3. Marijampolės seniūnijos skelbimų lentoje 2021-05-31. 

4. Degučių seniūnijos skelbimų lentoje 2021-05-31. 

5. Šunskų seniūnijos skelbimų lentoje 2021-05-31. 

6. Kalvarijos seniūnijos skelbimų lentoje 2021-05-31. 

7. Marijampolės apskrities laikraštyje „Suvalkietis“ 2021-06-02. 

 

8. Ataskaitos rengėjo UAB „Ekostruktūra“ internetiniame puslapyje: www.ekostruktura.lt, 

2021-06-01 patalpintas skelbimas. Su ataskaita buvo galima susipažinti nuo 2021-06-02. 

Ataskaitos ir skelbimo patalpinimo nuoroda: https://www.ekostruktura.lt/visuomenes-

informavimas/informacija-apie-parengta-valstybines-reiksmes-magistralinio-kelio-a5-

kaunas-marijampole-suvalkai-ruozo-nuo-5683-iki-8500-km-5683-7250-km-ruozas-

7250-7900-km-ruozas-7900-8500-km-ruozas-rek-2/ 

 

Pasiūlymų iš visuomenės iki susirinkimo per viešo supažindinimo laikotarpį negauta.. Viešas 

pristatymas vyko nuotoliniu būdu, elektroninėmis vaizdo priemonėmis 2021-07-01, tačiau per valandą nuo 

susirikimo pradžios visuomenė neprisijungė, todėl konstatuojama, kad procedūros įvykdytos, o projektas 

nekelia visuomenės nepasitenkinimo. Dalyvavo PAV dokumentų rengėjai, organizatoriaus - VĮ „Lietuvos 

automobilių kelių direkcijos“ atstovai ir projektuotojų AB „Panevėžio keliai“ atstovai.  

 

Prieduose pateikiama: Raštų, skelbimų kopijos, pristatymo medžiaga, susirinkimo įrašas. 
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2021-06-02 Informacija apie parengtą Valstybinės reikšmės magistralinio kelio A5 Kaunas-Marijampolė-Suvalkai ruožo nuo 56,83 iki 85,00 km …

https://www.marijampole.lt/skelbimai/1474/informacija-apie-parengta-valstybines-reiksmes-magistralinio-kelio-a5-kaunas-marijampole-suvalkai-ru… 1/2

2021-06-01

Informacija apie parengtą Valstybinės reikšmės
magistralinio kelio A5 Kaunas-Marijampolė-
Suvalkai ruožo nuo 56,83 iki 85,00 km (56,83-
72,50 km ruožas; 72,50-79,00 km ruožas; 79,00-
85,00 km ruožas) rekonstravimo poveikio aplinkai
vertinimo (PAV) ataskaitą

Informacija apie parengtą Valstybinės reikšmės magistralinio kelio A5 Kaunas-Marijampolė-Suvalkai ruožo
nuo 56,83 iki 85,00 km (56,83-72,50 km ruožas; 72,50-79,00 km ruožas; 79,00-85,00 km ruožas)
rekonstravimo poveikio aplinkai vertinimo (PAV) ataskaitą ir viešą susirinkimą (internetinės vaizdo
transliacijos būdu)

Planuojamos ūkinės veiklos (PŪV) organizatorius:  VĮ „Lietuvos automobilių kelių direkcija“, J. Basanavičiaus
g. 36, LT–03109 Vilnius, tel. +370 5 232 9600, el. p. lakd@lakd.lt.

PAV dokumentų rengėjas: UAB „Ekostruktūra“, Raudondvario pl. 288a-9, Kaunas LT-47164, www.ekostruktura.lt,
 tel. +370 607 23980, el. p. info@ekostruktura.lt. Biuro adresas: Studentų g. 67-410, 51392 Kaunas.

PŪV pavadinimas: Valstybinės reikšmės magistralinio kelio A5 Kaunas-Marijampolė-Suvalkai ruožo nuo 56,83
iki 85,00 km (56,83-72,50 km ruožas; 72,50-79,00 km ruožas; 79,00-85,00 km ruožas) rekonstravimas.

PŪV vieta: Marijampolės savivaldybė, Marijampolės seniūnija, Degučių seniūnija, Šunskų seniūnija, Rudiškių k.,
Pietarių k., Adomiškių k., Aleksandravo k., Kuktiškių k., Marijampolės miestas, Mokolų k., Tarpučių k., Patašiškių
k., Skaisčiūnų k., Ožkasvilių k. Paikiškių k., Meškučių k. Skardupių k., Vidgirių k., Pacentų k., Valavičių k.,
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2021-06-02 Informacija apie parengtą Valstybinės reikšmės magistralinio kelio A5 Kaunas-Marijampolė-Suvalkai ruožo nuo 56,83 iki 85,00 km …

https://www.marijampole.lt/skelbimai/1474/informacija-apie-parengta-valstybines-reiksmes-magistralinio-kelio-a5-kaunas-marijampole-suvalkai-ru… 2/2

Pasūduonės k., Kalvarijos savivaldybė, Kalvarijos seniūnija, Deivoniškių k., Trakiškių k. Kampinių k., Kušliškių k.
Kalvarijos m. Kreivukės k., Smalninkų k., Kalvių k.

PAV subjektai, kurie nagrinėja poveikio aplinkai vertinimo dokumentus ir pagal kompetenciją teiks išvadas:
Marijampolės ir Kalvarijos rajonų savivaldybių administracijos, Nacionalinio visuomenės sveikatos centro
Marijampolės departamentas, Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba, Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo
departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Kauno priešgaisrinės gelbėjimo valdybos Marijampolės
priešgaisrinė gelbėjimo tarnyba, Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Alytaus-
Marijampolės teritorinis skyrius.

Atsakingoji institucija, kuri priims sprendimą dėl planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai – Aplinkos
apsaugos agentūra, A. Juozapavičiaus g. 9, LT-09311 Vilnius, tel. (8) 706 62 008, el. p. aaa@aaa.am.lt

Susipažinti su PAV ataskaita galima PAV dokumentų rengėjo internetiniame puslapyje www.ekostruktura.lt,
rubrikoje „Visuomenės informavimas“ http://www.ekostruktura.lt/visuomenes-informavimas/ nuo 2021 m.
birželio 2 d. iki liepos 1 d.

  Pasiūlymus PAV ataskaitai galima teikti PAV dokumentų rengėjui UAB „Ekostruktūra“ (el. paštu
info@ekostruktura.lt arba biuro adresu Studentų g. 67-410, 51392 Kaunas) iki viešo susirinkimo dienos, o
pasiūlymų kopijas pagal kompetenciją teikti PAV subjektams ir Aplinkos apsaugos agentūrai.

Viešas supažindinimas vyks: 2021 m. liepos 1 d. 17:30 val. internetinės vaizdo transliacijos būdu panaudojus
šią nuorodą: https://cutt.ly/Enou3bv arba paspaudus susirinkimo nuorodą, nurodytą www.ekostruktura.lt
puslapyje.

Informacija atnaujinta 2021-06-02 14:20

Marijampolės savivaldybės administracija 
68307 Marijampolė, J. Basanavičiaus a. 1 
Biudžetinė įstaiga Juridinių asmenų registras 
Įstaigos kodas 188769113

Kontaktai: 
J. Basanavičiaus a. 1, Marijampolė  
Tel.: (8 343) 90 011, 90 062 
El. p. administracija@marijampole.lt

http://www.ekostruktura.lt/
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2021-06-01 Kalvarijos savivaldybės administracija - straipsniai :Informacija apie parengtą Valstybinės reikšmės magistralinio kelio A5 Kaunas-…

https://kalvarija.lt/index.php?2466423950 1/1

KALVARIJOS SAVIVALDYBĖ

Informacija apie parengtą Valstybinės reikšmės magistralinio kelio A5 Kaunas-
Marijampolė-Suvalkai ruožo nuo 56,83 iki 85,00 km (56,83-72,50 km ruožas;
72,50-79,00 km ruožas; 79,00-85,00 km ruožas) rekonstravimo poveikio aplinkai
vertinimo (PAV) ataskaitą

2021-06-01

Planuojamos ūkinės veiklos (PŪV) organizatorius:  VĮ „Lietuvos automobilių kelių direkcija", J. Basanavičiaus g. 36, LT-
03109 Vilnius, tel. +370 5 232 9600, el. p. lakd@lakd.lt.

PAV dokumentų rengėjas: UAB „Ekostruktūra", Raudondvario pl. 288a-9, Kaunas LT-47164, www.ekostruktura.lt,  tel. +370
607 23980, el. p. info@ekostruktura.lt. Biuro adresas: Studentų g. 67-410, 51392 Kaunas.

