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Aplinkos ministerijos raštas dėl A5 kelio specialiojo plano derinimo 



LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTERIJA
Biudžetinė  įstaiga, A. Jakšto g. 4, LT-01105 Vilnius,

tel. 8 706 63661, faks. 8 706 63663, el. p. info@am.lt, http://am.lrv.lt.
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių  asmenų  registre, kodas 188602370

2019-08- Nr. (14)-D8E-

Į 2019-07-22 Nr. REG112174

Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijai

DĖL MAGISTRALINIO KELIO A5 KAUNAS–MARIJAMPOLĖ–SUVALKAI RUOŽO 
NUO 56,83 IKI 97,06 KM REKONSTRAVIMO SPECIALIOJO PLANO DERINIMO

Pritariame pakartotinai išnagrinėtam magistralinio kelio A5 Kaunas–Marijampolė–Suvalkai 
ruožo nuo 56,83 iki 97,06 km rekonstravimo specialiojo plano (toliau – specialusis planas) 
projektui.

Atkreipiame dėmesį, kad valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos 
(toliau – Tarnyba) 2018-09-18 raštu Nr. (4)-V3-1256(7.23) pritarė specialiojo plano strateginio 
pasekmių vertinimo ataskaitai (toliau – SPAV) su sąlyga, kad, konkretizuojant specialiojo plano 
sprendinius, bus numatytos visos SPAV ataskaitoje minėtos priemonės neigiamoms pasekmėms 
išvengti, sumažinti ar kompensuoti. 

Pateiktuose derinti specialiojo plano sprendiniuose suplanuotos ne visos SPAV ataskaitoje 
numatytos priemonės (pvz., rekonstruojant du tiltus per Šešupę kelio trasoje 59,79 km ir 83,36 km 
turi būti numatyta paviršinių nuotekų valymo įrenginiai ne tik su naftos produktų gaudykle, bet ir su 
kietųjų dalelių sėsdintuvais; rekonstruojant pralaidas per upelius – nuotekų valymo įrenginiai turėtų 
būti ne tik su kietųjų dalelių sėsdintuvais, bet ir su naftos gaudyklėmis; nenurodyti terminai, kada 
bus nevykdomi rekonstrukcijos darbai; kt. priemonės neigiamoms pasekmėms saugomoms gamtos 
vertybėms išvengti), nurodant į konkrečių specialiajame plane numatytų veiklų įgyvendinimo 
techninius projektus. 

Pažymėtina, kad rengiant minėtus techninius projektus Tarnyba poveikio aplinkai vertinimo 
procedūrų metu reikalaus, kad specialiojo plano rengimo organizatoriai ir užsakovai laikytųsi 
SPAV metu duotų įsipareigojimų.  

Aplinkos ministerijos kancleris Arminas Mockevičius

K. Kinčius, 8 706 63566, el. p. karolis.kincius@am.lt
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DĖL A5 KELIO (VIA BALTICA) REKONSTRAVIMO POVEIKIO APLINKAI 

VERTINIMO PROGRAMOS 

 

Aplinkos apsaugos agentūra išnagrinėjo Jūsų parengtą planuojamos ūkinės veiklos – 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 programą (toliau – PAV programa), suinteresuotos visuomenės pasiūlymų įvertinimą ir 

poveikio aplinkai vertinimo subjektų išvadas. 

Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Marijampolės 

departamentas 2020-10-28 Nr. (4-11 14.3.2 E)2-87925 nurodė, kad PAV programai pritarė. Marijampolės 

savivaldybės administracija 2020-11-03 raštu Nr. SA-9071 nurodė, kad PAV programai pastabų ir 

pasiūlymų neturi. Kalvarijos rajono savivaldybės administracija 2020-11-03 raštu Nr. IS-1570-(4.15E) 

nurodė, kad PAV programai pritarė. Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Alytaus-

Marijampolės skyrius 2020-11-03 raštu Nr. (9.38-A)2-636 pateikė išvadą, kad PAV programai pritaria. 

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Marijampolės 

priešgaisrinė gelbėjimo tarnyba 2020-10-27 raštu Nr. Nr. 9.4-2-1487 pritarė PAV programai. Valstybinė 

saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos 2020-10-27 raštu Nr. (4)-V3E-415 pritarė 

PAV programai. Visuomenė pasiūlymų programai nepateikė. 
Išnagrinėję ir įvertinę Jūsų parengtą PAV programą, remdamiesi poveikio aplinkai vertinimo 

subjektų išvadomis, vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio 

aplinkai vertinimo įstatymo 8 straipsnio 9-10 dalimis, šią PAV programą tvirtiname. 

Rengiant poveikio aplinkai vertinimo ataskaitą būtina vadovautis Planuojamos ūkinės veikos 

poveikio aplinkai vertinimo tvarkos aprašo1 nuostatomis. 

Šį sprendimą Jūs turite teisę apskųsti teisės aktuose nustatyta tvarka2. 

 

 

 

Direktorius Rimgaudas Špokas 

 

 

Algirdas Mikalauskas, tel. 8 686 59493, el. p. algirdas.mikalauskas@aaa.am.lt

 

 
1 Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2017 m. spalio 31 d. įsakymas Nr. D1-885 ,,Dėl planuojamos ūkinės veiklos 

poveikio aplinkai vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“. 
2 Agentūrai (A. Juozapavičiaus 9, Vilnius 09311) per 6 mėnesius nuo pažeidimų paaiškėjimo dienos Lietuvos Respublikos 

viešojo administravimo įstatymo nustatyta tvarka,   Lietuvos Respublikos Seimo kontrolieriui dėl valstybės tarnautojų 

piktnaudžiavimo, biurokratizmo ar kitaip pažeidžiamų žmogaus teisių ir laisvių viešojo administravimo srityje per 

vienerius metus nuo šio atsakymo įteikimo dienos (Gedimino g. 56, 01110 Vilnius) Lietuvos Respublikos Seimo 

kontrolierių įstatymo nustatyta tvarka 
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4 PRIEDAS. 

PAV programa ir kvalifikaciniai dokumentai (programos priede) 



 Poveikio aplinkai vertinimo PROGRAMA 

 
  

   

 

 

Organizatorius: VĮ „Lietuvos automobilių kelių direkcija“ 

 

Projektuotojas: AB „PANEVĖŽIO KELIAI“ 

 

Planuojamos ūkinės veiklos 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 

Poveikio aplinkai vertinimo (PAV) programa 

 

Rengimo metai: 2020 m. 

 

 

 

 

 

 

 

UAB Ekostruktūra 

Registracijos adresas: Raudondvario pl. 288A-9, LT-47164 Kaunas.  

Biuro adresas: Studentų g. 67-410, LT-51392 Kaunas. 

El. paštas info@ekostruktura.lt, www.ekostruktura.lt                                          

Įmonės kodas 304230247. PVM mokėtojo kodas LT100010120715 
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PAV programos titulinis lapas 

 

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 programos rengimo metai 

 

2020 m.  

 

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, LT-

47164 Kaunas, tel. +370 607 23980, el. paštas 

info@ekostruktura.lt 

Juridinio asmens licencija, leidžianti verstis poveikio 

visuomenės sveikatai vertinimu: Nr.VSL-552. 

 

Programos versijos numeris 2 
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ĮVADAS 

Planuojama esamą valstybinės reikšmės magistralinį kelią A5 Kaunas – Marijampolė – 

Suvalkai, Via Baltica automobilių kelią nuo Marijampolės iki valstybės sienos su Lenkija platinti 

nuo esamų dviejų iki keturių eismo juostų, įrengti dviejų lygių sankryžas, praplatinti tiltus, 

numatyti kitus būtinus darbus. Veiklos (PŪV) organizatorius – VĮ „Lietuvos automobilių kelių 

direkcija“. 

Planuojama ūkinė veikla (toliau – PŪV) yra svarbi valstybės strateginių tikslų atžvilgiu, 

kadangi gerinamas tarptautinis susisiekimo koridorius automobilių keliais, didinamas eismo 

saugumas ypatingai avaringame Lietuvos kelyje, išvengiant priešpriešinio eismo, jį nukreipiant 

atskiromis, atitvarais atitvertomis kelių juostomis, pagerinant eismo pralaidumą. Taip pat 

planuojama veikla yra jau rekonstruoto A5 Via Baltica kelio ruožo tarp Kauno ir Marijampolės 

tęsinys, kuomet keliai bus sujungiami į vientisą 4 eismo juostų sistemą, įrengiami jungiamieji 

keliai, diegiamos aplinkosauginės priemonės (triukšmo užtvaros gyventojams, žaliasis tiltas 

gyvūnams, paviršinių nuotekų nuo kelio valymo įrenginiai ir pan.). 

Planuojamai veiklai reikalinga išpirkti žemes visuomenės poreikiams, todėl nuo 2015 m. 

planuojant nuo Marijampolės iki valstybės sienos su Lenkija kelio platinimą nuo esamų dviejų iki 

keturių eismo juostų, buvo parengtas specialusis planas, atliktas strateginis pasekmių aplinkai 

vertinimas (SPAV)1, numatytos aplinkosauginės priemonės (rengėjas UAB „Kelprojektas“). 

2020 m. Lietuvos automobilių kelių direkcija tęsia projekto vykdymą pavadinimu 

„Valstybinės reikšmės magistralinio kelio A5 Kaunas–Marijampolė–Suvalkai ruožo nuo 56,83 iki 

97,06 km rekonstravimo techninio darbo projekto parengimas ir projekto vykdymo priežiūra“. 

Vykdomas keturių ruožų projektavimas: 

1. ruožas nuo 56,83 iki 72,50 km; 

2. ruožas nuo 72,50 iki 79,00 km; 

3. ruožas nuo79,00 iki 85,00 km; 

4. ruožas nuo 85,00 iki 97,06 km. 

Pagal 2020 m. sutartį su Lietuvos automobilių kelių direkcija pirmų trijų ruožų 

projektavimą šiuo metu vykdo AB „Panevėžio keliai“, poveikio aplinkai vertinimo (toliau – PAV) 

dokumentus rengia UAB „Ekostruktūra“, todėl planuojamos ūkinės veiklos, apimančios tris 

ruožus, 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“. Vertinamas nenutrūkstamas kelio ruožas. 

Ketvirtas ruožas bus projektuojamas atskirai, dėl to jam bus rengiamas atskiras 

(įvertinantis sąsajas) poveikio aplinkai vertinimas. 

A5 kelio Kaunas–Marijampolė–Suvalkai rekonstruotas ruožas atitiks tarptautinius greičio 

ir saugumo standartus, kurie keliami visam transeuropinio tinklo keliui E67. Įgyvendinus visus 

projektui keliamus reikalavimus, magistralėje pagerės susisiekimas ir eismo saugumas. 

Įgyvendinus planuojamus rekonstravimo darbus, kelyje važiavimo greitis bus padidintas iki 130 

 
1 Valstybinės reikšmės magistralinio kelio A5 Kaunas – Marijampolė – Suvalkai ruožo nuo 56,83 – 97,06 km 

rekonstravimas. Strateginis pasekmių aplinkai vertinimas, 2015 m. UAB „Kelprojektas“. 
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km/h, panaikintos visos vieno lygio sankryžos ir pervažos, sankryžos bus įrengiamos išlaikant 5  

km atstumą tarp jų, tranzitinis transportas bus atskirtas nuo vietinio, nukreipiant jį į jungiamuosius 

kelius. Siekiama, kad įrengus visas saugumo priemones ir pažangius sprendimus, kelyje mažėtų 

avaringumas ir gerėtų eismo sauga. Rekonstruotas į automagistralę „Via Baltica“ ruožas atitiks 

tarptautinius saugumo standartus, tenkins socialinius-ekonominius bei aplinkosaugos 

reikalavimus. 

Rangos darbus numatoma pradėti pabaigus žemės paėmimo visuomenės poreikiams 

procedūras, parengus magistralinio kelio A5 Kaunas–Marijampolė–Suvalkai rekonstravimo 

techninį projektą ir gavus statybą leidžiantį dokumentą. Planuojama, kad rekonstrukcijos darbai 

bus baigti iki 2025 metų pabaigos. 

Programoje nagrinėjamos 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. 

Rengiamame PAV bus tikslinami visi ankstesni biologinės įvairovės tyrimai, atliekamas 

naujas detalus triukšmo modeliavimas pagal patikslintus techninio projekto sprendinius, 

modeliuojama oro tarša, tikslinamos visos SPAV ataskaitoje numatytos priemonės. 

Planuojama veikla patenka į Lietuvos Respublikos Planuojamos ūkinės veiklos poveikio 

aplinkai vertinimo įstatymo 1996-08-15 Nr. I-1495 (Suvestinė redakcija nuo 2017-11-01) 1 priedo 

sąrašo punktus: 8.3. magistralinių ar krašto automobilių kelių tiesimas ir 8.4. kelių, turinčių 

keturias ir daugiau eismo juostų, tiesimas ar kelių, turinčių mažiau negu keturias eismo juostas, 

rekonstravimas įrengiant keturias ar daugiau eismo juostų (kai tiesiamas ar rekonstruojamas 10 

km ar ilgesnis nenutrūkstamas kelio ruožas). 

PAV programa rengiama, siekiant nustatyti planuojamos ūkinės veiklos PAV aspektus ir 

vertinimo apimtį. Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo procesas: 

•  PAV PROGRAMOS parengimas, viešinimas, derinimas ir tvirtinimas; 

• PAV ATASKAITOS rengimas, viešinimas, viešas supažindinimas, derinimas;  

• SPRENDIMO dėl veiklos leistinumo priėmimas. 

Programos rengimo tikslai: 

•  nustatyti PAV ataskaitos turinį ir apimtį bei joje nagrinėjamus klausimus; 

•  užtikrinti, kad PAV ataskaitoje bus išsamiai nagrinėjamas reikšmingas poveikis 

aplinkai ir visuomenės sveikatai bei bus pateikta informacija, reikalinga priimti 

motyvuotą sprendimą, ar planuojama ūkinė veikla, įvertinus jos pobūdį bei poveikį 

aplinkai ir visuomenės sveikatai, leistina pasirinktoje vietoje; 

•  skatinti neigiamo poveikio prevencijos ir sumažinimo priemonių bei alternatyvių 

priemonių planavimą ir svarstymą ankstyvojo veiklos planavimo metu; 

•  numatyti, kokie metodai bus taikomi planuojamos ūkinės veiklos poveikiui aplinkai 

prognozuoti, jo svarbai nustatyti ir įvertinti. 
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PAV subjektai, kurie teiks savo išvadas dėl PAV programos ir PAV ataskaitos yra: 

• 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. 

Sprendimą dėl planuojamos ūkinės veiklos galimybių priims atsakinta institucija – 

Aplinkos apsaugos agentūra. 

PAV programa parengta bei PAV ataskaita bus rengiama, poveikio aplinkai ir 

visuomenės sveikatai vertinimas bus atliekamas vadovaujantis: 

• „Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo 

įstatymu“, 1996 m. rugpjūčio 15d. Nr.1-1495 ir vėlesniais pakeitimais (Aktuali 

redakcija nuo 2017-11-01). 

• „Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo tvarkos aprašu“, 

patvirtintu LR aplinkos ministro 2017 m. spalio 16 d. įsakymu Nr. D1-845 

(Galiojanti suvestinė redakcija nuo 2020-05-01). 

• „Poveikio aplinkai vertinimo programos ir ataskaitos rengimo nuostatais“ 

patvirtintais LR aplinkos ministro 2005 m. gruodžio 23 d. įsakymu Nr. D1-636 

(Galiojanti suvestinė redakcija nuo 2010-07-28). 

Visuomenė pasiūlymų programai nepateikė. 

Visi subjektai PAV programai pritarė be pastabų: 

• Marijampolės savivaldybės administracija pritarė raštu 2020-11-03 Nr. SA-9071 

(15.1.E); 

• Kalvarijos rajono savivaldybės administracija pritarė raštu 2020-11-03 Nr. IS-1570-

(4.15E); 

• Nacionalinio visuomenės sveikatos centro Marijampolės departamentas 2020-10-28 

Nr. (4-11 14.3.2 E)2-87925; 

• Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba pritarė raštu 2020-10-27 Nr. (4)-V3E-415. 

• Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos 

Kauno priešgaisrinės gelbėjimo valdybos Marijampolės priešgaisrinė gelbėjimo 

tarnyba 2020-10-27 Nr. 9.4-2-1487; 

• Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Alytaus-Marijampolės 

teritorinis skyrius pritarė raštu 2020-11-03 Nr. (9.38-A)2-636.  
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PROGRAMOS SANTRAUKA 

Poveikio aplinkai vertinimo programa rengiama planuojamai ūkinei veiklai – planuojamam 

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) 

rekonstravimui. 

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. 

Planuojamai veiklai reikalinga išpirkti žemes visuomenės poreikiams, todėl 2015-2016 m. 

planuojant nuo Marijampolės iki valstybės sienos su Lenkija kelio platinimą nuo esamų dviejų iki 

keturių eismo juostų, buvo parengtas specialusis planas, atliktas strateginis pasekmių aplinkai 

vertinimas (SPAV), buvo numatytos aplinkosauginės priemonės (rengėjas UAB „Kelprojektas“). 

Procese dalyvauja visuomenė, subjektai (Marijampolės ir Kalvarijos rajono savivaldybių 

administracijos; Nacionalinio visuomenės sveikatos centro Marijampolės departamentas; 

Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba;  Marijampolės priešgaisrinė gelbėjimo tarnyba; Kultūros 

paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Alytaus-Marijampolės teritorinis skyrius) bei 

atsakinga institucija – Aplinkos apsaugos agentūra. 

 

1 pav. PAV dalyviai, institucijos 

 

Planuojama rekonstruoti 28,17 km ilgio esamo Via Baltica A5 Kaunas-Marijampolė-

Suvalkai kelio ruožą, išplatinant iki keturių eismo juostų, įrengiant saugias dviejų lygių (viadukus) 

ir žiedines (jungiamuosiuose keliuose) sankryžas, jungiamuosius kelius, naują sunkiojo transporto 

stovėjimo aikštelę, praplatinant esamus tiltus, įrengiant naujus tiltus per upes, įdiegiant anksčiau 
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suplanuotas ir atliekamo poveikio aplinkai vertinimo metu tikslinamas aplinkosaugines priemones 

(triukšmo užtvaras gyventojams, žaliąjį tiltą stambiesiems gyvūnams migruoti, pralaidas 

varliagyviams, paviršinių nuotekų nuo kelio valymo įrenginius ir pan.). Rangos darbus numatoma 

pradėti pabaigus žemės paėmimo visuomenės poreikiams procedūras ir parengus valstybinės 

reikšmės magistralinio kelio A5 Kaunas–Marijampolė–Suvalkai rekonstravimo techninį projektą 

ir gavus statybą leidžiantį dokumentą. Planuojama, kad rekonstrukcijos darbai bus baigti iki 2025 

metų pabaigos. 

Atsižvelgiant į tai, kad planuojama esamo kelio plėtra, kad nuo 2015 m. buvo vertinamos 

net kelios rekonstravimo alternatyvos, atliktos strateginio pasekmių aplinkai vertinimo (SPAV) 

procedūros, šioje ataskaitoje vertinamos dvi alternatyvos su galimais techninių ir technologinių 

sprendinių variantais: 0 alternatyva (nieko nedarymo) ir kelio rekonstravimas pagal anksčiau 

SPAV procedūros metu patvirtintą alternatyvą su priemonėmis (tikslinamomis) ir galimais 

techninių, technologinių sprendinių variantais. 

Kelias kerta upes: upelį Laikštę, upę Šešupę kerta dviejose vietose, upelį Gausbalė, upelį 

Paikį, upelį Gulbiną, upelį Sūduonia ir mažesnius bevardžius upelius bei griovius. Ataskaitoje bus 

detalizuojamos upės, galimas poveikis (įrengiami tiltai, pralaidos), pateikiamos priemonės, kad 

išvengti galimos taršos, gali būti teikiami pasiūlymai projektavimui. 

Planuojamame rekonstruoti Via Baltica kelyje yra dirbtinis nepratekamas paviršinio 

vandens telkinys (~60 a ploto), esantis sankryžoje. Šio telkinio 1995-1999 m. ortofoto nuotraukose 

nėra. Jis matyti tik 2005-2006 m. ortofoto nuotraukose. Šis telkinys buvo dirbtinai suformuotas 

sankryžos įrengimo metu, sutekant paviršinėms lietaus nuotekoms nuo kelio po Marijampolės 

aplinkkelio (Via Baltica) dviejų lygių sankryžos mazgo Marijampolės miesto prieigose įrengimo. 

Dirbtinio nepratekamo paviršinio vandens telkinio (~60 a ploto), esančio ir liksiančio sankryžoje 

dalies užpylimo pakrantės apsaugos juosta bus tikslinama. 

Projekto įgyvendinimui neišvengiamai reikės papildomos žemės, todėl nagrinėjama 

visuomenės reikmėms paimama žemė, reikalingas jos kiekis remiantis 2015-2016 m. rengto kelio 

rekonstravimo specialiojo plano sprendiniais ir naujausia informacija apie žemės sklypus. 

Rekreacinių teritorijų prie kelio nėra – kelias skirtas greitam susisiekimui, europinis 

koridorius, kuriuo važiuoja didelė sunkiojo transporto dalis, tačiau nepritaikytas pažintiniam 

poilsiui, todėl kelio aplinkoje išskirtas bendrasis rekreacinis potencialas: didesnis nei vidutinis 

(nuo ruožo pradžios 56,83 km iki 66 km), mažas (nuo 66 km iki 75 km), mažesnis nei vidutinis 

(nuo 75 km iki 80 km), vidutinis (nuo 80 km iki 85 km). Kelias dviem tiltais skirtingose vietose 

kerta Šešupės upę, kuria vyksta regioninės svarbos vandens turizmas. 