PŪV pavadinimas: Valstybinės reikšmės magistralinio kelio A5 Kaunas-Marijampolė-Suvalkai ruožo nuo 56,83 iki 85,00 km
(56,83-72,50 km ruožas; 72,50-79,00 km ruožas; 79,00-85,00 km ruožas) rekonstravimas.

PŪV vieta: Marijampolės savivaldybė, Marijampolės seniūnija, Degučių seniūnija, Šunskų seniūnija, Rudiškių k., Pietarių k.,
Adomiškių k., Aleksandravo k., Kuktiškių k., Marijampolės miestas, Mokolų k., Tarpučių k., Patašiškių k., Skaisčiūnų k.,
Ožkasvilių k. Paikiškių k., Meškučių k. Skardupių k., Vidgirių k., Pacentų k., Valavičių k., Pasūduonės k., Kalvarijos
savivaldybė, Kalvarijos seniūnija, Deivoniškių k., Trakiškių k. Kampinių k., Kušliškių k. Kalvarijos m. Kreivukės k., Smalninkų
k., Kalvių k.

PAV subjektai, kurie nagrinėja poveikio aplinkai vertinimo dokumentus ir pagal kompetenciją teiks išvadas: Marijampolės
ir Kalvarijos rajonų savivaldybių administracijos, Nacionalinio visuomenės sveikatos centro Marijampolės departamentas,
Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba, Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų
ministerijos Kauno priešgaisrinės gelbėjimo valdybos Marijampolės priešgaisrinė gelbėjimo tarnyba, Kultūros paveldo
departamento prie Kultūros ministerijos Alytaus-Marijampolės teritorinis skyrius.

Atsakingoji institucija, kuri priims sprendimą dėl planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai - Aplinkos apsaugos
agentūra, A. Juozapavičiaus g. 9, LT-09311 Vilnius, tel. (8) 706 62 008, el. p. aaa@aaa.am.lt

Susipažinti su PAV ataskaita galima PAV dokumentų rengėjo internetiniame puslapyje www.ekostruktura.lt, rubrikoje
„Visuomenės informavimas" http://www.ekostruktura.lt/visuomenes-informavimas/ nuo 2021 m. birželio 2 d. iki liepos 1
d.

 Pasiūlymus PAV ataskaitai galima teikti PAV dokumentų rengėjui UAB „Ekostruktūra" (el. paštu info@ekostruktura.lt arba
biuro adresu Studentų g. 67-410, 51392 Kaunas) iki viešo susirinkimo dienos, o pasiūlymų kopijas pagal kompetenciją
teikti PAV subjektams ir Aplinkos apsaugos agentūrai.

Viešas supažindinimas vyks: 2021 m. liepos 1 d. 17:30 val. internetinės vaizdo transliacijos būdu panaudojus šią nuorodą:
https://cutt.ly/Enou3bv arba paspaudus susirinkimo nuorodą, nurodytą www.ekostruktura.lt puslapyje.
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Informacija apie parengtq Valstybinds reikSmds magistralinio kelio A5
Kaunas-Marijampol6-Suvalkai ruoZo nuo 56,83 iki 85100 km (56'83-72,50
km ruoias;72150-79,00 km ruoZasl 79,00-85100 km ruoZas) rekonstravimo

poveikio aplinkai vertinimo (PAV) ataskait4 ir vie54 susirinkim4
(internetinds vaizdo transliacijos biidu)

Planuojamos flkinds veiklos (PUD organizatorius: Vf ,,Lietuvos automobiliq
keliq direkcijd';.J. Basanavidiaus g. 36, LX-03109 Vilnius, tel. +370 5 232 9600, el. p.

lakd@lakd.lt.

PAV dokumentq rengdjas: UAB ,,Ekostruktura", Raudondvario pl. 288a-9, Kaunas

LT-47164, www.ekostruktura.lt, tel. +370 607 23980, el. p. info@ekostruktura.lt. Biuro
adresas: Studentq g. 67 -410, 51392 Kaunas.

PUV pavadinimas: Valstybines reik5mes magistralinio kelio A'5 Kaunas-
Marijampole-Suvalkai ruoZo nuo 56,83 iki 85,00 km (56,83-72,50 km ruoZas;72,50-79,00
km ruoZas; 79,00-85,00 km ruoZas) rekonstravimas.

PDV vieta: Marijampoles savivaldybe, Marijampoles seniflnija, Degudiq seniiinija,
Sunskq senitnija, Rudi5kiq k., Pietariq k., AdomiSkiq k., Aleksandravo k., Kukti5kiq k.,
Marijampoles miestas, Mokolq k., Tarpudir+ k., Pata5i5kiq k., Skaisdifinq k., OZkasviliq k.
Paiki5kiq k., Me5kudiq k. Skardupiq k., Vidgiriq k., Pacentq k., Valavidiq k., Paslduones k.,
Kalvarijos savivaldybe, Kalvarijos seniunija, Deivoni5kiq k., Traki5kiq k. Kampiniq k.,
Ku5liSkiq k. Kalvarijos m. Kreivukes k., Smalninkq k., Kalviq k.

PAV subjektai, kurie nagrineja poveikio aplinkai vertinimo dokumentus ir pagal
kompetencij4 teiks iSvadas: Marijampoles ir Kalvarijos rajonq savivaldybiq administracijos,
Nacionalinio visuomenes sveikatos'centro Marijampoles departamentas, Valstybine saugomq
teritorijq tarnyba, Prie5gaisrines apsaugos ir gelbejimo departamento prie Vidaus reikalq
ministerijos Kauno prie5gaisrines gelbejimo valdybos Marijampoles priesgaisrine gelbejimo
tamyba, Kultfiros paveldo departamento _prie Kulturos ministerijos Alytaus-Marijampoles
teritorinis skyrius. ! '

Atsakingbji institucija, kuri priims sprendim4 del planuojamos [kines veiklos
poveikio aplinkai - ABlinkos apsaugos agentiira, A. Juozapavidiaus g. 9, LT-09311 Vilnius,
tel. (8) 706 62 008, el. p. aaa@aaa.am.lt

Susipaiinti'su PAV ataskaita galima PAV dokumentq rengejo internetiniame
puslapyje www.gkostruktura.lt, . rubrikoje ,,Visuomends informavimas'o
http://www.ekostruktura.lVvisuomenes-informavimas/ nuo 2021m. birZelio 2 d. iki liepos 1

d.

Pasiulymus PAV ataskaitai galima teikti PAV dokumentq rengejui UAB
,,Ekostruktiira" (el. pa5tu info@ekostfU-ktura.k arba biuro adresu Studentq g. 67-410, 51392
Kaunas) iki vie5o susirinkimo dienos, o pasiulymq kopijas pagal kompetencij4 teikti pAV
subjektams ir Aplinkos apsaugos agentdrai.

Vie5as supaZindinimas vyks: 2021 m. liepos I d. 17:30 val. internetines vaizdo
transliacijos b[du panaudojus Siq nuorod4: https://cutt.ly/Enou3bv arba paspaudus
susirinkimo nuorod4, nurodyt4 www. eko struktura. lt puslapyj e.



2021 m. birželio 2 d.14 psl.

Skelbiantis „Suvalkietyje“ 5 kartus, 6-asis 
skelbimas – n e m o k a m a i !

Užs. 1237.

   Bran giai per ka bu liu kus, 
te ly čai tes, bel gų mė ly nų jų 

ver še lius au gin ti. 
Mo ka 6 ir 21 proc. 
Tel. 8 699 75181. Užs.

 3460.

Viena didžiausių įmonių Lietuvoje 
tiesiogiai perka karves, bulius, telyčias.  

Užs. 883.

Sveria el. svarstyklėmis. Moka 6 ir 21 proc. PVM. 
Atsiskaito iš karto. Tel. 8 635 07197.

Garažą Marijampolėje (gali būti 
netvarkingas). Tel. 8 647 78706.   
 Užs. 621.

--------------------------------------
Butus, namus, sodybas, sklypus. 

Gali būti su skolomis, be remonto. 
Atsiskaito iš karto. Taip pat padeda par-
duoti. Tel. +370 658 00751.    Užs. 328.

--------------------------------------
Brangiai – mišką (gali turėti 

bendrasavininkių, būti neatidalintas, 
su skolomis, areštuotas). Sutvarkau 
dokumentus. Tel.: 8 644 55355,        
8 660 66066. Užs. 202.

--------------------------------------
Brangiai Lietuvoje miškus: 

jaunuolynus, atsodintus ir savaime 
užaugusius, malkinius ir brandžius. 
Žemę, apaugusią medžiais. Tel. 
8 641 55554.  Užs. 441.

--------------------------------------
Visų markių automobilius 

(tvarkingus, tinkamus eksploa-
tuoti, taip pat ardyti). Gali būti 
daužti, nevažiuojantys. Pasiima 
patys. Atsiskaito iš karto. Tel. 8 
631 54281.  Užs. 61.

---------------------------------------
Visų markių automobilius ir 

motociklus (važiuojančius ir su 
defektais ar po avarijos). Dėl kainos 
susitars, atsiskaito iš karto, pasiima 
patys. Tel. 8 634 90360.  Užs. 1156.

---------------------------------------
Traktorinę priekabą, MTZ-

80, MTZ-50, T-40. Tel. 8 689 
10088.  Užs. 586.

---------------------------------------
Sendaikčius: knygas, maldakny-

ges, plokšteles, paveikslus, tarpukario 
nuotraukas, atvirukus, dokumentus, 
statulėles, monetas, popierinius pinigus, 
laikrodžius, indus, medalius, ženkliu-
kus, karinius daiktus, pašto ženklus, 
gintarą, senus papuošalus, stalo įran-
kius, plėšomus kalendorius ir visa kita. 
Atvyksta. Tel. 8 657 53993.  Užs. 705. 

--------------------------------------
Įvairaus svorio ir amžiaus prie-

auglius. Veršelius mėsai. Atsiskaito 
iš karto vietoje. Greitai pasiima. 
Tel.: 8 651 50728, 8 652 68845.  
 Užs. 587.

--------------------------------------
BRANGIAI – VERŠELIUS 

(mėsinius, juodmargius, „belgus“). 
Moka 6 ir 21 proc. Atsiskaito iš 
karto. Tel. 8 612 34503.  Užs. 1549.

------------------------------------ 
Įmonė tiesiogiai – galvijus 

geromis kainomis. Moka iš karto. 
Tel. 8 613 79515.  Užs. 555.

------------------------------------
Buliukus, telyčaites auginti. Moka 

6 ir 21 proc. PVM. Sveria el. svars-
tyklėmis. Atsiskaito iš karto. Pasiima 
patys. Tel. 8 646 81037.  Užs. 3459.

 ------------------------------------ 
O. Balčiūno įmonė BRANGIAI 

– VERŠELIUS. Grei tai pasiima. 
Sveria elektroninėmis svarstyklėmis. 
Tel. 8 686 46230. Užs. 68.

• Perka •

brangiai per ka galvijus. 
Mo ka 6-21 proc.Sve ria, 
pa si i ma. At si skai to iš kar to.
„Bitė“  8 614 44299 
„Omnitel“  8 620 35000

UAB „Sū du vos gal vi jai“

Užs. 555.

• Parduoda •
Du sklypus SB „Jovaras“, Jovarų 

1-oji g. 36 ir Guobų g. 36. Tel. 
8 630 22664.  Užs. 558.

---------------------------------- 
„Toyota Previa“ (2000 m., ben-

zinas, dujos), motobloką su padar-
gais, generatorių (1,5 kW, rusiškas). 
Tel. 8 614 39898.  Užs. 581. 

----------------------------------
Traktoriaus T-150 naudotas 

padangas, nenaujus dviračius, kom-
baino dirželius (DON ir „Niva“, 
nauji). Tel. 8 638 19463. Užs. 590.

----------------------------------
Senovišką „Singer“ mašiną (dar 

veikianti). Tel. 8 618 04419.   Užs. 554.
----------------------------------
Pievines lėkštes BDT-3, grūdų 

sėjamąją „Nordsten“ (4 m), kul-
tivatorių (3 m), priekabą 2PTS-4 
(mažą). Tel. 8 630 93471. Užs. 566.

-----------------------------------
Malkas nuo 22 Eur – rąstais, 

pjautas, kapotas ir stambias, sausas 
supjautas ir pakais atraižas. Tel.: (8 
343) 30027, 8 637 59441. Užs. 154.

---------------------------------- 
Įvairių rūšių skaldytas, sausas 

pigias malkas. Beržines, alksnines 
stambias atraižas, supjautas ir pakais, 
smulkias prakuroms. Atvežimas ne-
mokamas. Tel. 8 681 94630. Užs. 268.

----------------------------------
Atraižas pakais ir pjautas; malkas 

rąstais, kapotas ir kaladėmis. Pristaty-
mas nemokamas. Tel. 8 637 61121  
  Užs. 157.

----------------------------------- 
Prekyba įvairių rūšių malkomis. 

Kapotos, rąsteliais ir stambios 
atraižos (beržinės, alksninės). Sen-
jorams taikomos nuolaidos. Tel. 8 
664 18593.  Užs. 267.

-----------------------------------
Stambias pjautas ir nepjautas 

atraižas; pjautas, kirstas skroblo, 
beržo, alksnio malkas. Atveža. Tel. 
8 636 12593.  Užs. 156.

---------------------------------
Malkas, atraižas, plautą akmens 

anglį, granulinę anglį, durpių ir 
medžių briketus, medžio granules. 
Atveža. Tel.: +370 687 41274, 8 
699 92406. Užs. 592.

-----------------------------------
IŠPARDAVIMAS. Skaldytas 

ir rąsteliais beržo, alksnio malkas. 
Supjautas ir nepjautas atraižas. Tel.: 
8 642 55133, 8 681 21353. Užs. 26.

---------------------------------- 
Beržo, alksnio malkos – rąstais 

ir kapotos. Supjautas ir nepjautas 
atraižas. Tel. 8 643 71094.   Užs. 301.

 MALKŲ IŠPARDAVIMAS. 
Skaldytos juodalksnio, beržo, 
uosio malkos. Tel. 8 610 45504. 
 Užs. 426.

----------------------------------
Pigiai – supjautas ir nesupjau-

tas juodalksnio atraižas (pakais), 
pjuvenas didmaišiuose. Tel. 8 645 
34667.  Užs. 427.

----------------------------------
AKCIJA! Kapotoms malkoms ir 

rąsteliams. Atveža nemokamai. Tel. 
8 602 09301.  Užs. 428.

----------------------------------
Pigiai – sausas beržo, alksnio ir 

uosio skaldytas malkas. Tel. 8 609 
73915.  Užs. 429.

----------------------------------
Įvairias malkas rąsteliais ir skal-

dytas, atraižas (pakais). Tel. 8 699 
40234.    Užs. 430.

----------------------------------
Pigiai – skaldytas juodalksnio 

ir beržo malkas, atraižas, pjuvenas 
didmaišiuose. Tel. 8 690 27280.  

 Užs. 431.
---------------------------------- 
Nuolat – statybinę medieną, atrai-

žas malkoms. Pjauna pagal užsakymą. 
Atveža. Tel. 8 686 88154.  Užs. 683.

---------------------------------- 
Kokybiškas sausas  beržo, alks-

nio malkas (skaldytas, supjautas 
kaladėmis ir rąsteliais), stambias 
beržo, pušies atraižas. Tel. 8 681 
21353. Užs. 28. 

---------------------------------- 
Pigiai – kokybiškas sausas skaldy-

tas malkas, malkas rąsteliais. Mišrias 
stambias, supjautas ir nepjautas (pa-
kais) atraižas. Smulkias atraižas pra-
kuroms, pjuvenas didmaišiais. Tel.: 
8 681 21353, 8 642 55133.    Užs. 27. 

----------------------------------
Alksnio, beržo, skroblo malkas: 

pjautas, rąstais, trinkomis ir pjautas, 
nepjautas atraižas. Tel. 8 675 03772.  
 Užs. 155.

---------------------------------- 
Prekyba įvairių rūšių malkomis. 

Kapotos, rąsteliais ir stambios 
atraižos (beržinės, alksninės). Sen-
jorams taikomos nuolaidos. Tel. 8 
664 18593.  Užs. 267.

-----------------------------------
7 savaičių paršelius su doku-

mentais. Tel. 8 607 45472. Užs. 552.
-----------------------------------
Dvi karves (3 ir 4 metų). Tel. 

8 633 11788.  Užs. 575.
-----------------------------------
6 savaičių paršelius, su doku-

mentais. Tel. 8 620 41332. Užs. 589.
-----------------------------------
Atjunkytus paršelius, su doku-

mentais. Tel. 8 620 33697. Užs. 643.
-----------------------------------

NAMINIAI PAUKŠČIAI
Parduodu UAB Rumšiškių paukš-

tyno 2–4 sav. COBB-500 mėsinius 
viščiukus. Tel. 8 685 78204.   Užs. 385.

----------------------------------- 
PAUKŠČIŲ KURJERIS

PREKIAUSIME VAKCINUOTO-
MIS VIŠTAITĖMIS!!!

VAKCINUOTAIS MĖSINIAIS 
VIŠČIUKAIS!!!

VAKCINUOTAIS MĖSINIAIS 
KALAKUTAIS (patinėliais)!!!