Nagrinėjama teritorija priklauso pietų Lietuvos regionui. Rekonstruojamas kelias yra 

priemiestiniame, kaimiškajame ir gamtiniame kraštovaizdyje į pietus nuo Marijampolės ir 

Kalvarijos miestų. Esamą kraštovaizdį formuoja Suvalkijos agrarinė ir gyvenamoji aplinka 

(kaimai, fone esantys miestai), išraiškingi Šešupės upės slėniai, kertami kelio dviejose vietose 

pavieniai miškeliai, bei dominuojantys absoliučiai visame kelio ruože – dirbamų laukų plotai. 

Urbanizuotas miesto kraštovaizdis su Marijampolės ir Kalvarijos panorama lieka nutolęs atokiau 

nuo kelio. Aplinkkelio trasa be didesnių pylimų pakankamai tiesi, kadangi tai yra magistralinis 

kelias, jam taikomi griežtesni reikalavimai kelio išilginiam profiliui ir kitiems techniniams 

sprendiniams. Apylinkių reljefas silpnai banguotas, daugiausia vyrauja lygumos. Pagal 

Nacionalinį kraštovaizdžio tvarkymo planą vyraujantis gamtinis pobūdis – sukultūrintas agrarinis 
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kraštovaizdis, pagal gamtinio komplekso tipą – molinga banguota/rumbėta lyguma arba molinga 

lyguma, tik prie Kalvarijos pasikeičianti į sukultūrintą agrarinį miškingą kraštovaizdį, kurį 

formuoja daugiausia Šešupės upės slėnis. Planuojamas kelias abiejose savivaldybėse kerta 

migracijos koridorius, besidriekiančius Šešupės, Laikštės ir kitų upelių slėniais. 

Į PŪV teritoriją nekilnojamosios kultūros vertybės nepatenka, artimiausios yra: Pietarių 

kaimo senosios kapinės (kodas 22081), esančios 390 m atstumu nuo PŪV teritorijos; Tautinio 

sąjūdžio veikėjo Vinco Šlekio sodybos vieta (kodas 2672), esanti 330 m atstumu nuo PŪV 

teritorijos; Mokolų kaimo senosios kapinės, vad. Maro kapeliais (kodas 22116), esančios 630 m 

atstumu nuo PŪV teritorijos; Žudynių vieta ir kapas (kodas 10907), esanti 1,1 km atstumu nuo 

PŪV teritorijos; Lietuvos partizanų kapai (kodas 38850), esantys 940 m atstumu nuo PŪV 

teritorijos; Žydronių kaimo evangelikų liuteronų senosios kapinės (kodas 22094), esančios 1,1 km 

atstumu nuo PŪV teritorijos; Skardupių kaimo senosios kapinės (kodas 22098), esančios apie 60 

m atstumu nuo PŪV teritorijos; Vidgirių kaimo senosios kapinės (kodas 21818), esančios 520 m 

atstumu nuo PŪV teritorijos, Vidgirių kaimo antrosios senosios kapinės (kodas 22460), esančios 

570 m atstumu nuo PŪV teritorijos, Skardupių klebonijos-vienuolyno pastatas (kodas 2111) ir 

Švč. Mergelės Marijos ir Krikščionių Pagalbos bažnyčia (kodas 2172), esantys 330 m atstumu nuo 

PŪV teritorijos, Deivoniškių kaimo senosios kapinės (kodas 22024), ribojasi su PŪV teritorija, 

tačiau nuo planuojamų jungiamųjų kelių nutolusi per esamą žvyrkelį. Planuojami darbai nepateks 

nei į vertybės teritoriją, nei į vizualinės apsaugos pozonį; Kampinių piliakalnis su gyvenviete 

(kodas 21066), esančios 40 m atstumu nuo PŪV teritorijos. Planuojami sprendiniai patenka į 

vizualinį apsaugos pozonį; Kampinių kaimo senosios kapinės (kodas 22022), esančios 440 m 

atstumu nuo PŪV teritorijos, 1918 m. 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 (kodas 23137), esanti 90 m atstumu 

nuo PŪV teritorijos. Vizualinės apsaugos pozonis nutolęs apie 55 m; Kalvarijos dvaro sodybos 

fragmentai (kodas 334), ribojasi su PŪV teritorija, tačiau patys sprendiniai į PŪV teritoriją 

nepatenka; Kalvarijos evangelikų liuteronų senosios kapinės, vad. vokiečių antrosiomis kapinėmis 

(kodas 22264), esančios 420 m atstumu nuo PŪV teritorijos; Kreivukės kaimo senosios kapinės 

(kodas 22019), esančios 950 m atstumu nuo PŪV teritorijos. 

2015 m. rengiant valstybinės reikšmės magistralinio kelio A5 Kaunas-Marijampolė-

Suvalkai ruožo nuo 56,83 iki 97,06 km rekonstrukcijos projektinius sprendinius, buvo vykdomi 

istorinių ir archeologinių žvalgymų tyrimai. Visa pirminė informacija ir detalių tyrimų apžvalga 

bus pateikiama ir patikslinta PAV ataskaitoje, kadangi PAV programoje tik numatomos ataskaitos 

rengimo gairės. 

Vadovaujantis LR saugomų teritorijų kadastro duomenimis, planuojamos veiklos I (nuo 

56,83 iki 72,5 km) ir II (nuo 72,6 iki 79,0 km) ruožų artimoje aplinkoje saugomų gamtinių teritorijų 

nėra. Artimiausia gamtinė saugoma teritorija nutolusi daugiau kaip 9 km. III (nuo 79,1 iki 85,0 

km) ruožo pietinė dalis patenka į Kalvarijos biosferos poligoną. Poligonas skirtas išsaugoti 

agrarinio kraštovaizdžio ekosistemą, ypač siekiant išlaikyti griežlės (Crex crex), nendrinės lingės 

(Circus aeruginosus), pievinės lingės (Circus pygargus), švygždos (Porzana porzana) ir 

dirvoninio kalviuko (Anthus campestris) populiacijas, natūralių pievų bendrijas, įskaitant Europos 

Bendrijos svarbos natūralių buveinių tipus: 6210 Stepines pievas, 6430 Eutrofinius aukštuosius 

žolynus, 6450 Aliuvines pievas, 6510 Šienaujamas mezofitų pievas. Poligonas turi „Natura 2000“ 

teritorijos statusą kaip Paukščių apsaugai svarbi teritorija (PAST) – Kalvarijos apylinkės 
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(LTKALB001) . Paukščių apsaugai svarbi teritorija skirta griežlių (Crex crex), nendrinių lingių 

(Circus aeruginosus), pievinių lingių (Circus pygargus), švygždų (Porzana porzana), dirvoninių 

kalviukų (Anthus campestris) apsaugai. 

I (nuo 56,83 iki 72,5 km) ir II ruože (nuo 72,6 iki 79,0 km) ES buveinių, saugomų grybų, 

augalų, gyvūnų ir gamtiniu požiūriu vertingų augalų bendrijų planuojamos ūkinės veiklos zonoje 

neaptikta, tačiau pavienės rūšys ar buveinės fiksuotos artimoje aplinkoje. Kiek didesne biologine 

įvairove pasižymi III (nuo 79,1 iki 85,0 km) ruožas, kurio pietinė dalis patenka į Kalvarijos 

biosferos poligoną, taip pat ties 75,3 km esantis Pasūduonės tvenkinys, Šešupės upė, kurią 

rekonstruojamas A5 kelias kerta du kartus. 

Aprašomoje vietovėje aptiktos tik dažnos ir įprastos vabzdžių rūšys. Iš dieninių drugių 

(Lepidoptera, Rhopalocera) teritorijoje fiksuota paprastoji garstytė (Leptidea sinapis), aušrelė 

(Anthocharis cardamines), kopūstinis baltukas (Pieris brassicae), ropinis baltukas (Pieris rapae), 

griežtinis baltukas (Pieris napi), dirvinis gelsvys (Colias hyale), citrinukas (Gonopteryx rhamni), 

dirvinis melsvys (Polyommatus icarus), admirolas (Vanessa atalanta), ūsninukas (Vanessa 

cardui), spungė (Inachis io), dilgėlinukas (Aglais urticae), karpytūnė (Polygonia c-album), šeirys 

(Nymphalis antiopa). Iš vabalų aptinkamos boružės (Coccinellidae), grambuoliai (Melolonthidae), 

straubliukai (Curculionidae), lapgraužiai (Chrysomelidae), blizgiavabaliai, maitvabaliai 

(Silphidae), minkštavabaliai (Cantharidae), trumpasparniai (Staphylinidae), sprakšiai 

(Elateridae), žygiai (Carabidae) ir kt.  

Teritorija nėra tinkama varliagyvių ir roplių grupėms, nors varliagyviai gana įprasti 

vandens telkiniuose – Šešupėje, melioracijos kanaluose, kūdrose ir tvenkiniuose. Pasūduonės 

tvenkinyje aptiktos varliagyvių buveinės, kur gyvena ar veisiasi: pievinė (Rana temporaria) ir 

smailiasnukė (Rana arvalis) varlės, pilkoji rupūžė (Bufo bufo), paprastasis tritonas (Triturus 

vulgaris). Sausesniuose biotopuose aptinkamas vikrusis driežas (Lacerta agilis). 

Teritorijoje nėra žinoma išskirtinai svarbių paukščių perėjimo ar susitelkimo migracijų 

metu vietų. Čia negausiai peri įprastos agrarinio ir atviro kraštovaizdžio paukščių rūšys, o vietose, 

kur yra medžių – ir kelios miško paukščių rūšys.  

Dažnos teritorijoje perinčios rūšys yra šios: dirvinis vieversys (Alauda arvensis), kiauliukė 

(Saxicola ruberta), rudoji devynbaslė (Sylvia communis), paprastoji medšarkė (Lanius collurio). 

Perėjimo metu aptinkamos ir kitos paukščių rūšys: geltonoji kielė (Motacilla flava), juodasis 

strazdas (Turdus merula), sodinė devynbalsė (Sylvia borin). Urbanizuotame kraštovaizdyje 

planuojamos ūkinės veiklos apylinkėse peri baltieji gandrai (Ciconia ciconia), Šešupės slėnyje – 

pavienės lakštingalos (Luscinia luscinia), Pasūduonės tvenkinyje – ežerinės nendrinukės 

(Acrocephalus schoenobaenus), nendrinės startos (Emberiza scoeniclus), stebėtos į Lietuvos 

raudonąją knygą įrašytos juodosios žuvėdros (Chlidonia niger). Rudeninės migracijos metu 

ariamos žemės plotuose aptinkami paprastųjų pempių (Vanellus vanellus) ir varnėnų (Sturnus 

vulgaris) būriai. Apylinkėse matytos medžiojančios nendrinės (Circus aeruginosus) ir pievinės 

(Circus pygargus), mažieji ereliai rėksniai (Clanga pomarina), paukštvanagiai (Accipiter nisus), 

įprasti paprastieji suopiai (Buteo buteo). 

III analizuojamo A5 kelio atkarpa (nuo 79,1 km iki 85 km) patenka į Kalvarijos biosferos 

poligono teritoriją, įsteigtą griežlės (Crex crex), nendrinės lingės (Circus aeruginosus), pievinės 

lingės (Cyrcus pygargus), švygždos (Porzana porzana) ir dirvoninio kalviuko (Anthus campestris) 

populiacijų apsaugai, tačiau planuojamoje kelio rekonstravimo darbų teritorijoje šių rūšių 

perimviečių nėra žinoma. 
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Aplink planuojamą rekonstruoti kelią esanti aplinka nėra tinkama stambesnių žinduolių 

buveinė, dažniau kai kurie iš jų čia atklysta ieškodami maisto. Dažnai aptinkamos stirnos 

(Capreolus capreolus), rudosios lapės (Vulpes vulpes), usūriniai šunys (Nyctereutes 

procyonoides), šernai (Sus scrofa), pavieniai pilkieji kiškiai (Lepus europaeus). Šešupės 

pakrantėse aptikta ūdrų (Lutra lutra) veiklos požymių. Teritorijoje nuolat gyvena peliniai 

graužikai: dirvinės pelės (Apodemus agrarius), paprastieji pelėnai (Microtus arvalis), pieviniai 

pelėnai (Microtus agrestis). Maitindamiesi užskrenda kelių rūšių šikšnosparniai. 

Europos Bendrijos svarbos natūralios buveinės į PŪV teritoriją nepatenka, tačiau 

teritorijos apylinkėse yra 6270 Rūšių gausių ganyklų ir ganomų pievų, 6450 Aliuvinių pievų, 6510 

Šienaujamų mezofitų pievų, 9080 Pelkėtų lapuočių miškų. Kelio aplinkoje esantys miškai 

priskiriami Marijampolės urėdijai, Varnabūdės, Šunskų, Buktos Kalvarijos, Vilkaviškio 

girininkijoms. 

Nagrinėjama 28,17 km ilgio Via Baltica (kelias A5) trasa kerta net 26 miestų, kaimų 

administracines ribas, kurių didžiausios yra Marijampolė ir Kalvarija, o kertami kaimai ne visi yra 

gyvenami, kai kuriuose 2011 m. duomenimis nėra fiksuojama nė vieno gyventojo. 

Atsižvelgiant į tai, kad prieš keletą metų buvo atliekamas SPAV ilgesniam kelio ruožui, 

nei nagrinėjamas šiame PAV procese ir jau buvo numatytos aplinkosauginės priemonės (valymo 

įrenginiai, žaliasis tiltas, triukšmo užtvaros, lokali tvora paukščių apsaugai ir pan. – 2020-2021 m. 

vykdomame poveikio aplinkai vertinime procese jos bus tikslinamos, atsižvelgiant į naujumą, 

efektyvumą, naujai prognozuojamą eismo intensyvumą ir kitus aspektus. Siekiant išvengti 

neigiamo poveikio biologinei įvairovei dar 2015 m. buvo numatomos tam tikros priemonės, kurios 

šioje poveikio aplinkai vertinimo ataskaitoje bus tikslinamos. Ties Pasūduonės tvenkiniu 

numatoma įrengti atitvarus, kad paukščiai negalėtų skristi neaukštai nuo kelio paviršiaus. Siekiant 

išvengti gyvūnų žūčių ir sumažinti avaringumą kelio ruožą bus siūloma aptverti tinklo tvora (tarp 

magistralinio kelio ir jungiamųjų kelių. Įrengiant tinklo tvorą, būtina užtikrinti laukinių gyvūnų 

pasišalinimo iš aptverto kelio ruožo tikimybę, statant nušokimo rampas ar vienkrypčius vartelius. 

Taip pat svarbu sumažinti laukinių gyvūnų patekimo į aptvertą kelio ruožą tikimybę – nuovažose 

įrengti horizontalius barjerus (grotas), sankryžose, tvoros galuose įrengti akmenų-kelmų krūvas. 

Kad stambieji gyvūnai saugiai kirstų numatomą rekonstruoti kelią įprastinėse jų migracijų vietose, 

virš rekonstruojamo kelio 77 km numatoma įrengti žaliąjį tiltą. 

PAV ataskaitoje bus vertinamas triukšmas, oro tarša, atliekami modeliavimai, vertinami 

atitikimai leistiniems ribiniams dydžiams, esant viršijimui bus siūlomos triukšmo, oro taršos 

mažinimo priemonės. PAV ataskaitoje bus vertinami veiksniai, nuo kurių priklauso generuojamas 

triukšmo lygis (prognozuojamas transporto eismo intensyvumas nagrinėjamame kelyje ir jo 

gretimybėje (foninis triukšmas), transporto tipas, pasiskirstymas paroje, važiavimo greitis, kelio 

dangos tipas ir pan.) ir aplinkos veiksniai, nuo kurių priklauso triukšmo sklidimas aplinkoje 

(reljefas, absorbcinės savybės, pastatai, meteorologinės sąlygos). Bus atliekamas triukšmo lygio 

sklaidos modeliavimas. 

Skaičiuojamos ir modeliuojamos šios cheminės medžiagos: azoto oksidai (NOx), anglies 

monoksidas (CO), lakieji organiniai junginiai (LOJ), kietos dalelės (KD10, KD2,5).  

PAV programos ir PAV ataskaitos rengimo metu atliekamas visuomenės informavimas, 

visuomenė supažindinama su planuojama ūkine veikla ir jos galimu poveikiu. 

Visi subjektai PAV programai pritarė be pastabų. 
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1 INFORMACIJA APIE PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS ORGANIZATORIŲ 

(UŽSAKOVĄ) 

Pavadinimas – VĮ „Lietuvos automobilių kelių direkcija“  

Įmonės kodas 188710638 

Adresas – J. Basanavičiaus g. 36, LT–03109 Vilnius 

Tel.:  +370 5 232 9600 

El. p. lakd@lakd.lt 

Kontaktinio (dėl PAV) asmens vardas, pavardė, kontaktai – Jolanta Nemaniūtė-Gužienė, 

mob. +370 696 82862, el. p. jolanta.nemaniute@lakd.lt. 

 

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

Kontaktinis asmuo: Martynas Jokubauskis Projektavimo skyriaus Kelių ir gatvių projektavimo 

grupės vadovas Kuršių g. 2F, 03153 Vilnius, mob. tel. +370 615 75185, el. paštas: 

martynas.jokubauskis@paneveziokeliai.lt.  

 

2 POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO DOKUMENTŲ RENGĖJAS 

Juridinio asmens pavadinimas – UAB „EKOSTRUKTŪRA“ 

Įmonės kodas 304230247 

Adresas – Raudondvario pl. 288a-9, Kaunas 47164 

Tel.: +370 607 23980 

El. p. info@ekostruktura.lt 

Juridinio asmens licencija, leidžianti verstis poveikio visuomenės sveikatai vertinimu: 

Nr.VSL-552 (pateikta: ataskaitos 1 Priede). 

Kontaktinio asmens vardas, pavardė, kontaktai – direktorė Ona Samuchovienė, mob. 

+370 676 08277, el. p. o.samuchoviene@ekostruktura.lt. 

Biuro adresas korespondencijai: Studentų g. 67-410, 51392 Kaunas. 

  

mailto:lakd@lakd.lt
mailto:jolanta.nemaniute@lakd.lt
mailto:martynas.jokubauskis@paneveziokeliai.lt
mailto:info@ekostruktura.lt
mailto:o.samuchoviene@ekostruktura.lt
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3 PLANUOJAMA ŪKINĖ VEIKLA 

3.1 Veiklos pavadinimas, administracinė priklausomybė 

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. 

 

1 Lentelė. Administracinė priklausomybė 

Savivaldybė Seniūnija Miestas/kaimas 

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. 
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2 pav. PŪV vieta Marijampolės ir Kalvarijos savivaldybėse 
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3 pav. 2015-2016 m. 

planuojant nuo 

Marijampolės iki valstybės 

sienos su Lenkija kelio 

platinimą nuo esamų dviejų 

iki keturių eismo juostų, 

buvo parengtas specialusis 

planas, atliktas strateginis 

pasekmių aplinkai 

vertinimas (SPAV). Šiuo 

metu tikslinamiems 

sprendiniams atliekamas I, 

II ir III ruožų bendras PAV, 

IV ruožo projektavimas bus 

vykdomas atskirai ir dėl to 

IV ruožas bus vertinamas 

atskiru PAV, o šioje 

programoje/ ataskaitoje – 

lokaliai 

NENAGRINĖJAMAS. 

 

 

3.2 Veiklos aprašymas 

Planuojama rekonstruoti 28,17 km ilgio esamo Via Baltica A5 Kaunas-Marijampolė-

Suvalkai kelio ruožą, išplatinant iki keturių eismo juostų, įrengiant saugias dviejų lygių (viadukus) 

ir žiedines sankryžas, jungiamuosius kelius, naują sunkiojo transporto stovėjimo aikštelę, 

praplatinant esamus tiltus, įrengiant naujus tiltus per upes, įdiegiant anksčiau suplanuotas ir 

poveikio aplinkai vertinimo metu tikslinamas aplinkosaugines priemones (žaliąjį tiltą 

stambiesiems gyvūnams migruoti virš kelio, triukšmo užtvaras gyventojams, pralaidas 

varliagyviams, paviršinių nuotekų nuo kelio valymo įrenginius ir pan.). 

A5 kelio Kaunas–Marijampolė–Suvalkai rekonstruotas ruožas atitiks tarptautinius greičio 

ir saugumo standartus, kurie keliami visam transeuropinio tinklo keliui E67. Įgyvendinus visus 

projektui keliamus reikalavimus magistralėje pagerės susisiekimas ir eismo saugumas. 

Įgyvendinus planuojamus rekonstravimo darbus, kelyje važiavimo greitis bus padidintas iki 130 

km/h, panaikintos visos vieno lygio sankryžos ir pervažos, sankryžos bus įrengiamos išlaikant 5 

km atstumą tarp jų, tranzitinis transportas bus atskirtas nuo vietinio. Siekiama, kad įrengus visas 
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saugumo priemones ir pažangius sprendimus kelyje mažėtų avaringumas ir gerėtų eismo sauga. 

Rekonstruotas į automagistralę „Via Baltica“ ruožas atitiks tarptautinius saugumo standartus, 

tenkins socialinius-ekonominius bei aplinkosaugos reikalavimus. 

3.3 Nagrinėjamos alternatyvos  

Atsižvelgiant į tai, kad planuojama esamo kelio plėtra, kad nuo 2015 m. buvo vertinamos 

net kelios rekonstravimo alternatyvos, atlikta strateginio pasekmių aplinkai vertinimo (SPAV) 

procedūra, šioje ataskaitoje vertinamos dvi alternatyvos su galimais techninių ir technologinių 

sprendinių variantais: 

1. 0 alternatyva (nieko nedarymo); 

2. Kelio rekonstravimas pagal anksčiau SPAV procedūros metu patvirtintą 

alternatyvą su priemonėmis (tikslinamomis) ir galimais techninių, 

technologinių sprendinių variantais. 