VAKCINUOTAIS MĖSINIAIS 
ANČIUKAIS IR ŽĄSIUKAIS!!!

Birželio 4 d. (penktadienį) 
prekiausime S. Ludavičiaus ūkyje 
ant kraiko augintomis 3–6 mėn. 
rudomis, raibomis, juodomis, balto-
mis dėsliosiomis vištaitėmis, kurios 
gyvena 4–5 metus. 

Priimami užsakymai AB Vilniaus 
paukštyno išperintiems vienadie-
niams vakcinuotiems mėsiniams 
viščiukams, taip pat paaugintiems 2 
sav. (1,7 Eur); 3 sav. (1,9 Eur); 4 sav.
(2,2 Eur). 

Prekiausime S. Ludavičiaus ūkyje 
augintais mėsiniais BIG-6 veislės 
kalakutais (patinėliais).

Kombinuotaisiais pašarais. PRI-
STATOME Į NAMUS. ATVEŽI-
MAS NEMOKAMAS. Vežame nuo 5 
vištų. Tel.: 8 623 04888, 8 612 75682. 
Alytaus r., Nemunaitis.  

 Užs. 644.

Informacija apie parengtą Valstybinės reikšmės magistra-
linio kelio A5 Kaunas–Marijampolė–Suvalkai ruožo nuo 

56,83 iki 85,00 km (56,83–72,50 km ruožas;
72,50–79,00 km ruožas; 79,00–85,00 km ruožas) 
rekonstravimo poveikio aplinkai vertinimo (PAV) 
ataskaitą ir viešą susirinkimą (internetinės vaizdo 

transliacijos būdu)

Planuojamos ūkinės veiklos (PŪV) organizatorius:  VĮ Lietu-
vos automobilių kelių direkcija, J. Basanavičiaus g. 36, LT–03109 
Vilnius, tel. +370 5 232 9600, el. p. lakd@lakd.lt.

PAV dokumentų rengėjas: UAB „Ekostruktūra“, Raudondvario 
pl. 288a-9, Kaunas LT-47164, www.ekostruktura.lt,  tel. +370 607 
23980, el. p. info@ekostruktura.lt. Biuro adresas: Studentų g. 67-
410, 51392 Kaunas.

PŪV pavadinimas: Valstybinės reikšmės magistralinio kelio 
A5 Kaunas–Marijampolė–Suvalkai ruožo nuo 56,83 iki 85,00 km 
(56,83–72,50 km ruožas; 72,50–79,00 km ruožas; 79,00–85,00 
km ruožas) rekonstravimas.

PŪV vieta: Marijampolės savivaldybė, Marijampolės seniūni-
ja, Degučių seniūnija, Šunskų seniūnija, Rudiškių k., Pietarių k., 
Adomiškių k., Aleksandravo k., Kuktiškių k., Marijampolės miestas, 
Mokolų k., Tarpučių k., Patašiškių k., Skaisčiūnų k., Ožkasvilių 
k. Paikiškių k., Meškučių k., Skardupių k., Vidgirių k., Pacentų 
k., Valavičių k., Pasūduonės k., Kalvarijos savivaldybė, Kalvarijos 
seniūnija, Deivoniškių k., Trakiškių k., Kampinių k., Kušliškių k., 
Kalvarijos m., Kreivukės k., Smalninkų k., Kalvių k.

PAV subjektai, kurie nagrinėja poveikio aplinkai vertinimo 
dokumentus ir pagal kompetenciją teiks išvadas: Marijampolės 
ir Kalvarijos rajonų savivaldybių administracijos, Nacionalinio vi-
suomenės sveikatos centro Marijampolės departamentas, Valstybinė 
saugomų teritorijų tarnyba, Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo 
departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Kauno priešgaisrinės 
gelbėjimo valdybos Marijampolės priešgaisrinė gelbėjimo tarnyba, 
Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Alytaus-
Marijampolės teritorinis skyrius.

Atsakingoji institucija, kuri priims sprendimą dėl planuojamos 
ūkinės veiklos poveikio aplinkai – Aplinkos apsaugos agentūra, A. 
Juozapavičiaus g. 9, LT-09311 Vilnius, tel. 8 706 62008, el. p. 
aaa@aaa.am.lt.

Susipažinti su PAV ataskaita galima PAV dokumentų rengėjo 
internetiniame puslapyje www.ekostruktura.lt, rubrikoje „Vi-
suomenės informavimas“ http://www.ekostruktura.lt/visuome-
nes-informavimas/ nuo 2021 m. birželio 2 d. iki liepos 1 d.

 Pasiūlymus PAV ataskaitai galima teikti PAV dokumentų 
rengėjui UAB „Ekostruktūra“ (el. paštu info@ekostruktura.lt 
arba biuro adresu Studentų g. 67-410, 51392 Kaunas) iki viešo 
susirinkimo dienos, o pasiūlymų kopijas pagal kompetenciją 
teikti PAV subjektams ir Aplinkos apsaugos agentūrai.

Viešas supažindinimas vyks: 2021 m. liepos 1 d. 17:30 val. in-
ternetinės vaizdo transliacijos būdu panaudojus šią nuorodą: https://
cutt.ly/Enou3bv arba paspaudus susirinkimo nuorodą, nurodytą 
www.ekostruktura.lt puslapyje. Užs. 632.

ŠILUMOS ENERGIJOS VARTOTOJŲ ŽINIAI!
 Informuojame, kad dėl šilumos tinklų hidraulinių bandymų 

žemiau išvardintiems namams bus netiekiama centralizuota šilumos 
energija:

nuo 2021 m. birželio 16 d. 8.00 val. iki birželio 17 d. 17.00 val. 
Artojų g. 15, 17, 19, 21, Aušros g. 38a, Vytenio g. 31a, 31b, 31c, 
31d, 31e, Vytauto g. 54, 54a, 54b, 54c, 56, 56a, 60, 60a, 62:

nuo 2021 m. birželio 21 d. 8.00 val. iki birželio 21 d. 17.00 val. 
Aušros g. 43, 46, 48, 49, 58, K. Griniaus g. 12a;

nuo 2021 m. birželio 22 d. 8.00 val. iki birželio 22 d. 17.00 val. 
P. Armino g. 29, 31, Aušros g. 42a, Vytenio g. 24, 26;

nuo 2021 m. birželio 23 d. 8.00 val. iki birželio 23 d. 17.00 val. 
P. Armino g. 27, Vytauto g. 48a;

nuo 2021 m. birželio 28 d. 8.00 val. iki birželio 30 d. 17.00 val. 
Kauno g. 100a, 125, 125a, 133A, 140, 142, Sporto g. 3, 3a, 5a, 7, 
9, 11, 14, 16, 18, 20, 22, 24, Sasnavos g. 74, Stoties g. 59, Beržų 
g. 13a, 15a, 15b, 17, 19, 21, Draugystės g. 18, 20, 22, Suvalkiečių 
g. 3, 5, Gamyklų g. 8. Šio bandymo metu centralizuota šilumos 
energija nebus tiekiama visam Marijampolės miestui.

Minėtų  namų šilumos energijos vartotojai iki numatytų bandy-
mų pradžios 8 val. ryto privalo patikimai atjungti pastatų šilumos 
punktus ir vidaus šildymo sistemas nuo miesto šilumos tinklų.   

Bandymo metu trūkus vamzdynams, šilumos energija minėtiems 
namams bus pradėta tiekti likvidavus vamzdynų trūkimus. 

Atsiprašome šilumos energijos vartotojų dėl galimų nepatogumų.
UAB „Litesko“ filialas „Marijampolės šiluma“ Užs. 618.

Užs. 639.

Užs. 463
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    +370 607 23980  info@ekostruktura.lt

Informacija apie parengtą Valstybinės
reikšmės magistralinio kelio A5 Kaunas-

Marijampolė-Suvalkai ruožo nuo 56,83 iki
85,00 km (56,83-72,50 km ruožas; 72,50-
79,00 km ruožas; 79,00-85,00 km ruožas)
rekonstravimo poveikio aplinkai vertinimo

(PAV) ataskaitą ir viešą susirinkimą
(internetinės vaizdo transliacijos būdu)

Paskelbta: birželio 1, 2021

Planuojamos ūkinės veiklos (PŪV) organizatorius:  VĮ „Lietuvos automobilių kelių direkcija“, J.
Basanavičiaus g. 36, LT–03109 Vilnius, tel. +370 5 232 9600, el. p. lakd@lakd.lt.

PAV dokumentų rengėjas: UAB „Ekostruktūra“, Raudondvario pl. 288a-9, Kaunas LT-47164,
www.ekostruktura.lt,  tel. +370 607 23980, el. p. info@ekostruktura.lt. Biuro adresas: Studentų g. 67-410,
51392 Kaunas.