3.4 Veiklos vykdymo etapai 

Rangos darbus numatoma pradėti pabaigus žemės paėmimo visuomenės poreikiams 

procedūras ir parengus magistralinio kelio A5 Kaunas–Marijampolė–Suvalkai rekonstravimo 

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

Veikla būtų vykdoma šiais etapais: 

• Poveikio aplinkai vertinimas, geologiniai tyrimai 2020-2021 m. 

• Techninio projekto parengimas 2020-2021 m. 

• Statybos darbai 2021-2025 m. 

•  Eksploatacija 2025-2026 m. 

4 APLINKOS KOMPONENTAI (OBJEKTAI, TERITORIJOS), KURIUOS 

PLANUOJAMA VEIKLA GALI PAVEIKTI 

4.1 Bendroji  dalis 

Atliekant poveikio aplinkai vertinimą (su poveikio visuomenės sveikatai vertinimu), bus 

nagrinėjamas galimas poveikis: 

• gamtinei aplinkai (biologinei įvairovei, vandeniui, dirvožemiui, kraštovaizdžiui, 

kultūros paveldui ir kt.) 

• socialinei−ekonominei aplinkai (apžvelgiama kaip kelio sprendiniai bus 

pritaikomi pasiekiamumui, patogumui, ar verslas nepatirs apribojimų). 

• visuomenės sveikatai (eismo saugumui, Marijampolės ir Kalvarijos savivaldybių 

gyventojams, gyvenantiems prie planuojamo rekonstruoti Via Baltica kelio ir 

galintiems patirti triukšmo, oro taršos poveikį). 

Bus įvertintas atliekų susidarymas, potencialios ekstremalios situacijos bei jų valdymas. 

Atlikti natūriniai tyrimai lauko tyrimų metodu 2020-07-15, 2020-08-25, 2020-09-16 ir 

pakartotiniai 2020-09-17, 2020-09-25. Kelio rekonstravimo poveikio aplinkai vertinimo 
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ataskaitoje PŪV aplinka pirmiausia vertinama remiantis esamais duomenų šaltiniais – oficialiais 

duomenimis (tai bendrieji planai, kadastrai, elektroninės duomenų bazės Geoportal.lt, Regia.lt, 

vstt.lt ir kt.) bei lauko tyrimais. Lauko tyrimai, jei to reikalauja konkretūs aplinkos komponentai, 

gali būti atliekami tam tikru laiku ir pagal pripažintas metodikas. Jei lauko tyrimų atlikimas 

neprivalo būti atliktas specifiniais metodais ar laiku, arba yra atlikti tyrimai ankstesniais metais, 

lauko tyrimas atliekamas tyrėjui tinkamu metu, siekiant patikslinti esamą situaciją ar įvertinti 

pokyčius. Lauko tyrimai atliekami prieš tai išskyrus potencialiai svarbius aplinkos komponentus 

ortofoto žemėlapiuose ar kituose planuose (jei tai įmanoma), natūroje tas vietas apžiūrint detaliau. 

Visais kitais atvejais tyrimai atliekami maršrutiniu metodu, tiriant projekto aplinkoje esančias ir 

galimas paveikti teritorijas. Galimi ir daugkartiniai aplinkos natūriniai tyrimai. 

Programoje pateikiami vertinimo principai arba esamos situacijos apibendrinimai, o 

išsami esamos situacijos analizė bus pateikta pilnoje PAV ataskaitoje. 

Atliekant PAV, bus vertinami galimi reikšmingi poveikiai: 

• tiesioginiai ir netiesioginiai, 

• suminiai, besikaupiantys (kumuliaciniai), 

• teigiami ir neigiami, 

• trumpalaikiai, vidutinės trukmės ir ilgalaikiai − statybos ir veiklos naudojimo 

metu. 

Poveikiai bus įvertinami kiekybiškai (oro kokybei, akustiniam klimatui), mišriu būdu, o 

kurių kiekybiškai įvertinti neįmanoma − kokybiškai. Nagrinėjama teritorija − nagrinėjamos 

teritorijos ribos nustatomos kiekvienam vertinamam aplinkos veiksniui, komponentui. Atlikus 

PAV, bus numatytas monitoringo planas. 

2 lentelė. Atliekant vertinimą, bus analizuojamas galimas poveikis gamtinei (gyvajai ir fizinei) 

aplinkai. Lentelėje pateikiama suvestinė informacija. Detali informacija pateikta kituose 

skyriuose. 

Komponentas  PAV ataskaitoje bus vertinama Vertinamas 

poveikis 

Aplinkos oro kokybei Vietinės taršos nustatymas (teršalų koncentracijos 

aplinkoje skaičiavimas ir gautų rezultatų palyginimas su 

ribinėmis vertėmis). Pagrindiniai teršalai, išsiskiriantys iš 

ūkinės veiklos ir turintys lokalų poveikį aplinkai bei 

žmonių sveikatai yra: anglies monoksidas CO; lakieji 

organiniai junginiai LOJ; azoto dioksidas NO2, kietosios 

dalelės – KD10, KD2,5 

 

 

 

- tiesioginis ir 

netiesioginis, 

 

- suminis, 

besikaupiantis 

(kumuliacinis), 

 

Aplinkos triukšmui Aplinkos triukšmo lygio (Ldienos, Lvakaro, Lnakties ir Ldvn 

rodiklių) gyvenamojoje ir visuomeninėje aplinkoje 

modeliavimas, priemonių parinkimas/tikslinimas. 

Vandens kokybei, 

hidrografiniam tinklui 

Galimas poveikis paviršiniams vandens telkiniams ir 

požeminiam vandeniui: tarša eksploatacijos metu, tarša 

avarijų metu Šešupei, upeliams, natūraliems ir dirbtiniams 
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Komponentas  PAV ataskaitoje bus vertinama Vertinamas 

poveikis 

paviršiniams vandens telkiniams, aplinkosauginių 

priemonių parinkimas/patikslinimas. 
- teigiamas ir 

neigiamas, 

 

- trumpalaikis, 

vidutinės 

trukmės ir 

ilgalaikis, 

statybos ir 

veiklos 

naudojimo 

metu. 

Geologiniams 

aspektams, 

naudingosioms 

iškasenoms 

Apibūdinamos geologinės sąlygos, galimas poveikis 

naudingųjų iškasenų telkiniams. 

Dirvožemiui Galimi poveikis dėl derlingojo dirvožemio sluoksnio 

nuėmimo, dirvožemio disagregacijos, dirvos sutankinimas, 

dirvos erozijos, dirvožemio taršos. 

Kertinėms miško 

buveinėms, miškams 

Įvertinamos kertinės miško buveinės, apžvelgiami esami 

miškai, galimas poveikis 

Bioįvairovei Floros ir faunos vertinimas lauko tyrimų, studijų, duomenų 

bazių pagalba, aplinkosauginių priemonių 

parinkimas/tikslinimas. 

Saugomoms teritorijoms Poveikiai saugomoms teritorijoms, saugomoms rūšims. 

Kraštovaizdžiui, 

gamtiniam karkasui 

Lauko tyrimų ir duomenų bazių, planų, dokumentų pagalba 

įvertinamas esamas kraštovaizdis, aprašomas galimas 

poveikis  kraštovaizdžio mozaikiškumui, biotopų 

fragmentacijai, estetinei ir vizualinei kraštovaizdžio vertei, 

rekreacijai, reljefui, gamtiniam karkasui, numatomos 

priemonės, teikiami pasiūlymai projekto sprendiniams. 

 

4.1 Geologinės sąlygos, naudingosios iškasenos 

PAV ataskaitoje nagrinėjamo ruožo geologija, naudingosios iškasenos bus aprašyta, 

vadovaujantis Lietuvos geologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos informacinės sistemos 

„Geolis“ duomenimis (www.lgt.lt). Jei ataskaitos rengimo metu jau bus atlikti detalūs inžineriniai 

geologiniai tyrimai, bus pateikta tiksli informacija apie rekonstruojamo kelio aplinkoje 

vyraujančias nuogulas, vandens slūgsojimo gylį, pateiktas geologijos specialistų rekomendacijas 

projektavimui. 

Atsižvelgiama į Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymu, įsigaliojusiu nuo 2020-

01-01 (2019 m. birželio 6 d. Nr. XIII-2166) taikytinus reglamentus. 

4.2 Dirvožemis 

Bus vertinamas dirvožemio tipas, jo paplitimas, atsparumas pažeidimui, galima tarša ir 

kiti aspektai vadovaujantis Lietuvos erdvinės informacijos portale (prieiga prie interneto: 

https://www.geoportal.lt/map/) pateikta Lietuvos dirvožemių charakteristika, identifikuojama 

esama kartografinė medžiaga, poveikis vertinamas, atsižvelgiant į planuojamus darbus, galimą 

taršą vykdant statybos darbus (tarša, dirvos sutankinimas, derlingojo sluoksnio nuėmimas, 

erozija), tiek eksploatuojant kelią (tarša). Pagal dirvožemio tipą ir atsparumą cheminei taršai, bus 

įvertintas galimas poveikis, suformuluotos išvados ir pasiūlymai. 

http://www.lgt.lt/
https://www.geoportal.lt/map/
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4.3 Paviršinis vanduo 

PAV programoje apžvelgiamas hidrografinis tinklas, o PAV ataskaitoje bus aprašomos 

vertinamos paviršinių vandens telkinių apsaugos zonos ir pakrančių apsaugos juostos 

vadovaujantis Paviršinio vandens telkinių apsaugos zonų ir pakrančių apsaugos juostų nustatymo 

tvarkos aprašu (patvirtintu LR aplinkos ministro 2007 m. vasario 14 d. Nr. D1-98 įsakymu, 

suvestinė redakcija nuo 2019-12-18). 

Pagal „Potvynių grėsmės ir rizikos žemėlapį“ (šaltinis 

http://potvyniai.aplinka.lt/potvyniai), apžvelgiamos galimos grėsmės. 

Atsižvelgiama į Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymu, įsigaliojusiu nuo 2020-

01-01 (2019 m. birželio 6 d. Nr. XIII-2166) taikytinus reglamentus, vadovaujamasi Lietuvos 

Respublikos vandens įstatymu 1997 m. spalio 21 d. Nr. VIII-474 (Suvestinė redakcija nuo 2020-

01-01). 

Rekomendacijos nuotekų nuvedimui parenkamos, vadovaujantis dokumentu, skirtu 

apsaugai nuo kelių keliamos taršos „Vandens telkinių apsauga APR-VTA 10“, patvirtintu 2010 m. 

balandžio 1 d. Nr. V-89 (Žin., 2010, Nr.41-2017) ir Paviršinių nuotekų tvarkymo reglamentu 2007 

m. balandžio 2 d. Nr. D1-193 (Suvestinė redakcija nuo 2019-11-01). 

Kelias kerta upes: upelį Laikštę, upę Šešupę kerta dviejose vietose, upelį Gausbalė, upelį 

Paikį, upelį Gulbiną, upelį Sūduonia ir mažesnius bevardžius upelius bei griovius. 

Ataskaitoje bus detalizuojama informacija apie upes, galimas poveikis (įrengiami tiltai, 

pralaidos), pateikiamos priemonės, kad išvengti galimos taršos, gali būti teikiami pasiūlymai 

projektavimui. 

 

Planuojamame rekonstruoti Via Baltica kelyje (kelio juostoje ties 58 km, kelio sklype, 

kurio unikalus Nr. 5114-7001-0001) yra dirbtinis nepratekamas paviršinio vandens telkinys 

(~60 a ploto), esantis sankryžoje - kelio vandens nuleidimo sistemos dalis (pagal Lietuvos 

Respublikos kelių įstatymo 2 str. 5 p.). Šio telkinio 1995-1999 m. ortofoto nuotraukose nėra. Jis 

matyti tik 2005-2006 m. ortofoto nuotraukose. Šis telkinys buvo dirbtinai suformuotas sankryžos 

įrengimo metu, sutenkant paviršinėms lietaus nuotekoms nuo kelio po Marijampolės aplinkkelio 

(Via Baltica) dviejų lygių sankryžos mazgo Marijampolės miesto prieigose įrengimo. 

Planuojamos rekonstrukcijos metu dėl numatomos sankryžos sprendinių reikės užpilti 

apie 10 arų šio dirbtinio vandens telkinio (plotas tikslinamas techniniame projekte). Būtini telkinio 

užpylimo darbai neprieštarauja Specialiųjų žemės ir miško sąlygų įstatymo nuostatoms, pagal 98 

straipsnio 4 punktą „Paviršiniuose vandens telkiniuose draudžiama: <...> 4) paviršinius vandens 

telkinius, išskyrus dirbtinius vandens telkinius, paversti kitomis žemės naudmenomis;“, t. y. 

galimas dirbtinio vandens telkinio likvidavimas. Projektuotojas AB „PANEVĖŽIO KELIAI“ 

kreipėsi į Aplinkos ministeriją ir gavo išaiškinimą (pateiktas prieduose) dėl vandens telkinio. 

Taip pat šis dirbtinis vandens telkinys, esantis sankryžoje, yra kelio dalis (Kelias – 

inžinerinis statinys, skirtas transporto priemonių ir pėsčiųjų eismui. Kelio elementai yra šie: žemės 

sankasa, važiuojamoji dalis, kelkraščiai, skiriamoji juosta, kelio grioviai ir kitos vandens 

nuleidimo sistemos, sankryžos, autobusų sustojimo aikštelės, poilsio aikštelės, pėsčiųjų ir 

http://potvyniai.aplinka.lt/potvyniai
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dviračių takai, kelio statiniai, techninės eismo reguliavimo priemonės, želdiniai, esantys kelio 

juostoje, kelio oro sąlygų stebėjimo ir transporto eismo apskaitos, apšvietimo ir kiti įrenginiai su 

šių elementų užimama žeme (Lietuvos Respublikos kelių įstatymas, 1995 m. gegužės 11 d. Nr. I-

891, Suvestinė redakcija nuo 2020-09-01)). Atskiras leidimas užpylimui nereikalingas. 

Vadovaujantis Paviršinio vandens telkinių apsaugos zonų ir pakrančių apsaugos 

juostų nustatymo tvarkos aprašu (patvirtintu LR aplinkos ministro 2007 m. vasario 14 d. Nr. D1-

98 įsakymu, suvestinė redakcija nuo 2019-12-18) šiandien telkiniui yra nustatoma pakrantės 

apsaugos juosta.  

Atsižvelgiant į tai, kad specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatyme, kurio 100 straipsnio 

3 punkte nustatyta, kad „Paviršinių vandens telkinių pakrantės apsaugos juostose draudžiama: 

...> 3) vykdyti žemės darbus, keisti kranto liniją, reljefą ir žemės paviršių, išskyrus atvejus, kai 

žemės darbai vykdomi ir (ar) kranto linija, reljefas ar žemės paviršius keičiamas: b) statomi ir 

(ar) įrengiami hidrotechnikos statiniai, vandens matavimo stotys, vandens paėmimo ir išleidimo į 

vandens telkinius įrenginiai ir statiniai, požeminio vandens vandenvietės, informaciniai ženklai, 

stendai, pėsčiųjų takai, paviršinių vandens telkinių pakrantės apsaugos juostą kertantys keliai 

ir inžineriniai tinklai, tiltai, sodybose ar prie jų – lieptai, uostuose ir prieplaukose – jų statiniai, 

prie vidaus vandenų kelių – vidaus vandenų transporto priemonių degalų pripildymo statiniai ir 

(ar) įrenginiai, planuojami darbai neprieštarauja reglamentams. 

Dirbtinio nepratekamo paviršinio vandens telkinio (~60 a ploto), esančio ir liksiančio 

sankryžoje dalies užpylimo pakrantės apsaugos juosta bus patikslinama. 

 

4 pav. 1995-1999 m. ortofoto 

 

5 pav. 2002-2006 m. ortofoto 
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6 pav. Ortofoto (aktualiausia) 

 

7 pav. Vandens telkinys šiuo metu (užžėlę meldais, atviro ploto yra minimaliai). Fotografuota 2020-09-16. 

 

8 pav. Planuojamos rekonstrukcijos metu dėl numatomos sankryžos sprendinių reikės užpilti apie 10 arų šio 

dirbtinio paviršinio vandens telkinio. 
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9 pav. Vandens telkiniai (georeferencinių Lietuvos duomenų duombazė), nuotraukos paveiksle fotografuotos 

2020-09-17 
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4.4 Požeminis vanduo 

Poveikis požeminiam vandeniui bus vertinamas vadovaujantis Lietuvos geologijos 

tarnybos informacinės sistemos Geolis duomenimis: „Vandenvietės“, „Eksploatuojami požeminio 

vandens gręžiniai“ (šaltinis lgt.lt). Įvertinamos esamos ir projektinės vandenviečių apsaugos 

zonos. 

Bus vadovaujamasi požeminio vandens apsaugą reglamentuojančiais teisės aktais, tokiais 

kaip Požeminio vandens vandenviečių apsaugos zonų nustatymo tvarkos aprašu 2015 m. gruodžio 

14 d. Nr. D1-912 (Galiojanti suvestinė redakcija nuo 2018-05-31), kuriame detalizuojamos 

vandenviečių grupės, apsaugos zonos, reglamentai. 

 

4.5 Žemėnauda, žemėvalda 

Projekto įgyvendinimui neišvengiamai reikės papildomos žemės, todėl nagrinėjama 

visuomenės reikmėms paimama žemė, reikalingas jos kiekis remiantis  2015-2016 m. rengto kelio 

rekonstravimo specialiojo plano sprendiniais ir naujausia informacija apie žemės sklypus. 

Ataskaitoje bus nagrinėjama ne tik sklypų paskirtis, žemės naudmenos įvertinamos pagal 

Corine žemės dangą, apžvelgiant galimus žemės naudmenų pokyčius, teritorijų praradimus. 

Žemės paėmimo visuomenės poreikiams procedūros vykdomos pagal Žemės paėmimo 

visuomenės poreikiams įgyvendinant ypatingos valstybinės reikšmės projektus įstatymo 

reikalavimus 2011 m. balandžio 12 d. Nr. XI-1307 (Suvestinė redakcija nuo 2019-07-01). 

 

4.6 Rekreacinės teritorijos 

Rekreacinių teritorijų prie kelio nėra – kelias skirtas greitam susisiekimui, europinis 

koridorius, kuriuo važiuoja didelė sunkiojo transporto dalis, tačiau nepritaikytas pažintiniam 

poilsiui, todėl kelio aplinkoje išskirtas bendrasis rekreacinis potencialas: didesnis nei vidutinis 

(nuo ruožo pradžios 56,83 km iki 66 km), mažas (nuo 66 km iki 75 km), mažesnis nei vidutinis 

(nuo 75 km iki 80 km), vidutinis (nuo 80 km iki 85 km). 

Kelias dviem tiltais kerta Šešupės upę, kuria vyksta regioninės svarbos vandens turizmas, 

upė priskiriama „regioninės svarbos vandens turizmo trasai“ baidarėmis, kanojomis arba valtimis. 

Kelio 64 kilometre planuojama sunkiojo transporto stovėjimo aikštelė, kuri bus skirta ne 

tik sunkiajam transportui, tačiau ir lengviesiems automobiliams, kurioje numatoma įrengti tualetą, 

atskirti stovėjimo zonas. PAV ataskaitoje bus detaliau pateikiami numatomi šios aikštelės 

sprendiniai. 
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10 pav. Šiuo metu neužstatytoje žemės ūkio paskirties žemėje, palei esamą/rekonstruojamą kelią planuojama 

sunkiojo transporto ir automobilių stovėjimo aikštelė, fotografuota 2020-09-16  

 

11 pav. Planuojamos stovėjimo aikštelės vieta 
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4.7 Kraštovaizdis 

PAV Ataskaitoje bus detaliai nagrinėjamas kraštovaizdis ir galimas vizualinis, 

struktūrinis, estetinis pokyčiai, nagrinėjamos kraštovaizdžio schemos. PAV programoje 

apžvelgiami tik esminiai kraštovaizdžio aspektai.  

Kraštovaizdžio vertinimas atliekamas vadovaujantis: 

• Nacionaliniu kraštovaizdžio tvarkymo planu, patvirtintu LR aplinkos ministro 

įsakymu 2015 m. spalio 2 d. Nr. D1-703. 

• Kraštovaizdžio planais, schemomis ir kt. Schemos skelbiamos oficialiame 

Aplinkos ministerijos tinklalapyje, kraštovaizdžio rubrikoje: 

https://am.lrv.lt/lt/veiklos-sritys-1/saugomos-teritorijos-ir-

krastovaizdis/krastovaizdis, 2020 m. informacija. 

• Nagrinėjamos vietos fotofiksacine medžiaga ir kt. informacija. 

• Kad nepažeistų kraštovaizdžio stabilumo, projektas rengiamas vadovaujantis 

kraštovaizdžio apsaugos ir formavimo leidiniu „Kraštovaizdžio formavimo gairės 

valstybiniams keliams ir geležinkeliams“, Lietuvos Respublikos aplinkos 

ministerija, O. Samuchovienė, A. Braga, G. Godienė ir kt., Kaunas: Lututė, 2013. 

Kraštovaizdžio pobūdis. Nagrinėjama teritorija priklauso pietų Lietuvos regionui. 

Rekonstruojamas kelias yra priemiestiniame, kaimiškajame ir gamtiniame kraštovaizdyje į pietus 

nuo Marijampolės ir Kalvarijos miestų. Esamą kraštovaizdį formuoja Suvalkijos agrarinė ir 

gyvenamoji aplinka (kaimai, fone esantys miestai), išraiškingi Šešupės upės slėniai, kertami kelio 

dviejose vietose pavieniai miškeliai, bei dominuojantys absoliučiai visame kelio ruože – dirbamų 

laukų plotai. Urbanizuotas miesto kraštovaizdis su Marijampolės ir Kalvarijos panorama lieka 

nutolęs atokiau nuo kelio. Aplinkkelio trasa be didesnių pylimų pakankamai tiesi, kadangi tai yra 

magistralinis kelias, jam taikomi griežtesni reikalavimai kelio išilginiam profiliui ir kitiems 

techniniams sprendiniams. 

Reljefas. Apylinkių reljefas silpnai banguotas, daugiausia vyrauja lygumos. Pagal 

Nacionalinį kraštovaizdžio tvarkymo planą vyraujantis gamtinis pobūdis – sukultūrintas agrarinis 

kraštovaizdis, pagal gamtinio komplekso tipą – molinga banguota/rumbėta lyguma arba molinga 

lyguma, tik prie Kalvarijos pasikeičianti į sukultūrintą agrarinį miškingą kraštovaizdį, kurį 

formuoja daugiausia Šešupės upės slėnis. 

Erdvinė kompozicija. Kraštovaizdžio erdvinei kompozicijai bei vizualinei raiškai 

didžiausią įtaką daro agrarinė aplinka, o Šešupės upė, kiti mažesni upeliai ir negilūs jų slėniai 

paįvairina gana monotonišką kraštovaizdį. 

Kraštovaizdžio vizualinė raiška. Vyrauja gerai apžvelgiamų erdvių kraštovaizdis – ariami 

laukai, pievos. Pagal Nacionalinį kraštovaizdžio tvarkymo planą kraštovaizdžio vizualinės 

struktūros erdvinis despektiškumas yra net kelių tipų: vizualinę struktūrą formuoja V0H1-d, 

V0H3-c, V1H3-d, V2H3-b kraštovaizdžio tipai, kuriems būdinga neišreikšta arba silpna 

vertikalioji sąskaida ir tik ruožo pabaigoje ties Kalvarija prasideda vidutinė vertikalioji sąskaida, 

tai reiškia, kad vyrauja lyguminis arba banguotas lėkštašlaičių slėnių kraštovaizdis. 
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Pagal Nacionalinio kraštovaizdžio tvarkymo plano reglamentavimo kryptis – 

nagrinėjamas Via Baltica kelias patenka į intensyvaus bioprodukcinio naudojimo reglamentų 

formavimo zoną. 

Žemiau pateikiamos ViaBaltica būdingos nuotraukos 2020-09-16; 2020-09-17 

fotofiksacija. 

 

 

12 pav. A5 Sankryžos su rajoniniu keliu Gulbiniškiai – Valavičiai kraštovaizdis (dvi nuotraukos) 2020-09-17 

 

13 pav. Pasūduonės tvenkinys, fotografuota 2020-09-17 



Poveikio aplinkai vertinimo PROGRAMA. 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 

28 

 

 

14 pav. Rekonstrukcijos pradžios kelio kraštovaizdis, Marijampolės prieigose, fotografuota 2020-09-16 

  

15 pav. Kraštovaizdis ruože, kuriame planuojamas - žaliasis tiltas stambiesiems gyvūnams, fotografuota 

2020-09-17 

 

Nuotraukos iš transporto keleivio pozicijos rodo skurdesnį kraštovaizdį, kuris matomas 

važiuojant keliu (2020-09-17 fotofiksacija). Pateikiama žemiau. 

 

16 pav. Tipinis agrarinis/kaimiškasis kelio kraštovaizdis, fotografuota 2020-09-17 
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17 pav. Tik kai kurios vietos kraštovaizdyje praskaidrina monotoniškumą (želdiniais apaugę šlaitai, prie kelio 

esantys urbanistiniai statiniai – degalinės arba aiškiai matomi kraštovaizdyje kelio elementai – dviejų lygių 

sankryžos), fotografuota 2020-09-17 
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18 pav. Būdingas kraštovaizdis 
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4.8 Gamtinis karkasas 

Planuojamas kelias abiejose savivaldybėse kerta migracijos koridorius, besidriekiančius 

Šešupės, Laikštės ir kitų upelių slėniais. 

PAV ataskaitoje bus vadovaujamasi Gamtinio karkaso nuostatais 2007 m. vasario 14 d. 

Nr. D1-96 (Suvestinė redakcija nuo 2015-11-10 iki 2017-10-27), reglamentuojančiais veiklą šiose 

vertingose kraštovaizdžio aspektu teritorijose. 

 

 

19 pav. Marijampolės savivaldybės bendrojo plano ištrauka: gamtinio karkaso teritorijos driekiasi Šešupės 

ir Laikštės upelių slėniais 
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20 pav. Kalvarijos savivaldybės bendrojo plano ištrauka: gamtinio karkaso teritorijos driekiasi Šešupės ir 

Laikštės upelių slėniais 

 

4.9 Nekilnojamosios kultūros vertybės 

Nekilnojamosios kultūros vertybės identifikuotos, vadovaujantis Nekilnojamųjų kultūros 

vertybių registru (www.kpd.lt), Lietuvos Respublikos Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos 

įstatymu (Suvestinė redakcija nuo 2020-04-01), archeologinių žvalgymų, tyrimų medžiaga. 

Į PŪV teritoriją nekilnojamosios kultūros vertybės nepatenka, artimiausios yra: 

http://www.kpd.lt/
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• Pietarių kaimo senosios kapinės (kodas 22081), esančios 390 m atstumu nuo PŪV 

teritorijos. 

• Tautinio sąjūdžio veikėjo Vinco Šlekio sodybos vieta (kodas 2672), esanti 330 m 

atstumu nuo PŪV teritorijos. 

• Mokolų kaimo senosios kapinės, vad. Maro kapeliais (kodas 22116), esančios 630 

m atstumu nuo PŪV teritorijos. 

• Žudynių vieta ir kapas (kodas 10907), esanti 1,1 km atstumu nuo PŪV teritorijos. 

• Lietuvos partizanų kapai (kodas 38850), esantys 940 m atstumu nuo PŪV 

teritorijos. 

• Žydronių kaimo evangelikų liuteronų senosios kapinės (kodas 22094), esančios 

1,1 km atstumu nuo PŪV teritorijos. 

• Skardupių kaimo senosios kapinės (kodas 22098), esančios apie 60 m atstumu 

nuo PŪV teritorijos. 

• Vidgirių kaimo senosios kapinės (kodas 21818), esančios 520 m atstumu nuo 

PŪV teritorijos. 

• Vidgirių kaimo antrosios senosios kapinės (kodas 22460), esančios 570 m atstumu 

nuo PŪV teritorijos. 

• Skardupių klebonijos-vienuolyno pastatas (kodas 2111) ir Švč. Mergelės Marijos 

ir Krikščionių Pagalbos bažnyčia (kodas 2172), esantys 330 m atstumu nuo PŪV 

teritorijos. 

• Deivoniškių kaimo senosios kapinės (kodas 22024), ribojasi su PŪV teritorija, 

tačiau nuo planuojamų jungiamųjų kelių nutolusi per esamą žvyrkelį. Planuojami 

darbai nepateks nei į vertybės teritoriją, nei į vizualinės apsaugos pozonį. 

 

21 pav. Deivoniškių kaimo senosios kapinės (kodas 22024) (geoportal kadastrinė informacija) 

• Kampinių piliakalnis su gyvenviete (kodas 21066), esančios 40 m atstumu nuo 

PŪV teritorijos. Planuojami sprendiniai patenka į vizualinį apsaugos pozonį. 
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22 pav. Kampinių piliakalnis su gyvenviete (kodas 21066), vizualinės apsaugos pozonis (geoportal kadastrinė 

informacija) 

• Kampinių kaimo senosios kapinės (kodas 22022), esančios 440 m atstumu nuo 

PŪV teritorijos. 

• 1918 m. 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 

(kodas 23137), esanti 90 m atstumu nuo PŪV teritorijos. Vizualinės apsaugos 

pozonis nutolęs apie 55 m. 

 

• Kalvarijos evangelikų liuteronų senosios kapinės, vad. vokiečių antrosiomis 

kapinėmis (kodas 22264), esančios 420 m atstumu nuo PŪV teritorijos. 

• Kreivukės kaimo senosios kapinės (kodas 22019), esančios 950 m atstumu nuo 

PŪV teritorijos. 
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• Kalvarijos dvaro sodybos fragmentai (kodas 334), ribojasi su PŪV teritorija, 

tačiau patys sprendiniai į PŪV teritoriją nepatenka. 

 

23 pav. Kalvarijos dvaro sodybos fragmentai (kodas 334) (geoportal kadastrinė informacija) 

 

Remiantis 2015 m. SPAV ataskaita, kurią rengė UAB „Kelprojektas“, 2015 m. rengiant 

valstybinės reikšmės magistralinio kelio A5 Kaunas-Marijampolė-Suvalkai ruožo nuo 56,83 iki 

97,06 km rekonstrukcijos projektinius sprendinius, buvo vykdomi istorinių ir archeologinių 

žvalgymų tyrimai. 2015 metų archeologinių žvalgymų ir istorinių tyrimų apie nekilnojamąsias 

kultūros paveldo vertybes Marijampolės ir Kalvarijos savivaldybėse pažymą paruošė 

nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialistas, dr. Mindaugas Bertašius (atestato Nr. 

1858).  Buvo gauti šie archeologinių žvalgymų ir istorinių tyrimų rezultatai: 

• Kelio trasos zonoje (100 m pločio) atlikus ir artimoje aplinkoje (koridoriuje po 

550 m abipus trasos ašies) preliminariai nustatyti 42 objektai, turintys vertingųjų 

savybių požymių. Iš jų 13 objektų yra registriniai (aprašyti KPD registre) ir 30 yra 

spėjami naujai identifikuojami objektai; 

• Pagal KPD reikalavimą atlikus 100 m pločio kelio trasos koridoriaus vertinimą 

nustatyti 17 potencialūs objektai, kuriuose siūloma iki pradedant statybų darbus 

(specialiojo plano ruošimo etape) numatyti žvalgomuosius archeologinius 

tyrimus. 

• Atskiru skyriumi nustatyti „Neigiamą poveikį mažinančių priemonių bendrieji 

reikalavimai“, kuriuose suformuluota tyrimų užduotis I-am ir II-am darbų 

etapams: iki pradedant statybų darbus ir vykdant statybų darbus. 

• Įvertinus naujai nustatytų spėjamų kultūros paveldo objektų būklę, siūloma dalį 

jų registruoti KPD registre, kaip turinčius aiškius vertingųjų savybių požymius. 

Siūlomi tie objektai, kurie patenka į trasos zoną ir jiems numatomas neigiamas 

galimas poveikis bei objektai už trasos koridoriaus ribų, kaip turintys aiškius 

vertingųjų savybių požymius. 

Visa pirminė informacija ir detalių tyrimų apžvalga bus pateikiama ir patikslinta PAV 

ataskaitoje, kadangi PAV programoje tik numatomos ataskaitos rengimo gairės. 
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24 pav. PŪV kultūros paveldo vertybių atžvilgiu (šaltinis: kultūros paveldo vertybių duomenys iš geoportal 

duombazės), 2020 m. 
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4.10 Saugomos teritorijos  

Saugomos teritorijos, biologinė įvairovė ir miškai analizuojama bei neigiamą poveikį 

mažinančios priemonės numatomos pagal: 

• Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie Aplinkos ministerijos Lietuvos 

Respublikos saugomų teritorijų kadastrą; 

• Valstybinės miškų tarnybos prie Aplinkos ministerijos miškų kadastrą; 

• Marijampolės apskrities teritorijos bendrąjį (generalinį) planą, Marijampolės 

savivaldybės teritorijos ir Kalvarijos savivaldybės teritorijos bendruosius planus, taip 

pat Marijampolės ir Kalvarijos miestų bendruosius planus; 

• Lietuvos Respublikos 2004-03-15 Vyriausybės nutarimą Nr. 267 „Dėl bendrųjų 

buveinių ar paukščių apsaugai svarbių teritorijų nuostatų patvirtinimo“; 

• Lietuvos teritorijos natūralioje gamtinėje aplinkoje gyvenančių ar laikinai esančių 

saugomų laukinių gyvūnų, augalų ir grybų rūšių informacinę sistemą (SRIS); 

• Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymą (2019 m. birželio 6 

d. Nr. XIII-2166); 

• Lietuvos Respublikos Saugomų teritorijų įstatymą (1993 m. lapkričio 9 d. Nr. I-301. 

Suvestinė redakcija nuo 2020-07-01); 

• Saugomų teritorijų tipinius apsaugos reglamentus (LR Vyriausybės 2004-08-19 

nutarimas, Nr. 996);  

• Paviršinio vandens telkinių apsaugos zonų ir pakrančių apsaugos juostų nustatymo 

tvarką, patvirtintą LR aplinkos ministro įsakymu 2001 m. lapkričio 7 d. Nr. 540 

(Suvestinė redakcija nuo 2019-12-18); 

• Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos generalinio 

direktoriaus 2010 04 01 įsakymo Nr. V-89 ,,Dėl ,,Aplinkosauginių priemonių 

projektavimo, įdiegimo ir priežiūros rekomendacijas. Biologinės įvairovės apsauga 

APR-BĮA 10“ patvirtinimo“ (2010, Nr. 41-2016) reikalavimus; 

• VU Ekologijos instituto (dabar – Gamtos tyrimų centro Ekologijos institutas) 2009 m. 

išleistą „Laukinių gyvūnų migracijos per valstybinės reikšmės magistralinius kelius 

tyrimas, probleminių ruožų identifikavimas, pasiūlymų rengti aptvėrimus ir kitas 

priemones parengimas“ ataskaitą; 

• Valstybinės reikšmės magistralinio kelio A5 Kaunas–Marijampolė–Suvalkai ruožo nuo 

57,70 iki 97,06 km biologinės įvairovės tyrimo ir poveikio vertinimo ataskaita (VšĮ 

„FPP Consulting“, 2015 m.). 

• Dabartinį planuojamos teritorijos ir jos gretimybių bei toliau esančių teritorijų, kurioms 

poveikis tikėtinas, naudojimą; 

• Publikuota, nepublikuota, bet laisvai prieinama ir oficialiai pasiekiamą informaciją apie 

teritorijos ir jos gretimybių gamtines vertybes; 
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• Lietuvos ornitologų draugijos (LOD) šiuo metu rengiamo Perinčių paukščių atlaso 

medžiagą; 

• Esamą gamtosauginę patirtį Lietuvoje ir užsienio valstybėse. 

Tikslas ir uždaviniai: 

1. surinkti informaciją apie planuojamos ūkinės veiklos zonos ir jai artimos aplinkos 

augaliją, parengti rūšių populiacijų dydžio ar tankumo, paplitimo ypatumų apžvalgą; 

2. surinkti informaciją apie planuojamos ūkinės veiklos zonos gyvūniją: 

2.1. parengti planuojamos ūkinės veiklos zonai būdingų gyvūnų (žinduolių ir paukščių, 

varliagyvių, roplių, bestuburių) rūšių populiacijų dydžio ar tankumo, paplitimo ypatumų apžvalgą; 

2.2. nustatyti gyvūnų susitelkimo, veisimosi, maitinimosi, poilsio, žiemojimo vietas, 

migracijos kelius; 

3. nustatyti ar planuojamos ūkinės veiklos zonoje aptinkami augalai ir gyvūnai, saugomi 

pagal Lietuvos Respublikos saugomų gyvūnų, augalų ir grybų įstatymą bei EB direktyvas; 

4. nustatyti planuojamos ūkinės veiklos zonoje paplitusias svetimžemes ir invazines 

augalų bei gyvūnų rūšis. 

5. Surinkti ir įvertinti informaciją apie planuojamos ūkinės veiklos zonos ekosistemų 

teikiamą naudą (paslaugas). 

Nagrinėjant esamą situaciją ir galimus planuojamos veiklos poveikius buvo 

analizuojamos arčiausiai projekto esančios saugomos teritorijos ir gamtos paveldo objektai. 

Informacija apie saugomas teritorijas, jų buferines apsaugos zonas bei gamtos paveldo objektus 

surinkta iš Saugomų teritorijų valstybės kadastro duomenų bazės. 

Vadovaujantis LR saugomų teritorijų kadastro duomenimis, planuojamos veiklos I (nuo 

56,83 iki 72,5 km) ir II (nuo 72,6 iki 79,0 km) ruožų artimoje aplinkoje saugomų gamtinių 

teritorijų nėra. Artimiausia gamtinė saugoma teritorija nutolusi daugiau kaip 9 km.  

III (nuo 79,1 iki 85,0 km) ruožo pietinė dalis patenka į Kalvarijos biosferos poligoną 

(plotas 19750,856672 ha; identifikavimo Nr. 0900000000027; įsteigimo teisės aktas – LR aplinkos 

ministro 2009-07-14 įsakymas Nr. D1-407). Poligonas skirtas išsaugoti agrarinio kraštovaizdžio 

ekosistemą, ypač siekiant išlaikyti griežlės (Crex crex), nendrinės lingės (Circus aeruginosus), 

pievinės lingės (Circus pygargus), švygždos (Porzana porzana) ir dirvoninio kalviuko (Anthus 

campestris) populiacijas, natūralių pievų bendrijas, įskaitant Europos Bendrijos svarbos natūralių 

buveinių tipus: 6210 Stepines pievas, 6430 Eutrofinius aukštuosius žolynus, 6450 Aliuvines 

pievas, 6510 Šienaujamas mezofitų pievas. Poligonas turi „Natura 2000“ teritorijos statusą kaip 

Paukščių apsaugai svarbi teritorija (PAST) – Kalvarijos apylinkės (LTKALB001)  (plotas 

19750,856672 ha; identifikavimo Nr. 1100000000081; įsteigimo teisės aktas – LR Vyriausybės 

2010-03-24 nutarimas Nr. 313). Paukščių apsaugai svarbi teritorija skirta griežlių (Crex crex), 

nendrinių lingių (Circus aeruginosus), pievinių lingių (Circus pygargus), švygždų (Porzana 

porzana), dirvoninių kalviukų (Anthus campestris) apsaugai. 

Priemonės atskiroms „Natura 2000“ teritorijos vertybėms išsaugoti bus numatytos 

vadovaujantis Bendraisiais buveinių ar paukščių apsaugai svarbių teritorijų nuostatais (LR 

Vyriausybės 2004-03-15 nutarimas Nr. 276). 
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25 pav. Artimiausios saugomos teritorijos PŪV atžvilgiu (www.vstt.lt kadastro duomenys) 

 

http://www.vstt.lt/
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4.11 Biologinė įvairovė 

Nagrinėjamos teritorijos biologinė įvairovė vertinama naudojantis esamais duomenimis 

(Lietuvos teritorijos natūralioje gamtinėje aplinkoje gyvenančių ar laikinai esančių saugomų 

laukinių gyvūnų, augalų ir grybų rūšių informacinė sistema (SRIS), valstybinės reikšmės 

magistralinio kelio A5 Kaunas–Marijampolė–Suvalkai ruožo nuo 57,70 iki 97,06 km biologinės 

įvairovės tyrimo ir poveikio vertinimo ataskaita, publikuota, nepublikuota, bet laisvai prieinama ir 

oficialiai pasiekiamą informaciją apie teritorijos ir jos gretimybių gamtines vertybes, Lietuvos 

ornitologų draugijos (LOD) šiuo metu rengiamo Perinčių paukščių atlaso medžiagą ir kt.) ir 2020 

m. atliktais lauko tyrimais, stebėsena. Žinduolių migracija ir jų kiekiai taip pat identifikuoti pagal 

pėdsakus (pėdsakus grunte, veiklos žymes), paukščiai stebėti vizualiai apsilankymų metu. 

Varliagyviai ir ropliai taip pat buvo stebimi naudojant maršrutinį metodą bei tikrinant jų 

potencialias slėptuves, nerštavietes. 

Beveik visa nagrinėjama planuojamos ūkinės veiklos zona apima agrarinį, stipriai 

sukultūrintą ir pakeistą kraštovaizdį. Teritorijoje vyrauja dirbami laukai, pavieniai krūmai ir 

medžiai, urbanizuotas kraštovaizdis. 

I (nuo 56,83 iki 72,5 km) ir II ruože (nuo 72,6 iki 79,0 km) ES buveinių, saugomų grybų, 

augalų, gyvūnų ir gamtiniu požiūriu vertingų augalų bendrijų planuojamos ūkinės veiklos zonoje 

neaptikta, tačiau pavienės rūšys ar buveinės fiksuotos artimoje aplinkoje. Kiek didesne biologine 

įvairove pasižymi III (nuo 79,1 iki 85,0 km) ruožas, kurio pietinė dalis patenka į Kalvarijos 

biosferos poligoną, taip pat ties 75,3 km esantis Pasūduonės tvenkinys, Šešupės upė, kurią 

rekonstruojamas A5 kelias kerta du kartus. 

Augalija. Teritorijoje vyrauja agrarinis kraštovaizdis, todėl natūralios augalijos mažai. A5 

kelio apylinkėse dominuoja ariama žemė, kur atskirais metais auginamos įvairios kultūros, 

daugiausiai javai ir rapsai. Kelio pakraščiuose, kurie nepatenka į dirbamos žemės zoną, auga visoje 

Lietuvoje įprasti žoliniai augalai, gana dažnos adventyvinės rūšys. Čia aptinkami ir pavieniai 

krūmokšniai (daugiausiai įvairūs Salix genties karklai ir gluosniai) ar medeliai – karpotieji beržai 

(Betula pendula), invaziniai uosialapiai klevai (Acer negundo). Vietomis plinta invaziniai 

svetimžemiai sosnovskio barščiai (Heracleum sosnowskyi). Žemesnėse vietose, daugiausiai 

pagrioviuose, yra drėgnesnes augavietes mėgstančių, tačiau rūšių gausa nepasižyminčių augalų 

bendrijų.  