PŪV pavadinimas: Valstybinės reikšmės magistralinio kelio A5 Kaunas-Marijampolė-Suvalkai ruožo nuo
56,83 iki 85,00 km (56,83-72,50 km ruožas; 72,50-79,00 km ruožas; 79,00-85,00 km ruožas)
rekonstravimas.

PŪV vieta: Marijampolės savivaldybė, Marijampolės seniūnija, Degučių seniūnija, Šunskų seniūnija,
Rudiškių k., Pietarių k., Adomiškių k., Aleksandravo k., Kuktiškių k., Marijampolės miestas, Mokolų k.,

https://www.facebook.com/Ekostruktura/
tel:
mailto:
https://www.ekostruktura.lt/
mailto:info@ekostruktura.lt
https://www.ekostruktura.lt/
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Tarpučių k., Patašiškių k., Skaisčiūnų k., Ožkasvilių k. Paikiškių k., Meškučių k. Skardupių k., Vidgirių k.,
Pacentų k., Valavičių k., Pasūduonės k., Kalvarijos savivaldybė, Kalvarijos seniūnija, Deivoniškių k.,
Trakiškių k. Kampinių k., Kušliškių k. Kalvarijos m. Kreivukės k., Smalninkų k., Kalvių k.

PAV subjektai, kurie nagrinėja poveikio aplinkai vertinimo dokumentus ir pagal kompetenciją teiks
išvadas: Marijampolės ir Kalvarijos rajonų savivaldybių administracijos, Nacionalinio visuomenės
sveikatos centro Marijampolės departamentas, Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba, Priešgaisrinės
apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Kauno priešgaisrinės gelbėjimo
valdybos Marijampolės priešgaisrinė gelbėjimo tarnyba, Kultūros paveldo departamento prie Kultūros
ministerijos Alytaus-Marijampolės teritorinis skyrius.

Atsakingoji institucija, kuri priims sprendimą dėl planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai –
Aplinkos apsaugos agentūra, A. Juozapavičiaus g. 9, LT-09311 Vilnius, tel. (8) 706 62 008, el. p.
aaa@aaa.am.lt

Susipažinti su PAV ataskaita galima PAV dokumentų rengėjo internetiniame puslapyje
www.ekostruktura.lt, rubrikoje „Visuomenės informavimas“ https://www.ekostruktura.lt/visuomenes-
informavimas/ nuo 2021 m. birželio 2 d. iki liepos 1 d.

 Pasiūlymus PAV ataskaitai galima teikti PAV dokumentų rengėjui UAB „Ekostruktūra“ (el. paštu
info@ekostruktura.lt arba biuro adresu Studentų g. 67-410, 51392 Kaunas) iki viešo susirinkimo dienos, o
pasiūlymų kopijas pagal kompetenciją teikti PAV subjektams ir Aplinkos apsaugos agentūrai.

Viešas supažindinimas vyks: 2021 m. liepos 1 d. 17:30 val. internetinės vaizdo transliacijos būdu
panaudojus šią nuorodą: https://cutt.ly/Enou3bv arba paspaudus susirinkimo nuorodą, nurodytą
www.ekostruktura.lt puslapyje. Nepavykus prisijungti spausti čia.

Susipažinti su ataskaita: PAV ATASKAITA Viabaltica_VI, 

                            priedai: 1 priedas, 2-4 priedas, 5 priedas, 6 priedas, 7-8 priedas

 

   

    

KITA KVAPŲ, ORO TARŠOS MODELIAVIMAS TRIUKŠMO MODELIAVIMAS IR SAZ NUSTATYMAS

KONTAKTAI VISUOMENĖS INFORMAVIMAS ATLIKTI PROJEKTAI LICENCIJA PRIVATUMO POLITIKA

https://www.ekostruktura.lt/
https://www.ekostruktura.lt/visuomenes-informavimas/
mailto:info@ekostruktura.lt
https://cutt.ly/Enou3bv
https://www.ekostruktura.lt/
https://cutt.ly/Enou3bv
https://www.ekostruktura.lt/wp-content/uploads/2021/06/PAV-ATASKAITA-Viabaltica_VI.pdf
https://www.ekostruktura.lt/wp-content/uploads/2021/06/1-priedas.pdf
https://www.ekostruktura.lt/wp-content/uploads/2021/06/2-4-priedas.pdf
https://www.ekostruktura.lt/wp-content/uploads/2021/06/5-priedas.pdf
https://www.ekostruktura.lt/wp-content/uploads/2021/06/6-priedas.pdf
https://www.ekostruktura.lt/wp-content/uploads/2021/06/7-8-priedas.pdf
https://www.ekostruktura.lt/kita-inovacijos/
https://www.ekostruktura.lt/kvapu-modeliavimas-oro-tarsos-vertinimas/
https://www.ekostruktura.lt/triuksmo-modeliavimas/
https://www.ekostruktura.lt/kontaktai/
https://www.ekostruktura.lt/visuomenes-informavimas/
https://www.ekostruktura.lt/atlikti-projektai/
https://www.ekostruktura.lt/moksline-veikla/
https://www.ekostruktura.lt/privatumo-politika/
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Valstybinės reikšmės magistralinio kelio A5 Kaunas-Marijampolė-
Suvalkai ruožo nuo 56,83 iki 85,00 km (56,83-72,50 km ruožas; 72,50-

79,00 km ruožas; 79,00-85,00 km ruožas) rekonstravimas

POVEIKIO  APLINKAI VERTINIMAS

2021-07-01

Pranešėja: UAB „Ekostruktūra“ direktorė Ona Samuchovienė

Dalyvauja. UAB „Ekostruktūra“ aplinkosaugos vadovas Darius Pratašius

Užsakovas: VĮ „Lietuvos automobilių kelių direkcija“, J. Basanavičiaus g. 36, LT–03109 Vilnius, tel. +370 5 232 9600, el. p.
lakd@lakd.lt.

PAV dokumentų rengėjas: UAB „Ekostruktūra“. Juridinio asmens licencija, leidžianti verstis poveikio visuomenės sveikatai
vertinimu: Nr.VSL-552.

Projektavimo darbus atlieka: AB „Panevėžio keliai“, S. Kerbedžio g. 7, Panevėžys.

PAV. Įvadas

2

• Poveikio aplinkai vertinimas (toliau – PAV) atliekamas
28,17 km ilgio valstybinės reikšmės magistralinio kelio A5
Kaunas-Marijampolė-Suvalkai ruožo rekonstrukcijai.

• Planuojama veikla yra jau rekonstruoto A5 Via Baltica kelio
ruožo tarp Kauno ir Marijampolės tęsinys.

• Planuojama ūkinė veikla yra svarbi nacionaliniu ir
Europos mastu – kelias yra tarptautinio automobilių
transporto koridoriaus, jungiančio Baltijos šalis ir per Lenkiją
su kitomis Europos šalimis, dalis.

Esamas dviejų eismo juostų kelias

Veikla planuojama vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2019-11-20 nutarimu Nr. 1177 patvirtintu specialiuoju planu
(rengėjas UAB „Kelprojektas“).

1

2



2021-07-02

2

PAV. Įvadas

3

Rekonstruotas ruožas atitiks tarptautinius greičio ir eismo
saugumo standartus, kurie keliami visam transeuropinio
tinklo keliui E67.

Magistralėje pagerės:

• susisiekimas ir eismo saugumas.

• važiavimo greitis bus padidintas iki 130 km/h

• tranzitinis transportas bus atskirtas nuo vietinio,
nukreipiant jį į jungiamuosius kelius.

• Apie aplinkosaugą ir visuomenės sveikatą

Planuojama, kad rekonstrukcijos darbai bus baigti iki 2025
metų pabaigos.

Jau rekonstruota A5 kelio dalis, prie kurios bus tolygiai
privedamas ir esamas dviejų eismo juostų kelias

PAV. Vieta

4Seniūnijos ir kaimai, per kuriuos eina kelias

PŪV vieta – Marijampolės savivaldybė, Marijampolės seniūnija, Degučių seniūnija, Šunskų seniūnija, Rudiškių k.,
Pietarių k., Adomiškių k., Aleksandravo k., Kuktiškių k., Marijampolės miestas, Mokolų k., Tarpučių k., Patašiškių k., Skaisčiūnų
k., Ožkasvilių k. Paikiškių k., Meškučių k. Skardupių k., Vidgirių k., Pacentų k., Valavičių k., Pasūduonės k., Kalvarijos
savivaldybė, Kalvarijos seniūnija, Deivoniškių k., Trakiškių k. Kampinių k., Kušliškių k. Kalvarijos m. Kreivukės k., Smalninkų
k., Kalvių k.