Gyvūnija 

 

Vabzdžiai. Aprašomoje vietovėje aptiktos tik dažnos ir įprastos vabzdžių rūšys. Iš dieninių 

drugių (Lepidoptera, Rhopalocera) teritorijoje fiksuota paprastoji garstytė (Leptidea sinapis), 

aušrelė (Anthocharis cardamines), kopūstinis baltukas (Pieris brassicae), ropinis baltukas (Pieris 

rapae), griežtinis baltukas (Pieris napi), dirvinis gelsvys (Colias hyale), citrinukas (Gonopteryx 

rhamni), dirvinis melsvys (Polyommatus icarus), admirolas (Vanessa atalanta), ūsninukas 

(Vanessa cardui), spungė (Inachis io), dilgėlinukas (Aglais urticae), karpytūnė (Polygonia c-

album), šeirys (Nymphalis antiopa). Iš vabalų aptinkamos boružės (Coccinellidae), grambuoliai 

(Melolonthidae), straubliukai (Curculionidae), lapgraužiai (Chrysomelidae), blizgiavabaliai, 

maitvabaliai (Silphidae), minkštavabaliai (Cantharidae), trumpasparniai (Staphylinidae), 

sprakšiai (Elateridae), žygiai (Carabidae) ir kt.  
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Varliagyviai ir ropliai. Teritorija nėra tinkama šioms gyvūnų grupėms, nors varliagyviai 

gana įprasti vandens telkiniuose – Šešupėje, melioracijos kanaluose, kūdrose ir tvenkiniuose. 

Pasūduonės tvenkinyje aptiktos varliagyvių buveinės, kur gyvena ar veisiasi: pievinė (Rana 

temporaria) ir smailiasnukė (Rana arvalis) varlės, pilkoji rupūžė (Bufo bufo), paprastasis tritonas 

(Triturus vulgaris). Sausesniuose biotopuose aptinkamas vikrusis driežas (Lacerta agilis). 

 

Paukščiai. Teritorijoje nėra žinoma išskirtinai svarbių paukščių perėjimo ar susitelkimo 

migracijų metu vietų. Čia negausiai peri įprastos agrarinio ir atviro kraštovaizdžio paukščių rūšys, 

o vietose, kur yra medžių – ir kelios miško paukščių rūšys.  

Dažnos teritorijoje perinčios rūšys yra šios: dirvinis vieversys (Alauda arvensis), kiauliukė 

(Saxicola ruberta), rudoji devynbaslė (Sylvia communis), paprastoji medšarkė (Lanius collurio). 

Perėjimo metu aptinkamos ir kitos paukščių rūšys: geltonoji kielė (Motacilla flava), juodasis 

strazdas (Turdus merula), sodinė devynbalsė (Sylvia borin). 

Urbanizuotame kraštovaizdyje planuojamos ūkinės veiklos apylinkėse peri baltieji gandrai 

(Ciconia ciconia), Šešupės slėnyje – pavienės lakštingalos (Luscinia luscinia), Pasūduonės 

tvenkinyje – ežerinės nendrinukės (Acrocephalus schoenobaenus), nendrinės startos (Emberiza 

scoeniclus), stebėtos į Lietuvos raudonąją knygą įrašytos juodosios žuvėdros (Chlidonia niger). 

Rudeninės migracijos metu ariamos žemės plotuose aptinkami paprastųjų pempių 

(Vanellus vanellus) ir varnėnų (Sturnus vulgaris) būriai. 

Apylinkėse matytos medžiojančios nendrinės (Circus aeruginosus) ir pievinės (Circus 

pygargus) lingės, mažieji ereliai rėksniai (Clanga pomarina), paukštvanagiai (Accipiter nisus), 

įprasti paprastieji suopiai (Buteo buteo). 

III analizuojamo A5 kelio atkarpa (nuo 79,1 iki 85,0 km) patenka į Kalvarijos biosferos 

poligono teritoriją, įsteigtą griežlės (Crex crex), nendrinės lingės (Circus aeruginosus), pievinės 

lingės (Cyrcus pygargus), švygždos (Porzana porzana) ir dirvoninio kalviuko (Anthus campestris) 

populiacijų apsaugai, tačiau planuojamoje kelio rekonstravimo darbų teritorijoje šių rūšių 

perimviečių nėra žinoma. 

 

Žinduoliai. Teritorija nėra tinkama stambesnių žinduolių buveinė, dažniau kai kurie iš jų 

čia atklysta ieškodami maisto. Dažnai aptinkamos stirnos (Capreolus capreolus), rudosios lapės 

(Vulpes vulpes), usūriniai šunys (Nyctereutes procyonoides), šernai (Sus scrofa), pavieniai pilkieji 

kiškiai (Lepus europaeus). Šešupės pakrantėse aptikta ūdrų (Lutra lutra) veiklos požymių. 

Teritorijoje nuolat gyvena peliniai graužikai: dirvinės pelės (Apodemus agrarius), paprastieji 

pelėnai (Microtus arvalis), pieviniai pelėnai (Microtus agrestis). Maitindamiesi užskrenda kelių 

rūšių šikšnosparniai. 

 

EB svarbos buveinės 

Europos Bendrijos svarbos natūralios buveinės į PŪV teritoriją nepatenka, tačiau 

teritorijos apylinkėse yra 6270 Rūšių gausių ganyklų ir ganomų pievų, 6450 Aliuvinių pievų, 6510 

Šienaujamų mezofitų pievų, 9080 Pelkėtų lapuočių miškų. 
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26 pav. Europos bendrijos svarbos natūralios buveinės (šaltinis: geoportal.lt) 
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Priemonės. Siekiant išvengti neigiamo poveikio biologinei įvairovei dar 2015 m. buvo 

numatomos tam tikros priemonės, kurios šioje poveikio aplinkai vertinimo ataskaitoje bus 

tikslinamos. Ties Pasūduonės tvenkiniu numatoma įrengti atitvarus, kad paukščiai negalėtų skristi 

neaukštai nuo kelio paviršiaus. Siekiant išvengti gyvūnų žūčių ir sumažinti avaringumą kelio ruožą 

bus siūloma aptverti tinklo tvora. Įrengiant tinklo tvorą, būtina užtikrinti laukinių gyvūnų 

pasišalinimo iš aptverto kelio ruožo tikimybę, statant nušokimo rampas ar vienkrypčius vartelius. 

Taip pat svarbu sumažinti laukinių gyvūnų patekimo į aptvertą kelio ruožą tikimybę – nuovažose 

įrengti horizontalius barjerus (grotas), sankryžose, tvoros galuose įrengti akmenų-kelmų krūvas. 

Kad stambieji gyvūnai saugiai kirstų numatomą rekonstruoti kelią įprastinėse jų migracijų vietose, 

virš rekonstruojamo kelio numatoma įrengti žaliąjį tiltą. 

 

4.12 Miškai 

Kelio aplinkoje esantys miškai priskiriami Marijampolės urėdijai, Varnabūdės, Šunskų, 

Buktos Kalvarijos, Vilkaviškio girininkijoms. 

Duomenys apie miškus analizuojami pagal Valstybinės miškų tarnybos Miškų kadastrą ir 

Lietuvos skaitmeninį ortofotografinį žemėlapį ORT10LT bei viešai prieinamas kosminio ir 

ortofoto nuotraukas. 

Artimiausia kertinė miško buveinė yra Šunskų miške nutolusi nuo nagrinėjamo kelio A5 

trasos pradžios daugiau kaip 2,5 km į šiaurės vakarus. 

Ties 79 km į PŪV teritorijos ribos patenka apie 2 arai apsauginių miškų esančių palei 

Trakiškių kaimo Laukų gatvę ir apie 5 arai ūkinio miško. 

 

27 pav. Artimiausi miškai planuojamai veiklai (parengta pagal miškų kadastro duomenis, geoportal.lt) 

Kitas artimiausias miškas Marijampolės savivaldybės teritorijoje priartėja ties 73,5 km 

(daugiau kaip 130 m nuo esamo kelio).  
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28 pav. Miškų priskyrimas grupėms, valstybinės reikšmės miškai (parengta pagal miškų kadastro duomenis, 

geoportal.lt) 
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4.13 Gyvenamoji aplinka 

Nagrinėjama 28,17 km ilgio Via Baltica (kelias A5) trasa kerta net 26 miestų, kaimų 

administracines ribas, kurių didžiausios yra Marijampolė ir Kalvarija, o kertami kaimai ne visi yra 

gyvenami, kai kuriuose 2011 m. duomenimis nėra fiksuojama nė vieno gyventojo. 

Kelias patenka į šių kaimų administracines ribas: Rudiškių k., Pietarių k., Adomiškių k., 

Aleksandravo k., Kuktiškių k., , Mokolų k., Tarpučių k., Patašiškių k., Skaisčiūnų k., Ožkasvilių 

k. Paikiškių k., Meškučių k. Skardupių k., Vidgirių k., Pacentų k., Valavičių k., Pasūduonės k., 

Deivoniškių k., Trakiškių k. Kampinių k., Kušliškių k., Kreivukės k., Smalninkų k., Kalvių k. 

 

Marijampolės miestas, turintis 34 975 gyventojus, ribojasi su rekonstruojamu Via 

Baltica keliu, tačiau Via Baltica ties Marijampole yra nutiesta kaip miesto aplinkkelis, todėl nuo 

Marijampolės gyvenamųjų teritorijų, daugiabučių yra nutolusi atokiau. Artimiausi Marijampolės 

visuomeniniai pastatai: 

• Marijampolės „Žiburėlio“ mokykla-daugiafunkcis centras (Marijampolės m., R. 

Juknevičiaus g. 82) ir Marijampolės vaikų lopšelis-darželis „Šypsenėlė“ (Marijampolės m., 

R. Juknevičiaus g. 80) nuo rekonstruojamo Via Baltica kelio nutolę apie 1,5 km atstumu; 

• Viešoji įstaiga Marijampolės ligoninė ir Rimanto Bernoto pirminės sveikatos priežiūros 

centras (Marijampolės m., Palangos g. 1) nuo rekonstruojamo Via Baltica kelio nutolę apie 

1,8 km atstumu; 

• Marijampolės Šv. Jono Pauliaus II koplyčia (Marijampolės m., J. Ambrazevičiaus-

Brazaičio g. 8) nuo rekonstruojamo Via Baltica kelio nutolusi apie 1,5 km atstumu. 

Degalinė UAB „VIADA LT“ (Marijampolės m., J. Ambrazevičiaus-Brazaičio g. 2) nuo 

rekonstruojamo Via Baltica kelio nutolusi 1,6 km atstumu. 

Kiti Marijampolės visuomeninės paskirties pastatai (mokslo, gydymo, viešbučių, 

administracinės, prekybos, paslaugų, kultūros, sporto, maitinimo paskirties pastatai) nuo 

rekonstruojamo Via Baltica kelio nutolę didesniais atstumais nei aukščiau nurodyti objektai. 

 

Kalvarijos miestas, turintis 3 766 gyventojus, nutolęs apie 600 m nuo Via Baltica 

kelio. Artimiausi Kalvarijos visuomeniniai pastatai: 

• Kalvarijos vaikų lopšelis-darželis „Žilvitis“ (Kalvarijos m., J. Basanavičiaus g. 21A) nuo 

rekonstruojamo Via Baltica kelio nutolęs apie 1,1 km atstumu; Kalvarijos gimnazija 

(Kalvarijos m., J. Basanavičiaus g. 16) nuo rekonstruojamo Via Baltica kelio nutolusi apie 

1,4 km atstumu; Kalvarijos meno mokykla (Kalvarijos m., Vytauto g. 11) nuo 

rekonstruojamo Via Baltica kelio nutolusi apie 1,2 km atstumu; 

• Viešoji įstaiga Kalvarijos ligoninė (Kalvarijos m., Vytauto g. 9) nuo rekonstruojamo Via 

Baltica kelio nutolusi apie 1,2 km atstumu. 

Maisto prekių parduotuvė „Saulytė“ (Kalvarijos m., Naujoji g. 26) nuo rekonstruojamo 

Via Baltica kelio nutolę apie 900 m atstumu. 

Kiti Kalvarijos visuomeninės paskirties pastatai (mokslo, gydymo, viešbučių, 

administracinės, prekybos, paslaugų, kultūros, sporto, maitinimo paskirties pastatai) nuo 

rekonstruojamo Via Baltica kelio nutolę didesniais atstumais nei aukščiau nurodyti objektai. 
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Iš didesnių kaimų išskiriamas Mokolų k., Šunskų sen., Marijampolės sav., turintis 1032 

gyventojus, kurio gyvenamieji namai nutolę apie 300 m nuo Via Baltica kelio. Artimiausi Mokolų 

kaimo visuomeniniai pastatai: 

• Viešbutis „LŪNA“ (Marijampolės sav., Šunskų sen., Mokolų k., Mokyklos g. 1) nuo 

rekonstruojamo Via Baltica kelio nutolęs apie 1,5 km atstumu; 

• Reginos Gabrilavičienės bendrosios praktikos gydytojo kabinetas (Marijampolės sav., 

Šunskų sen., Mokolų k., Mokyklos g. 18) nuo rekonstruojamo Via Baltica kelio nutolęs 

apie 1,0 km atstumu; 

• Marijampolės Petro Kriaučiūno viešosios bibliotekos Mokolų biblioteka (Marijampolės 

sav., Šunskų sen., Mokolų k., Mokyklos g. 5) nuo rekonstruojamo Via Baltica kelio 

nutolusi apie 1,3 km atstumu; 

• Marijampolės sav. Mokolų progimnazija (Marijampolės sav., Šunskų sen., Mokolų k., 

Mokyklos g. 5) nuo rekonstruojamo Via Baltica kelio nutolusi apie 1,3 km atstumu; 

Maisto prekių parduotuvė „Laukų brydė“ (Marijampolės sav., Šunskų sen., Mokolų k.) 

nuo rekonstruojamo Via Baltica kelio nutolusi apie 400 m atstumu. 

 

Dar vienas didesnių kaimų – tai Katiliškių kaimas, Šunskų sen., Marijampolės sav., 

turintis 322 gyventojus, gyvenamieji namai nutolę apie 600 m nuo rekonstruojamo Via Baltica 

kelio. Kaime esantys Suvalkijos socialinės globos namai (Marijampolės sav., Šunskų sen., 

Katiliškių k., Petro Katiliaus g. 22) nuo rekonstruojamo Via Baltica kelio nutolę apie 900 m 

atstumu. 

Pietarių kaimas Marijampolės sen., Marijampolės sav., turintis 163 gyventojų, 

gyvenamieji namai priartėja apie 30 m atstumu prie rekonstruojamo Via Baltica kelio. 

Visuomeninių pastatų nėra. 

Skaisčiūnų kaimas, Marijampolės sen., Marijampolės sav., turintis 376 gyventojus, 

kurio gyvenamųjų namų koncentracija yra apie 470 m atstumu nuo Via Baltica kelio. 

Visuomeninių pastatų nėra. 

Paikiškių kaimas,  Marijampolės sen., Marijampolės sav., turintis 39 gyventojus, kurio 

gyvenamųjų namų koncentracija yra apie 80 m atstumu nuo Via Baltica kelio. Visuomeninių 

pastatų nėra. 

Skardupių kaimas, Marijampolės sen., Marijampolės sav., turintis 71 gyventoją, kurio 

gyvenamųjų namų koncentracija yra apie 80 m atstumu nuo Via Baltica kelio.  Visuomeninių 

pastatų nėra. 

Trakiškių kaimas, Kalvarijos sen., Kalvarijos sav., turintis 137 gyventojus, kurio 

gyvenamieji namai yra apie 160 m atstumu nuo Via Baltica kelio. Visuomeninių pastatų nėra. 

Kampinių kaimas, Kalvarijos sen., Kalvarijos sav., turintis 34 gyventojus, kurio 

gyvenamieji namai yra apie 70 m atstumu nuo Via Baltica kelio. Visuomeninių pastatų nėra. 

Kušliškių kaimas, Kalvarijos sen., Kalvarijos sav., turintis 171 gyventoją, kurio 

gyvenamieji namai yra apie 50 m atstumu nuo Via Baltica kelio. Visuomeninių pastatų nėra. 
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Kreivukės kaimas, Kalvarijos sen., Kalvarijos sav., turintis 53 gyventojus, kurio 

gyvenamieji namai yra apie 50 m atstumu nuo Via Baltica kelio. Visuomeninių pastatų nėra. 

 

3 Lentelė. Detalesnė informacija apie miestus, kaimus, kurių administracines ribas kerta A5 

kelias 

Nr. Miestai, kaimai, kurių administracines ribas kerta A5 kelias 

1. Pietarių k., Marijampolės sen., Marijampolės sav., turintis 163 gyventojų, gyvenamieji namai 

priartėja iki 30 m atstumu prie rekonstruojamo Via Baltica kelio. Visuomeninių pastatų nėra.  

2. Rudiškių k., Marijampolės sen., Marijampolės sav., turintis 0 gyventojų (2011 m. duomenimis). 

Visuomeninių pastatų nėra. 

3. Adomiškių k., Marijampolės sen., Marijampolės sav., turintis 0 gyventojų (2011 m. duomenimis). 

Visuomeninių pastatų nėra.  

4. Aleksandravo k., Marijampolės sen., Marijampolės sav., turintis 1 gyventoją. Visuomeninių 

pastatų nėra. 

5. 

Marijampolės miestas, turintis 34 975 gyventojus, ribojasi su rekonstruojamu Via Baltica keliu. 

Artimiausi visuomeniniai pastatai: 

1. Marijampolės „Žiburėlio“ mokykla-daugiafunkcis centras (Marijampolės m., R. Juknevičiaus 

g. 82) ir Marijampolės vaikų lopšelis-darželis „Šypsenėlė“ (Marijampolės m., R. Juknevičiaus 

g. 80) nuo rekonstruojamo Via Baltica kelio nutolę apie 1,5 km atstumu; 

2. Viešoji įstaiga Marijampolės ligoninė ir Rimanto Bernoto pirminės sveikatos priežiūros 

centras (Marijampolės m., Palangos g. 1) nuo rekonstruojamo Via Baltica kelio nutolę apie 1,8 

km atstumu; 

3. Marijampolės Šv. Jono Pauliaus II koplyčia (Marijampolės m., J. Ambrazevičiaus-Brazaičio 

g. 8) nuo rekonstruojamo Via Baltica kelio nutolusi apie 1,5 km atstumu. 

Degalinė UAB „VIADA LT“ (Marijampolės m., J. Ambrazevičiaus-Brazaičio g. 2) nuo 

rekonstruojamo Via Baltica kelio nutolusi 1,6 km atstumu; 

Kiti visuomeninės paskirties pastatai (mokslo, gydymo, viešbučių, administracinės, prekybos, 

paslaugų, kultūros, sporto, maitinimo paskirties pastatai) nuo rekonstruojamo Via Baltica kelio 

nutolę didesniais atstumais nei aukščiau nurodyti objektai. 

6. 

Mokolų k., Šunskų sen., Marijampolės sav., turintis 1032 gyventojus, gyvenamieji namai nutolę 

apie 300 m nuo Via Baltica kelio. 

Artimiausi visuomeniniai pastatai: 

1. Viešbutis „LŪNA“ (Marijampolės sav., Šunskų sen., Mokolų k., Mokyklos g. 1) nuo 

rekonstruojamo Via Baltica kelio nutolęs apie 1,5 km atstumu; 
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Nr. Miestai, kaimai, kurių administracines ribas kerta A5 kelias 

2. Reginos Gabrilavičienės bendrosios praktikos gydytojo kabinetas (Marijampolės sav., Šunskų 

sen., Mokolų k., Mokyklos g. 18) nuo rekonstruojamo Via Baltica kelio nutolęs apie 1,0 km 

atstumu; 

3. Marijampolės Petro Kriaučiūno viešosios bibliotekos Mokolų biblioteka (Marijampolės sav., 

Šunskų sen., Mokolų k., Mokyklos g. 5) nuo rekonstruojamo Via Baltica kelio nutolusi apie 

1,3 km atstumu; 

4. Marijampolės sav. Mokolų progimnazija (Marijampolės sav., Šunskų sen., Mokolų k., 

Mokyklos g. 5) nuo rekonstruojamo Via Baltica kelio nutolusi apie 1,3 km atstumu; 

Maisto prekių parduotuvė „Laukų brydė“ (Marijampolės sav., Šunskų sen., Mokolų k.) nuo 

rekonstruojamo Via Baltica kelio nutolusi apie 400 m atstumu. 

7. 

Katiliškių k., Šunskų sen., Marijampolės sav., turintis 322 gyventojus, gyvenamieji namai nutolę 

apie 600 m nuo rekonstruojamo Via Baltica kelio.  

Suvalkijos socialinės globos namai (Marijampolės sav., Šunskų sen., Katiliškių k., Petro Katiliaus 

g. 22) nuo rekonstruojamo Via Baltica kelio nutolę apie 900 m atstumu. 

8. Tarpučių k., Šunskų sen., Marijampolės sav., turintis 76 gyventojus. Visuomeninių pastatų nėra. 

9. 
Patašiškių k., Šunskų sen., Marijampolės sav., turintis 31 gyventoją. Visuomeninių pastatų nėra. 

10. Skaisčiūnų k., Marijampolės sen., Marijampolės sav., turintis 376 gyventojus, kurio gyvenamųjų 

namų koncentracija yra apie 470 m atstumu nuo Via Baltica kelio. Visuomeninių pastatų nėra. 

11. Ožkasvilių k., Marijampolės sen., Marijampolės sav., turintis 125 gyventojus. Visuomeninių 

pastatų nėra. 

12. Paikiškių k., Marijampolės sen., Marijampolės sav., turintis 39 gyventojus, kurio gyvenamųjų 

namų koncentracija yra apie 80 m atstumu nuo Via Baltica kelio. Visuomeninių pastatų nėra. 

13. Meškučių k., Marijampolės sen., Marijampolės sav., turintis 461 gyventoją. Visuomeninių pastatų 

nėra. 

14. Skardupių k., Marijampolės sen., Marijampolės sav., turintis 71 gyventoją, kurio gyvenamųjų 

namų koncentracija yra apie 80 m atstumu nuo Via Baltica kelio.  Visuomeninių pastatų nėra. 

15. Vidgirių k., Marijampolės sen., Marijampolės sav., turintis 96 gyventojus. Visuomeninių pastatų 

nėra. 

16. Pacentų k., Marijampolės sen., Marijampolės sav., turintis 1 gyventoją. Visuomeninių pastatų 

nėra. 

17. Valavičių k., Marijampolės sen., Marijampolės sav., turintis 300 gyventojų. Visuomeninių pastatų 

nėra. 

18. 
Pasūduonės k., Marijampolės sen., Marijampolės sav. Visuomeninių pastatų nėra. 

19. Deivoniškių k., Kalvarijos sav., turintis 17 gyventojų. Visuomeninių pastatų nėra. 
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20. Trakiškių k., Kalvarijos sen., Kalvarijos sav., turintis 137 gyventojus, kurio gyvenamieji namai 

yra apie 160 m atstumu nuo Via Baltica kelio. Visuomeninių pastatų nėra. 

21. Kampinių k., Kalvarijos sen., Kalvarijos sav., turintis 34 gyventojus, kurio gyvenamieji namai 

yra apie 70 m atstumu nuo Via Baltica kelio. Visuomeninių pastatų nėra. 

22. Kušliškių k., Kalvarijos sen., Kalvarijos sav., turintis 171 gyventoją, kurio gyvenamieji namai yra 

apie 50 m atstumu nuo Via Baltica kelio. Visuomeninių pastatų nėra. 

23. 

Kalvarijos miestas, turintis 3 766 gyventojus, nutolęs apie 600 m nuo Via Baltica kelio. 

Artimiausi visuomeniniai pastatai: 

1. Kalvarijos vaikų lopšelis-darželis „Žilvitis“ (Kalvarijos m., J. Basanavičiaus g. 21A) nuo 

rekonstruojamo Via Baltica kelio nutolęs apie 1,1 km atstumu; Kalvarijos gimnazija 

(Kalvarijos m., J. Basanavičiaus g. 16) nuo rekonstruojamo Via Baltica kelio nutolusi apie 1,4 

km atstumu; Kalvarijos meno mokykla (Kalvarijos m., Vytauto g. 11) nuo rekonstruojamo Via 

Baltica kelio nutolusi apie 1,2 km atstumu; 

2. Viešoji įstaiga Kalvarijos ligoninė (Kalvarijos m., Vytauto g. 9) nuo rekonstruojamo Via 

Baltica kelio nutolusi apie 1,2 km atstumu; 

Maisto prekių parduotuvė „Saulytė“ (Kalvarijos m., Naujoji g. 26) nuo rekonstruojamo Via 

Baltica kelio nutolę apie 900 m atstumu. 

Kiti visuomeninės paskirties pastatai (mokslo, gydymo, viešbučių, administracinės, prekybos, 

paslaugų, kultūros, sporto, maitinimo paskirties pastatai) nuo rekonstruojamo Via Baltica kelio 

nutolę didesniais atstumais nei aukščiau nurodyti objektai. 

24. Kreivukės k., Kalvarijos sen., Kalvarijos sav., turintis 53 gyventojus, kurio gyvenamieji namai 

yra apie 50 m atstumu nuo Via Baltica kelio. Visuomeninių pastatų nėra. 

25. 
Smalninkų k., Kalvarijos sen., Kalvarijos sav., turintis 1 gyventoją. Visuomeninių pastatų nėra. 

26. Kalvių k., Kalvarijos sen., Kalvarijos sav., turintis 37 gyventojus. Visuomeninių pastatų nėra. 

 

4.14 Triukšmas 

Vertinami veiksniai, nuo kurių priklauso generuojamas kelių eismo triukšmo lygis 

(prognozuojamas transporto eismo intensyvumas nagrinėjamame kelyje ir jo gretimybėje (foninis 

triukšmas), transporto tipas, pasiskirstymas paroje, greitis, kelio dangos tipas ir pan.) ir aplinkos 

veiksniai, nuo kurių priklauso triukšmo sklidimas aplinkoje (reljefas, absorbcinės savybės, 

pastatai, meteorologinės sąlygos). Atliekamas triukšmo lygio sklaidos modeliavimas. 

Triukšmo sklaidos modeliavimas bus atliktas kompiuterine triukšmo skaičiavimo 

programa CADNA A 2017 MR versija. Modeliavimo metu naudojama Kelių transporto triukšmo 

skaičiavimo metodika: Prancūzijos nacionalinė skaičiavimo metodika „NMPB–Routes–96 

(SETRA–CERTU–LCPC–CSTB), nurodyta „Arrėtė du 5 mai 1995 relatif au bruit des 

infrastructures routières, Journal Offieciel du 10 mai 1995, Article 6“ ir Prancūzijos standartas 
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„XPS 31–133“. Triukšmo sklaida bus modeliuojama 2 m aukštyje; prie pastatų – pagal jų 

aukštingumą. 

Šią metodiką rekomenduoja 2002 m. birželio 25 d. Europos Parlamento ir Komisijos 

direktyva 2002/49/EB dėl aplinkos triukšmo įvertinimo ir valdymo bei Lietuvos higienos norma 

HN 33:2011.  

Nustatyti, apskaičiuoti triukšmo lygiai bus lyginami su Lietuvos higienos norma HN 

33:2011 „Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų 

aplinkoje“ (patvirtinta LR sveikatos ministro 2011-06-13 įsakymu Nr. V–604, pakeista 2018 m. 

vasario 12 d. Nr. V-166). 

4 lentelė. Didžiausi leidžiami triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės 

paskirties pastatuose bei jų aplinkoje (lentelė iš HN 33:2011) 

Eil. 

Nr. 
Objekto pavadinimas 

Paros 

laikas* 

Ekvivalentinis 

garso slėgio lygis 

(LAeqT), dBA 

Maksimalus 

garso slėgio 

lygis 

(LAFmax), 

dBA 

1. Gyvenamųjų pastatų gyvenamosios patalpos, 

visuomeninės paskirties pastatų miegamieji 

kambariai, stacionarinių asmens sveikatos priežiūros 

įstaigų palatos 

diena 

vakaras 

naktis 

45 

40 

35 

55 

50 

45 

2. Visuomeninės paskirties pastatų patalpos, kuriose 

vyksta mokymas ir (ar) ugdymas 

– 45 55 

3. Gyvenamųjų pastatų ir visuomeninės paskirties 

pastatų (išskyrus maitinimo ir kultūros paskirties 

pastatus) aplinkoje, veikiamoje transporto sukeliamo 

triukšmo 

diena 

vakaras 

naktis 

65 

60 

55 

70 

65 

60 

Triukšmo poveikis vertinamas remiantis Lietuvos Respublikos Triukšmo valdymo 

įstatymu 2004-10-26 Nr. IX–2499 su vėlesniais pakeitimais (aktuali redakcija nuo 2020-09-01). 

PAV ataskaitoje bus analizuojami variantai: 

• Esama akustinė situacija įvertinta jau sumodeliuotais triukšmo žemėlapiais (ne 

aglomeracijose esančių pagrindinių kelių strateginiai triukšmo žemėlapiai, kurie 

paskelbti Kelių direkcijos tinklalapyje eismoinfo.lt). Remiantis parengtais 

triukšmo žemėlapiais, bus atliekama analizė. PAV ataskaitos rengimo metu 

atskiras triukšmo modeliavimas, atvaizduojantis esamą akustinę situaciją, nebus 

atliekamas; 

• Sumodeliuota 2055 m. akustinė situacija neįgyvendinus projekto. Pagal triukšmo 

sklaidą apskaičiuotas gyvenamųjų bei saugomų visuomeninės paskirties pastatų 

skaičius, pateksiančių į didesnio nei leidžiamas triukšmo zonas pagal Ldienos, 

Lvakaro, Lnakties, Ldvn rodiklius; nustatomas triukšmo prevencijos ir mažinimo 

priemonių poreikis; 

• Sumodeliuota 2055 m. akustinė situacija įgyvendinus projektą (projektinius 

sprendinius remiantis techniniu projektu) kartu su triukšmo mažinimo 

priemonėmis. Suformuoti triukšmo sklaidos žemėlapiai, susiję duomenys.  
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Triukšmo mažinimo priemonės bus parinktos ir siūlomos atsižvelgiant į triukšmo 

viršijimo dydžius, pastatų skaičių, technines įgyvendinimo galimybes, vadovaujantis metodiniais 

dokumentais (Triukšmo užtvarų parinkimo, modeliavimo, projektavimo ir įrengimo taisyklės T 

TU 15 (TAR, 2015-08-17, Nr. 12341); Aplinkosauginių priemonių projektavimo, įdiegimo ir 

priežiūros rekomendacijos. Kelių eismo triukšmo mažinimas APR-T 10 (Žin., 2010-04-10, Nr. 41-

2016)). 

Duomenys pateikiami lentelių ir žemėlapių pavidalu. 

4.15 Oro kokybė 

Skaičiuojamos ir modeliuojamos šios cheminės medžiagos: azoto oksidai (NOx), anglies 

monoksidas (CO), lakieji organiniai junginiai (LOJ), kietos dalelės (KD10, KD2,5). 

Autotransporto teršalų metiniai emisijų kiekiai skaičiuojami naudojant programinį paketą 

COPERT 4 (angl. Computer program to calculate emissions from road transport). Atsižvelgiant į 

Aplinkos apsaugos agentūros direktoriaus 2008 m. gruodžio 9 d. įsakymą Nr. AV-200 „Dėl ūkinės 

veiklos poveikiui aplinkos orui vertinti teršalų sklaidos skaičiavimo modelių pasirinkimo 

rekomendacijų patvirtinimo“. 

Teršalų sklaidai įvertinti naudojama ISC-Aermod View programa, rekomenduojama ūkio 

subjektų poveikiui aplinkos oro kokybei vertinti (Aplinkos apsaugos agentūros direktoriaus 2008 

m. gruodžio 9 d. įsakymas Nr. AV-200, Ūkinės veiklos poveikiui aplinkos orui vertinti teršalų 

sklaidos skaičiavimo modelių pasirinkimo rekomendacijos, Valstybės žinios, 2008-12-13, Nr. 

143-5768). Nustatant oro teršalų poveikį vietiniu lygiu, bus apskaičiuotos oro teršalų 

koncentracijos pažemio sluoksnyje (1,5 m aukštyje). Modeliavimas bus atliekamas su fonine tarša, 

įvertinant foninį aplinkos oro užterštumą. Teršalų pažemio koncentracijų skaičiavimo rezultatai 

bus pateikiami lentelių ir žemėlapių forma.  

Gautos sumodeliuotos oro teršalų koncentracijos bus palyginamos su didžiausiomis 

leistinomis aplinkos oro teršalų koncentracijomis aplinkos ore (DLK), vadovaujantis dokumentais: 

• Aplinkos oro užterštumo sieros dioksidu, azoto dioksidu, azoto oksidais, benzenu, 

anglies monoksidu, švinu, kietosiomis dalelėmis ir ozonu normos, patvirtintos Lietuvos 

Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2001 m. 

gruodžio 11 d. įsakymu Nr. 591/640 „Dėl Aplinkos oro užterštumo normų nustatymo" ; 

• Teršalų, kurių kiekis aplinkos ore ribojamas pagal Europos Sąjungos kriterijus, 

sąrašas ir teršalų, kurių kiekis aplinkos ore ribojamas pagal nacionalinius kriterijus, sąrašas ir 

ribinės aplinkos oro užterštumo vertės, patvirtinti Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos 

ministro 2000 m. spalio 30 d. įsakymu Nr. 471/582 „Dėl teršalų, kurių kiekis aplinkos ore 

vertinamas pagal Europos Sąjungos kriterijus, sąrašo patvirtinimo ir ribinių aplinkos oro 

užterštumo verčių nustatymo". 

4.16 Kvapai 

Kvapas tai organoleptinė savybė, kurią junta uoslės organas, įkvepiant tam tikrų lakiųjų 

medžiagų [HN 121:2010]. Kvapams apibūdinti ir jų intensyvumui nustatyti priimtas kvapų 

vertinimo kriterijus - europinis kvapo vienetas. Didžiausia leidžiama kvapo koncentracijos ribinė 

vertė gyvenamosios aplinkos ore yra 8 europiniai kvapo vienetai (8 OU/m3). 

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.378076
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.378076
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.299863
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Europinis kvapo vienetas – kvapiosios medžiagos (kvapiųjų medžiagų) kiekis, kuris 

išgarintas į 1 kubinį metrą neutraliųjų dujų standartinėmis sąlygomis sukelia kvapo vertintojų 

grupės fiziologinį atsaką (aptikimo slenkstis), ekvivalentišką sukeliamam vienos europinės 

pamatinės kvapo masės (EROM), išgarintos į vieną kubinį neutraliųjų dujų metrą standartinėmis 

sąlygomis. Cheminės medžiagos kvapo slenksčio vertė – pati mažiausia cheminės medžiagos 

koncentracija, kuriai esant 50 % kvapo vertintojų (ekspertų), vadovaudamiesi dinaminės 

olfaktometrijos metodu, nustatytu LST EN 13725:2004/AC:2006 „Oro kokybė. Kvapo stiprumo 

nustatymas dinamine olfaktometrija“, pajunta kvapą. Cheminių medžiagų kvapo slenksčio vertė 

prilyginama vienam Europos kvapo vienetui (1OU/m3). 

Vadovaujantis kvapų valdymo metodinės rekomendacijomis (Metodinės rekomendacijos 

parengtos įgyvendinant 2007–2013 m. Žmogiškųjų ištekliu plėtros veiksmu programos 4 prioriteto 

„Administraciniu gebėjimu stiprinimas ir viešojo administravimo efektyvumo didinimas“ 

įgyvendinimo priemonės VP1-4.3-VRM-02-V „Viešųjų politiku reformų skatinimas“ projektą 

„Gyvenamosios aplinkos sveikatos rizikos veiksniu valdymo tobulinimas“), transporto priemonės 

nėra viena iš dažniausiai nemaloniais kvapais besiskundžiančių žmonių sąraše, todėl ataskaitoje 

tarša kvapais nebus analizuojama. 

5 PRIEMONĖS NEIGIAMO POVEIKIO SUMAŽINIMUI 

PAV ataskaitoje gali būti siūlomos poveikio aplinkai sumažinimo priemonės, t.y. 

priemonės, kurias taikant galima sumažinti neigiamą planuojamos ūkinės veiklos poveikį ar net 

visiškai jo išvengti. Poveikio sumažinimo ar prevencijos priemonės bus numatytos įvertinus PAV 

metu nustatytą poveikio mastą. 

Atsižvelgiant į tai, kad prieš keletą metų buvo atliekamas SPAV ilgesniam kelio 

ruožui, nei nagrinėja šiame PAV procese ir jau buvo numatytos aplinkosauginės priemonės 

(valymo įrenginiai, žaliasis tiltas, akustinės užtvaros, tvora paukščiams nuo kelio ir pan. – 

2020-2021 m. vykdomame poveikio aplinkai vertinime procese jos bus tikslinamos, 

atsižvelgiant į naujumą, efektyvumą, naujai prognozuojamą eismo intensyvumą ir kitus 

aspektus. 

PAV rengėjai, nustatę PAV metu galimą reikšmingą poveikį aplinkai, numatys 

priemones, kurios bus pakankamai efektyvios ir galės būti įgyvendinamos vykdant veiklą. Už 

poveikio sumažinimo priemonių įgyvendinimą yra atsakingas planuojamos ūkinės veiklos 

užsakovas.  

Galimi priemonių parinkimo metodai: 

• Techninis, technologinis – numatomos techninės, technologinės poveikį 

mažinančios priemonės (pvz., triukšmo užtvaros, pylimai, kelio danga, eismo 

valdymo priemonės); 

• Analogo – poveikio sumažinimo ar prevencijos priemonės parenkamos remiantis 

informacija, gauta projektuojant ar vykdant tos pačios rūšies ir apimties ūkines 

veiklas; 
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• Planavimo – planuojami ūkinės veiklos vykdymo etapai taip, kad poveikis 

aplinkai būtų kuo mažesnis (pvz., tylesnė statybos ir priežiūros darbams 

naudojama įranga, tylesni darbo metodai); 

• Monitoringo / stebėsenos – priemonės, skirtos sumažinti poveikį, kuris gali būti 

pastebėtas tik pradėjus vykdyti veiklą. 

Biologinės įvairovės apsaugai gali būti siūlomi palankūs aplinkai projektiniai sprendiniai, 

laukinių gyvūnų apsaugos priemonės (aptvėrimai, nušokimo rampos, horizontalūs barjerai ir kt.) 

Siūlomos priemonės priklausys nuo esamų duomenų apie miško gyvūnus, atliktų ekologinių 

tyrimų ir poveikio reikšmingumo. 

Paviršinio ir požeminio vandens apsaugai bus pateiktos rekomendacijos plano ir projekto 

sprendiniams, pasiūlyti vandens telkinių apsaugos įrenginiai, pateiktos rekomendacijos statybos 

metu. Vandens telkinių apsaugos nuo žalingo poveikio įrenginiai: 

• Pirminio nuotekų nuo kelio valymo įrenginiai: vandens nuleidimo nuo kelio 

įrenginiai; žolėti šoniniai kelio grioviai. 

• Paviršinių nuotekų valymo įrenginiai: nuotekų nuleidimo/valymo įrenginiai; 

dirbtiniai žolėti vandens telkiniai. 

Poveikio sumažinimo priemonių efektyvumą užtikrins: 

• Pakankamai tiksli ir išsami informacija apie tai, kokia buvo aplinkos būklė iki 

veiklos vykdymo. Taip galima bus tinkamai palyginti ir įvertinti PAV metu 

numatytą veiklos poveikį; 

• Poveikio aplinkai vertinimo proceso metu bus parengtas poveikio sumažinimo 

priemonių įgyvendinimo ir jų efektyvumo stebėsenos planas. Pradėjus vykdyti ir 

paaiškėjus, kad tam tikras poveikis buvo nenumatytas arba, kad poveikio mastas 

ar reikšmingumas buvo įvertintas neteisingai, bus koreguojamos jau taikomos 

arba pasiūlomos papildomos poveikio sumažinimo priemonės.  

Priklausomai nuo poveikio aplinkai vertinimo rezultatų, gali būti svarstomos ir kitos 

poveikį aplinkai mažinančios priemonės. 

6 EKSTREMALIOS SITUACIJOS 

PAV ataskaitoje bus analizuojamos ekstremalios situacijos. Bus parengtas galimų 

ekstremalių situacijų ir priemonių joms išvengti bei padariniams likviduoti trumpas aprašymas. 

Ekstremalios situacijos gali susidaryti tiek kelio eksploatavimo, tiek jo statybos metu. 

7 VISUOMENĖS INFORMAVIMAS IR KONSULTACIJOS 

Visuomenės informavimas atliekamas vadovaujantis „Planuojamos ūkinės veiklos 

poveikio aplinkai vertinimo tvarkos aprašu“, patvirtintu LR aplinkos ministro 2017 m. spalio 16 

d. įsakymu Nr. D1-845 (Galiojanti suvestinė redakcija nuo 2020-05-01). 



Poveikio aplinkai vertinimo PROGRAMA. 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 

54 

 

7.1 Visuomenės informavimas apie PAV programą 

Apie PAV programą PAV dokumentų rengėjas praneša visuomenei visuomenės 

informavimo priemonėse (spaudoje, savivaldybių ir seniūnijų skelbimų lentose/internetiniame 

puslapyje), informuoja Aplinkos apsaugos agentūrą, paskelbia PAV programą PAV rengėjo – 

UAB „Ekostruktūra“ internetiniame puslapyje www.ekostruktura.lt. 

Visuomenė gali teikti pasiūlymus PAV programai, o pasiūlymų kopijas turi pateikti 

Aplinkos apsaugos agentūrai, kad Agentūra, prieš tvirtindama programą, turėtų informaciją apie 

visus pateiktus pasiūlymus. 

PAV dokumentų rengėjas, gavęs suinteresuotos visuomenės pasiūlymus, juos registruoja ir 

kartu su planuojamos ūkinės veiklos organizatoriumi gautus suinteresuotos visuomenės 

pasiūlymus sugrupuoja pagal temas, juos įvertina, o pasiūlymus pateikusiems suinteresuotos 

visuomenės atstovams atsako motyvuotai raštu, kaip atsižvelgta ar neatsižvelgta į pateiktus 

pasiūlymus. 

 

7.2 Informavimas apie PAV ataskaitą 

Visuomenė bus informuojama apie parengtą PAV ataskaitą, bus rengiamas viešas 

visuomenės supažindinimas su ataskaita, visuomenė galės teikti pasiūlymus. 

Apie parengtą PAV ataskaitą, PAV dokumentų rengėjas praneša visuomenei visuomenės 

informavimo priemonėse (spaudoje, savivaldybių ir seniūnijų skelbimų lentose/internetiniame 

puslapyje), paskelbia PAV rengėjo – UAB „Ekostruktūra“ internetiniame puslapyje 

www.ekostruktura.lt, viešina PAV ataskaitą. 