3
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PAV. Įvadas

5

2020-2021 m. VĮ Lietuvos automobilių kelių direkcijos užsakymu
vykdomas keturių ruožų projektavimas:

• ruožas nuo 56,83 iki 72,50 km;

• ruožas nuo 72,50 iki 79,00 km;

• ruožas nuo79,00 iki 85,00 km;

• ruožas nuo 85,00 iki 97,06 km.

Pagal 2020 m. sutartį su VĮ Lietuvos automobilių kelių direkcija
pirmų trijų ruožų projektavimą šiuo metu vykdo AB „Panevėžio
keliai“,

Poveikio aplinkai vertinimo (toliau – PAV) dokumentus rengia
UAB „Ekostruktūra“. Vertinamas nenutrūkstamas kelio ruožas.

Ketvirtas ruožas projektuojamas atskirai, dėl to jam rengiamas
atskiras poveikio aplinkai vertinimas.

PAV. Subjektai, institucijos

6

Pagal Poveikio aplinkai vertinimo įstatymą veikla patenka į sąrašą - privalomas PAV.

PAV sudėtyje yra poveikio visuomenės sveikatai (PVSV) dalis.

PAV subjektai yra:

• Marijampolės ir Kalvarijos savivaldybių administracijos;

• Nacionalinio visuomenės sveikatos centro Marijampolės departamentas;

• Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba;

• Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Kauno priešgaisrinės gelbėjimo valdybos
Marijampolės priešgaisrinė gelbėjimo tarnyba;

• Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Alytaus-Marijampolės teritorinis skyrius.

Sprendimą dėl planuojamos ūkinės veiklos galimybių priima atsakinga institucija – Aplinkos apsaugos agentūra.

5
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PAV. Visuomenė

7

Pradėjus PAV procedūras buvo parengta PAV programa.

Visuomenė buvo informuota apie PAV programą:

• 1. Marijampolės savivaldybės administracijos skelbimų lentoje 2020-10-23.

• 2. Kalvarijos savivaldybės administracijos skelbimų lentoje 2020-10-19 ir internetiniame puslapyje
https://kalvarija.lt/index.php?2426734104

• 3. Marijampolės seniūnijos skelbimų lentoje 2020-10-22.

• 4. Degučių seniūnijos skelbimų lentoje 2020-10-23.

• 5. Šunskų seniūnijos skelbimų lentoje 2020-10-19.

• 6. Kalvarijos seniūnijos skelbimų lentoje 2020-10-23.

• 7. Marijampolės apskrities laikraštyje „Suvalkietis“ 2020-10-21.

• 8. Ataskaitos rengėjo UAB „Ekostruktūra“ internetiniame puslapyje: www.ekostruktura.lt, 2020-10-15. Programos nuoroda:
http://www.ekostruktura.lt/wp-content/uploads/2020/10/PAV-programa_Via-baltica.pdf

• 9. Aplinkos apsaugos agentūra informuota el. paštu aaa@aaa.am.lt 2020-10-19. Aplinkos apsaugos agentūros puslapyje
informacija paskelbta 2020-10-19, puslapyje http://gamta.lt/cms/index?rubricId=8b6d980c-8146-45a8-82b8-39c21102611f#3

Visuomenė pasiūlymų programai nepateikė.

• Po visuomenės informavimo procedūrų PAV programa buvo pateikta subjektams (institucijoms) derinti.

• Visi subjektai PAV programai pritarė be pastabų. Aplinkos apsaugos agentūra patvirtino PAV programą 2020-11-30 raštu (30.1)-
A4E-11011.

PAV. Metodai

8

Rengiant PAV panaudoti ir specialiojo plano rengimo etape atlikti tyrinėjimai, ataskaitos:

 Inžinerinių geologinių tyrinėjimų duomenys;

 Archeologinių žvalgymų duomenys;

 Ekologiniai tyrimai;

 Strateginio pasekmių aplinkai vertinimo dokumento informacija.

 PAV ataskaitoje detaliai įvertintas ir išnagrinėtas poveikis aplinkai ir visuomenės sveikatai.

 Naudotos licencijuotos programos:

• oro tarša vertinta „AERMOD“ (licencija, UAB „Ekostruktūra“);

• triukšmo modeliavimai atlikti licencijuota „CADNA A“ paketo programa (licencija, UAB „Ekostruktūra“).

7
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PAV. Planuojama ūkinė veikla

9

 Planuojama rekonstruoti kelią A5 pagal dabar galiojančius techninius normatyvus, kad kelias atitiktų AM kategorijos
techninius parametrus, praplatinti kelią A5 iki keturių eismo juostų. Numatomas maksimalus 130 km/h greitis. Sunkiojo
autotransporto leistinas greitis 90 km/val. (esamas leistinas greitis yra 90 km/val.).

 Vietinį ir tranzitinį eismo srautus numatoma atskirti įrengtais jungiamaisiais keliais ir viadukais.

 Planuojamos veiklos parametrai:

• 4 eismo juostos;

• jungiamieji keliai, kuriais nukreipiamas vietinis eismo srautas;

• viadukai;

• panaikinamos vieno lygio sankryžos ir nuovažos;

• formuojami pylimai ir iškasos.

 Kelias bus su 4-5,50 m pločio žalia skiriamąja juosta.

PAV. Planuojama ūkinė veikla

10

• Planuojama ūkinė veikla apima:

• Statybų etapą. Bus nuimamas derlingasis dirvožemio sluoksnis, saugojamas, o po statybų panaudojamas kelio
rekultivacijai, apželdinimui.

• Taip pat numatomi kelio griovimo darbai, kadangi rekonstruojamos sankryžos, griaunami pastatai, jų vietoje
nutiesiamas kelias.

• Veiklos vykdymo etapą. Kelias pasižymės saugumu, kadangi:

• atitvarais atskiriamos priešpriešinės eismo juostos, eismas vyks ir jungiamaisiais keliais,

• bus įrengta laukinių gyvūnų apsaugos sistema (aptvėrimas ir susiję priemonės migracijai, kt.)

• įdiegtos triukšmo užtvaros sumažins triukšmo poveikį aplinkiniams gyventojams,
• numatomos kitos aplinkosauginės priemonės,

• tam tikrose atkarpose įrengiamas kelio apšvietimas.

9
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PAV. Materialus turtas

11

Žemės paėmimas visuomenės poreikiams. PAV ataskaitoje vertinamiems visiems trims ruožams iš viso reikia
paimti apie 310 ha žemės (Marijampolės savivaldybėje apie 193 ha, Kalvarijos sav. apie 117 ha).

Tuo tikslu parengtas ir įgyvendinamas Žemės paėmimo visuomenės poreikiams projektas – specialiojo teritorijų
planavimo dokumentas. Už paimamą turtą yra kompensuojama.

Materialinės vertybės. Kelio tiesimui bus reikalinga nugriauti pastatų ir statinių. Už paimamą turtą
kompensuojama teisės aktų numatyta tvarka. Griaunamų statinių kiekis bus patikslinamas techniniame darbo projekte.

Gyventojai, artimiausia visuomeninė aplinka. Rekonstruojamas kelio ruožas kerta net 26 gyvenamų vietovių
administracines ribas, kurių didžiausios yra Marijampolės ir Kalvarijos miestai, o kertami kaimai ne visi yra gyvenami,
kai kuriuose 2011 m. gyventojų surašymo duomenimis nėra fiksuojama nė vieno gyventojo.

PAV. Aplinkos oras

12

• Aplinkos oras. Pagrindinis ir vienintelis oro taršos šaltinis – tai yra emisijos iš keliu judančių automobilių vidaus degimo
variklių.

• Atliktas teršalų sklaidos modeliavimas ir rezultatų analizė parodė, kad dėl planuojamos ūkinės veiklos teršalų
koncentracijos ore ribinės vertės nebus viršijamos.

• Reikšmingo neigiamo poveikio aplinkos oro kokybei ir gyvenamajai aplinkai nebus.

• Atliekant kelio rekonstrukcijos darbus galimas laikinas oro taršos dulkėmis ir cheminės medžiagomis nuo statybų technikos ir
mechanizmų padidėjimas.

• Ši tarša ar jos padidėjimas bus laikinas ir, lyginant su ta oro tarša, kuri numatoma kelio eksploatacijos metu, labai neženklus.

• Poreikio diegti oro taršą mažinančias priemones nėra.

11
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PAV. Triukšmas

13

Triukšmas. Atliktas triukšmo vertinimas, kurio tikslas yra užtikrinti triukšmo normas po rekonstrukcijos, šalia
magistralinio kelio esančiuose gyvenamuosiuose pastatuose ir jų aplinkoje pagal Lietuvoje galiojančią higienos normą HN
33:2011 „Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje“.

Tuo tikslu buvo analizuoti variantai:

• Įvertinta esama akustinė situacija jau sumodeliuotais triukšmo žemėlapiais, kurie skelbiami Kelių direkcijos
tinklalapyje.

• Sumodeliuota 2055 m. prognozuojama akustinė situacija neįgyvendinus projekto. Apskaičiuotas gyvenamųjų bei
saugomų visuomeninės paskirties pastatų skaičius, pateksiančių į didesnio nei leidžiamas triukšmo zonas;

• Sumodeliuota 2055 m. prognozuojama akustinė situacija įgyvendinus Projektą kartu su triukšmo mažinimo
priemonėmis. Suformuoti triukšmo sklaidos žemėlapiai.

Triukšmo mažinimo priemonės parinktos ir pasiūlytos atsižvelgiant į:

• triukšmo viršijimo dydžius,

• technines įgyvendinimo galimybes.

PAV. Triukšmas

14

Triukšmas. Prognozuojama, kad 2055 metais metinis eismo intensyvumas sieks nuo 14,5 tūkst. iki 40 tūkst.
automobilių per parą, o SA dalis srautuose sudarytų atitinkamai 40,3 iki 20,4 proc.

Atliktas triukšmo vertinimas parodė, kad neįgyvendinus projekto, didėjant eismo intensyvumui 2055 m. didžiausia
triukšmo zona siektų nakties periodu; viršnorminės triukšmo zonos dydis svyruotų nuo 60 iki 370 m, į ją apytiksliai patektų
110 gyvenamųjų pastatų/aplinkų.

Numatomos priemonės. Triukšmo modeliavimo metu nustatyta, kad siekiant užtikrinti tinkamus HN 33:2011
reikalavimus, nuo 56,83 iki 85,00 km rekonstravimo metu bus įrengtos 30 vnt. triukšmo užtvarų (TU). TU bendras ilgis
~13 km 400 m, užtvarų aukštis prie A5 kelio bus nuo 3 m ir aukštesnės.

Vietomis triukšmo užtvaros bus įrengiamos iš abiejų pusių.

13
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PAV. Triukšmas

15

Triukšmas.

Triukšmo priemonių planas – Priedo rodymas PDF formatu.

Pristato UAB „Ekostruktūra“ aplinkosaugos vadovas Darius Pratašius

PAV. Vanduo 

16

Paviršiniai vandens telkiniai. Kelias ir naujai projektuojami jungiamieji
keliai kerta keliolika vandens tėkmių, iš jų dviejose vietose upę Šešupę.

Per kertamas upes ir upelius platinant kelią ir įrengiant apjungiamuosius
kelius, bus rekonstruojami ir įrengiami nauji tiltai ar pralaidos, hidrologinis
režimas nebus keičiamas.

Numatomos priemonės.

• Paviršinės nuotekos nuo kelio bus sutvarkomos.

• Rekonstruojant du tiltus per Šešupę, numatomi paviršinių nuotekų valymo
įrenginiai.

15
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PAV. Požeminis vanduo

17

Į kelio rekonstrukcijos teritoriją vandenvietės nepatenka.

Kelias keliose vietose šiuo metu patenka arba po rekonstrukcijos pateks į
vandenviečių apsaugos zonas:

• UAB "Marijampolės pieno konservų“ vandenvietės
• Trakiškių vandenvietės

• Kalvarijos vandenvietės

Numatomos priemonės.

• Numatomi valymo įrenginiai.

• Numatomos priemonės ir statybų metu, kad išvengti galimos taršos.

PAV. Žemės gelmės

18

Įvertintas žemės paviršius ir gelmės, dirvožemis.

• Prie kelio žemės gelmių išteklių, saugomų geotopų, aktyvių geologinių reiškinių, tokių kaip erozija, sufozija, karstas,
nuošliaužos nėra.

• Vietiniai dirvožemiai priskiriami prie didelio atsparumo erozijai, todėl erozijos pavojus dėl darbų minimalus.

• Reguliariai nėra atliekama dirvožemio tyrimų prie kelių, tačiau dirvožemio prie kelių užterštumą tiria įvairūs Lietuvos
mokslininkai, atliktos studijos, tyrimai.

• Tirdami ir stebėdami pokyčius mokslininkai neigiamų pokyčių nepastebėjo, teršalai neviršijo leistinų koncentracijų.

Numatomos priemonės.

• Dirvožemio tarša nenumatoma, Nuotekos sutvarkomos.

• Derlingasis dirvožemio sluoksnis nuimamas prieš statybų darbus, sandėliuojamas, po darbų panaudojamas kelio rekultivacijai.

17
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PAV. Kraštovaizdis

19

Buvo nagrinėtas kraštovaizdis, neigiamo poveikio nenustatyta.

Nagrinėjama teritorija priklauso pietų Lietuvos regionui,
kraštovaizdis agrarinis, saugomo vertingo kraštovaizdžio nėra.

Kelio trasa tiesi, kadangi tai magistralinis kelias ir jam taikomi
griežti reikalavimai išilginiam profiliui ir kitiems techniniams
sprendiniams.

Po rekonstrukcijos kelio kraštovaizdis pasikeis į modernų –
šiuolaikišką, europinių standartų.

Numatomos priemonės:

• Planuojama, kad kelio elementuose, aplinkosauginėse
priemonėse dominuos pilka spalva.

• Visi elementai derinami spalviniu ir stilistikos aspektu
tarpusavyje (triukšmo sienutės, autobusų sustojimų paviljonai ir
kt., sunkiojo transporto stovėjimo aikštelė.)

PAV. Planuojama stovėjimo aikštelė

20

Kelio 64 kilometre planuojama stovėjimo aikštelė, kuri bus skirta ne tik
sunkiajam transportui, tačiau ir lengviesiems automobiliams. Plotas – apie
10,5 ha.

Aikštelėje numatoma įrengti :

• tualetus, dušus, priežiūros patalpas,

• poilsio zonas,

• atskirti stovėjimo zonas,

• įrengti kelioninės informacijos stendus: informacinį stendą su
duomenimis apie kelią, informacinį stendą su duomenimis apie regioną
(šalį), informacinį stendą su duomenimis apie savivaldybės teritoriją

Aikštelė projektuojama strategiškai patrauklioje vietoje, kairėje kelio
pusėje.

Šiuo metu teritorija neužstatyta, melioruota, naudojama žemės ūkiui –
grūdinių kultūrų auginimui.

Numatomos priemonės.

• Paviršinėms lietaus nuotekoms nuo transporto aikštelės numatomas
valymo įrenginys, aptvėrimas, triukšmo užtvara, želdiniai.

Šiuo metu neužstatytoje žemės ūkio paskirties žemėje, palei 
esamą/rekonstruojamą kelią planuojama sunkiojo transporto ir 
automobilių stovėjimo aikštelė

19

20



2021-07-02

11

PAV. Kraštovaizdis

21

Įvertintas poveikis gamtiniam karkasui, kadangi kelias patenka į
gamtinio karkaso teritorijas:

• ties upeliu Laikštė,

• ties upeliu Sūduonia,

• ties upės Šešupė slėniais.

Numatomos priemonės:

• Visos šios upės yra migracijos koridoriai, todėl vadovaujantis
Gamtinio karkaso nuostatais, yra numatomas kelio apželdinimas
šiose vietose.

• Šios želdinimo vietos bus įtrauktos į Apželdinimo planą.

PAV. Apželdinimas

22

Numatomos priemonės.

Apželdinimas numatomas ne tik gamtinio karkaso teritorijose, bet ir
kitose pakelės vietose, kurios estetiniu, ekologiniu ar kitu aspektais
rekomenduojamos PAV ataskaitoje, pvz., sankryžos, šlaitai.

Rekomenduojamas kelio apželdinimas bus patikslinamas
Techniniame projekte.

21
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PAV. Apželdinimas

23

Rekomenduojamas apželdinimai kitose kelio vietose

Planuojamos stovėjimo aikštelės vieta. Rekomenduojamas
apželdinimas ties sunkiojo transporto aikštele 64 km.

PAV. Kultūros paveldas

24

Įvertintas poveikis nekilnojamosioms kultūros vertybėms.

Artimiausios yra:

• Skardupių kaimo senosios kapinės,

• Deivoniškių kaimo senosios kapinės,

• Kampinių piliakalnis su gyvenviete,

• vasario 16-osios Lietuvos Nepriklausomybės Akto signataro Petro Klimo,
žurnalisto, visuomenės veikėjo Adolfo Klimo ir visuomenės veikėjo,
draudžiamosios spaudos platintojo Sergijaus Klimo gimtosios sodybos vieta,
Kalvarijos dvaro sodybos fragmentai.

23
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PAV. Kultūros paveldas

25

Kultūros paveldo departamento Alytaus-Marijampolės teritorinis padalinys 2020-11-03 Nr. (9.38-A)2-636 pritardamas PAV
programai nurodė, kad planuojant kelio rekonstrukcijos darbus pagal galimybes būtina numatyti privažiavimus prie
rekonstruojamo kelio esančių kultūros paveldo objektų.