 

7.3 Informavimas apie sprendimo priėmimą 

 Agentūra, priėmusi sprendimą dėl planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai, per 3 

darbo dienas nuo jo priėmimo dienos savo interneto svetainėje paskelbia sprendimą, PAV 

dokumentus, kuriais remiantis buvo priimtas sprendimas dėl planuojamos ūkinės veiklos poveikio 

aplinkai, ir pasiūlymų svarstymo protokolą visuomenei susipažinti. Suinteresuota visuomenė 

susipažinti su sprendimu dėl planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai ir su juo susijusia 

informacija gali Agentūros buveinėje Agentūros darbo laiku. 

 

8 SIŪLOMAS POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO ATASKAITOS TURINYS 

PAV ataskaitos turinys parengtas vadovaujantis Planuojamos ūkinės veiklos poveikio 

aplinkai vertinimo tvarkos aprašu 2017 m. spalio 31 d. Nr. D1-885 (Galiojanti suvestinė redakcija 

nuo 2020-05-01), 1 priedu „REKOMENDACIJOS DĖL POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO 

DOKUMENTŲ STRUKTŪROS IR APIMTIES“. 

 

 

 

 

http://www.ekostruktura.lt/
http://www.ekostruktura.lt/
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TURINYS 

ĮVADAS 

1. INFORMACIJA APIE PLANUOJAMĄ ŪKINĘ VEIKLĄ 

1.1 PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS VIETA 

1.2 PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS FIZINĖS IR TECHNINĖS 

CHARAKTERISTIKOS 

2. PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS NUMATOMAS REIKŠMINGAS POVEIKIS, 

NUMATOMO REIKŠMINGO NEIGIAMO POVEIKIO APLINKAI IŠVENGIMO, 

SUMAŽINIMO IR KOMPENSAVIMO PRIEMONĖS 

2.1 VANDUO 

2.1.1 Paviršiniai vandens telkiniai (vertinimo metodas, esama situacija, poveikio 

vertinimas, priemonės) 

2.1.2 Požeminis vanduo (vertinimo metodas, esama situacija, poveikio vertinimas, 

priemonės) 

2.2 APLINKOS ORAS (vertinimo metodas, esama situacija, poveikio vertinimas, 

priemonės) 

2.3 KLIMATAS (vertinimo metodas, esama situacija, poveikio vertinimas, priemonės) 

2.4 ŽEMĖ (JOS PAVIRŠIUS IR GELMĖS), DIRVOŽEMIS 

2.4.1  Žemė (jos paviršius ir gelmės) (vertinimo metodas, esama situacija, poveikio 

vertinimas, priemonės) 

2.4.2 Dirvožemis (vertinimo metodas, esama situacija, poveikio vertinimas, priemonės) 

2.5 KRAŠTOVAIZDIS IR BIOLOGINĖ ĮVAIROVĖ 

2.5.1 Kraštovaizdis, gamtinis karkasas, rekreacija (vertinimo metodas, esama situacija, 

poveikio vertinimas, priemonės) 

2.5.2 Žemėnauda (vertinimo metodas, esama situacija, poveikio vertinimas, priemonės) 

2.5.3 Saugomos teritorijos (vertinimo metodas, esama situacija, poveikio vertinimas, 

priemonės) 

2.5.4 Biologinė įvairovė (vertinimo metodas, esama situacija, poveikio vertinimas, 

priemonės) 

2.5.5 Miškai (vertinimo metodas, esama situacija, poveikio vertinimas, priemonės) 

2.6 MATERIALINĖS VERTYBĖS (vertinimo metodas, esama situacija, poveikio 

vertinimas, priemonės) 

2.7 NEKILNOJAMOSIOS KULTŪROS VERTYBĖS (vertinimo metodas, esama 

situacija, poveikio vertinimas, priemonės) 
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2.8 VISUOMENĖS SVEIKATA 

2.8.1 Akustinė situacija (vertinimo metodas, esama situacija, prognozuojama situacija, 

poveikio vertinimas, priemonės) 

2.8.2. Artimiausia gyvenamoji, visuomeninė aplinka 

2.8.3 Poveikio visuomenės sveikatai prognostinis vertinimas  

2.9 RIZIKOS ANALIZĖ IR JOS VERTINIMAS  

2.10 ALTERNATYVŲ ANALIZĖ IR JŲ VERTINIMAS 

2.11 STEBĖSENA (MONITORINGAS) 

2.12 TARPVALSTYBINIS POVEIKIS 

4. PROGNOZAVIMO METODŲ, ĮRODYMŲ, TAIKYTŲ NUSTATANT IR 

VERTINANT REIKŠMINGĄ POVEIKĮ APLINKAI, ĮSKAITANT PROBLEMAS 

APRAŠYMAS 

5. POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO NETECHNINIO POBŪDŽIO SANTRAUKA 

6. LITERATŪROS SĄRAŠAS 

7. POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO DOKUMENTŲ PRIEDAI 

 

 

9 LITERATŪROS SĄRAŠAS (TEISĖS AKTAI, DUOMENŲ BAZĖS) 

1. Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymas, 1996 m. rugpjūčio 15d. 

Nr.1-1495 ir vėlesniais pakeitimais (Aktuali redakcija nuo 2017-11-01). 

2. Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo tvarkos aprašas, patvirtintas LR 

aplinkos ministro 2017 m. spalio 16 d. įsakymu Nr. D1-845 (Galiojanti suvestinė redakcija 

nuo 2020-05-01). 

3. Poveikio aplinkai vertinimo programos ir ataskaitos rengimo nuostatais, patvirtinti LR 

aplinkos ministro 2005 m. gruodžio 23 d. įsakymu Nr. D1-636 (Galiojanti suvestinė 

redakcija nuo 2010-07-28). 

4.  Valstybinės reikšmės magistralinio kelio A5 Kaunas – Marijampolė – Suvalkai ruožo nuo 

56,83 – 97,06 km rekonstravimas. Strateginis pasekmių aplinkai vertinimas, 2015 m. UAB 

„Kelprojektas“. 

5. Lietuvos erdvinės informacijos portalas. Prieiga prie interneto: 

https://www.geoportal.lt/map/ 

6. Aplinkos ministerijos portalas https://sris.am.lt/portal/startPageForm.action. 

7. Aplinkos ministerijos portalas: https://epaslaugos.am.lt/. 

8. Saugomų teritorijų duomenų bazė: https://stk.am.lt/portal/. 

9. Kultūros paveldo departamento prie kultūros ministerijos Kultūros vertybių registro 

duomenų bazė. Prieiga prie interneto: http://www.kpd.lt/. 

10. Lietuvos higienos norma HN 33:2011 „Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir 

visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje“ (patvirtinta LR sveikatos ministro 

2011-06-13 įsakymu Nr. V–604), pakeista 2018 m. 

https://www.geoportal.lt/map/
https://sris.am.lt/portal/startPageForm.action
https://epaslaugos.am.lt/
https://stk.am.lt/portal/
http://www.kpd.lt/
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11. Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas nuo 2020-01-01 (2019 m. birželio 6 d. Nr. 

XIII-2166) 

12. Paviršinio vandens telkinių apsaugos zonų ir pakrančių apsaugos juostų nustatymo tvarkos 

aprašas (patvirtintu LR aplinkos ministro 2007 m. vasario 14 d. Nr. D1-98 įsakymu, 

suvestinė redakcija nuo 2019-12-18). 

13. Saugomų teritorijų įstatymas (suvestinė redakcija nuo 2020-01-01). 

14. Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo (Suvestinė redakcija nuo 2020-04-01). 

15. Kt. 

 

10 PRIEDAI 

1. Aplinkos ministerijos raštas dėl dirbtinio vandens telkinio 

2. Įmonės poveikio visuomenės sveikatai vertinimo licencijos kopija, rengėjų 

kvalifikacijos dokumentų kopijos 

3. PAV programos derinimas  

4. Visuomenės informavimas 
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1 PRIEDAS 

Aplinkos ministerijos raštas dėl dirbtinio vandens telkinio 



LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTERIJA
Biudžetinė  įstaiga, A. Jakšto g. 4, LT-01105 Vilnius,

tel. 8 706 63661, faks. 8 706 63663, el. p. info@am.lt, http://am.lrv.lt.
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių  asmenų  registre, kodas 188602370

AB „PANEVĖŽIO KELIAI“
2020-09- Nr. (10)-D8(E)-

Į 2020-06-29 Nr. 21-07-958

S. Kerbedžio g. 7, LT-35104 Panevėžys
El. p. info@paneveziokeliai.lt

DĖL DIRBTINIO VANDENS TELKINIO PERTVARKYMO 

Vadovaujantis galiojančiais įstatymais, Vyriausybės nutarimais ir Aplinkos ministerijos 
nuostatais, patvirtintais Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. rugsėjo 22 d. nutarimu Nr. 1138 
„Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos nuostatų patvirtinimo“, Aplinkos ministerijos 
kompetencijai nepriskirtas įstatymų ir kitų teisės aktų taikymo oficialus aiškinimas, todėl 
atsakydami į Jūsų 2020-06-29 raštą Nr. 21-07-958 teikiame Aplinkos ministerijos specialistų 
nuomonę. 

Informuojame, kad 2019 m. birželio 6 d. LR Seimas priėmė LR specialiųjų žemės naudojimo 
sąlygų įstatymą Nr. XIII-2166, kuris įsigaliojo š. m. sausio 1 d. ir 2019 m. gruodžio 11 d. LR 
Vyriausybės nutarimu Nr. 1248 „Dėl Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų 
įstatymo įgyvendinimo“ pripažintas netekusiu galios LR Vyriausybės 1992 m. gegužės 12 d. 
nutarimas Nr. 343 „Dėl Specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų patvirtinimo“ su visais 
pakeitimais ir papildymais. 

Pagal Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo 141 straipsnio 2 dalį „Iki šio įstatymo 
įsigaliojimo dienos pradėti rengti teritorijų planavimo dokumentai, žemės valdos projektai, statinių 
ar kitos veiklos projektai turi atitikti šio įstatymo reikalavimus.”, todėl Valstybinės reikšmės 
magistralinio kelio A5 Kaunas – Marijampolė – Suvalkai ruožo nuo 56,83 km iki 97,06 km 
projektavimo ir rekonstravimo darbai turi būti vykdomi pagal Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų 
įstatymo reikalavimus.

Atkreipiame dėmesį, kad Jūsų rašte nurodytos LR Vyriausybės 1992 m. gegužės 12 d. 
nutarimo Nr. 343 „Dėl Specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų patvirtinimo“ nuostatos 
(nebegalioja) („<...> draudžiama: 124.2. reguliuoti dirbtinių vandens telkinių lygį didesne 
amplitude, negu numatyta eksploatavimo taisyklėse, nuleisti juos be Aplinkos ministerijos 
leidimo;“) buvo taikomos dirbtiniams vandens telkiniams1 – tvenkiniams, kuriems parengtos 
eksploatavimo taisykles,  pagal LR aplinkos ministro 1997 m. birželio 25 d. įsakymo Nr. 109 „Dėl 
Tvenkinių naudojimo ir priežiūros tipinių taisyklių (LAND 2-95) patvirtinimo“ reikalavimus, bet ne 
kūdroms, todėl jūsų atveju Aplinkos ministerijos leidimas nebuvo reikalingas.  Pagal Specialiųjų 
žemės naudojimo sąlygų įstatymo 98 straipsnio 4 punktą „Paviršiniuose vandens telkiniuose 
draudžiama: <...> 4) paviršinius vandens telkinius, išskyrus dirbtinius vandens telkinius, paversti 
kitomis žemės naudmenomis;“, t. y. galimas dirbtinio vandens telkinio likvidavimas. Tačiau  
priklausomai nuo dirbtinio nepratekamo paviršinio vandens telkinio dydžio (0,1 ha ir daugiau),  
vadovaujantis LR aplinkos ministro 2001 m. lapkričio 7 d. įsakymo Nr. 540 „Dėl Paviršinių 
vandens telkinių apsaugos zonų ir pakrančių apsaugos juostų nustatymo tvarkos aprašo 
patvirtinimo“ nuostatomis, dirbtiniams nepratekamiems paviršinio vandens telkiniams nustatomos 
paviršinių vandens telkinių apsaugos zonos ir pakrančių apsaugos juostos. Veiklos apribojimai 

1 Dirbtinis vandens telkinys – techninėmis priemonėmis sukurtas paviršinis vandens telkinys (kanalas, tvenkinys, 
rekultivuotame karjere įrengtas vandens telkinys, kūdra), išskyrus vandens talpyklas, kuriose esantis vanduo 
nelaidžiomis medžiagomis ir (arba) konstrukcijomis atskirtas nuo aplinkos grunto (baseinai, rezervuarai ir panašiai).

Elektroninio dokumento nuorašas
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paviršinių vandens telkinių apsaugos zonose ir pakrančių apsaugos juostose nustatyti 
Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatyme, kurio 100 straipsnio 3 punkte nustatyta, kad 
„Paviršinių vandens telkinių pakrantės apsaugos juostose draudžiama: <...> 3) vykdyti žemės 
darbus, keisti kranto liniją, reljefą ir žemės paviršių, išskyrus atvejus, kai žemės darbai vykdomi ir 
(ar) kranto linija, reljefas ar žemės paviršius keičiamas: a) statant ir (ar) įrengiant šio straipsnio 4 
punkto a–e papunkčiuose nurodytus statinius ir (ar) įrenginius;1 b) taikant esamų statinių apsaugos 
nuo potvynių, erozijos prevencijos ar jos padarinių šalinimo priemones; c) atliekant paviršinių 
vandens telkinių tvarkymo darbus pagal aplinkos ministro patvirtintus Paviršinių vandens telkinių 
tvarkymo reikalavimus;“. 

Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, mūsų nuomone, reikalavimai, kurie turi būti taikomi Jūsų 
planuojamiems darbams, priklauso nuo to, ar Jūsų nurodytoje vietoje tikrai įrengtas dirbtinis 
nepratekamas vandens telkinys, ir tuo atveju, jei tai yra dirbtinis vandens telkinys - nuo jo dydžio. 

  Šis atsakymas per vieną mėnesį nuo jo gavimo dienos gali būti skundžiamas Lietuvos 
administracinių ginčų komisijai (Vilniaus g. 27, LT-01402 Vilnius) Lietuvos Respublikos 
ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo nustatyta tvarka arba Vilniaus 
apygardos administraciniam teismui (Žygimantų g. 2, LT-01102 Vilnius) Lietuvos Respublikos 
administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

Aplinkos viceministrė Justina Grigaravičienė

T. Zabulienė, tel. 8 695 34215, el. p. tatjana.zabuliene@am.lt

1 4) statyti statinius ir įrengti įrenginius, išskyrus atvejus, kai:
a) atstatomi identiški buvusios sodybos pastatai ir jų inžineriniai statiniai;
b) statomi ir (ar) įrengiami hidrotechnikos statiniai, vandens matavimo stotys, vandens paėmimo ir išleidimo į vandens 
telkinius įrenginiai ir statiniai, požeminio vandens vandenvietės, informaciniai ženklai, stendai, pėsčiųjų takai, 
paviršinių vandens telkinių pakrantės apsaugos juostą kertantys keliai ir inžineriniai tinklai, tiltai, sodybose ar prie jų – 
lieptai, uostuose ir prieplaukose – jų statiniai, prie vidaus vandenų kelių – vidaus vandenų transporto priemonių degalų 
pripildymo statiniai ir (ar) įrenginiai;
c) statomi elingai, numatyti savivaldybės ar jos dalies bendrajame plane ir (ar) saugomos teritorijos specialiojo teritorijų 
planavimo dokumentuose nustatytoje rekreacijai skirtoje teritorijoje;
d) statomi ir (ar) įrengiami nesudėtingi paplūdimių statiniai ir (ar) įrenginiai, kurių sąrašą nustato aplinkos ministras;
e) draustiniuose, valstybiniuose parkuose ir biosferos rezervatuose – statomi savivaldybės ir vietovės lygmens 
kompleksinio teritorijų planavimo dokumentuose ir (ar) šių saugomų teritorijų specialiojo teritorijų planavimo 
dokumentuose numatyti su jų steigimo tikslais susiję statiniai;
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Poveikio aplinkai vertinimo PROGRAMA. 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) 
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Poveikio aplinkai vertinimo PROGRAMA. 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 

 

 

 

 

 

 

3 PRIEDAS 

PAV programos derinimas 



 

 

 

 

 

 

MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA 

Biudžetinė įstaiga,  J. Basanavičiaus a. 1, 68307 Marijampolė,  tel.: (8 343)  90 011, 90 062, el. p. administracija@marijampole.lt. 
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UAB „Ekostruktūra“ 

info@ekostruktura.lt 
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DĖL PAV PROGRAMOS 

 

 

 

Informuojame, kad Marijampolės savivaldybės administracija įvertino 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) programą, pastabų ir pasiūlymų neturime. 

Šis raštas per vieną mėnesį nuo įteikimo dienos gali būti skundžiamas pasirinktinai Lietuvos 

administracinių ginčų komisijos Kauno apygardos skyriui (adresu: Laisvės al. 36, LT-44240 

Kaunas) Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo 

nustatyta tvarka arba Regionų apygardos administracinio teismo Kauno rūmams (adresu: A. 

Mickevičiaus g. 8A, LT-44312 Kaunas) Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos 

įstatymo nustatyta tvarka. 

 

 

 

 

Administracijos direktorius  Karolis Podolskis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inesa Mažėtienė, 90 013, el. p. inesa.mazetiene@marijampole.lt 
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UAB „Ekostruktūra“ 

Raudondvario pl. 288A-9 

LT-47164 Kaunas 

 

       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 programai pritariame. 

 

 

 

 

 

Direktorius                                     Kęstas Spūdys 
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NACIONALINIS VISUOMENĖS SVEIKATOS CENTRAS 

PRIE SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS 
 

Biudžetinė įstaiga, Kalvarijų g. 153, LT-08221 Vilnius, tel. (8 5) 212 4098, faks. (8 5) 261 2707, 

el. p. info@nvsc.lt, http://nvsc.lrv.lt 

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 291349070 
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DĖL PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO 

PROGRAMOS 

 

Informacija apie planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo programos 

rengėją – UAB "Ekostruktūra"UAB „Ekostruktūra”, Raudondvario pl. 288a-9, Kaunas. 

Planuojamos ūkinės veiklos organizatorius – Valstybės įmonė „Lietuvos automobilių kelių 

direkcija“, J. Basanavičiaus g. 36, Vilnius. 

Planuojamos ūkinės veiklos 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. 

Planuojamos ūkinės veiklos vieta – nuo Marijampolės iki valstybės sienos su Lenkija 

(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.). 

Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo programos vertinimas – 

Valstybės įmonė „Lietuvos automobilių kelių direkcija“ planuoja esamą valstybinės reikšmės 

magistralinį kelią A5 Kaunas–Marijampolė–Suvalkai, Via Baltica automobilių kelią nuo 

Marijampolės iki valstybės sienos su Lenkija platinti nuo esamų dviejų iki keturių eismo juostų, 

įrengti dviejų lygių sankryžas, praplatinti tiltus bei numatyti kitus būtinus darbus. 

Planuojama ūkinė veikla (toliau – PŪV) yra jau rekonstruoto A5 Via Baltica kelio ruožo tarp 

Kauno ir Marijampolės tęsinys, kuomet keliai bus sujungiami į vientisą keturių eismo juostų sistemą, 

įrengiami jungiamieji keliai, diegiamos aplinkosauginės priemonės (triukšmo užtvaros gyventojams, 

žaliasis tiltas gyvūnams, paviršinių nuotekų nuo kelio valymo įrenginiai ir kt.). 

PŪV poveikio aplinkai vertinimo ataskaitoje numatoma įvertinami veiksnius, nuo kurių 

priklauso triukšmo lygis (prognozuojamas transporto eismo intensyvumas nagrinėjamame kelyje ir 

jo gretimybėje (foninis triukšmas), transporto tipas, pasiskirstymas paroje, važiavimo greitis, kelio 

dangos tipas ir kt.) ir aplinkos veiksniai, nuo kurių priklauso triukšmo sklidimas aplinkoje (reljefas, 

absorbcinės savybės, pastatai, meteorologinės sąlygos). Numatoma atlikti triukšmo lygio sklaidos 

modeliavimą bei atlikti cheminių medžiagų (azoto oksidai (NOx), anglies monoksidas (CO), lakieji 

organiniai junginiai (LOJ), kietos dalelės (KD10, KD2,5)) skaičiavimą ir modeliavimą. Taip pat 

numatoma  parinkti triukšmo mažinimo priemones, atsižvelgiant į triukšmo viršijimo dydžius, pastatų 

skaičių, technines įgyvendinimo galimybes. 

Elektroninio dokumento nuorašas
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Vertinimo išvada – 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 programai pritariame. 

 

                  

Marijampolės departamento direktorė                                                                        Asta Šaučiūnienė 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

E. Tereškevičienė, tel.  (8 343) 59 297, el. p. egle.tereskeviciene@nvsc.lt 
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DĖL PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO 
PROGRAMOS

Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos pagal kompetenciją 

išnagrinėjo pateiktą 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 programą ir jai pritaria.
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DĖL POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO  

 

Peržiūrėjus parengtą, Valstybinės reikšmės magistralinio kelio A5 Kaunas-Marijampoplė-

Suvalkai ruožo nuo 56,83 iki 85 km. rekonstravimo poveikio aplinkai vertinimo programą, pastabų 

ir pasiūlymų neturime. Poveikio aplinkai vertinimo programai pritariame. 
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Visuomenės informavimo apie PAV programą 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) rekonstravimas“ poveikio aplinkai vertinimo (PAV) programą visuomenė buvo 

informuota: 

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 

 

 

Pasiūlymų per supažindinimo su PAV programa laikotarpį iš visuomenės negauta. 