Į reikalavimą atsižvelgta. Lankytojai esamais keliais galės privažiuoti prie objektų.

Neigiamas poveikis kultūros vertybėms dėl planuojamų darbų nenustatytas. Vertingosios savybės nepažeidžiamos.

Numatomos priemonės.

• Numatyti jungiamieji keliai leis privažiuoti prie rekonstruojamo kelio aplinkoje esančių kultūros paveldo objektų.

• Iki rangos darbų bus atlikti žvalgomieji tyrimai.

• Techninis projektas bus derinamas su Kultūros paveldo departamento Alytaus-Marijampolės teritoriniu padaliniu.

PAV. Miškai

26

Neigiamas poveikis miškams nenustatytas.

Kelio aplinkoje esantys miškai priskiriami Marijampolės
urėdijai, Varnabūdės, Šunskų, Buktos Kalvarijos, Vilkaviškio
girininkijoms.

Miško kirtimai nereikalingi – jungiamieji keliai yra atitraukti
nuo miško ir tik ribojasi su mišku.

25
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PAV.Biologinė įvairovė

27

Buvo atlikti biologinės įvairovės tyrimai, vadovautasi ir ankstesniais 
tyrimais, saugomų rūšių nenustatyta.

Ruožo pabaigoje kelias ribojasi su Kalvarijos biosferos poligonu.

Poligonas skirtas išsaugoti agrarinio kraštovaizdžio ekosistemą, ypač
siekiant išlaikyti paukščių populiacijas, natūralių pievų bendrijas.

Poligonas turi „Natura 2000“ teritorijos statusą kaip Paukščių apsaugai
svarbi teritorija (PAST) – Kalvarijos apylinkės (LTKALB001).

Vykdant darbus bus vadovaujamasi Bendraisiais buveinių ar paukščių
apsaugai svarbių teritorijų nuostatuose pateiktais reikalavimais, todėl
pavojaus saugomai biologinei įvairovei dėl kelio tiesimo nebus.

PAV. Priemonės

28

Numatomos priemonės.

• Numatyta paukščių apsaugos priemonė ties Pasūduonės tvenkiniu 75,3 km. Tinklo tvora paukščiams arba aukštų želdinių juosta;

• Numatytos varliagyvių apsaugos sistemos priemonės, ties Pasūduonės tvenkiniu;

• Numatyti aptvėrimai nuo varliagyvių potencialiose varliagyvių buveinių vietose prie pralaidų per upelius;

• Numatyta tinklo tvora, skirta stambiesiems gyvūnams 30 km ruože iš abiejų pusių (viso apie 60 km);

• Numatyta rekonstruojant tiltus per Šešupę, po kiekvienu palikti praėjimą – sausumos kelią stambiesiems žinduoliams;

• Numatytas žaliasis tiltas gyvūnų migravimo vietoje.

Žaliojo tilto pvz. ir žaliojo tilto vieta A5 kelyje

27

28



2021-07-02

15

PAV. Ekstremalios situacijos

29

Įvertintos ekstremalios situacijos.

Planuojamos ūkinės veiklos vieta nepatenka į potvynių ar karstinių regionų zonas. Šešupės potvyniai nėra didelio
intensyvumo todėl ekstremalios situacijos dėl užliejimo ir nepravažiuojamumo nenumatomos.

Ekstremalios situacijos galimos dėl avarijų ar su tuo susijusio gaisro pavojaus, tepalų, kuro ar vežamų pavojingų
medžiagų išsiliejimo.

Ekstremalios situacijos galimos dėl klimato reiškinių: stipraus snygio, lijundros, plikledžio.

Numatomos priemonės.

• Avarijų atveju pirminiam teršalų sulaikymui taip pat tarnaus kelio grioviai, planuojami paviršinių nuotekų valymo
įrenginiai, į kuriuos gali sutekėti teršiančios medžiagos ir, kurie laikinai sulaikys teršalų tekėjimą į aplinką, kol bus
išvalomi.

• Kadangi kelias yra magistralinis, jis yra valomas ir prižiūrimas pagal aukščiausią – I priežiūros lygį, todėl žiemos periodu
ekstremalios situacijos yra valdomos.

PAV. Alternatyvos. Apibendrinimas

30

Atlikus vertinimą nustatyta, kad:

• Nerekonstruojant kelio – tai yra nieko nedarymo alternatyva yra blogesnis variantas dėl esamo ir ateityje
didėsiančio triukšmo, dėl didelio šio ruožo avaringumo.

• Planuojamas kelio rekonstravimas turės teigiamą įtaką:

• Dėl patogesnio ir greitesnio susisiekimo,

• Dėl diegiamų triukšmo mažinimo priemonių,

• Dėl paviršinių lietaus nuotekų valymo,

• Dėl kelio aptvėrimo tinklo tvora ir kitų aplinkosauginių priemonių,

• Dėl įrengiamo kelio apšvietimo tam tikrose atkarpose,

• Dėl didinamo eismo saugmo – kuris yra prioritetas, siekiant išvengti žmonių sužeidimų ir žūčių.

PAV(-PVSV) išvada. Įgyvendinus kelio rekonstravimo projektą su visomis siūlomomis aplinkos ir visuomenės
sveikatos apsaugos priemonėmis, neigiamas poveikis nei visuomenės sveikatai, nei aplinkai nenustatytas. Laikomasi
visų teisės aktų reikalavimų.
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PAV. Numatoma stebėsena

31

PAV ataskaitoje pateikiamos rekomendacijos dėl stebėsenos:

• Boįvairovės apsaugai įdiegtų priemonių, žaliojo tilto stebėsena,

• Stebėsena, susijusi su paviršinio ir požeminio vandens kokybės apsauga,

• Želdinių stebėsena,

• Akustinių priemonių stebėsena. Įrengus triukšmo užtvaras, bus atlikti efektyvumo matavimai. Aktualus
kelio ruožas yra stebimas pagal Triukšmo valdymo įstatymą, kas 5 metai rengiami triukšmo žemėlapiai.

PAV. Viešas visuomenės supažindinimas

32

Visuomenė informuota apie PAV ataskaitą:

1. Marijampolės savivaldybės administracijos skelbimų lentoje, internetiniame puslapyje 2021-06-02,
https://www.marijampole.lt/skelbimai/1474/informacija-apie-parengta-valstybines-reiksmes-magistralinio-kelio-a5-kaunas-
marijampole-suvalkai-ruozo-nuo-5683-iki-8500-km-5683-7250-km-ruozas-7250-7900-km-ruozas-7900-8500-km-ruozas-
rekonstravimo-poveikio-aplinkai-vertinimo-pav-ataskaita:11643

2. Kalvarijos savivaldybės administracijos skelbimų lentoje 2021-06-01 ir internetiniame puslapyje:
https://kalvarija.lt/index.php?2466423950

3. Marijampolės seniūnijos skelbimų lentoje 2021-05-31.

4. Degučių seniūnijos skelbimų lentoje 2021-05-31.

5. Šunskų seniūnijos skelbimų lentoje 2021-05-31.

6. Kalvarijos seniūnijos skelbimų lentoje 2021-05-31.

7. Marijampolės apskrities laikraštyje „Suvalkietis“ 2021-06-02.

8. Ataskaitos rengėjo UAB „Ekostruktūra“ internetiniame puslapyje: www.ekostruktura.lt, 2021-06-01 patalpintas
skelbimas. Su ataskaita buvo galima susipažinti nuo 2021-06-02. Ataskaitos ir skelbimo patalpinimo nuoroda:
https://www.ekostruktura.lt/visuomenes-informavimas/informacija-apie-parengta-valstybines-reiksmes-magistralinio-kelio-a5-
kaunas-marijampole-suvalkai-ruozo-nuo-5683-iki-8500-km-5683-7250-km-ruozas-7250-7900-km-ruozas-7900-8500-km-
ruozas-rek-2
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33

PAV. 

• Pasiūlymų per supažindinimo su PAV ataskaita laikotarpį iš visuomenės negauta.

• Susirinkimo protokolas nebus rengiamas, išsaugotas transliacijos įrašas bus pateikiamas Aplinkos apsaugos
agentūrai ir subjektams.

• Dar kartą primenama, kad Atsakingoji institucija, kuri tvirtins PAV ataskaitą, priims sprendimą dėl
planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai – Aplinkos apsaugos agentūra, A. Juozapavičiaus g. 9, LT-
09311 Vilnius, tel. (8) 706 62 008, el. p. aaa@aaa.am.lt

DĖKOJAME  UŽ  JŪSŲ  DĖMESĮ !
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