 

Prieduose pateikiama: Raštų, skelbimų, el. laiškų kopijos. 
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UAB EKOSTRUKTL,RA

Uzdaroji akcine bendrove ,,Ekostrukt[ra", Raudondvario pl. 288A-9, LT-47164 Kaunas, rel. +370 607 23980- el
p. info@ekostruktura.lt, \r.w\a'.ekosfuktura.lt, duomenys kaupiami ir saugomi Juridiniq asmenq registre, kodas

304230247 PVM kodas LTl000l0l207l5

Informacija apie parengte Jotc./org
Valstybin6s reikimds magistralinio kelio A5 Kaunas-MarijampolC-suvalkai

ruoZo nuo 56,83 iki 85,00 km (56,83-72,50 km ruoias; 72,50-79,00 km ruoias;
79,00-85,00 km ruolas) rekonstravimo poveikio aplinkai vertinimo (PAV)

programe

Planuojamos Ekin6s veiklos @fIV) organizatorius: Vl ,,Lieruvos automobiliq
keliq direkcija", J. Basanavidiaus g. 36, LT-03109 Vilnius, tel. +370 5 232 9600, el. p.
lakdrDlakd.lt.

PAY dokumentq reng6jas: UAB ,,Ekostrukttira'', Raudondvario pl. 288a-9, Kaunas
LT-47164. \\ \\ \\ .ekostruktura.lL tel. +370 607 23980, el. p. info@ekosrrukrura.lr. Biuro
adresas: Studentq g. 67 410. 5 1392 Kaunas.

PUV pavadinimas: Valstybines reikSmes magistralinio kelio A5 Kaunas-
Marijampole-Suvalkai ruoZo nuo 56,81 iki 85.00 km (56,83-72,50 km ruoZas; 72,50-79,00
km ruoZas; 79,00-85,00 km ruoZas) rekonstravimas.

, Vieta: Marijampoles savivaldybe, Marijampoles seni[nija Degudiq senilnij4
Sunskq seni0nija, RudiSkiu k., Pietariq k.. Adomi5kiq k., Aleksandravo k., Kukti5kiq k.,
Marijampoles miestas, Mokolq k., Tarpudiq k., Pata5iSkiq k., Skaisiifinq k., OZkasviliq k.
Paiki5kiq k., MeSkudiq k. Skardupiq k., Vidgiriq k., Pacentq k., Valavidiq k., Pas[duones k.,
Kalvarijos savivaldybe, Kalvarijos senitinija, DeivoniSkiq k.. Traki5kiq k. Kampiniq k.,
Kuili5kiq k. Kalvarijos m. Lr.reivukes k., Smalninkq k., Kalviq k.

PAV subjektai, kurie nagrin6ja poveikio aplinkai vertinimo dokumentus ir
pagal kompetencij4 teiks iSvadas: Marijampoles ir Kalvarijos rajonq savivaldybiq
administracijos, Nacionalinio visuomends sveikatos centro Marijampoles departamentas,
Valstybin6 saugomq teritorijq tamyba, N{arijampoles apskrities prieigaisrine gelbejimo
valdyba, Kulttiros paveldo departamento prie Kulturos ministerijos Marijampoles skyrius.

Atsakingoji institucija, kuri trirtins PAV program4, priims sprendimq del
planuojamos fkines veiklos poveikio aplinkai - Aplinkos apsaugos agent[ra, A.
Juozapavidiaus g. 9, LT-093 I I Vilnius, tel. (8) 706 62 008, el. p. aa @aaa.arn.lt

Susipaiinti su PAV programa galima PAV dokumentq rengejo internetiniame
puslapyje wrvrv.ekostruktura.lL rubrikoje ,,Visuomenes informavimas" (programos aktyvi
intemetine nuoroda htto://www.ekostruktura. ltlwo-content/uoloads/2020/ I 0/PAV-

ma Via-baltica d

6-rr1?4,5)

r

Pasiiilymus PAY programai galima teikti PAV dokumentq rengejui UAB

,,EkostruktDra" (el. paitu in fblgrekostruktura.lt arba biuro adresu Studentq 9.67-410,51392
Kaunas) l0 darbo dienq nuo informacijos paskelbimo dienos, termin4 skaidiuojant nuo kitos
dienos po paskelbimo, o pasi[lymq kopijas pateikti Aplinkos apsaugos agenturai auk5diau

nurodltais kontaktais.



2020-10-30 Kalvarijos savivaldybės administracija - straipsniai :Informacija apie parengtą Valstybinės reikšmės magistralinio kelio A5 Kaunas-Marij…
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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) programą

2020-10-19

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.

  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, Marijampolės apskrities priešgaisrinė gelbėjimo valdyba, Kultūros paveldo
departamento prie Kultūros ministerijos Marijampolės skyrius.

Atsakingoji institucija, kuri tvirtins PAV programą, 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 programa galima PAV dokumentų rengėjo internetiniame puslapyje www.ekostruktura.lt, rubrikoje
„Visuomenės informavimas" (programos aktyvi internetinė nuoroda http://www.ekostruktura.lt/wp-
content/uploads/2020/10/PAV-programa_Via-baltica.pdf).

 Pasiūlymus PAV programai galima teikti PAV dokumentų rengėjui UAB „Ekostruktūra" (el. paštu info@ekostruktura.lt arba
biuro adresu Studentų g. 67-410, 51392 Kaunas) 10 darbo dienų nuo informacijos paskelbimo dienos, terminą skaičiuojant
nuo kitos dienos po paskelbimo, o pasiūlymų kopijas pateikti Aplinkos apsaugos agentūrai aukščiau nurodytais kontaktais.
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Informacija aPie Parengt4

puslapyj e vwvwekostruktlra'1t', -Tl*:]3

valstybines reiksmos magistralinio kelio A5 Kaunas-Marijampole-suvalkai

ruozo nuo 56,g3 iki g5,00 r<m (so,gJ -ii,Jokm ruoza s;72,50-79000 km ruozas;

79000-8s,00 km ruoZas) rekontt*;nnteikio aplinkai vertinimo (PAV)

Planuojamos flkin€s veiklos lrug organizato.rius: V{ "Lietuvos 
automobiliq

ketiq direkcija.,, J. ;;r;;ritiaus g. :il iiloil"oq vittti.,s, tel' +370 s 232 9600' el' p'

Lakd@lakd".l1'

PAV dokumentq rengejas: UAB ,,Ekostruktflra.., Raudondvario pl. 288a-9, Kaunas

LT-47t64,UnryW,ekpSlruklur?4'^t-?1. 

'iilo-ew 
23980' el. p. info@ekostruktura'1t' Biuro

udr.rurt Studentq g' 67'410' 51392 Kaunas'

PUv pavadinimas: Valstybines reiksmes qnagistralinio kelio A5 Kaunas-

Marijampote-su.,o*tli;; nuo s6,bi^iti g5p0 km (se,85 -72'50 km ruoZas;72'50-79'00
^t- 

tir-"Zitt 79,00-85'00 km ruoZas) rekonstravimas'

Vieta: Marijampoles savivaldybe, Marijampoles seniunija, Desudiu seniflnija,

Sunskq senirnija, 
^foiisr.irl 

k., Pieti;'r.l'o'iJ"isrt13.5'; ettkt*-dtuuo k" t<uktiskiq k''

Marijampor., *i.rtul] rrn"i"rri k : T;;rdt.l.i:, l",frkrq k., Skaisdirnq. k" OZkasviliq k'

paiki5kiq k., Me5kudiq k._skardupi.l k}ia;iriq k., Pac""iq k', valavidiq k" Pasflduonds k"

Kalvarijos ,uuiuurJyul, rut''ariibt,,i*;;i;, b;fury;1it1 k'' rrakiskiq k' Kampinirl k"

KuSli5kiq n rarvii"t il' ftti"ukes k'' Smalninkq k'' Kalviq k'

PAVsubjektai,kurienagrindjapoveikioaplinkaivertinimodokumentusir
pagar r.o_p.t"olrij;",:,il-',;"ffi;;r;iar^ijampoles 

ii ralvarijos rajonq savivardvbiq

administracijor, Nu"ionalinio visuomenes sveikatos centro Marijampoles departamentas'

Valstybine saugomq teritorijq o*Vt",- Marijampoles. apskrities prie5gaisrine gelbejimo

valdyba, Kultfuos paveldo d.purtu*"niJil;K;itils ministerijos Marijampoles skyrius'

Atsakingojiinstitucija,kuritvirtinsPAVprogram4,priimssprendim4del
planuojamos ukin;s veiklos poualio aplinkai 

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

   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.

Užs. 343

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.

Užs. 1237.

w

PERKA
Brangiai – mišką (gali turėti 

bendrasavininkių, būti neatida-
lintas, su skolomis, areštuotas). 
Sutvarkau dokumentus. Tel. 8 644 
55355. Užs. 202.

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

(tvarkingus, tinkamus eksploa-
tuoti, taip pat ardyti). Gali būti 
daužti, nevažiuojantys. Pasiima 
patys. Atsiskaito iš karto. Tel. 8 
631 54281.  Užs. 1187.

----------------------------------
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.

----------------------------------
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. 

---------------------------------- 
Šieno ritinius (reikia atvežti). 

Tel. 8 686 75726.  Užs. 1289.
---------------------------------- 
Buliukus, telyčaites auginti. Moka 

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

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

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

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

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

 ----------------------------------
Firma brangiai – buliukus ir 

telyčias auginti, taip pat mėsinius 
galvijus. Tel. 8 634 23551.Užs. 1489.

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

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

PARDUODA
Mūrinį namą su mansarda 

Liudvinave (trifazis elektros įvadas, 
miestelio komunikacijos, sklypas 32 
a). Tel. 8 687 73991.  Užs. 1259.

----------------------------------
Jungėnuose – 25,79 a namų 

valdos žemės sklypą. Tel. 8 637 
21201.  Užs. 1241.

----------------------------------
1,72 ha žemės išsimokėtinai 

Tarprubežių k., Kalvarijos sav. Kaina 
3800 Eur. Tel. 8 654 80584.   
 Už. 1279.

----------------------------------
10 a kolektyvinį sodą Krūvelių 

k., Kazlų Rūdos sav. Yra mūrinis 
namelis, šulinys. Tel.: 8 610 33117, 
8 635 04746.  Užs. 1239.

----------------------------------

Sodą SB „Baltaragis“ su vasarna-
miu, prie upės. Tel. 8 620 53830.  
 Užs. 1281.

----------------------------------
Antikvarinius skrynią (kuparas) 

ir bufetą. Tel.: 8 614 11650, 8 619 
20169.  Užs. 1292.

----------------------------------
Traktorių „New Holand“ (mo-

delis 8340, 12000 Eur), „Opel 
Frontera“ (1998 m., 2,5 l variklis, 
techniškai tvarkingas). Tel. 8 694 
70334.  Užs. 1295.

----------------------------------
Nebrangiai – malkas kaladėmis, 

suskaldytas ir rąstais – beržo, juod-
alksnio, ąžuolo, uosio, atraižas. 
Senjorams taikomos nuolaidos. Tel. 
8 633 84438.  Užs. 1170.

----------------------------------
Malkas, atraižas. Greitas ne-

mokamas pristatymas. Didesniam 
kiekiui taikomos nuolaidos. Tel. 
+370 633 58400.  Užs. 1171.

----------------------------------
Atpigusias sausas beržo, alks-

nio malkas (skaldytas, supjautas 
kaladėmis ir rąsteliais), stambias 
beržo, pušies atraižas. Tel. 8 681 
21353.  Užs. 1116.

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

ir rąsteliais beržo, alksnio malkas. 
Supjautas ir nepjautas atraižas. Tel. 
8 642 55133.  Užs. 1115.

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

pjautas, rastais, trinkomis ir pjau-
tas, nepjautas atraižas. Tel. 8 675 
03772.  Užs. 1347.

----------------------------------
Malkas nuo 22 Eur rąstais, pjau-

tas, kapotas ir stambias, sausas su-
pjautas ir pakais atraižas. Tel.: (8 343) 
30027, 8 637 59441. Užs. 1511.

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

anglį, granulinę anglį, durpių ir 
medžių briketus, medžio granules. 
Atveža. Tel.: +370 687 41274, 8 
699 92406. Užs. 1510.

----------------------------------
Beržo, alksnio, pušies malkas. 

Tikslų kiekį matuoja. Iškrauna 
manipuliatoriumi. Tel. 8 655 
72191.  Užs. 1521.

---------------------------------
 Beržo, alksnio malkas rąstais, 

kapotas. Pristatymas nemokamas. 
Iškrauna manipuliatoriumi. Tel. 8 
639 59593.  Užs. 1522.

--------------------------------- 
Įvairias kokybiškas malkas – 

kapotas ir rąsteliais, alksnio atrai-
žas. Tel. 8 610 45504.     Užs. 1348.

---------------------------------- 
Akcija kapotoms malkoms ir 

rąsteliams, pjuvenoms didmai-
šiuose. Atveža nemokamai. Tel. 8 
602 09301.  Užs. 1349.

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

malkas. Supjautas ir nepjautas 
atraižas. Tel. 8 609 73915.Užs. 1350.

----------------------------------
Akcija įvairioms malkoms, 

sausoms juodalksnio atraižoms. 
Pjuvenos didmaišiuose. Tel. 8 699 
40234.  Užs. 1351.

---------------------------------- 
Kokybiškų skaldytų malkų ir 

rąstelių išpardavimas. Atraižos ir 
pjuvenos. Tel. 8 645 34667. Užs. 1352.

----------------------------------
Pigiai – skroblo, ąžuolo, beržo, 

alksnio rąstelius, taip pat kapotas. 
Tel. 8 690 27280.  Užs. 1353.

----------------------------------
 Nuolat – statybinę medieną, 

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

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

pigias malkas, stambias atraižas 
(supjautas ir pakais). Tel. 8 681 
94630.  Užs. 1228.

----------------------------------
Gera kaina skaldytas alksnio, beržo 

malkas, įvairių rūšių atraižas (supjautas 
ir pakais). Atvežimas nemokamas. Tel. 
8 645 30073.                         Užs. 1229.

----------------------------------
Baltarusiškus durpių briketus, 

akmens anglis, medžio pjuvenų 
briketus. Sveriame jūsų kieme. 
Tel. 8 616 75759.  Užs. 1294.

----------------------------------
AKCIJA. PIRKITE VIŠTAS, 

VIŠTAITES! AKCIJA!
SPALIO 22 d., KETVIRTA-

DIENĮ, prekiausime 5 ir 6,5 mėn. 
rudomis, raibomis, juodomis, 
baltomis (leghornų veislės) dede-
klėmis vištaitėmis, kaina 6,50 Eur, 
užsakymams taikomos papildomos 
nuolaidos, lesalais (Tel. užsaky-
mams 8 611 51770):

Šunskuose – 7.45 val., Anta-
nave – 8 val., Lygumuose – 8.10 
val., Bagotojoje – 8.30 val., Višakio 
Rūdoje – 8.45 val., Jūrėje – 9 val., 
Kazlų Rūdos turguje – 9.10val., 
Jūrės miestelyje – 9.20 val., Ąžuolų 
Būdoje – 9.40 val., Gudeliuose – 
9.55 val., Plutiškėse – 10 val., Smil-
giuose – 10.10 val., Tautkaičiuose 
– 10.20 val., Sasnavoje – 10.35 val., 
Puskelniuose – 10.50 val., Baraginė-
je – 11.10 val., Trakiškiuose – 11.20 
val., Marijampolėje (prie buvusio 
turgaus Klaipėdos g.) – 11.30 val., 
Patašinėje – 11.45 val., Igliškėliuose 
– 11.55 val., Igliaukoje – 12.10 val., 
Šventragyje – 12.20 val., Gudeliuo-
se – 12.40 val., Daukšiuose – 12.55 
val., Varnupiuose – 13.05 val., Pa-
dovinyje – 13.20 val., Gyviškiuose 
– 13.30 val., Kūlokuose – 13.35 
val., Netičkampyje – 13.45 val., 
Liudvinave – 14 val., Užgiriuose 
– 14.10 val., Buktoje – 14.20 val., 
Želsvoje – 14.25 val., Naujienoje – 
14.30 val., Brukuose – 14.40 val., 
Sūsninkuose – 14.50 val., Jusevi-
čiuose – 15 val., Kalvarijoje – 15.10 
val., Jungėnuose – 15.20 val., Vala-
vičiuose – 15.35 val., Meškučiuose 
– 15.50 val., Balsupiuose – 16.10 
val. VILKAVIŠKIO r., ALVITAS, 
Tel. 8 611 51770.   Užs. 1287.

--------------------------------- 
PAUKŠČIŲ KURJERIS
PREKIAUSIME VAKCI-

NUOTOMIS VIŠTAITĖMIS!!!
Spalio 23 d. (penktadienį) 

prekiausime S. Ludavičiaus ūkyje 
Nemunaityje augintomis 3–6  mėn. 
vakcinuotomis rudomis, juodomis, 
raibomis, baltomis dėsliosiomis 
vištaitėmis, kurios gyvena 4–5 me-
tus. 5 mėn. kaina  – 7 Eur, 6 mėn. 
kaina  – 7,5 Eur.

Kombinuotaisiais pašarais. PRI-
STATOME Į NAMUS. ATVEŽI-
MAS NEMOKAMAS. Vežame nuo 
5 vištų. Tel.: 8 623 04888, 8 612 
75682.   Užs. 1288.

----------------------------------

Užs. 1268.

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) programą 

Planuojamos ūkinės veiklos (PŪV) organizatorius:  VĮ Lietu-
vos automobilių kelių direkcija, J. Basanavičiaus g. 36, LT–03109 
Vilnius, tel. +370 5 2329600, el. p. lakd@lakd.lt.

PAV dokumentų rengėjas: UAB „Ekostruktūra“, Raudondva-
rio 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.

Vieta: Marijampolės savivaldybė, Marijampolės seniūnija, Degu-
čių 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, Marijampolės apskrities priešgaisrinė 
gelbėjimo valdyba, Kultūros paveldo departamento prie Kultūros 
ministerijos Marijampolės skyrius.

Atsakingoji institucija, kuri tvirtins PAV programą, 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 programa galima PAV dokumentų rengėjo 
internetiniame puslapyje www.ekostruktura.lt, rubrikoje „Visuo-
menės informavimas“ (programos aktyvi internetinė nuoroda 
http://www.ekostruktura.lt/wp-content/uploads/2020/10/PAV-progra-
ma_Via-baltica.pdf).

Pasiūlymus PAV programai galima teikti PAV dokumentų 
rengėjui UAB „Ekostruktūra“ (el. paštu info@ekostruktura.lt arba 
biuro adresu Studentų g. 67-410, 51392 Kaunas) 10 darbo dienų 
nuo informacijos paskelbimo dienos, terminą skaičiuojant nuo 
kitos dienos po paskelbimo, o pasiūlymų kopijas pateikti Aplinkos 
apsaugos agentūrai aukščiau nurodytais kontaktais.            Užs. 1282.

Valuckų ūkis – įvairios paskirties 
bulves, kukurūzus, garstyčias. Tel.: 
8 652 73696, 8 615 87110.Užs. 864.

----------------------------------
Kiaulę (apie 220 kg). Tel. 8 676 

71458.  Užs. 1274.

DOVANOJA
Dovanoju medžio pjuvenas. 
Tel. 8 686 71689.  Užs. 1293.
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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) programą

Paskelbta: spalio 15, 2020

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.

 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.,

https://www.facebook.com/Ekostruktura/
tel:
mailto:
mailto:lakd@lakd.lt
http://www.ekostruktura.lt/
mailto:info@ekostruktura.lt
http://www.ekostruktura.lt/
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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, Marijampolės apskrities
priešgaisrinė gelbėjimo valdyba, Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Marijampolės
skyrius.

Atsakingoji institucija, kuri tvirtins PAV programą, 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 programa galima PAV dokumentų rengėjo internetiniame puslapyje
www.ekostruktura.lt, rubrikoje „Visuomenės informavimas“ (programos aktyvi internetinė
nuoroda http://www.ekostruktura.lt/wp-content/uploads/2020/10/PAV-programa_Via-baltica.pdf).

 Pasiūlymus PAV programai galima teikti PAV dokumentų rengėjui UAB „Ekostruktūra“ (el. paštu
info@ekostruktura.lt arba biuro adresu Studentų g. 67-410, 51392 Kaunas) 10 darbo dienų nuo informacijos
paskelbimo dienos, terminą skaičiuojant nuo kitos dienos po paskelbimo, o pasiūlymų kopijas pateikti
Aplinkos apsaugos agentūrai aukščiau nurodytais kontaktais.

Peržiūrėti: PAV programa_Via baltica

    

   

KITA KVAPŲ, ORO TARŠOS MODELIAVIMAS TRIUKŠMO MODELIAVIMAS IR SAZ NUSTATYMAS KONTAKTAI

VISUOMENĖS INFORMAVIMAS ATLIKTI PROJEKTAI LICENCIJA PRIVATUMO POLITIKA
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ekoStruktura lt <ekostruktura.lt@gmail.com>

Informuojame apie parengtą kelio A5 (Via Baltica) PAV programą 

EKOstruktura <info@ekostruktura.lt> 2020 m. spalio 19 d. 11:03
Kam: aaa@aaa.am.lt

Laba diena, 
Informuojame 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) programą.   
Pridedamas  skelbimas (1 lapas), kuris viešinamas spaudoje, Marijampolės ir Kalvarijos savivaldybėse, seniūnijose. 

Skelbimas adresu:  http://www.ekostruktura.lt/visuomenes-informavimas/, PAV programos tiksli nuoroda: http://www.
ekostruktura.lt/wp-content/uploads/2020/10/PAV-programa_Via-baltica.pdf  

Pagarbiai, 
Ona Samuchovienė
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